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DRÁMA-  ÉS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KONr'hRENCIA 

Intézetünk 1990. december 19-én MAGYAR DRÁMA-ÉS SZÍNHÁZTÖRТ1~NETI 
konferenciát szervezett a magyar színjátszás és Katona J бzsef születésének bicentanári-
uma alkalmáb6l. A ta ііácskozЁisoa a kövctkezб  dolgozatok hangzottak el: 
Bori Imre: (Újvidék): Egy lehetséges Bánk báa-olvasat 
I-Iász-Fehér Katalin (Újvidék): Értelem és érzelem konfliktusa a Ránk bánban 
Orosz Iszlб  (Kecskemét): A Bánk bán útja 1848. március 15-éig 
Káich Katalin (Újvidék): A Bánk bán-recepci6 vidékün КбП  1918-ig 
Gerold Lászlб  (Újvidék): A Bánk bán modcrnsége 
Papp György (Újvidék): A Bánk bán szбlásanyaga 
Dávidházi Péter (Budapest): A magyar Shakespeare-kultusz és a színházi k đzünség 
Jung Károly (Újvidék): Folkl бrelemek két 19. század eleji színmífben (.?Munkácsi János: 
Garabonciás — TituŠ Brezova čki: MatijaŠ Grabancijaš dflak) 
Bányai János (Újvidék): A térelmény drámája 
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1đnulmányok, 24. füгet,1991. 

BORI IMRE 

A BÁNK BÁN EGY OLцАSATА  

Melyik Bđnk bán igazi tragédiája ? Joggal töpreng erről _Katona József drámájának 
az olvasója immár több mint százötven esztend б  óta , s ahány korszak , ahány értelmező , 
annyi olvasat és magyarázat! 

Próbáljuk hát olvasni mi is , hogy feleletet találjunk a kérdésre , melyik is Bánk bđn 
igazi tragédiája ? Az-e, hogy Melindát Ottó elcsábítja a kor szerelmi szabályai szerint, de 
túllépve az udvarló szerelem korlátain , vagy az, hogy Bánk játékszer Petur bán kezében, 
aki azután , amit tesz, azt nem a honfibú teteti vele, hanem az intrika , mert Petur nem 
akar karba tett kézzel várakozni azért , „hogy majd helyette fog dolgozni a sors" ! S milyen 
alantas módon jár el Petur ! Azért van a láгongб  bánnak szüksége Melinda (és Bánk) 
balsorsára, hogy aktivizálja az ország második emberét az „idegen " Gertudis ellen, aki 
borral megtraktálja ugyan a magyar udvari embereket , csak jб  szóval nem , barátsággal 
nem, ami azt jelenti, hogy Gertudis valódi körében ezeknek a magyar uraknak nincs 
helyük 

A hazafiság álarcát veszi fel az , ami csupđn önös érdek és nehezen megfogalniaz. 
hа tб  sérelem , és a maga tettének igazolását keresd Bánk gesztusát is ez jellemzi : ő  is azt 
gondolja , hogy hazafias tett az , amit tesz , amikor Gertrudis kezéb ől kicsavarja a tőrt, 
majd beledöfi , megbosszulva Melinda elbácsfttatás бt . Valójában egy magándráma ját-
szódik le a szemiink előtt , egy polgári tragédia, ha Bánk történetét nézzük. Az elcsábított 
feleséget a megcsalt férj úgy bosszulja meg, hogy a vélt fölbujtót gyilkolja meg. Valójában 
Ottó kellene hogy Bánk céltáblája legyen . Az elsődleges probléma (Petur közremilkö-
désével ) az lesz, hogy idegen a csábító, és nem magyar udvari ember! 

Hogy egy kis'szerfl lélektani hadjárat epizódjait látjuk a színpadon , az is korán nyil-
vá гіyvalбvá válik. Petur a „békétlenek" tudatába akarja súlykolni a kir đ lyné meggyilko-
lása szükségességének a gondolatát , és ezért cselhez folyamodik , kétségtelenné téve, 
hogy Gertudisnak vesznie kell akkor is, ha Ottó nem csábítja el Melindát . Bécsy Tđmás, 
amikor Katona drámabeli utasításait elemzi , erre figyelmeztet. A II. felvonás elején (a 
jelenet Petur házában játszódik ) a szoba falán Petur feje felett egy kép függ , „melyen 
egy trónuson büszkén ülő  nő  látszik", míg az asztalnál mindenik békétlen mellett a 
székhez „egy béfedett pajzs van támasztva ", és amikor egyikrбl Petur a takarót lerántja, 
látszik , hogy a „címer rajta egy a trónus alatt véresen fetreng ő  asszony". És ez van 
mindegyik pajzson ! Joggal idézi Bécsy' đmás e szöveghellyel kapcsolatban Péterfy Jen б  
1883-ban elemzését: „Különben a pajzs címere véresebb szándékra mutat, mint amin őt 
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Petur szбval bevallott. Elбbb pusztán a királyné elzáratásár бl beszélt, a címer megöle-
tésére céloz." 

Nyilvánvа lб  ebbđl is, hogy Petur szerepét sokkal jelent бsebbnek kell tartanunk, 
mint ahogyan szokás. Annál is inkább, mert sorsa a drámában a szabályos tragédiai sors: 
az đ  jelenletével végződik a királyné megölésének a tűrténete, đ  akarja Ott бč  összevag-
daltatni, s đ  lesz, aki életével fizet. Petur ugyanis a val бdi cselszővđ, neki van Bánkra 
szüksége, hogy az elgondolt királyné-gyilkosságot nyomatékosftsa, és neki jön kap бra, 
hogy az udvarban közbeszéd tárgya Ott б  vágyakozása Melindáért. „Ez ji alkalom Bán-
kit a királyné ellen ingerelni — frja Arany János —: Petur tehát gyors követ által, titkon 
legnagyobb sietséggel az udvarhoz hívja a nádort... Petur összej б  vele, meghívja a haza 
nevében, titkos tanácskozásra, saját házához, s végül tudatja vele, hogy jelszavuk Melin-
da". Petur tehát kezdett đ l fogva manipulál Melinda n б i gyöngeségének a tényével, és 
kitetszik az is, Peturnak érdeke, hogy Melinda elcsábftása sikerüljön. Bánk boldogságát 
ó áldozza fel a „hava" nevében! 

Ezzel pedig feje tetejére áll a szituáci б : a családi sérelem kerül el ő térbe a Bánk Ti-
bor második nagy dialOgusában, a nemzeti sérelem pedig másodrend űvé mindsül át: „A 
családi sérelemhez a nép, a nemzet sérelme is hozzájárul, ami Gertrudis megülését annál 
igazságosabb büntetéssé emeli Bánk szemében." (Arany János) 

Az igazán érdekes az, s ezért volt az el бbbi fejtegetésünk is, hogy a kecskeméti 
polgári hogyan is figyeli, s hogyan bonyolítja, gy đ rűzteti a történetét. Így merül fel a 
kérdés: nem az az igazi tragédia-e, hogy egy szerelmi eset nélkül nincs „hinki" sért ődés 
és nincs királynégyilkosság? Így nincs hazafias tett sem (s itt hadd utaljunk a magyar 
irodalom másik klasszikus toposzára, a Zách Klára esetére is!). Aztán kérdezhet ő : kü-
lönb-e Bánk, mint a többi udvar ember a király körül? Milyen erénye miatt szemelte ki 
Petur a királynégyilkosság végrehajtására? Vajon jellemébel következ ően látszott alkal-
masnak? Úgy tetszik, nem erényekr ől, hanem alkalomrб l van szó, hiszen megrendelésre 
jön Ottб  csábítása. Melinda bukásával Bánk a Petur markába kerül, Melinda pedig 
eszköz Bá пk tettre késztetésében. Bánk a második felvonásban még ellen đ ll a szerepnek, 
melyre Petur kiszemelte, de ugyancsak a második felvonásban  661 el Bánk sorsa, amikor 
Petur megtalálja sebezhetd pontját, méghozzá nem a nádor jellemében, hanem a „kör-
nyülállásokban". Ezek ingatják meg Bánkot rendíthetetlen királyh űségében. A „körny:il-
állásokat" pedig Petur szabályozza! 

Hogy e kérdésekben nem Bá пk (illetve nemcsak Báпk), de a drámafrб  Katona 
Jбzsef is nyilatkozik, azt Arany János már érzékelte, és arra mutatott, amikor a dráma 
következő  nevezetes három sorát kommentálta: 

Hogy Bánk leüljön a setét szövetség 
Gyász-asztalához, ahhoz nem csekélyebb 
Mint bánki sértődés kivánkozik... 
Ezzel kapcsolatban írta Arany János: 
„Tehát egy esetben mégis pártüt ő  lenne (ti. Bánk). A bánki sért ődés nem egyéb, 

mint ama nagy sérelem, mely e percben csak megkfsértve, de végrehajtva nincs: Melinda 
tényleges gyalázata. Ha így van, Bánk e szavakkal olyat anticipál, mi csak kés đbb fog 
kifejleni, s ez hiba. Itt nem Bánk, itt a sze гzб  beszél, mint aki tudja, mi fog következni..." 
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S mint akinek határozott véleménye van az ilyen mádon kiprovokált hazafiasságr б ! 
— tehetjük mi hozzá! 

Arany János még hideg fđvel olvassa és kommentálja a Bánk bánt. Gyulai Pál már 
elfogult (illetve elfogultabb: 6 Bánk tettét erkölcsi szempontb бl kezdi mérlegelni, az 
önbfráskodás jogоsultságának a kérdését hozza el đtérbe : „Ime Bánk tragikuma, ki ön-
bíráskodva nemcsak a társadalmi rend ellen támad föl, hanem önmagának erkölcsi lét-
alapja ellen is ." Gyulai után Riedi Frigyes töpreng azon , hogy miért öli meg valбjában 
Bánk a királynét . Waldapfel JOzscf a Katona-monográfiájában azt mondja, hogy a „király 
személyének képviselđje lett a királyné gyilkosává ", mfg Sбtér István szerint „Bánk tra-
gikuma abban áll, hogy a haza és a becsület parancsára cselekedve — cl kelt veszítenie 
Melindát . Lelke sugallatára hallgatva el kell veszftenie e lelkét ! Ugyan đ  Bánk tragiku-
mának értelmét abban a „magányos , angyali harcban" jelöli meg, amit Bánk a Gcrtru-
disban test öltött világi gonoszság ellen vfv . Révai Jdzsef nyomán az úgynevezett ma і dsta 
irodalomtörténetfгás pedig úgy tartja , hogy a „bánki és báni , a személyes , a nзΡagánéleti 
Is  az országos , a közéleti sérelem " a mozgatd erđ  a tragédiában , illetve , hogy Bánk 
magánügye és a haza problémája között sem ellentét nincs, de teljes egység sem észtel-
hetđ  — ezért beszélhet Pándi Pál a dráma „belsđ  kido!gozatlaпságárб l". Különben a múlt 
század második felében született tragikum-elméletek közül a Beöthy Zsolté is nagyjából 
ezt vallja , hirdetvén , hogy megoldhatatlan a Bánkban  116 ellentmondás: „bármely irány-
ban törekednék Bánk megoldására , semmiképpen nem tehetné anélkül , hogy az egye-
temessel , ennek valamely u гalkodб  eszméjével , abszolút törvényével összeütközésbe ne 
kerüljön". 

Mindez pedig a kecskeméti polgár gondolkodásának a kett đsségébđl is megmutat 
valamit . Mintha Katona Jбzsef megijedt volna a maga meglátásának lemeztelenft đ  vol-
tátб l. Mást talán nem is tehetett, s az бta sem lehetett sokkal többet tenni ebben a 
kérdésben! 
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Tanulmányok, 24. füzet, 1991. 

HASZ — FEHÉR KATALIN 

ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM KONFLIKTUSA A BÁNK 
BÁNBAN 

A Bđnk bánrбl szбlб  irodalomban — m đr Gyulaitбl és Arany Јбnostбl kezdve —
gyakoriak az utalások a dráma nagyszámú motívumisméthбdéséгe, ennek ellenére ilyen 
irányú részletes elemzések egyelö гe nem készültek. Más kérdés, hogy szükség van-e erre 
egyđ ltalán, hiszen úgy t űnik, a Bánk bđn legújabb clemzésci után a motívumvizsgálat 
csak a már meglévő  koncepciókat támasztaná alá, vagyis a m ű  ismeretlen rétegeinek 
felfedezése sz еmpontјбbб l felesleges munka tenne. S bár érdekes volna az olyan ismét-
Iбdésrendszereket összevetni az eddigi értelmezésekkel, mint például a Vörösmarty-féle 
vagy akár a madáchi hármas szféra (a teremt б , az ember és az ördögi princfpium) 
közvetett, de álland б  jelenléte a szerepl ők tudatában, kétségtelen, hogy nagyon sok 
motívum valбban a drámával kapcsolatos eddigi tanulmányokat igazolja, árnyalja. Ilyen 
a fény-árny, világos-sötét ellentétpár, vagy a színek: a fekete fehér és a vörös piros domi-
náciбja, a hazafiassággal, nemzettel kapcsolatos motfvumok, mint például a rabság-sza-
badság аlávetettség filggetlenség a sokat emlegetett lánc, kurd gödör stb. gyakori elбfoг-
dulása. 

Létezik azonban a drámában egy olyan motívumcsoport is, amely komplexitásával, 
váltakozб  elбjelével a mű  belsö terében, a szereplők tudatđban zajlб  eseményeket fogja 
át, és a láthatб , јб tszhatб  cselekmény mozgatбjaként a darab konfliktusának képletét 
segft definiálni. Ennek a motfvumcsoportnak a központi tagja a szem, đsszes mentális és 
érzelmi jelentésével együtt, körülötte pedig a hozzá tartoz б  funkciбk polarizálбdnak: 
egyfelбl a látás, (az ért, megért belát szinonimájaként), másfel б l a sírás, a könnyezd szem, 
számos rokon kifejezéssel együtt. 

Különbözб  helyzetekben több mint százötvenezer fordul el б  a drámában a csoport 
valamelyik tagja, nem számítva az бket helyettesftd vagy föle гбsftd, velük rokonságban 
6116 más motfvumokat, például a látáshoz kapcsol бdб  világos-„setét” ellentétpá г , a titok 
gyakori emlegetését vagy a szintén hasonl б  jelentésű  fogalompác alszik-ébreá Azt mu-
tatja ez az el бfordulási szám, hogy a más-más el őjellel, jelentéssel ismétlődб  fogalom-
csoportnak valбban lényeges szerepe van a darabban, a mü belsö és küls б  szerkezetének 
a vázát alkotja, s így nem lehet figyelmen kívül hagyni a dráma megközelltésekor. 

A szem két funkciOja: a 1át5.s és a sírás egy kora romantikus problémával mutat 
rokonsđgot a Bánk bánban, az értelemnek és az égelemnek a konfliktusával, a cselek- 
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vésnek vagy passzív szenvedésnek a dilemmájával. Noha S бtér István Bánk érzékenysé-
gét egy romantika előtti korszak jellemz бјбnek tartja: „a puszta mivoltában óhajtott 
emberi természet inkább a felvilágosodás korának tudatában élt" 1, az értelemnek és 
érzelemnek együttes, egyidejii, egyetlen ember minden létezési szintjén összecsapó har-
ca inkább rokonftja Bánkot a romantika nagy kétked бivel és szenved őivel (akik azonban 
nem okvetlenül azonosak a s бtéri „operai hősökkel"), mint a felvilágosodás észt és ér-
zelmet külön-külön megtestesftő  hőseivel. Szauder József elemzi végig a fiatal Kđlcsey-
nél a kettősségeknek, kétségeknek a test és lélek, vágyak és lehet őségek, szfv és ész 
szubjektív szintjérő l induló fokozatos átalakulását, általánosabb sfkra való kiterjedését, 
ahol a nemzet, haza, végül a sors jelentik a kulcsfogalmakat z 

A Bánk bánban bonyolult hálózata jön létre ezeknek az ellentéteknek, a szinteken 
belül külön-külön, és egymás közti összefüggésükben is. Az egész emberi életet, majd a 
nemzetet, társadalmat átfog б  érdekek ütköznek az egyéniekkel, de értelmi-érzelmi po-
larizálбdásukkal az egyéni érdekek is állandó bels ő  hullámzást, lüktetést, tartanak fenn 
a szerepldkben és a szerepl ők között. És végül mindeneknek az érdekeknek az igaz vagy 
hamis volta, tehát a látszatnak és valóságnak az ellentéte bonyolftja a képletet: mind 
Olyan ellentét, amelyeket — ha az „egyik" Vđrösmartyra, Keményre vagy Madáchra gon-
dolunk —, mán nem lehet felvilágosodás korabelinek min ősítenünk. Szauder József egy 
másik tanulmányában3  Jókainak az És mégis mozog a fđld cfmd regényét emlegeti „a 
magyar romantika elindulásának társadalmi és egyéni jellegzetességér ől" szбll igazi 
összképként. Katona Bánk bánjában, a szerepl ők értelmi-érzelmi elrendezésében ha-
soull összkép alakul ki a romantikának — ha nem is társadalmi — de egyéni jellemzlirdl. 
A dráma szereplői ugyanis valóban „két körre" oszlanak, ahogy azt Arany János elem-
zésétől kezdve tudjuk, de ez az elrendeződés nemcsak az idegen-nemzeti, vagy a világ 
„jósága"-„gonoszsága” alapján alakul így. Lényeges kritériuma az elkülönülésnek az ér-
telmi és érzelmi iгIПyftottság, világlátás, magatartás és reagálásm бd. A kétféle szerepll-
csoport között ott áll maga Bánk, akiben e két világ, két ellentétes irány szembesül, de 
nem azért, hogy egymást megsemmfsftse vagy kizárja, hanem azért, hogy az összebékülés 
arányait, mldozatait keresse. 

Sб tér István — noha 6 a királyné következetlenségét, öntudatlanságát, szenvedélyes-
ségét emeli ki — azt írja Gertrudisrll, hogy jellemével, alkatával „a maga tragikumát is 
hordozza" .4  Ez a megállapítás azonban nemcsak Gertrudisra, hanem egy egész sor más 
szerepldre — Melindára, Peturra, Biberachra is vonatkozik. Értelmi-é ггelmi szempontból 
mindannyiukra bizonyos egyoldalúság érvényes, egyikük sem tud — mert nincs meg ben-
nük a kellđ  rugalmasság és távlatérzék —saját korlátain átjutni; ezért nem is alakul Id 
náluk Bánkhoz vagy Endréhez hasonitan valódi, saját arányaikat, teherbírásukat p гб -
bára tevő  belsl konfliktus. 

Gertrudist és Biberachot a szem funkciói közül a„látás" jellemzi, s ez a látás egyér-
telműen értelmi tevékenységet jelez náluk. A könny, a sfrás vagy ironikusan, vagy hiá ;  
nyolt tulajdonságként fordul elő  velük kapcsolatban. Az Eilversengésben például Bibe-
rach gúnyosan válaszol Ottl szavaira: „könnybe lábbad a' szemem", mire Ottl azzal vág 
vissza, hogy a lovag nem tudja, „mit tegyen fбrróon érzeni ". Biberach valóban nem tudja, 
hiszen az 6 értelmi prizmáján az érzelmi megnyilván ц lásoksorrа  megtörnek, elhajlanak, 
a számftás eszközévé, álarccá degradálódnak. Gectrudisnál az I. felvonás 2. jelenetében 
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Petur az érzelem hiányát fájlalja, amikor a kírályné pillantására emlékezik vissza: „Oh 
miképp tekéntett — le ránk ! Csak a Merániakra néz... Istenemre leg -/ alább csak egy 
vidám tekéntetet/ mutatna hát, ha szívb бl is; nem esne / olyan nagyon szívére a' Magyar-
nak!" 

Gertrudist és Biberachot hasonl б  mondatok és gesztusok jellemzik, gondolatmene-
tük is szinte azonos, amikor Melinda könnyeirбl van szd. Biberach cinikusan állapítja 
meg, hogy „Nevetni; vagy pedig/ könnyezni, az mind egy az Aszszonyoknál", Gertrudis 
pedig fgy feddi Ott бt az I. felvonásban 12. jelenetében, Melinda durcás távozása ut đn: 
„Sír is/ ...És/ te Rбlla még is le akarsz mondani?/ nem ismered tehát az aszszonyi/ szfv' 
gyengeségeit? sem a' hanyatl б/ Virtusnak e' fogásait?.../ ki ekkor/ is még lemond, az 
oktalan — bolond." 

Mindkettejüknél többször el6fordul a helynetfelmé гб , latolgatб  „utánanézés" gesz-
tusa. Gertrudis a 11. jelenetben „az Udvari Aszszonyokkal (megjelen , 's hol a bosszús 
Melindát, hol 'a magát feltalálni nem tud б  Ottdt nézvén, egyj ideig megáll hátulr бl..." 
Melinda illetlen elsietése után a királyné „ajakát harapva néz után Пa", s ebben a tekin-
tetben nemcsak a bosszúság , a sértett hiúság, hanem a helyzet mérlegelése is benne van, 
mert a királynének meg kell mentenie tekintélyét az udvariak el б tt. Biberach ugyanezt 
a helyzetelemzést végzi el , amikor a 6 . jelenetben, miután tudomást szerez a nagyúr 
hazatértér б l , Ottб  szavaira „fagyossan elmosolyodik , 's futva azon ajtбra veti szemeit, 
mellyen Bánk elment", vagy amikor a III. felvonásban Bánk berohan a kis Somáért a 
szobába, s Biberach Bánk után nézve azonnal tisztába jd a helyzettel, az események 
lehetséges alakulásával. 

Végül önjellemzésében , vallomásában Gertrudis is, Biberach is személyiségének 
értelmi vonásait emeli ki. Biberach az „emberi vakságb б l" élő  tanulsđgot, Gertrudis az 
észt és akaratot , melyet a „leg-ostobább köntösben is annyira / szenté teremteni " бhajt, 
„hogy azt egyj egész / ország imádja". 

Gertrudist a dráma során négyen is megkfsérlik kibillenteni értelmi egyensúlyáb б l: 
Pontio di Cruce levélben, majd Melinda, Mikhál és Bánk , de egészen a gyilkosság pilla-
natáig sorra kudarcot vallanak. „ lbkénsd magad — tekénts országodat" — könyörög neki 
Mlkhál. Hivatkozik tsz hajára , az iddközben kint összegyű lt tömegre , đm Gertrudis egy 
pillanatra se habozva fgy válaszol: „Lássák , és irtбzzanak — /Gertrudis ingadozhatlan' 
áll." E szilđrdsбg mögött ott húzбdik ugyan a halál sejtelme : Mikhál távozása után kinéz 
az ablakon , és az elmúlást idézi számára a lenyugvб  nap; Bđnk beléptekor „remegve néz 
a' földre" majd amikor Bánk elmondja: „Val б , bogy én házas vagyok ;/ de Hitvesem 
nincsen —", a királyné „egy ideig nézi, végre elsiet"; a rezignáci б , a harag, az đ tsuhanб  
félelem azonban csak fut б  hangulat az akarattal , önbizalommal, tekintéllyel és nőiségé-
nek tudatával felvértezett királyné lelkében . Pedig Bánk magát megalázva esedezik Mik-
hálért : „ tekénts-ki , kérlek !... csak egyj tekintetet !" 6 maga el is lágyul , először és utoljára 
a drámában „szemeit törli ". Gertrudis ezt az érzelmi gesztust az értelemre val б  hivat-
kozásnak is vehetné , mert e jelenet után már Bánk nynt v đdjai következnek , először 
érzelmi-indulati sfkon, kezdve az igazság és igazságtalanság általános megfogalmazásá-
val, a becsület „kipörkölt szemeivel", majd id бben és térben egyre közeledve Gertrudis 
személyéhez , az országban látottakkal , saját vakságával és látásával, az el бszobában lá-
tott Mikhállal, végül a Gertrudis termében lezajlott bujálkodással folytatja. Ám mind- 
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ezeket az érzelmi indokokat mellözve kész egyezkedni Gertrudisszal: sfmftsa el az ud-
varban a botrányt, akkor letérdelni is hajlandó lesz elötte. A királyné azonban, mint 
mindig, amikor észérvekröl van szó, otthonos talajon érzi magát, s nemcsakvisszautasftja 
Bánkot, hanem meg is sérti, úgyhogy az újra az érzelmek befolyása alá kerül. Most đ  
vág vissza Gertrudisnak, megátkozva hazáját, s végre kibillenti đ t az értelem egyensú-
lyából, kicsikarja az érzelmi reakciókat. Gertrudis ebben az állapotban ragad t бrt, s Bánk 
szintén az érzchtek befolyása alatt csavarja ki kezéböl. A tragédia az érzelmek diadalával 
jut csúcspоntjára. 

Gertrudisszal és Bibcrachhal ellentétes p бluso гі  helyezkedik el a másik sze гeplđcso-
port, Melinda, Mikhál, Petur és Tiborc. Petur kivételével — akit társadalmi rangja és 
jelleme visszafojtottabb, könnyekig el nem jut б  гeakciбkra kötelez, úgy érzelmi maga-
tartása lázas, szaggatott átkozódásban és felfokozott cselekvési vágyában nyilvánul meg 
— a másik három szerepl đben van valami a gyermekek naivságából és érzékcnységéb б l. 
MClÍndán ál Katona az „együgyilséget", az udvari intrikákban való járatlanságot hangsú-
lyozza; Mikhdlra Petur mondja, hogy „A vének ollyakmint a' gyermekek„! kik mindenért 
sírva fakadnak"; Tiborc, a patria гΡchális társadalom „gyermeke" így kiált fel Bánk fgére-
tére: „Igen — kedves szomszédok! él; még Bán1S Atyánk..” 

E szerepl đk a dráma érzelmi szintjének képvisel đi, a könnyek kezdett đi fogva jel-
lemzik őket, Bánk érzelmi világának is 6k a forrásai, el đhfvб i, mert puszta létükkel, a 
rájuk és ellenük irányuló eseményekkel kételyt, vfv бdást, ingadozást idéznek elö benne. 
Az egész csoportra, de különösen Melindára ugyanaz vonatkozik, mint Gertrudisra, 
hogy nem tud alkatán, beállftottságán fclfikerckedni. УІбgkбре  ugyanolyan vég':egesen 
érzelmi jellegű , mint ahogyan Gertrudisé értelmi, s ha ingadozás fel is merül benne, az 
—éppúgy, mint a királynénál — szigorúan e világképen bellit marad. Melinda eljut a 
„látásig" az Ottóval és Gertrudisszal folytatott párbeszéd után, s đt idézi a személyes 
szférának egy dráma elötti, Bánktól tanult, harmonikus egységét is: „Szabad tekéntet, 
szabad szív, szabad/ „Szó, kézbe kén ;  és szembe szem", de e „látás" nem ösztönzi radi-
kális lépésre, reakciói jeiegzetessen érzelmiek maradnak, különben sem a királyné elöl 
nem sietett volna el illetlenül, sen a János-áldást nem fogadta volna el. 

Szauder Józsefnek a kett đségek szubjektív és általános szintjér бl szб lб  tanulmánya 
alapján Melinda és Mikhál — aki egyébként békft б  szándékával az intrikus Biberach 
ellentéte --, Bánk számára a magánélet, az egyéni szféra, Petur és Tiborc pedig egy 
szélesebb körben, a nemzet szintjén jelentik az é ггelmek kiindulб- és célpontját. Bánk 
érzelmi befolyásolása Petur, Tiborc és Melinda részé гđl mindig az értelem elleni me-
rénylet, cselekvésre ѕzб lftб  felhfvás. A „látásra" való gyakori felszólítás nem a helyzet 
felismerésérc, felmérésére vonatkozik, mert ezek a szerepl đk tudják, hogy Bánk ugyan-
úgy érti a körülötte folyó eseményeket, mint đk. Cselekvést várnak el töle, de ismerve 
đ t azt is sejtik, hogy a tetthez leggyorsabban az érzelmi szint m űködésbe hozásával lehet 
eljuttatni. Bizonyos önkéntelen , nem rossz szándékú cselszövés ez az ingadozásra hajla-
mos Bánk ellen, aki alkatából, jellemébđl eгedđen megfelel annak a romantikus típus-
nak, melyet Szauder József Kölcsey kapcsán fogalmazott meg: Szauder szerint ugyanis 
a romantikus zseni vagy romantikus lélek fogalma elsбsorban szenvedést, a kettösségek-
hđ l és a kettđs irányftottságbбl kifolyó tépelödést jelent s  Bánk e definíció szerint mély-
ségesen romantikus lélek: az Ottó-féle lovagias-szentimentális st ІІustб l és modortól távol 
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tiszta, egyszerd és egyenes jellem, de az értelem és érzelem kibillent harm6 оiájával. 
Egész drámai szerepe e harm бnia visszaállftásának vágyábdl ered, s ha a dráma és Bánk 
modernségének okait akarnánk kutatni, az els ősorban itt lenne keresend ő: a felborult 
belső  egyensúly helyrehozásának kétségbeesett és túlfokozott kísérletében, melyet ne-
vezhetünk romantikusnak, de akár általános emberinek is. 

Sok tanulmány foglalkozik a dráma nyelvezetének kérdésével, ennek els ősorban 
homályos, sü гftett, képszerű  jellegével. Az érteleт-érzelem konfliktusának szemszögé-
ből azonban a nyelvezet már csak következménye egy mélyebb, lényegesebb modern-
ségnek, Bánk bán alkatának és ha гmбniaigényének. Bánk vfvбdásaihoz egyszerűen nem 
illett volna sem a szentimentalizmus, sem a nyelvújftás szitára. Csakis ez az Arany-féle 
„stflustalanság", málvészi egyszertlség lehetett a bánki szövegek jellemzdje, ellentétben 
Ottd mondataival, mint ahogyan Ottd mindenesett ől ellentéte Bánk bánnak. Nemcsak 
cselekménybeli szerepével, hanem azzal is, hogy mfg Bánknál az értelem és az észelem 
felfokozott mértékb еn van jelen, Ottбnál mindkettőrek teljes hiánya tapasztalhat б . 

Horváth János a dráma szerkezetét virsgálv э  kimutatja Bánk belső  küzdelmeinek 
szakaszait, a lelki egyensúly felbomlásának és látsz б lagos helyreállásainak folyamatát' 6  
Az értelmi-érzelmi konfliktus hullámz бsa nagyjábбl követi ezt a nagy fvű  szakaszolást, 
de a belső  küzdelem ezeknél sokkal vib гб lбbb, sokkal kisebb periбdusokat foglal magá-
ban. És van egy fogalom is ;  amit fel kell bontani Horváth János elemzés бbбl, ez pedig 
az „indulat" fogalma, mely az érzelmi szféra szinonimája lehetne, viszont volt sz б  már 
arrбl, hogy az érzelmi szféra is több, egymással természetellenesen szembekerült tarto-
mányra hullik szét: egy személyes, egyéni szintre, vagyis a Melindához f бzбdő  éгzelmek-
re, a nemzeti érzelmek szintjére és az ennél is általánosabb, a mitikus képzetek által 
kiváltott érzelmek szintjére. 

Az értelem-észelem konfliktusa Bánk bánnál tehát nem a nemzeti-egyéni ellentét-
párt fedi, hanem azt a dilemmát, hogy az értelem és a különvált érzelmi tartományok 
egységét, harmбniáјб t vajon milyen iránybбl, milyen cselekvés vagy nem cselekvés által 
lehet visszaállftani. 

Harmбnia ugyanis a színen megjelenő  Bánkban már régen nem létezik Bejárta az 
országot, mindenütt „jajt s bánatot" talált, titokban hazahívják, s azonnal Melinda ne-
vével fogadják Az értelemnek nincs is ideje arra, hogy a látott eseményeket, jeleneteket 
összegezze , mert az egész sor érzelmi ráhatás útját állja a gondolatnak . Erre az érzelmi 
zuhatagra válaszul hangzik el a monológban a „tündéri láncok" széttépésének igénye, a 
„mindentudás égi cseppjeiért" vall esedezés. Bánk a harm бnia utáni vágyat fogalmazza 
meg, amikor az érzelmi zбгzavarbбl kijutni igyekezve arra biztatja lelkét, „>1gy  állj meg 
itt, pusztán, mint akkor, a'/ midбn az Alkotó szavára a'/ reszketve enged ő  Chaos magá-
bб l/ ki-bocsátja". Gondolatait a kozmikus, mftikus teremtésképzetre гбjátsztva indul a 
nagy prбbatételre. Csakhogy már útnak indulása is pradoxonnal kezd ődik „'Ті lágot, itt! 
Világot" — mondja az értelemre hivatkozva, de fgy folytatja: „A setétben/ бlálkodбkhoz 
elmegyek". A „látást", a megértést, a káosz megszüntetésének feltételeit azoknál kell 
megszereznie, akiktől érzelmileg az elébb visszariadt. 

Ettől kezdve fonatosan, egymást váltogatva, egymásbal következve jelenik meg a 
személyes és nemzeti érzelmek egymással és az értelemmel foly б  küzdelem. Peturt lo-
gikus érvekkel igyekszik meggy őzni, végül mégis érzelmi síkon gубz, an Endre királlyal 
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vaiб  önazonosítás folytán. Ezt a gy őzelmet azonban semlegesftik Tiborc érzelmi inditta-
tású, de Bánk értelmére ható igazságai. Amikor Melindát felemeli a földr ől, talán az 
oldalaj čбbбl látott jelenet hatására szánni, sajnálni tudja. De elég egy pillanat, mfg „me-
rően réznek egymásra", hogy a kétségek újra felülkerekedjenek. A romantikus drámák 
eszköztárába sorolt kép: „Mint Vándor a' Hófúvásokban, úgy/ Lelkem ingadoz határ-
talan/ kétség között, s eszem egyj nagy Óceánban/ lebeg, veszejtve minden csillagot." —
t гagikusaП  őszinte és igaz lesz, ha annak a pontnak tekintjük a drámában, amelyben 
JЗánk számára végleg megvilágosodik, nincs esélye, nincs módja a harmónia újraterem-
tésének. Ezért a világ összeomlásának ugyancsak mftikus képzete lopódzik szövegébe: 
„Nap!/ küld oktalan Phaétonod', hogy a'/világot öszve meg-meg üszve rontván,/ pörköl-
tön engem' is pokolra le!". E kozmikus pusztulás-kép ut đn Bánk semmi ellenállást nem 
mutat az események folyásáv а l szemben. Biherach figyelmezteti  is:  „Bán! őrülést mutat 
tekéuteted." Bánk önmagát is, Melindát is átengedi az események sodrásának — „Menj, 
merj — mondja neki —, hová a' Іürténet viszen!", sebből az állаpotbбl, valamint Gcrt-
rudisnak a konkrét helyzetek iránti érzéktelenségéb бl fakad magának a gy kosságn аk a 
jelenete. Az értelem a gyilkosság el б tt már a cselekvési szándék szolgálatában, annak 
igazolására gyűjti egybe a dráma folyamán különbözd személyekt ől elhangzott érveket. 
Ezekben a vádakban újra űsszefonбdnak — egy pillanatra — a nemzeti és személyes 
éгzclmek. Az „Itten Melindám, ottan a Hazám" problémája egy pontban s ű rűsödik 
össze, de mert ez a гészharmбnia kizárja az értelmet, a gyilkosság után fel is bomlik újra ;  
hogy mindkét é гјelem — a szen зΡélyes is, a nemzeti is a maga mozgási pályáján tragédiába 
torkolljon.. Nem abba a tragédiába, amely a drámában Gertrudis halálával éri el tet бfo-
kát, hanem Bánk harmóniateremtési kfsérletének végleges kudarcába. 

Sok szó esett a dráma kapcsán akörül, hogy Bánk milyen téren vesztes, vajon nem-
zeti vagy szerelmi d гámáгб l van-e szó, s hogy az erkölcsi gy őzelem végül kinek az oldalára 
kerül. Ennek egyik lehetséges hegoldása akkor mutatkozik meg, ha az ötödik felvonás-
nak azt a fonák helyzetét tekintjük, amely az értelem-é ггele пзΡ konfliktusának eddigi 
alakulásából ered. Endre el ő tt Bánk ugyanazokat az érveket tünteti fel logikusnak, me-
lyeket ő  maga Peturnál ésszer ű tlenekként elvetett. Említi a polgárháború lehet őségét, 
az éhezб  népet, az idegenek életmódját stb. És Endre király ezeket a vádakat elfogadja 
az értelem érveiként. A király, aki az érzelmi felindultság igen erős jeleivel lép a színre, 
s az udvarnok azt is elmondja róla, „a' Lová гбl is le fordúltt", majd észгeveszik a szolgák: 
„Sír a király", egy Bánk bánéval ellentétes bels ő  folyamat során, értelmi önkontrollal, 
„látással", „belátással", a személyes érzelmet , fájdalmat szublimálva megteremti a maga, 
de a nemzet számára is az új harmónia lehet őségét. Ő  az, aki Bánk számára is lehet ővé 
tenné a ha гmбniát, a beisd egység helyreállítását, vagy úgy, hogy büntet, s Bánk e b űn-
hődésben békélne meg önmagával, vagy úgy, ahogy tette, értelemmel igazolja Bánk 
érzelmi eredet ű  cselekedést. Úgy t űnik tehát, a dráma végén Bánk számára megvaldsft-
hatбvá válik az annyira áhított harmónia, itt azonban ennek egy nemzetinél is magasabb-
rendQ akadály állja útját: Melinda halála (melynek oka élelmi eredet ű , mert Ottó 
bosszúból öleti meg) Bánk számára azon a mitikus-kozmikus szinten gátolja meg az 
egyensúly megteremtését , amely eddig is — a káosz és a kataklizma képzetével állandóan 
Ott  húzódott a dráma hátterében. „Nincs a' Tb гemtésben vesztes, csak én" — mondja 
Bánk a királynak , de Endre még nem tud neki ezen a szinten válaszolni, szavai itt még 
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inkább érzelmi szfпeгetűek: „Mostan érzi veszteségemet. /ő  boldog ember! enyhülést 
szerezhet". A két veszteség összemérhetetlenségének már nem is Gertrudis bún ősségé-
nek vagy ártatlanságának eldöntésér бl van szб, hanem a harmбnia visszaállftásának ké-
pességérđl vagy kudarcár бl. Bánk szavaira az azonos rangú válasz a dráma legvégén, 
Endrének a Tеremtđhöz valб  fordulásában hangzik el: „jOl értelek; ki vetted a' kezem-
ből/ pálczámat; — én imádlak! —Így magam / büntetni nem tudtam." 

Endre személyében és személye által a drámában helyreáll az egyensúly. De azok 
nélkül a szerepl ők nélkül, akik ezt a harmбniát megbontották. Gertrudis, Ott б , Bibe-
rach, Petur elt űntek a színről, s kimarad az OjjOszUletd rendb đl Bánk is, hiszen „az 
Angyal, melly jegyezte" botlásainak számát, „félre fordúltt / könnyes tekéntettel töröl-
te-ki" nevét „az Élet' könyvéb ől". Az élet könyve, a teljes, minden értelmi és érzelmi 
szintet átfogб , legbelsObb emberi megrendülésnek a metaforája. Bánk veresége ezért 
nem nemzeti, erkölcsi vagy érzelmi, annál sokkal mélyebb cs általánosabb. 

S végül fájdalmas és megrázб  annak a szereplOnek a távozása is, aki val бjában 
áldozata és részben eszköze volt a harmOnia megsz іTnésének. Melinda felravatalozásá-
ban a színpadon ezért a lírai elem dominál. Halálának elismerése fokozatosan történik, 
mint később Arany Varró leányok címd balladájában, s ezt a líraiságot szolgálja a pász-
torsíp egyre közeledO hangja is. 

A dráma Melinda könnyeinek, szép szemének emlegetésével indul, Bánk látni aka-
rásával folytatOdik, s végül Endre látásával és Bánkot az élet könyvéb ől kitorlO angyal 
könnyeivel zárul. A szemnek mint értelmi és érzelmi motívumnak tehát konfliktuste-
remtő  szerepe van a mdben. A k9sd, látod, tekéntsd, nézd felszбlltб  és rámutatб  formája 
felhfvd, a tragédia létrehozására vagy meggátlására irányul б  szerepet tölt be. Hamis vagy 
igaz érzelmi гeakciбként a könny, a sfrás kapcsolOdik hozzá. Dramaturgiailag többször 
sdrftő, beszédpб tlб  gesztusként alkalmazza Katona a nézést, például Mikhál Gertrudis 
elđtt „néhányszor előre vontt hajfürtyeit nézvén; viszsza veti". Fontos szerepe van a 
motfvumnak a szereplđk elгendezбdésének, egymás közti viszonyainak megállapításá-
ban. Az értelmi irányítottság szerint Gertrudis és Biberach kerül egymás mellé, velük 
szemben Melinda, Mikhál, Petur és Tiborc az érzelmi szféra kdpviseIOi; a két csoport 
között Ottб  611, akit egyik reakciб  sem jellemez különösképpen, és Bánk, akinél mindkét 
irányítottság erOs, és mindannyiuk fölött helyezkedik el Endre, aki helyreállítja a két 
szféra megbomlott rendjét. 

Így végsO soron a szem motfvuma vezet el bennünket a dráma mélyrétegéhez, a 
harmбnia kérdéséhez, amely egyéni, nemzeti és mitikus-vallásos szinten, a világminden-
ség szintjén az értelem és érzelem egymásba sfmulO egységét jelenti Bánk és Katona 
számára, akárcsak Kök:~ey, Vörösmarty vagy később Petőfi és Madách boldogságkeresб  
hőseinek a számára. 

Van a szem motívumának még két fontos, de nem közvetlen drámaa!akft б  szerepe 
a műben. Az egyik a látvány, a másik pedig a látvánnyal ellentétes tartalmú hítom'1.s 
hatása a szerepldkre. 

A látvány azt a három állбképszen5 pillanatot jelenti, amely összefoglalja a dráma 
érzelmi szintjének szerkezetét: az elsO ilyen pillanatkép, amit Ott б  Melinda kezét a 
homiokára szorftja, a második az a látvány, amely a zendül ők elé tárul, amikor Petur 
lerántja a leplet a pajzsokrOl, a harmadik pedig a dráma végén Gertrudis ravatala. Mind- 
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három kép arra hivatott, hogy cselekvésre inditson egy-egy szereplelt. A látv đnnyal ellen-
tétben a cselekvés meggátlásđ t szolgđ ljđk a drámában shakespeare-i m бdon nem mate-
riazált, csup đгі  a sze гeplбk emlékében felidéz бdб  látomások. Melinda eldtt Bánk jelenik 
meg, Petur eldtt az atyja sfrjánál lejátsz бdб  jelenet, s Endre is haldokl б  atyjára emléke-
zik, amint emberséges uralkodásra inti. 

Velük szervben B đnknak nincs ilyen támasza az érzelem és értelem koníliktus đban, 
noha 6 az, aki — másokra vonatkoztatva — a legt đbbet hivatkozik az értelemre. Bánk 
látomásai ahpvctбcn érzelmi jellegtlek, cselekvésre ösztönz бek: az is, ahol Petur a kin-
csekkel hivalkodO királynéra emlékezteti, az is, ahogy Melinda és Ottd közti jelenetet 
látja magában lezajlani, s végül azaz emlék is, amely Tiborc sebhelyes homlokának láttán 
idézбdik fel benne. 

Jegyzetek: 

Sб léг  István: A teremtés vesztese; S. L: Az ember és műve. Bp. 1971. 180-211. 1. 
Szaudcr JGzscf: Géniusz s ćiL.., SZ. 1.: A romantka иtján.  B.?.  1961.224-247. 1. 
Uб .: A »7 agyar romantika kezdeteirбL Itk 1961/6 
Sб tér fstván: i. m. 

Szaude г  J6zsef: Géniusz száll...; Sz. J.: A romantika 6tján. BP. 1961. 
HorváthJános: Katona J бzsef. Bp. 1936. 224-247. I. 
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Tanulmányok, 24. tizet, 1991. 

OROSZ LÁSZLÓ 

A BÁNK BÁN ÚTJA 1848. МЈ  .RCIUS 15-ÉIG 

ABánk bán 1815-i elsó kidolgozđsa a kolozsvári drámapályázaton, ha egyáltalán ott 
volt, nem keltett figyelmet. Átdolgozott, végleges szövegét 1819-ben a cenzor nem en-
gedte előadni. Az 1820 novemberében nyomtatásba П  megjelent drámát kevesen olvas-
ták. 1833 februárjában került el őször színpadra Kass đn, de annyira visszhangtalanul, 
hogy bemutat6jár6l az irodalom, és színháztörténet csak 1921-ben szerzett tudomást, 
amikor elбkerült a szfnlapja. A kassai eliadást hat év alatt mindössze hat követte, a 
következő  hat és fél évben, 1839 márciusától 1845 novemberéig a f ővárosban egyszer 
sem játszották, ismereteink szerint vidéken is csak háromszor, 1842- Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen és Győrben. 1845. november 1-ici nemzeti színházi felújft đsđ t azután 
1848. március 15-éig, alig több mint három év alatt tizenhat újabb el6adás követte a 
Nemzeti Színházban, csaknem húszezren nézték meg, az akkori Pest-Buda lakosságának 
mintegy tfz szđzaléka. l  Bemutatók, játszották ezekben az években sz đmos vidéki város-
ban is. Mint Gyulai Pál frta: „Úgy sz б iva minden vita nélkül a legjelesb magyar tragédiává 
emelkedett [...] Egész 1848-ig a legkedvesebb eredeti darabja volt a f ővárosi és vidéki 
színpadoknak." 2  

Mi volt az oka lassú érvényesülésnek, majd viharos sikerének? Horváth János sze-
rint ez „a remekm űben magában rejlik. Túlzásig men ő  drámai objektivitása szfnpadra 
éspedig csak kiváló szfnészek kezébe predesztinálja; viszont lélektani részletezése tanul-
mányszerű  belemélyedést, olvasást igényel. Lélektani remeklésének tömérdek f -inomsđ -
ga nehezen érvényesül a vastag vázlathoz szokott színpadon, viszont olvasva csak élénk 
színpadi fantázia el ő tt tárja fel drámai kivál6ságát. Csak olvasás és el бadás sokszoros, 
egymást támogató körforgása értethette meg apránként egész rendkívültségét. Ahhoz 
idő  kellett."3  

Hozzá kell tennem: Horváth János szerint a Bánk bán értésének ideje csak Arany 
János és Gyulai Pál tanulmányával jött el, sikerét az 1840-es években annak köszönhette, 
hogy félreértették, politikai célzatosságot magyar đztak bele. Véleményét lényegében el-
fogadva ezúttal nem a m űben rejlő  okokat, csupán az érvényesülést el őbb gátló, késбbb 
segfti körülményeket kívánom röviden vizsgálni: a cenzúrát, a színészek fölkészültségét, 
a színpadi szöveg alakulását és a közönség róhangolódását a m ű re. 

A cenzor Katonának két Báћk bán elő tti drámáját, az Aubigny Clementiát és a 
Ziskát eltiltotta a színpadtól. Eleve számíthatott arra, hogy Bánk bánját sem engedik 
előadni már csak tiltott tárgya, fejedelmi személy meggyilkol đsa miatt sem. A budai 
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cenzor még 1794-ben betilott egy német nyelv ű  Bánk-drđmđt, amelynek I. E. betíijelű  
szerzOje valdszfnű leg A magyar játéksz(Пt kiadб  Endrбdy Jđnos volta  Kisfaludy Sđndor 
és Horváth Jбzsef Elek nem merte nyiivđnossđg elé vinni Katonáéval közel egykorú 
Bánkdrámáj đt , Grillparzer mintegy tfz éwel későbbi, túlzásba vitt lojalitású feldolgozđ-
sát is elsüllyesztették Bécsben . Katona mindeгrбl nem tudott , de láthat6an kerülni kí-
vánta a cenzúrával val б  összeütközéseket . Mint a drámája elé tett Jegy гésbđl kiderült, 
Bertholdot , a kalocsai érseket tartotta Bánk felesége csábft бjának, mégsem a főpapot, 
hanem bátyját szerepeltette a dr đmában . A királynérбl is azt írta a Jegyzésben: „Csak 
méij tiszteletre méltб  állapottya az, melly engem valamennyire mentségéje kénszerftett." 
Miközben Peturja a történetemben j đratos néző/olvasб  előtt világosan az Eгanybullát 
követeli, beleegyezne ennek eltörlésébe is, nyilván azért, mert Katona arra gondolt, 
1687-ben eltörülték ennek elle оállási záradékát (II.226-232). Mint dramaturgiai tanul-
máиyđnak a cenzorral v іtatkozб  részéből kiderül , úgy gondolta, hogy a történeti h űség, 
a múlt hiteles feltámasztására vall törekvés elegendd annak kivédésére, hogy a cenzor 
a jelennel való hasonlбságot keresse. APeturt бl felsorolt sérelmek rendre mеgtalálhatбk 
legfőbb történeti forrásában, Katona István Historia Cгidсdјбban . A dráma németelle-
ncssége sem a függetlenségi törekvést kísér ő  ébredd nacionalizmus megnyilvánulása, 
mint a cenzor hihette: a Katona Istvánt бl idézett Jan Dlugosz 15. századi lengyel tö гté-
nс tfгб  mutatta be fgy a kirđ !yné meggyilkolására vezet ő  összeesküvés okát : „András, 
Magyarország királya felesége, Gertrudis tan đcsára több németet Magyarországra hí-
vott, és velük a magyarok várait és erődményeit megostromolta , $ az állam tisztségeit is, 
mellőzve a magyarokat , néгetekre bízta" 5 Elgondolkodtatб  az is, nem a királyné meg-
ölésének a hatását igyekezett -e visszafogni Katona , amikor B đnkot mintegy kiléptette a 
dráma erdterd bбl ezt mondatva vele: „Vége! volt-nincs; de fi tapsolj Hazám" (IV 591). 

A cenzor természetesen nem a történelmi h űséget mérte, arra bizonyára nem is volt 
fölkészülve , hanem a várhatб  hatást. Inkább engedékenyek, mint szigorúnak mutatko-
zott , amikor 1819 -ben csak az elбadđst tiltotta meg, a dráma kinyomtatását engedélyez-
te. Három év múlva meg is rбtták ezért . 6 . Bizonyđra közrejátszott ebben a v đ itozб  
politikai helyzet : az 1820 -i nápolyi forradalom leverésére a király újoncok đllftásđ t ren-
delte ii, ezt azonban a megyék sorra megtagadták . A cenzúra szigorodásának jele volt 
az is, hogy 1820-ban a király megtiltotta a liberális szellem ű  külföldi szépirodalmi lapok 
behozatalđt a monarchia területére. 

Az 1833 -i kassai , 1834-i kolozsvári , 1835-36 -i hđrom budai és az 1836 -i debreceni 
elбadást bizonyára a nyomtatott példány alapján engedélyezték. Az 1839-i pesti el бadás 
szövege megjárta a cenzúrát , erre utal az el őadás Melindájának , Lendvayné Hivatal 
Anikбnak emlékezése Petur megnyirbált beszédére 7 Az 1845-i felújft đs ismét beleütkö-
zött a cenzúrába . A Központi Könybfrálб  Szék a betiltására hajtott , de nem merte vđllalni 
a felelősséget , a nádorhoz és a Helytartбtanácshoz fordult . A megyék önkormđnyzatát 
korlátozб  adminisztrátori rendszer miatt feszült volt a politikai helyzet. A f ővárosi ellen-
гékieket tömöritö Nemzeti Körben a radikálisok vették át a vezetést . A Heiytartбtanács 
bizonyára úgy vélte, hogy az ellenzéki közhangulatot most már jobban szftan đ  a betiltás, 
mint a várhatd színházi hat đs , ezért úgy döntött : „A bfrálati szempontbбl netalán szük-
ségesnek találandб  kihagyások és mбdosftások melletti újabb el бadása nem ellenezte-
tik."$ 
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Nincs hiteles adatunk arra, mit húzott a cenzor a Bánk bán 1839- i és 1845 -i elбΡa-
dásának szövegébбl. Főnmaradt ugyan az 1845-t бΡl a kiegyezésig használt nemzeti szín-
házi súgбkünyv, de az ebben található, különféle fr бeszkđzökkel végrehajtott számos 
politikai indítékú húzás többsége az 1860-i, ránk maradt cenzori utasításban követeltek-
kel egyezik. Persze va! бszfnű , hogy az akkor aggályosnak tartott részek kihagyását már 
1839-ben meg 1845-ben is elrendelték. Így az I. felvonásbél bizonyára el kellett hagyni 
Biberachnak a zsarnoki hatalom természetét leginkább jellemz бΡ mondatait, a II: bél a 
királyné elleni összeesküvés számos okának fe!sorolását, a пI.-bél Tiborc panaszának 
több részletét, a IV-b бΡl a királynét leginkább sért бΡ mondatokat. 9  A  В  11k bánt azonban 
nem lehetett oly mértékig megcsonkftani, hogy megnyirbált szövegével is ne igazolta 
volna az elnyomó hatalom félelmének indokoltságát. A kiváltott indulatok jellemzésére 
a forradalomtél visszaretten бΡ Széchenyi naplóbejegyzését idézem az 1839. március 23-i 
elбΡadás után: „Felfoghatatlan hogy a kormány hogy engedhet ilyen esztelenséget јб tsza-
ni. — Rossz, veszedelmes tendencia. "

10  Széchenyi nem olvasta a Bánk bánt. Ha elmélyedt 
volna benne, Bánk államférfiúi felel бΡsségét s ebb бΡl következ бΡ kétségeit bizonyára meg-
értéssel fogadta volna. Reagálása azt mutatja, hogy a színházi el бΡadás keltette hatás az 
ellenpólusra szorítja azt, aki nem osztozik ebben. Az általa látott el бΡadásban — mint 
színpadon kés бΡbb is annyiszor — Bánk vívódása következetlenségnek, gyöngeségnek t űn-
hetett fel. Vörösmarty azt frta e г rбΡl az el бΡadásrбl: „Legkevésbbé sikerült Bánkbán char-
actere, kiben nem látjuk azon szilárdságot, melly az általa elkövetett merész s nagy 
felel бΡsségs tetthez kt бntatik." 11  Lehet, hogy már ezen az el бΡadáson is kimaradt Bánk 
szerepének néhány olyan kulcsmondata, amelyet az 1845-i súg бkünyvbбΡl kihúztak „Az 
Él'teket, s a Nyúgodalmakat kockára tégy űk Polgár társainknak, kik, mint Szüléinket, 
bennünket is tápláltak!" (п. 257-260); „Kirontyuk a korlátokat, — lezúzzuk a jd-barátot, 
ellenséget'; és aztán ha célra értünk, sírni kell csak" (III. 243-245). Föltehet бΡ, hogy a 
cenzúra csonkításainak hatását a színház ellensúlyozni t i гekedett a saját húzásaival, 
Bánk kétségeinek visszafogásával. 

Eppur si mouve cfirid regényének A vál-úton cím ű  fejezetében Jdkai az egyik sze-
repl бΡ, Birdczy szavaival lehangolóan mutatja be, mi történnék Jendy drámájával színé-
szek kezén. Nem kétséges, hogy a Bánk bán játszásának buktatdirdl van itt szó. A szf-
nészek képtelenek jellemeit fölfogni, visszaadni, megszokott sablonjaikkal helyettesítik 
dket. A Bánk bán elsd el бΡadásairбl készült gyér számú és szűkszavú kritika számos 
kifogása szerint a színészek valóban készületlenek voltak méltó eljátszására. A jellemek 
sablonná vall leegysz егб s гtésé гe vall, hogy a Honművész kolozsvári tuddsftja Bánkot 
derék honfinak, de hevét бΡl elragadtatott királynégyilkosnak, Gertrudist büszkének, Mel-
indát megcsalatott n бΡnek, Ottót szilaj csapongó hfzelkeddnek nevezi. 12  A második budai 
el бΡadásárбl beszámolva ugyancsak a Honm űvész szóvá teszi, hogy „nemzeti darabjain-
kat a színészek azon részeikben is, hol szükségtelen s a dolog természetével ellenkezik, 
helyben nem hagyható pathosszal, pattogósan és lármásan szokták adni." 13  Bartha Já-
nost, aki már Kassán is játszotta Bánkot, a harmadik budai eléadás címszerepében így 
jellemzi ugyanez a lap: „Sajnálni lehet, hogy e ritka s meg гбzkбdtatб  organummal bfrO 
színész ezt szavalásnak árnyéklataira nem szokta használni, sót mint ma, annak rendkf-
vülierejét egyirá пt használja a lágyabb és szokott társalkodási hangot kfván б  jelenetekre 
is." 14  Bármilyen alacsony szfnvonalúak lehettek azonban a Bánk bán elsđ  elбΡadási, bár- 
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mennyire készületlenek, csupán küls đdleges eszközökkel hatni kívánók a sze гeplđi, múl-
hatatlan é гdemük, hogy a drámát ők mentették meg a színpad számára. Az els ő  eláa-
dások ugyanis színészek kezdeményezte jutalomjátékok voltak: a kassai Udvarhelyi Mik-
lбsé, akinek Katona még 1816-ban felolvasta drámájának els ő  kidolgozását, s aki 
elsбként nevezte a színlapon „minden módon remek"-nek a Bánk bánt; a kolozsvári 
Egressy Gáboré; az els ő  budai előadás Kántoгnéé; az 1839-i új гa Egressyé, aki azután 
a dráma megszállott hívévé szegđdđ tt, a Honden5 egyik karikatúrája szerint házalóként 
ajánlgatta a Bánk bánt fбnek-fának szerte az országban; az 1845-i pedig Lendvay Már-
toné. Az 1840-es évek közepére jelent đsen emelkedett a Nemzeti Színház játékszínvo-
nala. ABúnk bún cfmszercpébc п , mint más ekkor játszott darabokban is, a két vezet б  
színész, Leodvay és Egressv vetélkedett egymással. Eltér б  alkatuk, egyéniségük és sze-
repfclfogásuk Bánk megformásának bizonyos mértékig máig ható kett ős hagyományát 
teremtette meg. A Honder ű  kritikusa így összegezte több el бadásbбl leszart tapasztala-
tát: „Egressy úr oily jellem festésében, mellynek alapszfnezete nyugodtság kétségkfvill 
erhsb, mint Lendvay úr, de ha egyszer az indulat föl van zaklatva, ha a lélek viharzik, ha 
a szív föllázadott, s stadiumban már E. úr — sit venia — láthatatlan. [...] Az elsó fеlvoná-
sokban Egressy úr kétségkívül jobb L. úrnál [...] Ellenben a darab második felében, kivált 
a 4-dik és 5-dik felvonásban Lcndvay úr jóval túlhaladja bajtársát, [...] s ha akár egyik, 
akói másik szerepvivő  egymás elđnyeit önmagában egyesíthetné, Bánkot t őlük látni va-
Iбdi műélv leendne." 15  Az Életképek kritikusa hasonló meglátá ѕsal Lcndvay Bánkja 
mellett dönt, mivel szerinte Egressy kiszámítottan értelmez ő  játéka meliбzi a bensđsé-
get. 16  A kritikából kiolvashatóan az 1920-as években Qd гy Árpád Bánkja felelt meg 
Eg гessyének, Bákđ  Lászlóé és Kürti Józsefé Lendvayénak, az utóbbi évtizedekben töb-
bé-kevésbé hasonló különbség volt Sinkovits Imre és Bessenyei Ferenc Bánkja között. 

Az első  előadásokon föltehet бen teljes vagy megközelftбen teljes szöveggel játszot-
ták a Búnk hánt. Az 1835-i budai elбadást fárasztdan hosszúnak ítélte a Honm йvész, s 
javasolta, hogy a „n еgyedfél óráig elnyúlt" darabot „legalább egy órával" rövidítsék, 
kihagyva belőle a hosszú elmélkedéseket, elbeszéléseket. Javaslatát megfogadták, az 
1845-i súgбkđnyv a dráma szövegének mintegy ötödrészét elhagyta, kisebb szövegrészek 
mellett az Elбversengést, az I. felvoriásbdl Simon és Mikhái jelenetét (a hét ikerfiú 
történetét), a IV-b ől Mikhál elbeszélését Spaпyolországbбl valб  menekOlésilkr бl, Bánk 
elmélkedését az asszonyi erkölcs гбl s a királyné halála után történtek jelentós részét, az 
V. felvonást pedig kisebb-nagyobb kihagyásokkal mintegy kétharmadára гöviditették. 17  
A kihagyott részek többségék, kivéve a Hevesit ő l 1930-ban heiyreállított El бveгsengést, 
máig is többnyire elhagyják a Bánk bdn-eliladilsok, mondhatni tehát, hogy a Nemzeti 
Színház dramaturgiája 1845-ben létrehozta a Bбnk h іn színpadi változatát. 

Az 1830-as évektбl a színházi törzsközönség jelentös részét pesti joghailgatilk és 
jurátusok alkották, továbbá, fÖként a 40-es években a bel đlük kikerült ügyvédek, hiva-
talnokok és más é гtelmiségíek. 18  Ez a közönség mindenekelбtt a politikára volt fogékony 
a szeгvezббб  ellenzéki párt elkötelezett híveként. Nem esztétikai, hanem politikai él-
ményt várt a szfnházt бl. Várakozását igazolta a színház hivatalos közlönye, az Életképek, 
amelynek színikritikai rovatvezet đje leszögezte: „A színészetnek tehát vagy társasági 
[társadalmi] célja van, vagy nincsen semmi célja. "

19  E korban az iránvzatos költészetr бl 
folytatott nemzeti és társadalmi törekvéseket, vagyis a politikát kell szolgálnia; elegend б  
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ezzel kapcsolatban Eđtvös és Petőfi közismert megnyilatkozásaira utalnunk. A közönség 
tehát e korhoz szб lб  mondaniva!dt kereste a Bánk bánban, arra hangolбdott rá, azért 
lelkesedett. Kérdés, ily m бdon a teljes Bánk bánért-e. 

Az 1839-i el6adás kritikusai elégedetlenek voltak az V. felvo лássаL „Hatásra nézve 
gyönge", vélte eg}7kiik, el kellene hagyni, javasolta másikuk.'` Ezt a felvonást a radika-
lizál6d6 politikai közhangulat nem tudta elfogadni. A királynéval !eszámol6 Rákban 
igazságtev6 h бst látott, megtöretését, lelki összeemlását nem ú tudta, nem is kfvánta 
átélni. A kor egyetlen részletesebb, a dráma olvasásán is alapul б  kritikája, Gyurmán 
Adolfé szerint ha Katona következetesen érvényre juttatta volna témája politikai tartal-
mát, a fölkelбket a királlyal is szembe kellett volna állftani а . Szerinte a közmorál Bánkot 
fölmenti, csak egy erkölcsi dogmává emelt, szinte vallássá n ő tt királytisztelet súlya alatt 
kellett összeomlaПia.L1  

1848. március 15-én a közövség ldvánságára kerfit színre a Nemzeti Szfnházban a 
Bánk bán. Csak az I. felvonását játszották el; folytatása helyett a forradalom m đmorában 
116 közönség a Nemzeti dalt, a Rák бczi-indul б t, a Marseillaise-t akarta hallani. Úgy 
tetszik, a forradalom túlvezetett a Bánk bán politikumán. 

Szükségtelennek tartom, hogy az 1840-es évek szfnházában, közönségében kialakult 
Bánk bán-felfogást és —hatást minösftsem. Mint minden igazán jelent бs műnek, Katona 
drámájának is több arca van: koronként más-más vonásai juthatnak érvényre. Az azon-
ban bizonyos, hogy színpadi megjelenésének leghatásosabb, legmarkánsabb arca mind-
máig az, amely az 1840-es években mutatkozott meg. 
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Tanulmányok , 24. füzet, 1991'  

KÁICH KATALIN 

BÁNK BАN-RЕCEРСI6 VJDЕKÜNК®fii 1918-ig 

Németh Antal Bánk bán száz éve a színpaáon címd munkájának bevezet бјбben a 
kđvetkezбket frta a 19. századi magyar drámairodalom egyik iegkiváióbb színpadi alko-
tásáról: „Katona József Bá пk bánjának és a színpadnak kapcsolata nem a kassai bemu-
tatбelбadással kezdбdött. E klasszikus magyar dráma már megfogamzása pillanatában 
vér És ideg szerint a színpadra tartozott. Nincs még egy drámai alkotás irodalmunkban, 
mely ennyire a színpad megtanulhatatlan tUrvényének átéléséb бl születhetett volna és 
amely ennyire e mű faj đrđk és egyetlen igaz anyagának, a színészi léleknek költ ői meg-
testesítése lenne. [...] ABánk bál szfnpadi története... magyar szfnészet története is egy 
k1SSé." 

Ez utóbbi megállapftás a mai Vajdaság területén egykor vendégszerepelt magyar 
szfntá гsulatok mdködésének eredményeképpen kialakult színházi múltunk karakterol б-
giáјбгa is teljesen egészében vonatkoztathatd. A 19. százaá húszas évekitöl ke гdбdбeп  
e tđbbnemzetiség ű  vidéket kisebb-nagyobb megszakításokkai egyre több magyar szí-
nésztrupp fedezte fel . Szabadka , Zambor, majd pedig Újvidék, Zenta , Becskerek kap-
csolбdtak be a korabeli magyar színházi élet vérkeringésébe . Annak ellenére, hogy a 
szakmai körök nagy része úgy tartotta , nem sok keresnivalója van ezen a tájon a magyar 
színészetnek , lévén hogy nemezetiségek -lakta területekröl van szó, a korabeli tud бsftá-
sok sorra arról számolhattak be, hogy a magyar elöadásoknak igenis van közönsége. 
Nem csak a magyar polgárság járt szívesen színházba, de gyakran megesett, hogy a 
szerbek, németek is nagy számban ott ültek a néz őtéren , különösen ha daljátékok sze-
repeltek mdsoron. Az ideérkez ő  társulatok igazgatói már eleve úgy állították össze a 
mdsort, hogy az idegen ajkú publikum elvárásainak is eleget tegyenek . A vidékünkkel 
kapcsolatba n meghonosodott tévhitet azonban , nevezetesen azt, hogy magyar társulat 
itt nehezen keresheti meg akárcsak az út гavalбt is, nehezen lehetett felszámolni, a pozitfv 
tapasztalatok ellenére is, s fgy, Szabadkát kivéve, az említett városokban a folyamatos 
magyar nyelvel szfn јб tszás térh бditására tđbb évtizedet kellett várni. 

A szabadságharc kitöréséig itt járt magyar társulatok m űsorán elsősorban a zenés 
darabok domináltak , míg a prózai színházi termékek ritkábban szerepeltek mdsoron. 
Eddigi ismereteink alapján Katona remekmdvét a 19. század elsó felében mindössze 
egyszer játszották, méghozzá Becskereken,1847. okt бbeг  17-én. Ezidбtájt Feleli Miklós 
társulata vendgészerepelt a megyeszékhelyen okt бbeг  21-tбl december 30-ig. A társulat 
súgója, Országh János Pleitz Pál betlivel jelentette meg azt a Játékszíni zsebkđnyvet, 
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mely az  е k5szб  mellett  a гсndёgѕzеґсрІб  sz  aészek nёv і rѓ t és a beniutetott szfnpadi 
mlv еК  ј 6Кё t is  tartalmazza.  Országh  az  ei`6sz6ban dісг6 szavakkat іІісLt a Угіѕ t, 
mart ' гс  I hе tбѕёе  mutatkozott arra, hagy  „a  nemzeti  dtalakuldsnak e  fej 	ёnуі  

d і umn fcszftett erdvei s gy;R. éd ápclással e'megye  nem Igen sok honi  г gОkkаІ  
а szl6 kеrtбbс  magyar  ѕ:L-ібѕzеtOnК  csemetdjét dt tcssuk." A vc n гlégѕzcrгpiéssei  kap-
c';olatis  korabeli  ѕaј tбvіѕэхhang is elsdsorban  azt  fejtegetta, bogy »a le]kcsek f '.'raL;ozá-  
"ai 1 vs aldczatainak Na gy-Betskcreken is &ikerLlt a vtindor бs dpoltalan  nemzeti  mбуб -
suetat sncsarnokha  behozni.  A Іар tudбѕftб  Ordmmel áll2pította  meg, hogy  ‚most 161 
k бpz с t.t ѕz(n бszеіaК  a  magyar  litaratdra  sokjeles  tсгmбkсіьеn  nemzeti  6 гzе l іnсКе t  kan-
goatatnak  cl, k :17.0nségünlchcz,  melyek semmire nagyobb  ѕz Ёl Кѕбцс  ninasan, mint  nem-
zen  њ lkеесdбѕrс". 

ге lеКі  Oirsulata nгбѕсга naК  nбbьѕбgб t a nбрѕгfnmбvіk, vfgjdtdkok аІ kо tt іК , бе  nб-
bѓ av daimd L5 jc!escbb szf^.jdtČk is bemunetdsra kcrült. A  korabeli kritika  szerinn „ѕеґ-
гбѕzс in К  Jdk, jelesck, nбhбnу  kizdlOk a „legrmayobb іgбnnуіІ  b:r a m+.jvészet bt:b6ri€hzz. 
A ш  adе  , i ttkba,  minden  kivѓгі rЃg• І  l:'elFgtt, 
:'ri К 1 е ) Сіг n бјіа  kedves  ј 6tdkа  a hаІgа tбsбзnа iсбІ vеzсг ,  Gyulai  ptiiv бra  hivatott  egydo 
Ј( І  htii]tл  hс-іуб t, a ond- 6 ѕ  harmadrendO szL ѕzс ' ь-aа  рОntоss6g бs  szorgalom nini  
h; 1I'. =   :; П t:л ;  na opera  ѕzсmбіуzе t bár gycngabh, di k иеІбgfіб  - Ćs kбzбііѕбgtink т 6gls 
бnzvё tl еа  hideg..." 

az  ;aezctt tudOsftásb5l is kitetszlk, a  magyar  hteratura jc:.:r tcrnid:cmck  rom -
nadra vi:cl:;t n сmЕ n бг tбКеІ tе  a  helybeli  kбzбnѕб g  mel csak  р  v К dб - , 	ano т 	еб  
akіг   Is vаѕбгnaрбkоn tdltdtte  meg  zsdfoIdsig a п zб tе •е t, s  ilyenkor  „oiyrack is arca-

nek,  talk dgyazdlvan  egy  betŰ t  sem  ertenc'.k  magyarul,  de hallvбn ѕzОmѕzббјаtkat nevctni, 
6k is nevctnek, s  azon néhány szavakat, melyeket  kdpescta r'altioak beta rtui:: i, ш6ѕDа  
сgёѕz vidorsdggal ьсѕzёІіК  egymdsnak». Mindibbdi  arra  vetkeztetOnk, boy Ivan taO- 

'. усk kOzOtt a J3f:tik b бnnak  nem  volt  nagy  kбzбnѕбgѕіkеrс , fOggeticirol а ttбІ , bogy 
a kritika  igen  jdl  kivitelezett  el6adások köZé ЅІгіІ tэ . A kбzбnѕё g többsége sz бrа iссzni  
akart,  бs сgуеІбге  ćrzékelten  marad  a  nemzeti  ѕzfnщбvёѕzаt  legrangosabb  m6alkotásá-  
nak befogaddsdra. 

A  magyar  szfndszet álland6su12sa v іdбkйnКбn (Ѕzаbaбk6t kivéve)  az 1870-es  ёуіК -
ben kdvitkezett be. A  jeles  бs kevésbé  Jeles vidéki társulatok бvгбІ  évre  megjelentek  
еgу t6 І  három  hOaapig  terjedd  vendégszereplésre. Az elv2rások és igények  gyakran  tú1-  
mбrсtеzеnсk  voltak, s  megesett, hogy egy-egy  јбІѕzігvіzеtt társulat muködésc kelló 
pdrtoids hiányában,  az anyagi  c.sdd veszélyét  jelentette egy-egy  igazgatdnak. A szerve-  
zcttség  nem tartozott  ѕzfnёѕzеtdnК  erényei közé, ha netalán mégis megtörtént, kivdlO 
eredmdnyck megszületését  tette  іеће tбvб .  Igy  p1. 18б9Р0-bеn  szuper Károly !{ rsulat:a 
néga hdnapos színiidényt  mondhatott magának Becskerekcn,  ahol  a  magyar színészet 
(Iѕбnе • rendezése сёІЈбьб l  egy felelás  megyei tisztségviselókból 6116 bizottságot alak.f-
toLlak. A vЃ ttоzа tоs mOsorrend, a tchetséges szfnészi gárda még a dfszlctek és jelmeze.k 
ѕzеuiрОntјбьбІ  kіfо iгбѕ talаnџ l kivitciezett o ґіdцkсібК  nagy számú kOzOrisdget  vonzottak  
cstérđ l estdre a színházba. Operettck, vfgjdtdkok, szfnmdvek é s tragédiának egyként  
nag}'  sikere  vol. ABdnkbdn еІбаdбѕа ,  melyet  ezdttal  láttak újra  a becskerekiek,  osztatlan  
kOzOnsdgsikerre  tett szert,  mсІугбІ  a Grossbetschkereker Wochenblatt szfnireferense is 
beszбmolt. A cfmszercpet aiakft6 Gdrdonyi, a Gertrudi s t шсgszеmбІуеѕ ftб  Palotayné és 
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a Melindáként fellépd Gönczyné, ahogyan a korabeli német kritikus fogalmazott: „Élet-
melegséggel" (mint Lebenswđrme) játszottak szerepeiket. Az eléadást ny Đ tszfni tapsok 
sorozata köszönt đtte, mintegy igazolván, hogy az elmúlt húsz év alatt a becskereke kö-
zönség is eljutott arra a szintre, amely alkalmassá tette az i гnmáг  klasszikussá valt magyar 
drámairodalmi remekmű  feltétel nélküli befogadására. 

A 19. szиzad utolsó harmadától kezdve egészen a világháború kitöréséig vidékein-
ken a szfПjátszás, annak ellenére hogy deldaratíve a kultúrmisszi бs feladat betöltését 
várták el töle, legjobb esetben a rívós szбгakoztatás szintjén ,m űködött elsбsorban. Ren-
dezetlenek voltak az anyagi körülmények. A vidéki színjátszás cfiljai гa elбrelátott állami 
segélyböl kevés jutott az itt vendégszerepl б  társulatoknak, a városi szinten biztosftott 
anyagi juttatások pedig elégtelenek voltak. A szlnházigazgat Оk abba a helyezetbe kény-
szerültek, hogy a közönség elvárásainak megfelelden kellett kialakítaniuk a műsorren-
det, hogy az anyagi cs бd veszélyeit elke гüijék. Ezért aztán egy-egy szfni idényben az 
eléadott szfnpadi m űvek többségét a zenés és szalon vfgjátékok, operettek, népszínmű -
vek, bohózatok alkották, majd sorrendben a korabeli közkedvelt drámák következtek, 
a jól-rosszul megfrt látványos történelmi szfnpadi m űvek, és elvétve, alkalomszer űen 
egy-egy klasszikus, szíПjáték bemutatására is sor került. Zomborban, Becsekeren, Sza-
badkán ebben a korszakban a Bánk bánt viszonyftva más klasszikus m űvekhez, aránylag 
sokszor játszották külünböz đ  évfoгdulбk alkalmából. Szabadkán a legtöbb esetben Ka-
tona József születésének vagy halálának évfo гdalбján ezzel a művel adбztak a legkivá-
lбbb magyar színpadi mű  megalkotója emlékén еk, mfg az cmlített két másik városban 
március 15-e, esetleg okt бbeг  6-a alkа lmábб l tűzték mű sorra a tragédiát. Aszázad végén 
és különösen a 20. szиzad elsó évtizedében az ifjúsági  еІбadбѕоk kategóriájába szorul a 
mű . Afféle mindenki számára kütele гбen tiszteletben tartott m űalkotásként kezelték, 
melyгб l csak az elísmerés hangján szabad szelni, még akkor is, ha szfnpadi megval бsftása 
nem tartozott a kifogástalan produkciók közé, annak bizonyítására, hogy az ún. intelli-
gens publikum igenis tudatában van nemzeti kultúrája értékeinek, kötelességszer űen 
megbecsüli art, s kritikusok által gyakran hangoztatott megr бvás, miszerint ízlése a férc-
művek befogadására egyszer űsödött, nem helytálló. Egyre inkább a magamutogató, har-
sány álhazafiasság eszközévé vál tBánk ban. Ez különösen akkor lett nyilvanval б, amikor 
egy-egy olyan társulat t űzte műsorára Katona m űvét, melynek színészei a szбrakoztatб  
iparrá süllyesztett színészet ismérvei alapján viszonyultak Thália templomához. 

Eddigi ismereteink alapján Szabadkán 1877 és 1914 között huszonötször, Zombor-
ban 1873 és 1910 között tizenegyszer, Becskerekes 1847 és 1911 között tizenegyszer, 
Újvidéken 1895 és 1913 között négyszer, Zentán pedig 1973 és 1906 között háromszor 
játszották a Bánk bánt. A vidékünkön működött igazgatók közül Feleki Miklós (Bees-
kereken), Csaby Mihály (Zentán és Zomborban), Rakodezay Pál (Szabadkán és Zom-
borban), Halmay Imre (Szabadkán, Becsegeken Újvidéken), Pesti Ihász Lajos (Szabad-
kán, Zentán), Szalkai Lajos (Becskeréken, Zentán), Polgár Károly (Zomborban, 
Becskerekem), valamint Szuper Károly, Füredi Béla, Kiss Pál, Földess Sándor, Mezei 
Béla Becskereken, Somogyi Károly, Kövessy Albert és Tusi Elemér Újvidéken, Veszp-
rémi 7end, Kánhegyi Miklós, Deák Péter, Monori Sándor Zomborban és Témesváry 
Lajos, Csóka Sándor, Mosonyi Károly, Mándoki Béla, Nádasy József Szabadkán iktatták 
műsorukba Katona m űvét. 
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Az elkövetkezőkben néhány Bánk bán előadásról kfvánunk szdlni. Halmay Imre 
szabadkai társulatában 1895 novemberében a Nemzeti Színház majdani örökös tagja, 
Molnár László alakftotta Bánkot azon a dfszeldadáson, melyet a gimnáziumban jubiláló 
tanárok tiszteletére adtak. A helybeli lapok örömmel nyugtázták ho gy  „a színház minden 
zugát" megtöltötte a m űvelt kézönség. „Hiába, vannak még olyan emberek hál'Istennek 
szép számban — olvashatjuk többek között —, kik tanulni, lelkesedni és gyönyörködni 
járnak thalia templomába." A tud бsítб  szerint a címszerepet játszó Mohárról „nem 
mondhatjuk, hogy brillirOZOtt ", de igyekezett „felemelkedni a naturalizmus azon ideál-
jához, melyet a jelenkor színművészeiben annyira méltatnak és kiemelnek — minden 
teljesen eredményre jutott, bár itt-ott az látszott, mintha nem is helyeseln č  az irányt, 
mintha küzdene önmagával. — Ki tudja — hiszen a lelkek méiyébe nem láthatunk, tán 
csak azért realizál mostanság annyira Molnár László, hogy szinte túlzásnak mondhat-
ndnk, mert meg akarja czáfolni, amit a magyar temperamentumr бl állítanak, t.i. hogy 
nem alkalmas a részletező  realizmusra, melyre például Duse Eleonora és más idegen 
művészek úgy rátermettek. Látszott hogy Molnár sokat tanult és gondolkodott szerepe 
fđ lütt, minden tudását és képességét bele akarta önteni a szerepbe, mely teljesen mélté 
egy magyar színész ambitiбjá гa". 

A Bácskai Ellenđг  szfnireferense viszont úgy látta, Molnár remekelt. Hiteles, életh ű  
játékát dícsč rte, mely különösen a békétlenek megh бditásának második felvonásbeli 
jelenetében, a negyedik felvonásbeli, Gertrudisszal való összecs аpáskor és az ötödik 
felvonásbeli Melindát sirató jelenetben csúcsosodott ki. A jel sikeriilt produkció azonban 
nemcsak Molnár érdeme volt. Minden közreгű ködб  tudása és tehetsége legjavát adta 
annak Čгdekében, hogy a remekműhöz méltó előadása létrejöhessen. 

Három év múlva, 1898-ban Molnár vendégként ismét fellépett a Bánk bán cfmsze-
гербben. A produkciót telt ház fogadta, mely els ősorban a vendégnek szdlt, akit már az 
elsó jelenetben zajos tapssal üdvözölt a közönség. Az eldlegezett ünneplés Molnár há-
rom év elбní sikeres működésének szбlt. Az elбadásrбl tudбsftб  kritikák ezüttal egyér-
telműen elismerték Bánk alakításának kiválóságát. 

Molnár László vendégszereplésére 1898-ban feltehet ően azért került sor, mert az 
elđzб  évben Pesti Ihász Lajos igazgató ugyancsak vendégm űvész fe'i.:: rvel vitte szfnre 
Katona tragédiáját kétes sikerrel, fmggetlenül attól, hogy a Nemz'. í , "- бz hбsszerel-
mese, Pálffy György személyesítette meg a címszerepet. A közönség ér "öl ődésével nem 
volt baj. A Szabadkai Közl&yben megjelent beszámoló a f ővárosi vendégnek kijá гб , 
megfellebezhetetlen tisztelettel emlékezett meg alakításáról, mon đván: „Pálffy гdvése-
te sokkal elisrnertebb, hogy sem játékát hfrálta tárgyává tegysk. Méltóságos fellépése, 
kellemes és erő teljes organuma, plasztikus mozdulatai бs finom művészies játéka a mű -
éгtб  közönséget méltán elragada, hogy minden felvonás után ötször-hatszor is lámpák 
elé hívta." 

Hasonló szellemben fogalmazott a Szabadka és Vidéke tud бsftбja is. A Szabadkai 
Hlriap is elismeréssel adózott alakftásának, megjegyezvén, hogy ideális szfnpadi alakj đ -
nak köszönve tökéletes és művészi volt a szereptolmácsolás „rekedtsége dacára is". 

A Bácskai Hfrlap és a Bácskai Ellenár viszont egybehangz бan fenntartásokkal frt 
Pálffyrбl. A Hírlap kritikusa elc"?ár6ban kifejtette azon véleményét, miszerint a Bánk 
bán szerepében fellép б  legn yobb művész is csak akkor tud étvé Пyesülni, „ha az ahhoz 
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szükséges terjedelm ű  hang felett rendelkezik". Pálffyt бl minta Nemzeti Szfnház tagjától 
„különb Bánk bánt vártunk — olvashatjuk a kritikában —, ki nemcsak szép szfnpadi alak-
jával, művészi mozdulataival és taglejtéseivel arasson sikert, hanem a legf бbbel, a nél-
külözhetetlennel, azzal a hanggal, mely megremegteti a szemlél6 szfvét s melynek hatása 
alatt állva a nézб  is vele egyitt lelkcsOljOn, vele együtt érezzen". Ellentétben a már 
ismertetett, еlismerésben bбvelkedб  kritikáktól, amelyek a közönség lelkesedésér бl is 
számot adtak, a Hírlap referense azt is észrevette ;  hogy a közönség „teljesen k đzöііyös 
maradt Pálify játékával szemben s csak elvétve, felvonások után s egy két esetben nyilt 
színen juttatott neki egy kis tapsot". Ar гбl is tudomása volt s cikkfгбп ak, hogy a fővárosi 
sajtó nem „acceptálta" alakftását két nappal ezel đ tt, holott akkor még a rckedtség гe sem 
lehetett hivatkozni. Összegezve az észrevételeket a !apkritikus arra a megállapításra 
jutott, hogy Pálffy vidéki színészként bármely társulat megbecsült tagja lehetne, viszont 
az ország elsd szfnházának h бsszeгеlmeseként ; nem aduzhatunk neki elismeréssel". 
Csak a Girtudist ala kІtб  Lányi Irma nyerte el a szfnikritkus tetszését, mfg a többi гészt-
vevбt véleménye szerint, megbabonázta a nagyok rossz játéka, s fgy akarva, nem akarva 
hozzájárultak ahhoz a kellemetlen dologhoz, hogy az cl бadásrб l „csak kevés jót frhas-
sunk". 

ABácskai Ellenбr kritikusa kevésbé élesen fogalmazott, de azt kihangsúlyozta, hogy 
két évvel czelб tt Molnár Lásziб  „sikerültebben adta Bánk bán -t" ugyanezen szfnpadon, 
mint Pállfy György. 

A korabeli kritikák tükrében a legemiékczetesebb В3 nk bán-elбadást Szabadkán 
1914-ben Beregi Oszkár vendégszereplésekor láthatta a közönség. Sajnos er гül a bemu-
tatбrбl csak a Bácskai ‚(napban olvashattunk egy rövid beszámolt, amely nem biztos, 
hogy a valóságnak megfelelően emlékezett meg az elбadásrбl. Hiszen ha Pállfy György 
alakftásárбl csak az elismerés hangján frt kritikákat ismernénk, val бszfnű , az 6 Bánk 
bánját is a szabadkai szfnpad csúcsteljesítményei közé kellett volna sorolnunk. 

A Hfriap szerint Beregit forrd ünneplésben részes(tette a szabadkai közönség. A 
„végletekig biztos és öntudatos Bánk bánja szinte eksztatikus taps"-ra ragadtatta a zsú-
folt nézđteret. Játékának kiválóságát a következekben látta a helybeli kritikus: „Ami 
Beregiban kiválóan értékes: bámulatosan simuló és árnyaló orgánuma, gesztusainak 
magából értetődése és mozdulatainak könnyed, természetes egyszer űsége bбven érvé-
nyesült Bánk-bán egyéniségének hullámzó megnyilvánulásában." Mindezért vendégsze-
replése sokáig emlékezetes marad a szfnházba Јбгбk számára. 

Végezetül még egy Bá пk bán-elđadásгбl szeretnénk részletesebben beszámolni, 
melyet Becskezek szfnház Ксdvelбi láthattak 1897-ben, méghozzá olasz nyelven. A szf-
nészcsaládbбl száгmazб  kitűnб  alakú, szép fejti, jб  orgánumú Gustavo Salvinit és társu-
latát 1880 áprilisában ismerhette meg a budapesti közönség, amikoris a német szfnház-
ban került sor elsó magyarországi vendégszereplésükre. Tizenhat év múltán a 
Városligeti Szinkö гben ]égett fel újra az olasz színésztrupp, s ekkor látta Salvi гіi a Gert-
rudist alakítd nagy magyar tragikával, )ászai Marival Katona tragédiáját. A Shakespea-
re-i tragédiah бsök szakavatott olasz tolmácsolója akkor határozta el, hogy leforditattja 
és társulata műsorába iktatja a Bdnk bánt, melynek bemutatására a Vfgszfnházba П  ke-
rült sor 1897-ben. A fordítást Salvinivel együttmtiködve Gauss Viktor készttette. A be-
mutatбt megelőzđen a Pesti Napló 1897. október 8-iki számában egy Bánk bán-tanul- 
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mányt jelentett meg a tragédiah бsбket kitdnđen tolmácsoló olasz színész. A tanulmány 
arról tett tanúbízonyságot, hogy Salvini alaposan felkészült a feladat sikeres megoldásá-
ra. Nemcsak Katona Irбi egyéniségével igyekezett minél jobban megismerkedni, hanem 
a korral is, amelyben a tragédia játszódik, s mindazoknak a magyar esztétikusoknak 
kommentárjaival, akik behatóbban foglalkoztak a Bánk bánnak. Emellett igyekezett 
minden szakértбi infoгmáci6t beszerezni a jelmezekre, színpadi kellékekre vonatkoz бan. 
A trаgédiahős szerepének megformáfásában Katona utasftásait vette figyelembe, kivé-
telt csak Jászai Mari esetében tett, akit a f đpгбbát idején arra kért, hogy útbaizgaftásaival 
járuljon hozzá az olasz nyelvű  produkció kialakftásához. A főváros közönsége és a szak-
mai beavatottak nem sokat vártak ett бl az elöadást6l, ahogyan azt Németh Antal meb 
állapította tanulmányában, de „a lapok csaknem egyhangúlag kénytelenek voltak meg-
311apítari, hogy az olasz társulat Bánk bán előadása felülmúlta a várakozást. Úgy 
külsбségek mint a szerepek felfogása tekintetében meglepet produkáltak". Egyé г telmíf 
sikert Atipra.r-di asszony Gertnidisa aratott, kinek alakítását egyenrangúnak ftélték Jászа i 
Mariéval. 

Eitérőek voltak a vélemények Salvini Bánk bánjával kapcsolatban. Egyesek szerint 
a Nagyúr Saivini megjelenítésében Othello, Hamlet Ćs Tell Vilmos keverékeként éit a 
színpadon, mások szerint játéka azért volt idegenszent, mert hiányzott bel б le a fennség, 
a lágy, siránkoz6 nyöszürgd keíemek túltengése következtében. 

A fđvárosi vendégszereplés után Saiviniék magyarországi körútra mentek, útba ej-
tettek Katona szül đváгosát, Kecskemétet is. A Kecskeméti Lapokban megjelent Bánk-
kritikábбl idézhetnénk néhány sort, mert úgy véljük, annak kritikusa állt a legközelebb 
a vaiбsághoz, amikor Salvini alakításának mibenlétét, igyekezett megfogalmazni. „Gus-
tavo Salvini remekül megjátszott szerepében nem volt annyira magyar, mint amennyire 
kellene lennie Bánknak, de sokkal inkább volt az, mint amennyire várhattuk t бle. A 
magyar keveset beszél kezeivel és arcával, szemei az indulatok legnagyobb kitüréseivel 
sem maradnak ki, Salvini kezei — erek a finom hajlású, lázasan dolgozó kezek, mozgé-
kony arca, sötét szemei egyenl đ  játékot végeztek szavaival. Amit ajkaival mond, azt 
kezével arcával, szemével megrajzolja. Többet ad, mint amennyit keltene adnia s az 
ember látva e hajszálig kidolgozott alakítást, fölkiált: ilyen lehet egy olasz Bánk." 

A színészi játékkal kapcsolatos kifogások tehát elsбsorban a magyar szfnpadi h đsök 
megjelenítéséhez szükséges vélt vagy valós elemek jelenlétének hiánya szempo гіtjábб l 
fogalmazódtak meg, s egy kicsit talán annak a látószögnek követelményb бl, hogy a ma-
gyar tragédiahđs láttatására csak magyar színész képes. Getrudis, az idegen asszony 
esetében ez a szempont lényegtelen, s ezért maradt el esetében az erre vonatkoz б  szá-
monkérés. 

A produkció kivitelezése egyértelmüen Salvini lelkiismeretes hozzáállásának, a leg-
apгбbb részletekre kite гjedб  figyelmének kétségbevonhatatlan bizonyítékát nyújtotta, 
maximális korszentsége törekedve, azt is megtette, amit egyetlen magyar színész sem 
tett meg, nevezetesen „gyöngyökkel fonta be haját a II. Endre korabeli nemesek szoká-
saként". 

A Törontálban 1897. november 2-én közzétett hfr szerint Salvini társulatának nagy-
becskcrekei vendégszereplése Peterdi Sándor helybeli szfnigazgat б  érdeme volt. Az elđ-
zetes közlemény szerint a társulat fellépéseit november 9-ére, l0-é гe és 11-ére tervezték 
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a Romeo és Júliában, a Hamle?ben és a Bdnk bánban. Ez utóbbit Katona József szüle-
tésének évfo гdulбjára t űzték műsorra, és sajnos a becskereki küzönség ez alkalommal 
nem tanúsított kell đ  érdeklбdést az elбadás iránt, holott a két Shakespeare-mü bemu-
tatóján zsúfolásig megtelt a színterem. A szfnireferens restellkedve állapftotta meg, hogy 
különösen a páholyközönség „tüntetett távolmaradásáva!", viszont a második emeleten 
az „életveszélyesen" tolongó máság jelenléte valamelyest ellensúlyozta az üres páholyok 
miatt érzett szégyenkezést. 

A helybeli kr6rikás szerint Salvini kit бnб  Bank volt, tudta hogyan kell Magyarország 
nagyurát megszemélyesíteni. Gertrudis meggyilko!ása után nem lágyult el: a megtört 
férfit olyképpen jelenftette meg, mint aki teljesen tudatban van tette következményei-
nek, s emelt fđvel vá!lalja azokat. A felvonás végén a sinni nem aka гб  tapssal és éljen-
zéssel (Eviva!) jutalmazta a nézбseгeg a színen levбКet. S а !vininéгби  annyit jegyzett fel 
a krónikás, hogy đ  volt a Icgpoetikusabb Melinda, akit eddig a becskereki színpadon 
láthattak. Egyedüli kifogás Orlandini úrjátékát érte, aki ügyes színész hf гébeп  állott, de 
Ttborcán meglátszott, hogy magyar paraszttai aligha találkazhatott életében. A lassú 
beszédű , szögletes és félszeg mozgású jobbágyból „fürge, ügyes"'üborcot csinált, „amo-
lyan diplomatát ködmönben''. 

Dolgozatunk ;  amely a vidékünkön 1918-ig bemutatott Bánk ben-el6adás számba-
vételét jelölte ki feladatáui, nem a teljess čg igényévei készült. Csupán néhány jelenségre 
szerettük volna felhívni a figyelmet, amelyeit múltunk színházi létének jellemz б i is egy-
ben. A Bánk-elvadások jelenléte vagy hiánya, sorsnak alakulástörténete, mely a lelkes 
fogadtatástól a klasszikus nemzeti értékeknek kijáró kötele гđ  tiszteletadásig, de a teljes 
érdektelenségig is kiterjed, végeredményében színházi múltunk jellemtanának szerves 
részét képezi. 
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GEROLD LÁSZLÓ 

A BÁNK BÁN MODERNSÉGE 

Az utбbbi — mondjuk — két-három évtized Bánk bán-elvadásai kivétel nélkül a md, 
legnagyobb nemzeti tragédiánk — ahogy Gyulai Pál, Katona J бzsef s drámájának els б  
monográfusa nevezte — korszerdsftésének, de — zömmel — nem szándékolt, nem felt űnd, 
szimpla iddszerdsftdsdnek igényével készültek. ABánk bán modernségét keresték, kf-
vánták bizonyítani, még pedig korszer ű  stfusú, eszközd megjelenftésekkel, nem pedig 
szinte kizdrdlag a dráma tartalmi, eszmei vonatkozásainak id бszerúsftésével, ahogy talán 
már az elsđ , az 1833. évi szfnrcviteltOl napjainkig többnyire történt. Régebben is sz бba-
hozták, felpanaszolták Кatona tragédiájának dramaturgiai, nevezetesen jellemábrázolási 
és helyzetteremt ő  gyengeségeit, fogyatékosságait, melyeket els ősorban húzásokkal pró-
báltak leplezni, kikerülni, de arra ügyeltek, hogy a md nemzeti tragédia jellege érintetlen 
maradjon, s ezzel összefüggésben a méltónak tartott megjelenítési küls бségekrб l — ezen 
látványos történelmi megoldásokat, sajátos vizualitást, teatralitást, szaval бstflust kell ér-
teni — sem tudtak, sem akartak lemondani a Bdizk bán szfnrevfvбi. Következésképpen a 
md ereklyévé merevedett, s ilyetén elöadásait kényszeredett unalom jellemezte. K đ te-
lezd ünnepi darabbá vált már a múlt század utolsó harmadában-negyedében, kés бbb 
házi olvasmánnyá érdektelenedett, mindezt csak fokozta az a színészi-rendez ői elбftélet, 
hogy remekmd ugyan a Bánk bán, de vannak eljátszhatatlan helyzetei és szerepei, els б -
sorban a cfmszerepe (téli eleve bukásra a szfnészt. Napjainkban — és ezen (ismétlem) az 
utбbbi húsz, legfeljebb harminc évet kell érteni — minden eddiginél inkább kifejezésre 
jutott a Bánk banrбl kialakult, sablonná merevedett kép és a megjelenftésbeli korszerd-
ségigény közötti ellentét, melynek eredményeként olyan elvadások készültek, amelyek 
mind a mű  értelmezése, mind pedig megjelenítése szempontjából a modernséget vállal-
ták, korszeгlségre törekedtek. Ez a szemlélet és a vele kapcsolatos színházi gyakorlat 
természetesen nem függetleníthetd a rendezni színház ugyancsak ekkora tehetd megho-
nosodásátбl s dominanciájától, valamint a magyar szfnjátsz бi stflus általános korszerdsf-
tésétбl. Nem valósunó, hogy az újszert igénnyel életre hfvott Bánk bán-elбadások egy-
ségesebbek, teljesebbek, hibátlanabbak, mint a hagyományt követ ő-tiszteli 
megjelenítések voltak, de kétségtelenek, hogy jeleztek, s ő t feltártak olyan mozzanatokat, 
részleteket, melyekre az irodalomtörténeti olvasatok nem figyeltek fel. Más szOval.• gaz-
dagftják a md értelmezési lehet őségeit, új, talán csak részben ismert vagy teljesen ho-
mályban maradt összefüggésekre ir бnyftјák az érdeklődést. Ha mást nem, legalább b б- 
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vítik a Bánk bánгбl való gondolkodásunk körét, ami a mú életben tartásának vitathatat-
lan velejárója , talđn föltétele is. 

Mostmár , ennyi felvezetés után, megvallhatom , hogy mindenre a Bánk óán-elбadá-
sok színikritikáinak olvasása közben lettem figyelmes, elsdsorban pedig az 1970. évi 
Nemzeti Sz(nh đz-beli , Both Béla rendezte megjelenítés kapcsán , amely nem véletlenül 
kapta a legnagyobb publicitást, s amelyet — a kérdés vizsgálata során derült ki — Katona 
József dгđmájđnak szfnházi útja , s az ezzel összefüggésbe hozható modernség szempont-
yból fordulópontnak kell tekinteni. 

A mű  gazdag irodalma bizortyfthatja , hogy a Bánk bán értése és értelmezése ir đnti 
fokozott igény nem újkelet ű . Ez akkor is kétségtelen, ha tudjuk, hogy a szfnh đzi értel-
mezek zömmel nem magából a mdbdl akarták a drámát érteni , a művet megfejteni, 
hanem sajđ t társadalmi -politikai kürülményeikböl . Ez történt már 1833-ban s a küvet-
kezd néhány évben , amikor a Bánk bán, megítélésem szerint, Katona szándéka ellenére 
nemzeti drámávđ  lett. Amikor művét Katona írta , aligha volt, lehetett több, mint egy 
dráma a hasonlók között, mégha ki is magaslott közülük. Rétegezettebb, komplexebb 
alkotás, mint a kordivat szerint frt m űvek , de ugyanakkor nem nélkülüzí a kor drama-
tu гgiájának jć i ismert vonásait . Nemzeti d гбmđvá az utókor tette, s az sem meliékes, 
hogy csak azután, hogy szfnpadra került. Persze tény, hogy ekkora már lényegesen más-
féle időket éltek, mint a m ű  frásakor, 1814 és 1819 között. Biztos, hogy az idegen elnyo-
más, az ország gazdas đgi lepusztulása a dráma két v đitozatđnak írásakor is vaiбsđg, 
mondhatnánk id őszerű  téma volt , lehetett Katona számára, de az is evidens , hogy Ka-
tona úgy fr politikai drámát, hogy m űvét a „politikum kiikatatásával igyekszik megkonst-
ruálni", olyképpen , hogy a „politikum teljes egészét a morál körébe utalja", ahogy a 
közép-kelet-eu гбpai drámát vizsgdld Spi гб  György látja. Ugyanakkor vitatható spirdnak 
az a megjegyezése , hogy azért „válhatott nemzeti tragédiává a Bánk bán", mert „megvan 
benne a romantikus polgári nacionalizmus valamennyi fontos eleme ". Azzal ugyanis, 
hogy a politikum a morál körébe utaltatott , a Bánk bán nem minósfthetd egyértelm нen 
a „romantikus polgári nacionalizmus " kritériumait kielégft б  műnek, hanem a klasszicista 
dramaturgi đba is besorolható . Kétségtelen, hogy a Bdnk bánból nemzeti romantikus 
tragédia lett , de ez részben a m ű  ellenében történt , bizonyos rétegek és részietek feler ő -
sftésével és mđsok elhagyásával, hđttéгbe szoгftásával. Éppen ez a felem đs kisajátítás 
okozta a Bdnk bán sajátos, különös életútjđ t, azokat az értelmezési bonyodalmakat, 
amelyek máig kfsбгtenek, attól függ бeП  melyik kor, Ici veszi el ő  értelmezi a művet. 1848-
ban és 1849-ben természetszer űen az idegen elnyomás elleni tiltakozđs hangjait eresítik 
fel. A majd egy étvizedпyi szünet után, a hatvanas évekt ől, kivđlt pedig a kiegyezés 
utántбl a Gyulai -féle szemlélet érvényesült, jelesül hogy Bánk tragikum đnak, „ tragikai 
vétség"-ének alapja hogy „önbfrđskodva nemcsak a társadalmi rend ellen t đmad föl, 
hanem önmagának erkölcsi létalapja ellen is", mert mid đn „meggyalázott becsületéért 
bosszút áll, egyszersmind meggyalázza mindazt, min becsülete nyugszik, méltóságát, 
hitét, politikai elveit, büszkeségét " s következnek Gyulai bizonyítékai — „A nádorból 
töгvénytapodб , a kirđly kcgyeltjбbбl felségsбг tб, az alkotmányos államférfiúból forradal-
már, lovagból ndgyilkos , büszke ú гbбl megalázott szerencsétlen " —, melyek legalább 
annyira csak még inkđbb lehetnek Gyulai korának politikai konszolidációja ellen felhoz-
hatб  bűnök, mint akár a XIII . vagy akđr a XIX . század elejére tehetd aktuális vétkek. 
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Vagyis Gyulai inkább saját korára értelmezte — mondhatnánk modernizálta — a Bánk 
bánt, s nem a valós történelmi korra vagy nem Katona, a m ű  megírásának korára. Ezt 
a felfogást, értelmezést éltette Beöthy Zsolt irodalomtörténete  is,  mondván hogy Bánk 
vétke az erkölcsi világrend megsértésében keresendd, és ennek megfelel бen a cfmsze-
replб  sorsának alakulása, halál helyetti összeomlása, mintegy figyelmeztetés kell hogy 
legyen a múlt század utolsó harmadában élők számára, kik—Bánki oz. hasonlóan — akkor 
vétkeznek, ha nem tisztelik az adott erkölcsi, társadalmi normákat, világképet. 

Amikor Hevesi Sándor, majd pedig Németh Antal újszer ű  вánk bán-értelmezéssel 
prбbálkozПak, többször is, akkor mindenekel đ tt a Gyulai-вeđ thy-féle megcsontosodott 
olvasat ellenében szeretnének cselekedni. Ezt célozta a Péterfy- és a ?levesi-féle magya-
rázatos kiadása is a m űnek, s még inkább Hevesi Sándor nagyr пéretű  dramaturgiai 
beavatkozása, amit országos felháborodás kísért. Hevesi a m ű  szfnpadi sikertelenségé-
nek okait kutatva jutott a dramturgiai átrendezés g оndіlatára, „meggyđzбdésem — nyi-
latkozta —, hogyha ezt a darabot teljesen átrendezzük, és megfelel б  komoly dramaturgiai 
változtatásokat eszköz đlünk rajta", sikere lesz végre. Hevesi tehát szf лházi siker remé-
nyében és érdekében akarta kijavítani a m ű  hibás dramaturgiáját, színházá emberként 
itt kereste a hibát, holott az okokat, a more kövült értelmezésben kellett volna keresni. 
Pontosabban abban is, és a huszadik századra már igencsak elavult magyar szlnjátsz бi 
stílusban, amely viszont elválaszhatatlannak tekinthet б  az általános gondolkodástól, s 
múltban gyökerező  életfelfogástól, szemlé!ett ő l, mely egykoron, a múlt század végén 
biztos modern volt, de néhány évtized múltán avittá lett. Igaz, amit Kárpáti Aurél, a 
harmincas évek talán legismertebb szfnikritikusa írt, miszerint Katona „tragédiájának 
igazi kritikai méltatása" még várat magára, holott a „Bánk bán megérdemelné, hogy 
végre elkövetkezzék revfzidja s újraértékel б  elfogulatlan kéz mérje fül erényeit és hibá-
it", de Hevesi — aki bár kétségtelenül alkalmas a kfvánt színházi újraértékelésre — téves 
úton indult. S említsük már itt meg, ebben lesznek követ бi évtizedek múltán, mások, 
például Illyés Gyula. 

Katona 7бzsef tragédiájának modernségét keresá próbálkozások között kell meg-
emlfteni azt a rövid élet ű  értelmezési kfsérletet, amely felidézve a reformkor és a sza-
badságharc eldtti ismert hangsúlyokat századunk harmincas éveinek végén az adott po-
litikai körülmények között hasonlóan az idegen elnyomás elfeni felhangokat hallotta a 
Bánk bánból. Sajátos, de érthet б , hogy az 1951. évi, Major'Pamás és Vámos László által 
újrarendezett Bánk bán elбadásának közönsége is fölöttébb jól értette az országban lev б  
idegenekre vonatkozó katonai sorokat, ahogy a kritikus, Molnár Gál Péter írja, „ingo-
ványos talajra épülб  heves elбadás volt" ez, melyrб l csak negyed s7á7ad távlatából lehet 
ilyképpen szólni, mondván, hogy az „51-es fölújítás (és annak 1953. március 15-i reprize) 
volt paradox módon a legszenvedélyesebben nacionalista el бadás, értelmezésében leg-
kaгzatkünnyeztetбbb retorikájú" — melyben — ezt talán mondani sem kell — Somlay Artúr 
Peturja volt — „Bessenyei roppant szenvedély ű  nádora fölé" nбve — az igazi fбszereplđ , 
„keservei, sértett nemzeti öntudata бszintén forró áradatként tört f đl, és gerjesztett 
szinte verssoronként nyíltszíni tapsokat, akár egy mesterein elénekelt operaária." $rthe-
tő , hogy Katona tragédiája nem maradhatott sokáig színpadon, leparancsolta a politikai 
vezetés, amely érezte, hogy a mü mostanra felfedezett modernsége számára el бПytelen, 
sót veszélyes. 
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közel hozni a nézбhöz". De a rendezi elképzelése nem hib đ tlaи , mert a Báпk bán nem 
csak a „modern  szfnpadi dráma eszközeivel a lélek mélységeibe me гül6 tragédia", hanem 
„a robba Пásig hevített szenvedélyek dr đmája is". Еs Katona az indulatot sajátos — ro-
mantikus — leхúkával juttatta étvényre, ez azonban „olyan játékstflusban, mely a ... gon-
dolatok kifejezését állítja el б térbe" nehezen szб laltathatб  meg. Vagyis: Majorék nem 
dolgozták ki azt a játékstílust, amely a m ű  értelmezésében történt váltást teljes sikerre 
vihette volna. Alkalmasint így kell érteni Alm đsi Miklós Élet cos Irodalom-beli kritikđjđ -
nak azon megjegyzését, hogy az el6ad đsban a „tragédia izgató, fájdalmas feszültsége 
valahogy elsikkad". Hogy milyen nehéz a váltás, a megszokottól az újszer ű re, a másmi-
lyenre, azt ugyancsak Alm đsi egyik mondata tanúsíthatja: „F đnkot, mint magánembert, 
mint megcsaltat sajnáljuk, ahelyett, hogy vele együtt szenvednénk el az önmag đval szem-
bekerült férfi érzelmi-vil đgnézeti összeomlđsát, elkerdlhetetlen fátumát". Vagyis: ahogy 
az elбadás, ugyanúgy a kritikus sem tud választani, egyfel đl elfogadja azt, hogy lélektani 
drámával állunk szembe, m đsfelб l viszont a romantikus együttszenvedést kéri sz đmon. 
Ha valamiben egyértelműen modernnek érzi a kritikus ezt a B đnk bđnt, akkor az annak 
felismerése, amit az el őadás szépen érzékeltet: Katona a „reformok ellentmondásainak 
profétikus ábr đzol6ja volt", olyképpen, hogy a „nemzeti sérelmek nem orvosolhatók 
legđ lís úton, viszont a törvényesség illúzi бjábбl meglehetбsen veszélyes kimozdulni". Ha 
a kritikus nem is mondja ki, de az utókor érezheti: a múlt a jelenre, a hatvanas évek 
Magyaroгszágá гa is érvényes. Az újszer ű  Bánk bán-értelmezés hozadékai között nyug-
tázhatбk az efféle rejtett, inkább megérett, mint tudatosult taruls đgokat, felismerések 
is. Téves tehát azt hinni, hogy a Bánk bánból kiiktatható a mdvet annyi éven át megha-
tározó politikum, nem steriíizđ lhat6 de — ahogy szereplбi, úgy — politikuma is moder-
nizálhatб . 

Ahhoz, hogy megszülessen a teljesebb mérték ű  modern Báпk bán-elбadás, kétség-
telenül legfontosabb a címszerep emberi vonatkozásainak pontosítása. Ahogy Both Béla 
az új Bánk-koncepciót keresб  1970. évi el6adđs rendezdje írta: „mindenekelбtt azt kell 
tisztázni: milyen ember ez a Bánk bán?" És a mű  szfnređ llftбi a kérdés megválaszolásđ -
ban két véglet között találták magukat „Egyik a romantikus, nagy erejei, nagy indulatú 
hós, aki fogadkozik, fenyeget, đtkoz6dik, kardot ránt stb., a másik a Hamlet-típus, aki —
bár ismeri az igazságot —újra és újra okot talál a leszámol đs elodázásđ ra." Mindkét tfpus 
megvalбs(tбi csddöt mondtak. Az elsó mert megirigyelte Petur sikerét, s ugyanazokkal 
az eszközökkel próbált élni. Amikor Peturral került szembe a második felvonásban, 6 is 
Peturként akar viselkedni, holott az fr бtб i kapott érvei ezt nem teszik lehet ővé. Bothék 
fontos felismerése, hogy B đnk nem lehet Petur, mert szövege-szerepe szerint „reálisabb 
és kétkedбbb, felelбsségtudбbb és 'dialektikusabb". Ehhez nagyon is jбl, szervesen, a 
jellembбl követkeгбen illeszkedik Melinda iránti rendkfviili szerelme. Igy szemlélve, a 
dráma legtalányasabb pontjai — rejtekajtó, Ottó kézcsókja, B đnk elsó felvonást záró 
monológja, Bánk a békétlenek közt, B đnk és Tiborc, Bánk a királynénál s az ötödik 
felvonás — megoldhatók anélkül, hogy a cfmsze гeplö jelleme kettéhasadna, hogy az el б-
adás alkotбrészeiгe hullna. Nem áll tehát, amit Bessenyei Ferenc még 1968-ban papfrra 
vetett, midбn azon gondolkodott, miszerint a cfmszerepl б  szfnész sikertelenségének oka, 
hogy rosszak, eljátszhatatlanok a szituációk, melyekben Bánkkal találkozunk. 
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És akkor következett az elđadás, a Both -féle rendezés koncepciójának próbája, s 
kiderült, Bessenyei Bánkja végre siker, önnön maga lábán  6116 szerep. „Ez a Bánk szo-
morú reálpolitikus ", írta róla az egyik kritikus. Nyilván így értend ő  Boldizsár Iván meg-
jegyzése is, miszerint Bá пk igazsága, hogy „az országot meg kell védeni a testvérhábo-
г tі tбl". A kritikák frdi szinte kivétel nélkül észreveszik, kiemelik, hogy ez a Bánk, 
Bessenyei Ferencé, okos, fegyelemmel cselekv б, de beliil izzó, szonved đ  államférfi és 
férj. Míg például Gyárfás Miklós szerint a robbanékonyság helyetti drámai visszafogott-
ság Bánkot „átlagemberré bágyaszt о tta", addig Koltai Tamásnak tetszik „Bánk eddigi-
ektdl eltért' portréja", melynek két alapvonása a megfontolt politikus magatartás és 
Melinda iránti nagy szerelme. Dicséri az új koncepció Bánkját Almási Miklós is a Kor-
uйrsban, de megjegyzi, azzal, hogy Bánkot „világos, hosszú távon és nagy összefiggésben 
uondolkozб-politizáló racionalizmus" jellemzi, nincs igazi ellenfele, s ezért a történet 
'ieszft drámaiságából, aminek következményeként „annyira kiemelkedik sorsközösségé-
bő l", hogy „monológokban  61". Az elбadás leglelkesebb méltatója Molnár Gál Péter, aki 
szerint Both Béla rendezése „nem fölszfnesen-formailag és formaian akart leszámohi a 
romantikus örökséggel". Ebben az el бadásban egyetlen ah!. vagy oh! som hangzik, holott 
a drámában összesen majd kétszáz van bel đ lük. A kritikus Bessenyei Ferenc Bánkjában 
kiváló pszichológust, lát, ez felleg a második felvonásban derül ki, „kitünбen tudja kezelni 
az embereket", ;,tudja szabályozni a sérelmeiket". Igazi államférfi, aki emellett „talán 
soha egyetlen felújításban sem volt... ennyire férje Melindának; megbántott férj, de nem 
a hisztériás fajtából". Ez a Bánk „mélyen szerette feleségét, és bízott benne: csak a 
megsértett bizalom vérezhet ilyen csöndes megbántottsággal". 

Hogy mennyire fontos Bánk jellemének , alakjának pontos értelmezése , azt a dráma 
legproblematikusabb helyeinek űjszегб , elfogadható színpadra fogalmazása bizonyítja, 
de mindenekeíбtt a békétlenek között játsz бdб  epizód és az ötödik felvonás. Кritikárбl 
kritikára haladva szinte csak elismerést , dicséretet találunk. Kétségtelenül új Bá пk-kép 
van ettđl az elđadástбl kezdve kialakulбban . S ha a közönség gondolkodását nem is, a 
színházbéliekét mindenképpen befolyásolhatta az a tény is, hogy végre kilföldön is volt 
sikere Katona drámájának. A grúz rusztavi szfnház, Berényi Gábor rendezésében, a 
Both-féle koncepció szerint vitte sikerre a Bánk bánt, melynek ctmsze гeplб  színésze —
hogy most sem szбljuПk másról — nem ölesléptíi nagyúr, „hanem egy ember, aki csak a 
felelősségében nagyúri". Bánk alakft бjában „mozdulatlanul állva is forr az indulat, hát-
térbe maradva is jelent đsen súlyos, hallgatásában is beszédes, és halkságában is égre kiált 
belsđ  fájdalma . Nemesen higgadt , csupán belülrбl feszülб  politikust ad". 

Csakhogy egyetlen koncepció sem lehet örök , mert mást lován a kor , másban ismeri 
fel magát, változik modernség képe , ideálja. A nyolcvanas évek végén a kritikus , Molnár 
Gál Péter, már azt panaszolja fel, hogy történelmi piedesztálról leszállft дΡit Báпk helyett 
nem töprengd , hanem cѕelekvбbb Bánkra van szükség . Ebben az évtizedben a szlnház 
nem mehet el vállat vonva a „közösség kérdéseit tartalma гб  szövegek mellett', ha csak 
a magánemberi sérelmeket láttatja, ezeket hangsúlyozza „olyan államріlgárokrбl tudб -
sft, akik csak a maguk portája el бtt söpörnek", holott a valóság mást példáz . Az idén űj 
felújftása van a Bánk bánnak, Berényi Gábor rendezte a Játékszínben. Folytatja a Gru-
ziában is érvényesíteni tudott Both-féle koncepciót . Csakhogy a kritikus, Almási Miklós 
szerint, most már, ma „az események menetében van egy pont, melyen túl már a dolgok 
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logikája viszi Bánkot , mikor már nincs hatalma sem önmaga , sem mások feleit. Hiába 
akarna józan politikus (mondjuk: 'centralista ') lenni, élethelyzete olyan csapda, melyb ől 
már csak Gertrudis megölése гévéа  keveredhet ki — olyat tesz , amire Petur is csak 
hevesedésében mer gondolni . Másik érdekessége az a kfméletlenség , ahogy Melindát 
kezeli: bár sejti, hogy ő  is csak áldozat , mégis olyan kegyetlen hozzá, mint egy idegenhez. 
Mert immár önmaga számára is az : ez a Bánk , a tragédia kibontakozása során, kivetke-
zik önmagábбl, lelkéből egy másik egyéniség bújik eiб, az, aki korábban is ott lakhatott 
benne , csak éppen a ráció lakata alatt . Rajhona ezt a furсѕa ambivalenciát , vagy inkább 
többrét űséget tudja emberi hitellel hozni: a korábbi Iánk-felfogásokkal szemben játéka 
ettбl kap új dimenziót". 

Lesz modern , mondanánk, juttatja így kifejezésre a mit álland6an változó , de min-
dig felismerhető , lehe*,séges modernségét. 
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Tđнulmányok, 24. füzet, 1991. 

PAP? GYÖRGY 

n BANK BAN  SZÓLÁSt,A1YАGÁ.RÓL 

Đ . Általánas kérdések 

A Bánk bán mint irodalmi mű  szólásanyagának vizsgál а ta néhány vonatkoгđsban 
eltér az irodalomtudományi megközelftésekt бl. A nyelvi, nyelvezeti elemzések h бdsze-
reihez igazodva kevésbé szerzi- és m ű központú, tárgyához a nyelvi rendszer felel küzelft, 
lexikai természet ű  kirdisril lévén szб , az általános magyar szóláskincs felel. A nemzeti 
szóláskincs viszont épp ezekbii az iletmdvekbii állt össze, többek között Katona J бzse-
fébdl is. O. Nagy Gábor például a  Magyar  szilások s közmondások cfmű  gyűjteményé-
ben a Bánk Bánt is megjelöli forrásaként. Azt azonban, konkrét, szöveghelyhez kötött 
hivatkozások nélkül szinte lehetetlen megállapítani, mi épült be valójában m űvébe. 

A Bđnk bán szólásanyagát (amelyen sz űkebb értelemben vett szólásokat és köz-
mondásokat is értünk) a filológiai, irodalmi kuiatások zártabb körben vizsgálják, például 
dr. BoQnđr András (Katona Jizsef és a népiesség) i , Hevesi Sándor (Katona J бzsef Bđnk 
bánja) , Lovas Rózsa (A Bánk bán kölni képei) 3, Négyesi László (Szülehelyi elemek 
Katona Bánk bánj đban)4, és nem utolsó sorban Orosz Lász1 б , aki a kritikai kiadđst5  
gondozva, a mű  nyelvérб l értekezve, sokat fel is sorol közülük, másokat a jegyzetappa-
rátusban prбhál értelmezni. 

Kutatni- értelmeznivа lб  azonban a gazdag elizminyektil függetlenül is akad. 
Hiányzik elбszür is a Katona minden szövegére Idterjedi sz бlásszб tár, következés-

képp a Bdnk bánra vonatkozóan is (legalábbis tudomásom szerint), amilyet például 
Rozgonyiné Molnár Emma készftett Csokonai Mihály kölni nyelvéb б l.6  

Hiđnyzik, az általánosan hivatkozott tanulmányok sorából mindenképpen, a val--
ságos és nyelvi szilifOid, Kecskemét mai szólásanyagának nyelvi vagy regionális gy űjte-
ménye. Pedig ez csak egyik viszonyftisi pontja lehet ugyanezen terület Katona korabeli 
rétege feltárásának. Enélkül csak a kortársak szövegeihez, nyelvezetéhez viszonyftha-
tunk, ami csak nagy korpuszokban hozhat eredményt. Csokonai szóláshasználata és a 
Bink bán proverbiumai körött például egyetlen esetre kiterjedd egyezés sincs. 

A stilisztikai, poétikai szakirodalomban is újraértékelésre vár a sz б lđsok és az iro-
dalmi mű , az egyéni stilus, nyelvezet viszonya, noha sok költink, (r бnk vonatkozásában 
vették már számba éket. Hol a határ az adott alkotás szövegvilágába kfvülr бl bekerüli 
nyelvközösségi, tű szerű  fókusszá tümörül б  beszédművek, képek, ikonelemek, illetve az 
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eredeti, belső  nyelvi építkezés között. Milyen az idegen és a saját sztereotfpia viszonya 
esetenként, esetcinkben? 

1. Az elvégezhetđ  feladatokról 

A lehetséges vizsgálati szempontok közül felvetni sem lehet mindet, nemhogy a 
teljesség igényével körüljárni. Ezúttal a következ ők felé fordult figyelmem: a Bánk bán 
szбlásaаyagáПak terjedelmi vonatkozásai, m ű faji tagolódása, az elsd és a második válto-
zat adott természet ű  viszonya, a parole-, illetve m ű -központú összeftsggések, a dráma 
cselekményébe és nyelvébe szöv đdésük. 

Talán néhány általános problémára is jobban rá lehet látni. Például, milyen szerepük 
van ezeknek a nyelvi értékeknek? Központi-e vagy mellékes? 

2. Szólás vagy nem szбlás? 

Hogy mi tekinthet б  egy irodalmi szövegben állandó szókapcsolatnak, annak kérdése 
látsz6lag egyszerd. Valбjában már a kortársi irodalomban sem az, a regionális vonások 
beszüremlése miatt, hát még az archaikusnak minds(thet б  szövegben. 

2.1. A teljes nyelvterületi gyűjteményekbe vall bekerülés nem tekinthetd dönt б  
szempontnak, hiszen ezekbбl épp a Bánk bán vonatkozásában is tiszta m ű fajú példák 
maradtak ki, mint az állapotra, helyzetre utal б  szбláskérdés, a Hány lovon kocsizik? 
(Pajtásom ép é? 's hány lovon kocsiz? 11. 37. I). 

A kimaradás okait csak találgathatjuk, ám bizonyosnak látszanak a következ ők: 
Margalits Ede nem vette (r бnk müveit forrásul, O. Nagy Gábor pedig talán az 

országos elterjedettséget vonta kétségbe. 
Eldfordulnak sajátos, a verseléshez, szövegkörnyezethez idomul б  szerkesztésmб-

dok, redakciók: „Bá пk' Hitvesét6l el jön a kosár. 19.231. I. (A kosarat ad/kap helyett.) 
A dráma képanyaga egyrészt annyira intenzfv, másrészt annyira népi gyöker ű , tör-

téneti kötбdésd, hogy nehéz. határokat húzni a klasszikus irodalmi szimb б lumok és a 
szб láscsoportokat létrehoz б  szemléleti mot(vumok, elбzmények között. 

A válogat:ás, kiválasztás elvei tehát néhány szempo Пtbбl tisztđzásra szorulnak, eset-
leg pontosításra. 

2.2. Az elsб  és második változat szövegét megvizsgálva, 75 sz6lásképz đdményt ta-
láltam, a fellelhető  szöveghelyek száma természetesen egyik kidolgozásban is több, az 
ismétl6dések miatt, ahol vagy behatárolható fгazeolбgiai egységek &zékelhetбk, vagy 
pedig — s ez az alaki el őfordulással egyenértékd — a frazeol бgiai jelentésképz&dés, a 
szбláseiбzmények valamilyen fázisa. A sz6lásanyag a két változatban zömmel ismétl бdik, 
szinte betű re azonosan. A gyarapodás, szegényedés is kétiránr5. 

2.3. A számbavett sz6lásalakak, szólás jelentések közül a mai köznyelvben is el бfor-
dulбkat legkönnyebb azonosftani. 
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Fokozottan érvényes ez a zártabb, jól tagol бdб  közmondásokra. Igaz, alig néhány 
fordul elб  belбlük, kellđen még fel nem tárt m ű faji, egyéni stfushoz köthet б  okokból: 
„Csdka Csókatárs' szemét soha kisem kaparja?" (77.450-1. I.), amelynek lexikai magva, 
a csóka varjú helyett való használata Katona korában is ritka lehetett. Vagy: „Dicsérd 
csupán múltával a' Napot". (176. 224-5. II.). „... - a' há^y F đ , szintannyi Ész. -" (168. 
135. II.). Már a „Mászásra vallyon e' derék gerezd Sz б llб  nem érdemes?" (59. 69-70. 
I.) hovatartozása nehezebben megftélhet б , akár a róka meg a szб lб , akár a szб lбsajtolási 
technológia aforisztikus, közmondásszer ő  összcfogla!ásának tekintjük. 

A szőkebb értetemben vett szólások küzül sok ma is változatlan, nyilván Katona 
korának is általános nyelvi eszköztárába tartozott, s a nyelvel áramlottak a n. űbc, noha 
mű faji terheltségük már tartalmilag sajátos: „_.. err đ l egy kukkot se kell Csak tudni is." 
(29. 115-6. I.); „Manó vigye Vfgságtokat!" (24. 26-7. I.); „No ért' a Hajdú a' Harang 
Öntéshez" (22.288-9. I.); ..... a'  Királyom' áldott szivét kezébe' tartja'; (116.282-3. I.); 
„... Szimon nélkül ki fogja bé Szemem? -" (135. 171-2. I.); ,,..., és csak egyszer forrt 
szinte a' torkomra (235. 359-60. II.); ,,... és lelkét kiadta" (294. 29 0 . II.); „Lépre nem 
fog csalni! -"  (66.  179. I.); „... biz az Ördög nem alszik!' (212. 350. ~ .); 

2.4. Kétségtelen, hogy a felhasznált szб lásek egy rétege a Borik bán keletkezésének 
idején eleven volt, máig azonban scmlegesült: .....csak a' Folyó szerént úsztam," (130. 
87. I.);,,E fátyolon (nem szitán) átlássak,"  (174. 213-4 II.);,,...  nem esne ollyan nagyon 
szivére a' Magyarnak!" (167. 120-21. I.); „Ember, bel б lled a' rossz Lélek ordít!" (166. 
87. II.). 

2.5. Egy másik csoportnál a többszöri, bonyolultabb jelentésvá!toz-ások, a kés бbbi 
érzelmi semlegesülés miatt már inkább csak a sz б!ásfunkciб  és a szövegkörnyezet alap-
ján lehet döntcni: „Vagy csontjaimmal a Meráni gyermekek fognak tekézni" (167. 112-4. 
II.); .....mert különben ám ebül leszek." (76.4006. I.) Gy űjteményekben ma az Ebül is, 
kutyául is, komondorul is változat ismert. Vagy: „Néném ;  mi lesz kedved szerént?" (190. 
510. II.); ..... mint  Udvarom gyalázatit -Pellengér Os7Јopra kész volnálak álíftaní (52. 
512-4); „... most fel kell tekerni az eszemet," (75.358. I.); ,,... valóba most eszem' felkell 
tekerni -" (212. 358-9. П .); „- eltört végistápja is!" (287. 162. Н .). 

2.6. A műben igen sok az expresszív szб lásderivátum, minбsftб-azonosító szerkezet: 
viszhangi vagytok e' Szбrszálhasítб  fontolgatásinak?" (196. 28-9. П.); „Vén csont" 

109. 138. I.); „Átkozott Szuszék te!" (26. 62. I.); ,,... ép piros Szajkói Nyelv" (43.353-4. 
I.); „Lévnyalбvá Lettél dícsб  Árpád gyümölcse, te... (165. 80-1. I.); „Tudd meg, kicsiny 
Jelkő ..." (190. 514. II.) 

2.7. Tanácstalanok vagyunk Melinda egyik közlésének megítéléséhen: „Kösd be a 
fejem!" (261.369. II.). Vajon a Beköti vki. fejét frazéma elбképérбl van-e szó? 

2.8. A fennmaradd szöveghelyeket vi гsgálva, egyre nagyobb összefüggésekben, ál-
talános mű faji jegyekben kell gondolkodnunk, hogy a szólásszer űséget és a költđi képe-
ket el tudjuk határolni a Bánk bán erбs képi effektusaiban, együttesen is, az adott köz-
lemény predikatfv, szinkron képz бdéső  szerkezeteitdl, olyan alakulatokként, amelyek 
allotOp, nem izotбp szövegösszefüggés űek, a konkrét szövegben els бdlegesen nem vo-
natkoztathat бk semmi tapasztalhatóra, a szólásokat annyiban, hogy bázisuk, jelentés-
képzбdési eljárásaik a nyelvben általánosak. 
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Ennek egyik legjobb példája a Biberách ajkára adott megnyilatkozás, amelynek 
szélsбséges értelmezései vannak: „Ládd Bán, tudták ezen Regét sokan; s б tt mondha-
tom, hogy addig én is a' sípot faragtam nádatok között, mfg benne ülhettem." (76. 
407-10.) 

Az egyik szélsбsбges magyarázatot a kapcsolatot elemeire bo nt б  Négуesy fogalmazta 
meg ( 1 908). Szerinte a nád a coleur locale megtestesülése. A magyar Alföld nádasait 
l tjuk lelki szemünkkel, de lehet szerinte a nád a гejtбzб  lovag, a haszonlesés (sípot 
faragnak bcl бle), a káröröm megtestesülése is. Lényegében Waldapfel Józref (1931, 
1957) sem tekinti a szöveghelyet szбlásnak, „sfpot faragtam hogy бljhas,am a гб latok 
szб lб  regét" féle parafrázissal értelmezi. T. Lovas Rózsa Hevesi Sár гdor (1901) vélemé-
nyével azonosulva már inkább a sz б lásszcrűség felé hajlik (1960). Ual бjában a szólás már 
Baranyi Decsi Jánosnál felbukkan: Az, ki nád között ül, szintén olyan sfpot csinál, 
minemíft akar. Kovács Pálnál: Nád között könnyé sípot csinálni,Pálóczi Horváihefdám-
nál: Könnyű  annak sípot csinálni, aki a nád között ü1. E гdéiy і  János Kisviczaira hivatkoz-
va Baranyi formáját idézi ;  de már a közben fellelt német megfelel бјét is megadja: Wer 
íra Rohr sitit, schneidct sich die Pfeifen,  we or  will. T Lovas Rózsa Kovalovszki Miklásra 
hivatkozva a szólás értelmét is meg prdbdlja határozni: mfg lehet бségem volt, én is 
kihasználtam a kedvezd helyzetet. További tisztázást jeleni, ha a képanyagbél két végle-
ges formát külünftünk ei. Egy közmondást: Kđnnyй  ad  között sípot faragni; illetve egy 
szólást: a nбd köгđtt ül; sípot hát faraghatott. Ezt látszik megvilágítani egy másik német 
frazéma: Hat irn Bohr gesessen, ohne sich PFeifen zu schneiden, azaz iád között ült, sípot 
mégsem faragott. Átvitt értelme pedig: elmulasztani az alkalmat. 

A kiemelt egység tehát globálisan, egészében k аpcsolбdik a kontextushoz, nem ele-
mei által külön-külön. Általában is, Katonánál pedig kül đnösen. 

2.9. Legnehezebb Katona néhány kedvenc képének besorolása. Az er б  és gyengeség 
ellentétét négy szöveghelyen érzékelteti a bajusz végére tézéssel. Például: „Egy iily ke-
szeg, sovány Fiút az izmos B đnk bđn egy bajusza végére téz." (21. 160. H.); „Hisz' egy 
Magyar csak bajusza' véggel ily' Németet Pokolba' űzhet el." (74.373- 4. I.). Az idézet-
tek szólásalkata hasonló motfvum-paradigmák alapján jót kivehet đ, de zárt, ismétlбdб  
forrnák nem jöttek létre bel đlük. 

2. 10. Ki nem teljesedett, megszilárdulatlan sz бláselđzmények is előfordulnak, vagy 
ha úgy tetszik, szólásszeré képek. Például Bánk közlésében: .....oszlopra állítottan rut 
cselekedetének l blája" (114. 479--80. I.), amelyben a pellengérre álltás kisér б  bünte-
tése, az adott b űn jelképe sejlik fel. Vagy: „... s' Nyakunkra ne hágjon a' dölyfös Merá-
fia."  (197.  52--3. H.) 

2.11. Az egyre nagyobb szбláspaгadigmákban, szólásbokrokban felsejl б  hátterek 
után kutatva, Katona Józref igen gyakori, parömiol бgiailag talán legizgalmasabb kép-
anyagához jutunk, a szerencse alapelemmel alkotott ѕtгu ktúгákhoz. Ћalán vitára, kétke-
désre ingerlő , de én szólásnak tartom az aláhúzott egységet: 

„... Jб  éjtszakát ! te nagy 
sorsodban elvakult kevély-esz ű , 
reszkess szerencsédt ől — jб  éjtszakát!" (258. 314-6. II.). 
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Ilyen felfogásnak sem a filol бgiai elemzésekben, sem a fгazeolбgiai szakirodalom-
ban nincs nyoma. Alkalmi összetétel vagy költ ői kép lenne hđ t? Eldöntéséhcz egyéb 
szöveghelyek tanulságait is be kell vonnunk. Aszeyencse szd Katonánál három jelentés ű . 
Jelöli a ma boldogsággal kifejezett tartalmat: „Miért akarsz zavarni egy szerencsét, Me-
lyet nem adhatsz?" (39. 276-7. I.) A sors jгlentés is biztonsáegal megállapfthat б: „En-
gem' a' szerencse itt Uraddá tett -" (236.298-9. n.). Megjelenik viszont egy harmadik 
ikonográfiai-szemantikai csoport is, az бkori, középkori emblémák nyomán, másrészt 
népmesei, mitolбgiai f5sszefüggésekben: „... egy átkozott haj бn evez Szerencsém's elül, 
ha hogy' magára nem vigyáz." (75.299-300. I.). Még világosabb ez a Mentor szavaiban: 
„Nem holt meg - a' Szegény Szerencse Bábj а  -" (11. 50. I.). A szegény szerencsével 
jutottunk el a német, délszláv, de a magyar motfvumkörhüz is: a szegény és a gazdag 
szerencséhez, amelyek az embertál különvált lények, tündérekvagy man бk. Sz6lásokban 
is felt,lnnek: Szegénynek a szerencséje is szegény bolondnak bolond a szerencséje, a „Ki 
korán kel, két szerencsét lel, fog" jelentésd Ko rano rari, dve sгеće grabi délszláv szб-
lásban. Sz6lásszerd Katonánál a következ ő  is: ..... ha  ezzel a' szeremsédet bizonnyal 
kitudnám váltani," (96. 285-6. I.) 

Fellelhetб  még a „Szerencse r'á tehát!" (63. 121. I.) szerkezet, másrészt a két 
kidolgozás összevetéséb6l kiderül, hogy a „reszkes szercncsédtбl" egyszer зΡlbb jelölб t 

helyettesft. Az els đ  váitozatban csak reszketésröl (110. 157) van szб . 

3. A szólásanyag és mü, szólásanyag és sz3veg 

Asz6lások használatának, el6fordulásának egyik legizgalmasabb kérdése a beépítés, 
felhasználás tudatossága. Adott esetben az, szánt-e Katona a frazémáknak sajátos, dra-
maturgiai szerepet. A válasz egyértelm ű , igen. Még a nyelwel a mdbe kerül б  képződ-
mények is mindig a sorvégeken fordulnak eli, illetve a kivetkezi sor elején, a másik 
csoport már lazábban, a harmadik pedig elválaszthatatlanul kapcsolidik a szöveghez, 
cselekményhez. 

Támasszuk elбször is alá feltételezésünket a sz бlásoknak a hisök megnyilatkozása-
kénti megoszlásával 

Petur 20 Gertrudis 3 
Biberách 19 Otto 3 
Bánk bán 12 Melinda 2 
Katona 5 Tiborcz 2 
Szimoп  4 Myska 1 
Mikhál 3 Izidora 1 

Összesen 75 
Kis mutatink alapján is néhány tanulság kézenfekv б . Eliször is az, hogy a felénél 

is több két hőshöz, Peturhoz és Biberáchhoz köt đdik, akik bizonyos értelemben szim-
metrikus hősök a konfliktus kibontakozása szempontјdbб l, másrészt nagy megлyilatko-
zásszámú hősöknél (Bánk bán, Tiborcz) aránylag kevés fordul el ő . A gyakoriság tehát 
részben az ágens-szereppel, részben pedig a negatfv viszonyulással tinik összefilgginek. 
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Ha pedig a sz6lások helyett az összes szöveghelyet vesszük számba, az elsó két szám 
növekszik markánsan. 

A Bánk bán hđsei nem akármilyen frazémákat mondanak ki, hanem szinte zárt 
csoportok, tartalmilag összeáll6 paradigmák tagjait, méghozzá jellemükkel, a cselek-
ményhez való viszonyukkal összhangban. Bánk szemszögéb бl a rádöbbenés, a leleplezés, 
lelepleződés drámája, szólásformái hfven idomulnak ehhez: .....hogy e' nagy fátyolon 
átlássak," (174. 213-4. II.); „'s döbbenteni szfvemet kivánta -" (34. 196. I.); „Német, te 
megnyitottad a' szemem!" (78. 459. I.) Másik használati rétege a megbélyegzés: „lábot 
ád ki a' Bujálkodónak", (116.283-4. I.) „... oszlopra állítottan rut cselekdetének'Iáblája 
-" (114. 479-80. L). 

A cseiszövб , indulatos Petur proverbíumai a türelmetlenség, az er đsaak, a halál 
képei: .....vagy csontjaimmal a Meráni gyermekek fognak tekézni," (167. 112-4_ II.); 
„Epét, okádna itt a Békességes Тбгés," (26.6ő-9. I.); ,,...részemrбl bizonnyal orrára kész 
vagyok koppintani." (69. 259- 60. I.); „Üsd az orrát Magyar, ki bántja a' tied!" (206. 
235-6. IL); „Ha! -Ördög és Pokol!" (26. 70. I.); „... Zsindrival beléje fojtom a' Szelet." 

Biberach szólásai az álnokságot, fenyegetést, erkölcstelenséget frják be újra és újra 
tudatunkba: „Csóka Csóka társának szemétki nem kaparja?" (214.41.4-5. II.); ..... most  
fel kell tekerni az eszemet," (75. 358. I.); „Lassan csak édes Ú гaim, biz az ördög nem 
alszik;" (74. 370-1. I.); „Innét az Ördög ássa azt ki, hogy szeret." (19. 220-1. I.) 

A fentiekkel összhangban liborcz néhány sz6lásképe az elnyomás metaforája: „Is-
mаб litákat a Nyakunkra ültetének!" (87. 108-9. I.). Úgy hiszem, Katona abban a telán-
tctben egyedüláll6, hogy színpadi utasításában is szólás van: „Mintha hályog esne le 
szemekrб l" (70.279. I.). 

Katona néhány sz6lása a cselekmény, a jellemformálás legbenns đbb szálaihoz kö-
tбdik. Ennek, a Bánk Bán-filológiában is zavart keltd esetét láttuk a síppal és náddal 
kapcsolatban, s van még néhány, amelyben a frazéma másodlagos, hol pedig els đdleges 
jelentése általánosabban csak a XX. században tapasztalható módon fonódik össze. 
Érdekes jelenségként ismét csak a legtöbb proverbiumot kimondó két hós szövegeiben. 
Például Biberáchéban: 

„Kikérsz elútazásod végpilla Пtatán 
egyj János-áldását ürfteni, 
Ott Én leszek majd a' Pohárnok;" (192. 539-42. II.) 

Az első  két sor még a szólásjelentést tartalmazza, ám a harmadika konkrét értelmét 
vonatkoztatja a cselekményre. 

A közvetlen és közvetett jelentés játéka jelentkezik a k űvetkezбkben  is:  

Petur: Megállja még az a' sarat. 
Simon: De még is -úgy lehet, hogy elmerül (195- б. 18-19. II.). 
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4. A Bánk bán szólásszótára 

Ajelenség-központú elem гćsektбl függetlenül is hasznosnak t űnik a dráma szбlás-
anyagának szб társzerü áttekintése, ahogyan Rozgonyiné Mohár Emma tette Csokonai 
szбlásaival, közmondásaival. 

A frazémák sorrendjét a lexikográfiai hagyományoknak megfelel ően a Vezérszб  
(aláhúzással kiemelt elem) bet őrendje dönti el. Első  helyen közlöm a proverbium álta-
lános, rözgült, többször kikövetke гtetettatakját, majd a Katona által használt alakot. Ha 
szükséges, az értelmezést is megadom, majd az el őfordulási helyek jelzete következik, 
ill ,  a használб  hđsre valб  utalás. 

1.Agyveleje (esze) nem éri fel; ,,Azt büszke Agyvelid nem érte fel" (115. 343. I.) Bb. 
Bajuszára tűzi, bajuszával elűzi; (Könnyen elbír vele); „Egy ily keszeg, sovány Fiút 
az izmos Bánk-bán az egg bajússza végre t űz" (21.273. I. 160. 75. H.). „Hisz' egy 
Magyar csak egy bajússza' véggel illy Németet Pokolba' dzhet el." (74.3731. I.) B. 
Vén csont; „Vén csont, el б tted én összerogyok." (109. 138. I.) Mi. 
TVkéznek vki. csontjaival (meghalt, emléke sem maradt fenn); „vagy csontjaimmal 
a Meráni gyermekek fognak tekézni." (167. 112-4. II.) P. 
Csóka csбkának (Уб . Varjú) nem kaparja ki a szemét; „Csóka Cs бkatáгs' szemét 
kinem kaparja?" (77. 450-1. I. 214.414-5. II.) B. 
Ebül van ("6. kutyául van, érzi magát), „... külömben ám ebül leszek" (76. 406. I.) 
B. 
Epét okád (hány): (Nagyon dühös); „Epét okádna itt a Békességes tdrés", (26.68-9. 
I.) P. 	 . 
Feltekeri az eszét. (Összeszedi tudását); „... most fel kell tekerni az eszemet," (75. 
358. I.212. 358-9. II.) B. 
Átlát a fátyolon (Vđ . Fellebbenti a fátyolt, átlát a szitán); „... hogy e' fátyolon átlás-
sak," (174.2131. II.) Bb. 
Beköti a fejét (Feleségül veszi, itt talán: feleségének ismeri el?); „Kösd-be a' fejem!" 
(261. 369. H.) Me. 
Folyó szerint úszik (A többség kedvét keresi. Ma már csak ellentétes jelentése él, az 
Ar ellen úszik.); „... csak a' Folyd szerént úsztam." (130. 87. I. 283. 84. II.) P. 
Ahány fi (fi=fej), annyi ész (ahány ember, annyi felfogás); „- a' hány F ő, szint'arniyi 
Ész•,. (168. 135. H.) P. 
Ért, mint hajdú a harangöntéshez (Nem ért hozzá); „No ért' a Hajdú a' Harang 
Öntéshez..." (22.  287-8.  I.) Katona közlése. 
Hályog esik le a szemérбl (Hirtelen гбdűbben az igazságra); „(mint ha hályog esne 
a szemekril)" (70. Katona közlése). 
Hasznot vadász (Ma már inkább haszonvadász); „Nem érti, vagy pedig - haszont 
vadász" (15. 118. I.) Katona kđzl. 
Az üres hordó kong leginkább (Minél üresebb valaki, annál hangosabb); „a' Hordd 
Üres leginkább kong" (114. 219-20) Bb. 
Megisszák a (Szent) János áldását (Indulás eljtt, búcsúzáskor megisznak még egy 
pohár italt); „... elútazásod végpillantatás egyj János-áldását ürfteni." (192. 541-2. 
H.) B. 



48 	 TANULMÁNYOK 

Játékon forog (Kockán forog , kockáztatják); „ - nagy a ' nn fenn forog játékon :" (169. 
157-8. П . 197. 47. H.) P. 
Kedve szerint van vkinek vmi ; „Néném , tehát mi lesz kedved szerént ?" ( 190. 510. 
II.) O. 
Kiesik vki . kegyelméb ől (Kegyvesztett lesz); „Királynénk kegyelmiből még azon felyül 
ki is esett vala ." (85. 76-7. I.) 
Kockára tesz (Kockđztat); „... Nydgodalmokat koszkára tégyflk ... (207. 257-8. II.) 
Bb. 
Kosarat ad/kap ; „Bđnk' Hitvesétбl el jön a' kosár." ( 19. 231 . I.); „Bánk ' Hitvesétбl 
meglessz a' kosár." (158. 15. H.) B. 
Egy kukkot sem szб l ; „... egy kukkot se kell csak tudni is." (29. 115 -6. I.); „... egy 
kukkot se szollanék," (68. 229 . I. 169. 156. II.) P. 
Lábat ád (ki) valakinek (Rossz szándékában buzdítja ); „... lábat ád ki a ' Bujálkodб-
nak;" (116 . 283-4 . I.); „a' ki lábat ád a' Buj đ lkodбnak", (270. 548-9 . H.) Bb. 
Láncába harap (Fellázad alárendelt helyzete miatt ); „... erбltetett Feszesség Lánc-
zđba kéntelen harapni!"  (24. 29.  I. 165.70-1. II.) Si. 
Lényalб  (Vö. Lé tartja a szolgát); „... úgy kiválnak A többi Lévnyal бk közül," (28. 
140-1. I. 168. 140-1. H.); „Lévnyal бvá Lettél dicső  Ugek' gyiimölcse..." (25. 48. I. 
... dicsб  Árpád gyümölcse , te!) (165.80-1. II.) P. 
Elszárftja a lelkét (Megöli , elpusztftja ); „Nem volt Ital/tok/ méreg , de elszárftá lelke-
met!" (264 . 403-4 . H.) Me. 
Kiadja a lelkét (Meghal); „... és lelkét kiadta e' végsz бval: esküszöm ..." (294.290-1. 
H.) My. 
Kis lelkű  (kicsinyes , gyáva); „Tudd meg , kicsiny lelkit , hogy e ' dolog..." (190.514. H.) 
G. 
Rossz lélek ordít belőle (Kiütközik rossz szđndéka , természete) „Ember , belбled a' 
rossz Lélek ordit! " ( 166. 87. II.) Si. 
Lépre csal; „... de lépre nem fog csalni! " (66.  179-80.1.)  E 
Hány lovon kocsiz(ik)? (Hogy  megy sora?); „Pajtásom ép é? 's hđny lovon kocsiz? 
(11.37. I.) Katona közlése. 
Manó vigye! „Manб  vigye vgságtokat..." (24. 26-7. I. 165. 26- 7. П.) Si. 
Múltával dicsérd a napot! „Lassan én Uram! dicsérd csupáncsak Multával a ' napot!" 
(36.224-5. I. 176. 224-5. II.)B. 
Nyakra hág (Leigázza ); „s' Nyakunkra ne hágjon a ' dölfös Meránia !" (197. 52-3. 
IL); „... és hogy e' Merániak r đ  ne hágjanak nyakunkra !" (59. 72-3. I.)P. 
Nyakára ültet valakit (Eltartat valakit vele); „Ismaélitákat Nyakunkra ültetések!" 
(87. 108-9. I.) Ti. 
Az orrára koppint (Megfenyfti ); „... mivel részemr бl bizonnyal orrára kész vagyok 
koppintani." (69.259-60. I.206.221-2. II.)P. 
Üsd az orrát! (Bosszuld meg!); „Üsd az orrát Magyar, ki bántja a' tied!" (206.235-b. 
II.)P. 
Mintha az orra vére folyna (Szomorú, levert); „... mintha orra vére folyna úgy Kullog 
be mindenik -" (24.25. I. 165.25-6II.) Sy. 
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(Szégyen) oszlopra állít (pellengéггe đllft); „... oszlopra đllftottan rut cselekedetinek 
1 blája -" (114. 479-80. I.) Bb. 
Az ördög đssa ki (Nehezen deríthet б  ki); „Innét az Ördög ássa azt ki, hogy szeret." 
(19. 220-1. I. 158. 25. II.) B. 
Az ördög nem alszik (Baj mindig történhet); „Lašsan csak édes Úraim, biz az ördög 
nem al'szik." (74.370-1. I. 212.350-1. П.)B. 
Ördög és pokol! (Szitkoz6dás); „Tűrés, kiđltva: Ördög és Pokol!" (26. 70. I. 57. 25. 
I. 165.72. H. 166. 100. II.)" Ha! đrdög és Pokol! (196. 19-20. H.) P. 
Pellengéroszlopra állít (Megszégyenít); „Pellengér Oszlopra kész volnálak áll'tani." 
(52. 512-4. I.) G. 
Valaminek a java sava (Valaminek a lényege, értéke); „Olyan nagyon tudom tüzes 
szerelmem' Áldott javđ t savát megérzeni." (19.210. I. 157. 15.) B. Vö. Savát borsát 
megadni vminek! 
Állja a sarat (Kitart); „Megállja még az a' sarat!" (57.22. I.) P. 
Könnyen farag az sípot, aki nád között ül (A bdséget, lehetбséget könnyű  kihasznál-
ni); „... addig én is a' sípot faragtam nádatok között, mfg benne ültem (ülhettem)". 
(76. 407-10. I. 213. 278-81.II.) B. 
Valaki sdltje-fő ttje (Mindig kđrülötte van); „Asszonyunk Sült főttje" (25. 17. I.) P. 
Vö. Sülve-fбve együtt vannak! 
Szajkó nyely'5 (Fecsegб); ,,... ép, piros Szajkбi Nyelv." (43.353-4. I.) B. "6. Csácsog, 
mint a szajkб ! 
Szeget szeggel! (A fondorlatot fondorlattal kell elhá гftani); „Szeggel szeget!" (78.462. 
I.)Bb. 
Beléfojtja a szelet. (Megfojtja, megöli); „Zsin бrival beléje fojtom a Szelet!" (72-3. 
348-9. I.) P. 
Befogja a szemét (Vele van halálakor); „Hiszen Szim бn nélkül ki fogja  be  a sze-
mem?" (135. 170-1. I.) Mi. 
Kinyllik a (hályogos) szeme; „Ah de kinyilt hályogos szemem". (96. 304-5. I.) O. 
Meg(ki)nyitJa a szemét (Felvilágosítja); „Német, te meg nyitottad a' szemem!" (78. 
459. I.)Bb. 
Egy hajбn evez szerencséjilk (Azonos a sorsuk); „... egy átkozott baj бn evez a Sze-
rencsénk." (75.396. I. 212.359-60. П.)B. 
Megváltja a szerencséjét (Fordit a sorsán); „Ha most ennyivel meg tudnám a szeren-
cséd' váltani," (234. 232-3. II.) B. 
Szerencse (szálljon) rá! „Szerencse r'á tehát!" (63. 121. I.) Bi. 
Reszkess a szerencsédtбlt (Kihívtad magad ellen a sorsot)" ... te nagy sorsodban 
elvakult eszű , reszkess szerencsédt б l - jб  éjtszakát! (...) Reszkessek a' Szerencsém-
tбl?" (258.314-19. II.) Mi, G. 
A szegény szerencse bábja (Szerencsétlen); „Nem holt meg - a' Szegény Szerentse 
Bábja," (11. 50. I.) Katona közlése. 
Kiváltja valaki szerencséjét (Segft rajta, sorsán); „... ha ezzel a' szereritsédet bizonnyal 
tudnám kiváltani..." (96. 285-6. I.) B. 
Megdöbbenti (dobbantja) valaki szívét (Indulatossá teszi); „...'s döbbenteni szfvemet 
kívánta" - (34. 196. I. 174.235. n.) Bb. 
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Szívére esik (Súlyosan érinti); ,,... nem esne ollyan nagyon szivére a' Magyarnak!" 
(167. 120-1. II.) P. 
Majdnem kiugrik a szíve (Indulatba jön); „... szivem majd kiugrott..." (224. 124. I.) 
Ti. 
Szívéhez kđt(đz); (Lekötelez, megkedvelteti vele magát); „Jobban kötöz szívéhea." 
(20.234. I.) O. 
Kezében tartja valaki szívét (Befolyással van rá); „... nem érdemes, hogy a' Királyom' 
áldott szívét kezébe' tartja." (116. 282-3. I. 270. 548--9. II.) Bb. 
Nem érdemes mászásra a szőlőgerezd (Katona példázta a Savanyú a szóld sz бlással 
azonosfthatd); „Mászásra valljon é gerezd Sz ő llö nem érdemes?" (59. 70-1. I.) P. 
Szörszálhasogatб  (Kicsinyes); „... viszhangi vagytok e' Sz б rszájhasftб  fontolgatási-
nak?" (196. 28-9. II.) P. 
Álomszuszék valaki; „Átkozott Szuszék Tе !" (26. 62. I.) P. 
Utolsб  tánc (Nincs tovább); „Utolsd Táncz!" (170. 162. II.) U. 
Torkára forr (Megjárja vele); „... és csak egyszer forrt szinte a torkomra." (235.357. 
II.) B. 
Útjában van ('Ј:rгhére van); ,,... egyjikének, vagy másikának útjában ne légy," (214. 
291-3. II.) B. 
Esik utána (lesi gondolatát, szerelmes bele); „Ne ess utána"! (182.358. II.) B. 
Eltörik végistápja (Elveszti utolsб  támaszát is); „Eltört Uég-istápja is!" (287. 196.1.) 
Mi. 1  

Jegyzetek 

Ezzel korántsem zárhatjuk le az adott korban sz6lásnak minOs[thetO, vagy ma már elszíntele-
nedett képzбdmények sorát, de ehhez már általánosabb nyelvi korkép-elemzés kellene, 
másrészt Katona összes m đveinek viszgálata. Mái Orosz Lászl б  minбsftése is eltér néhol 
az enyémtбl, a kritikai kiadásban. Például 6 frazémának minOs[ti a következ бket is; elle-
helt beszéd; kezét cifrázza; krokodiluséra válljo а  a nyelved! tömve van a hasa; fülel a 
gödörbe; el ne (ujjon stb. 

A szб lásjegyzékben használt rövid[tések: Bp. = Bánk bán, P = Petur, B = Biberách, Mi 
Mikhál, Me = Melinda, O = Đ tto, Si. =Simon, My = Myska bán, Ђ  = Tiborcz, G = 
Gertrudis, U = Udvornik. Katona közlésének tekintem a Mentor megnyilatkozásait is. 

Az elfordulási jelzetek Katona J бzsef; Bánk bán, Akad. Kiad б, Bp.1983. kiadására vonatkoz-
nak. Elöl az oldalszám  611, majd a sorjelzet, végül a kidolgozás száma. 

A hivatkozott, fejhasznán m űvek jegyzéke 

Bognár András: Katona JOzse€ és a népiesség, Kiskunság 1968.1--2. sz. 38-57. 
Hevesi Sándor. Katona JOzsef Bánk bánja, Bp. 1901. 
T. Lovas Rбzsa: ABánk bán költOi képei, In. Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus kö гébб l, 

töгténetébб l. Bp. 1960. 171-224. 
Négyesy Lászlб : Szülбhelyi elemek Katona Ránk bánjában, ln. F..mlékkönyv Beöthy Zsolt szüle-

tésének 60. évfo гdulбjára, Bp. 1908.257-269. 
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Z ПulmáПyok, 24. füzet, 1991. 

JUNG KÁROLY 

A GARABONCIÁS-TÉMA KÉT XIX. SZÁZAD ELEJI 
SZÍNMŰBEN 

(A néphagyomány és az irodalom kapcsolatai Munkácsy János és Тіtuš 
Brezovački egy-egy alkotásában) 

Kérdésfelvetés A magyar és a horvát népi hiedelemvilágnak van egy számos von đsá-
ban azonos vagy hasonld hiedelemfigurája, a garabonciás diák és a ga гabancijаŠ dijak, 
amely a rendelkezésre álló lefrások, hiedelemközlések és f őleg szövegek által jól leírható, 
jellemezhetб. A magyar és a horvát kutatás egyaránt számon tartja a figura jelenlétét a 
másik (szomszéd) nép hagyományvil đgában, nem történt azonban alaposabb kfsérlet a 
kérdés elemzel vi гsgálatđra, figgetleniil attól, hogy a két szomszédnép folkl бnrodalma 
rendelkezik a komparatfv mozzanatokra is kitekint б, jб  összefoglalásokkal. A horvát 
kutatás a grabancijaš dijakkal kapcsolatos ismereteinek összefoglalását els бsoгban Vat-
roslav Jagič  1877-ben megjelent (német nyelvű) összefoglalására 1  alapozza; ha bárhol 
felmeriil ennek a hidelemfigu гđnak a kérdése, mindig erre történik hivatkoгás. (A ta-
nulmđny horvátszerb fo гditása elöszö г  1948-ban jelent meg2, 1971-ben pedig ennek a 
forditásnak egy kivonatos v đltozata is olvasható egy népköltészetelméleti szöveggy űjte-
méпyben.3) Jagič  után Marcel Vida čič  foglalkozott a garabonciás-történetek fonásainak 
kéгdésével,4  tanulmányára azonban, amely 1913-ban jelent meg, szinte alig hivatkozik 
valaki is, a magyar kutatásban senki, pedig sok tekintetben kitdnd kiegészftése Jagié 
meglátásainak. Az egész problematikát legutóbb Maja Boškovi č-Ѕ tulli értintette egyik 
tanulmányának keretében, 1953-ban, 5  azóta csupđn egy regionális horvát néprajzi átte-
kintés foglalkozik röviden a kérdéssel, semmit sem téve hozzá a m đr ismertekhez, s 
mindössze Jagič  tanulmányára hivatkozva. 6  E rövid irodalmi szemle is bizonyfthatja, 
hogy a horvát garabonciás kérdéskörének még nincs mode rn  kutatója, annak ellenére, 
hogy a problematika mindenképpen megérdemelné. A horvát vonatkozások kapcsán 
mindössze annyi említhetd még meg, hogy a rendelkezésre á116 horvát garabonciás-mon-
dák száma viszonylag korlátozott; elsdsorban azt a tucatnyi szöveget ismerjük, amelyeket 
még Jagié idézett tanulm đnyđban, a további szövegek elszórtan lappanganak müzeumi 
évkönyvekés egyéb gy űjtések lapjain, s nem keriilt még sor együttes közzétételükre. Az 
utóbbi évtizedben a magyarorsz đgi horvát nemzetiség körében jegyeztek fel egy sor ide 
taгtozб  szöveget, köziilf k azonban ezidáig igen kevés jelent meg nyomtatásban.? 
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A magyar kutatásban a múlt század nemzeti mitológia-rekonstrukciós kísérletei 
(Ipolyi Arnold és Kandra Kabos „magyar mythologiái" $) érintették ugyan a magyar 
garabonciás diák kérdéskörét, egyikük sem tudott azonban ar гб l, hogy ennek a figurának 
nagyon közeli analógiája van a magyar nyelvterület mellett él ő  kajhoгvát nyelvjárású 
horvát lakosság körében. Lázár Béla volt az elsó, aki 1890-ben megjelent tanulmányá-
ban9  (Ipolyit és Кandгát is idézve természetesen) összehasonlft б  szempontból vizsgálta 
meg a magyar garabonciás diák kérdéskörét , s Jagié összefoglalásának ismeretében eu-
rópai kontextusban vizsgálta ezt a kérdést. Lázár tanulmánya mai szemmel nézve is 
meglepjen modern szemléletét érvényesít. Ezt követ бen Rбheim Géza 1925-ben köz-
zétett összefoglalásában 10  érinti a magyar garabonciás kérdését , ugyancsak összehason-
lftб  szempontok alapján , a legterjedelmesebb összefoglalás pedig 1935 -ben jelent meg 
Holló Domokos tollábбl.11  Az azóta eltelt ötven esztend ő  során alaposabban csupán 
Diószegi Vilmos érintette a magyar garabonciás és analógiái kérdését a magyar táltos-
hitet összefoglaló monogгбгiáјában17  és előtte frt tanulmányaiban. Modern kutatója a 
magyar néphitvizsgálatban sincs a garabonciás kérdésének. Elmondható viszont, hogy a 
magyar szóhagyományban kifejezetten nagy számú garabonciás-szöveg áll rendelkezés-
re, ezeknek összegy űjtése ma már igen nagy feladatot r б  a kutatásra, s nem is tudunk 
kísérletet arra, hogy bárki is hozzákezdett volna ennek a feladatnak a megval бsftásбhoz. 

Néhány éwel ezelő tt magunk kezdtünk bele egy kutatásba, amelynek célja a magyar 
garabonciás diák és a horvát grabancijaš dijak kérdéskörének đsszehasoniftб  vizsgálata, 
a rendelkezésre  6116 nyelvészeti, néprajzi és m űvelбdéstö гténeti és nem utolsd sorban 
irodalomtOrt&neti tanulmányok, cikkek és közlések áttekintése, valamint maguknak a 
szövegeknek a vizsgálata által. Ennek a vizsgálatnak eddig mintegy felét tudtuk elvégez-
ni, a készüli összefoglalásnak a tervezett tíz sze гzбi fvébбl mintegy négy készült el. Ebb ől 
nyomtatásban nem jelent meg semmi, megjelent azonban egy esszészer ű  vázlatunk, 
melyben nagy vonalakban jelezzük a kérdéskört, valamint a szempontokat 13. Tudomá-
sunk van arrdl, hogy a magyar és horvát garabonciás diák összehašonlíthat б  vizsgálatá-
nak kérdésköre Frankovics Györgyöt is foglalkoztatja, aki jelentós számú nemzetiségi 
horvát változatot gy űjtött össze a magyarorsíági horvát népcsoportok körében, nincs 
róla tudomásunk azonban, hogy kutatásai milyen fázisban vannak, s a szövegek kivéte-
lével vizsgđ latai eredményébбl bármit közzétett volna 14. 

Dolgozatunk a garabonciás kérdéskörének magyar—horvát összehasonlft б  vizsgálata 
körébбl mindđssze egy kis részt kfván áttekinteni: két színpadi alkotást, egy magyar és 
egy (kaj) horvát nyelvű t; mindkettб  a XVIII-XIX. század fordulóján íródott, s mindket-
tő  nyugodt lélekkel vonható jelzett kutatásunk k đгбbe. Idбrendi sorrendben az elsőt 
TtџŠ Brezova čki, a kajhocvát színmű irodalom áttđrбje frta közvetlenül a jelzett század-
fordulбn, címe: Matijaš Grabancijaá dijak, elsó kiadása 1804-ben jelent meg. Avizsgálat 
tárgyát képez б  másik mű  szerzбje Munkácsy János, a XIX. század elejének jellegzetes 
kismestere, aki 1834-ben frta a Garabonc гás diák című  „tüneményes vígjáték"-át. Ez a 
mű  nyomtatásban sohasem jelent meg, néhány kézirata azonban f đnnmaradt, s fgy mб-
dunkbanáll folklorisztikai szempontjaink alapján vizsgálni. Jelezzük azonban, hogy a két 
említett alkotást csupán a kérdéskör sajátos vonatkozásai szempontjából elemezzük: 
azokat a vonatkozásokat tekintjük đ t, amelyek a magyar és a horvát népi hiedelemvilág 
garabonciás diákjának alakja szempontjábбl érdekesek lehetnek , tehát elemzésünk tár- 
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gya az irodalom és a néphagyomány összefüggése, vagyis az, hogy a nagyjáb6l azonos 
korban, két szomszédnép irodalmában született két szfnpadi alkotás, amely már címében 
deklaratíve a két népnél ismert (és egymáshoz nagyon sok szállal köt бdб) hiedelemala-
kot jelöli meg, alkalmas lehet-e dokumentálni ennek a hiedelemalaknak a frekventált-
ságát a két nép körében, s a két тQben kirajzol бdб  figurának van-e s mi a köze a 
néphagyomány valбdi garabonciásához. Ez a vizsgálat tehát amilyen mértékben választ 
adhat az írott és szájhagyományoz6 irodalom kapcsolatainak bizonyos kérdéseire, 
ugyanolyan mértékben megállapíthatja, hogy az adott hiedelemfigura jellemz бi milyen 
mértékben voltak jelen az adott kor sze гzбi és nézбi ismeretvilágában. Thkiпtettel arra, 
hogy majdnem 150-200 éwel ezelőtti művekгбl van szб, amikor a népi hagyományvilág 
kutatása mai mértékkel mérve meg sem kezd бdött, nem lehet kétséges, hogy ezeknek 
az irodalmi alkotásoknak közvetett dokumentatív értéke is lehet a mai néprajzkutatás 
számára, legalábbis történeti szempontb бl. 

Megjegуzendб  még, hogy a két szerzOnek nem azonos a súlya irodalomtörténeti 
szempontbбl: B гezovačkit a horvát drámatörténet jelent ős szerzőnek tartja a kajhorvát 
szfnmüirodalom alakulástörténetében, ennek megfelel бen tárgyalt m űvének több mo-
dern kiadása van, ls  s nem jelentéktelen azoknak a tanulmányoknak a száma sem, ame-
lyek Brezovački drámai alkotásait, s ezen belül a garabonciással sz бlб  гĐvét tárgyal-
ják.16  Színmcvét a garabonciást tárgyal б  folklorisztikai összefoglalások (Jagié, Vida čié, 
Boškovié-Stulli) is emlftik, sdt a horvát drámatörténet és folldorisztika egyes kutat бinak 
— legalábbis az említés szintjén — tudomásuk van Munkácsy János darabjá г6l is.17  Né-
hány tanulmány kísérletet tesz arra is, hogy a két szfnm űvet összefüggésbe hozza egy-
mással, de mint látható lesz, egyrészt nem ismerik Munkácsy darabját, másrészt pedig 
keletkezésének idбpontját is sokkal korábbra teszik, mint az valójában frбdott és szfn-
padra került. Éppen ezért erek a kfsérletek pontatlanok és hasz пálhatatlanok. 18  

Munkácsy János ezzel szemben a XIX. század elejének nem túl jelent ős mindenese 
az irodalmi életben: lapszerkeszt б  és prбza[гб  egy személyben; akinek mindössze két 
szfnmt ve készült, ezek közül is az egyik, a garabonciással foglalkoz б, nyomtatásban nem 
is jelent meg. 19  A magyar folkorisztika ugyan emlegeti a garabonciás kapcsán, de nem 
túl elбkelб  összefüggésben, nincs azonban tudomásunk a ггбl, hogy a magyar irodalom-
történet és folkorisztika tudna Brezova čki mtivérбl, s megkísérelte volna a két szfnгQvet 
egymással összefüggésben emlfteni. Ebbбl következik, hogy a két színmű  szövegének 
ismeretes fényében vállalkozásunk az els б , amely egymással párhozamosan, s egymással 
virtuális összefüggésben kísérletet tesz foklorisztikai relevanciájuk megállap[tásá гa. 

Brezova čki sz'rvn űve Titu3 Bгezovački (1757-1805) a bennünket é гdeklб  szfnda-
rabját 1804-ben írta, rég ugyanabban az esztenddben szfnre is került Zágrábban. 
Ugyanabban az esztend бben nyomtatásban is megjelent. AMatijaš Gгabancijaš dijak-on 
kívül még két színm űvet frt, ezenkfvtll horvát nyelvi verses mtivei, továbbá latin költe-
ményei is ismeretesek. A kutatás felderítette, hogy a horvát és a latin mellett a német 
nyelvben is otthonos volt, ezenkfvtll feltételezhet б, hogy magyarul is tudott, ami életraj-
zábб l és iskoláztatásábбl következhet. Tanulmányait végig a pálos rend irányftása alatt 
működd iskolákban végezte: a gimnáziumot Varasdon és Zágrábban, teol бgiai tanulmá-
nyait a lepoglavai akadémián, majd Pesten folytatta. Tanulmányai befejezése, 1780 után 
maga is tanárként m űködött a rend híres varasdi gimnáziumában, de csak rövid ideig, 
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1786-ig , amikor II . József rendeletével megszüntette a szerzetesrendeket , közűik az 
egyetlen magyar alapítású középkori szerzetesi intézményt is, a pálos rendet. Ett бl fogva 
világi szerzetesként élt, de álland6 konfliktusai voltak egyházi feletteseivel , s igen hamar, 
1805-ben elhunyt 20 

Mivel Breгovački színműve bennünket kizárбlag a népi hiedelemvilág garabonciás-
jelenségének szempontјdbбl érdekel, az alábbiakban nem tekintjük át azokat a tanul-
mányokat , amelyek a mű  keletkezéstörténetével, esetleges forrásaival , dramaturgiai jel-
lemzdivel foglalkoznak . Utalni fogunk azonban azokra a megjegyzésekre, amelyek a 
szfnmű  f6h6sének folklбrparalelljeire utalnak. Érdekes m бdon a horvát kutatбk — ide 
értve a garabonciás kérdésének fokl бr szempontú vizsgálбit is — szinte minden esetben 
legalább megemlftik Brezova čki darabját, ezzel szemben viszont Munkácsy és m űve alig 
kerül ilyen szempontból említésre , amiből arra lehet következtetni , hogy a néphagyo-
mány szempontjábбl nem tekintették számottevő  forrásnak a magyar néphagyomány 
kutatбi. Mi ezzel szemben úgy találjuk , hogy Munkácsy darabjának garabonciás-képe 
sokkal több jellemzőjét őrizte meg a népi hiedelemvilág garabonciásának , mint Brezo-
vačkié, s nagyon valбszínű , hogy Brezova čkinak nem sok ismerete lehetett a kajho гvát 
néphagyomány grabacijaš dijak járól. 

Brezova čki színm űvének garabonciása A darab Matijaš nevű  fáhбse fgy mutatkozik 
be a feltett kérdésre : „Diák vagyok , aki bevégezte iskoláit , most a világot járom , s néhol 
megtanulom azt, amit nem tudok , másutt pedig megmutatom azt, amit tudok " A darab 
későbbi menete során semmi egyebet sem tudunk meg sem az elvégzett iskolák számá-
rбl, sem pedig azoknak természetér бl. A darab menete során megfigyelhet б  azonban 
néhány olyan mozzanat, amely összefüggésbe hozhat б  a népi hidelemvilág garabonciá-
sának tevékenységével , illetőleg olyan részletek is vannak benne , amelyek mindenképpen 
a népi hiedelemvilág jelenségeinek körébe tartoztak . Matija már a darab elején eltalálja, 
hogy Smolko felesége három nappal korábban felakasztotta magát a k đrtefára . Erre az 
érintett azt kérdezi t őle , hogy csak az elmúlt dolgokat ismeri-e , vagy a jövendőt is. Ma-
tijaš válasга: „MindkettOt , mindent egy kevéssé ." Hogy honnan ez a tudománya, arra 
azt válaszolja , hogy a csillagok állásáb6l és a saját számftásai alapján tudja mindezt. A 
darab további menetében még két bennünket érdekelhet ő  jelenségcsoport figyelhető  
meg. Az egyik a kincsásással kapcsolatos , de a horvát néphagyományban is ismert ada-
tokon kfvüi más nem olvashat б  kí belбle . Végül meg kell emlfteni még a csodafüvet, 
melyet Matijaš tanácsa szerint , ha valaki a nyelve alá helyez, akkor láthatatlanná válik. 

Ennyi lenne az a hozadék, amely Brezova čki színművében a XVIII. század népi 
hiedelemilágával kapcsolatba hozhat б . A horvát garabonciás jellegzetességeit és tevé-
kenységét majd csak jбval később , 1877-ben fogalmazza meg V. Jagié , s ennek ismere-
tében mddunkban áll a népi hiedelemvilág flguráát egybevetni a szfnm ű  garabonciás-
föszereplőjével 21 

A horvát garabonciás -mondák alapján a garabonciás fiatal klerikus (pap), aki Bo-
lognában elvégezte a tizenharmadik iskolát, a világot járja varázskönyvvel a h бna alatt, 
s a falvakban megfordulva élelmet kér. Általában tejet vagy aludttejet kér, s ha nem 
adnak neki , akkor sárkánya segítségével zivatart és jégeset zúdít azokra, akik megtagad-
ták tőle a szfveslátást. Ezeket az alapjellemz бket az egyes mondaváltozatok némileg 
szfnezik , de alapvetden más jelleg ű  mozzanatokat nem adnak hozzá. 
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Az elmondottak fényében Brezova čki szfnművébбl az derül ki, hogy a figura neve 
(„grabancijaš dijak") mellett mindössze arra van utalás , hogy a szfnműhбs elvégezte 
iskoláit, továbbá arra , hogy a világot járja és ért a j6sláshoz is. A kincsásással kapcsolatos 
mozzanatok valamint a varázsf ű  nem kapcsolбdik közvetlenül a garabonciás -problema-
tikához . Egy dolog azonban bizonyos: Brezova čki korának nézбközönsбge tudta, hogy 
kik a garabonciások , miféle hiedelmek tapadnak hozzá , nyilván ezzel magyarázhatб  a 
darab sikere . Az is érthetб , hogy a szerzб , aki a felvilágosodás embere volt , nem írhatta 
meg a népi hiedelemvilág figurájának apol6giáját , hanem alapjában véve a csal б  ván-
dordiákok figuráját akarta megrajzolni , akik I6vátették az egyszerű  és hiszékeny népet. 
El  lehet azonban gondolkozni azon , hogy ezek a mozzanatok mily mértékben köt бdnek 
csak a kor horvát (vagy kajhorvát ) hagyományaihoz , s nem kell-e bennük elsбsorban 
szélesebb körben elterjedt , tehát közös eurбpai hiedelmi -művelбdéstörténeti hátteret 
sejteni. Erre a kérdésre a késöbbiek folyamán még alkalmunk lesz kitérni. 

Munkácsy színm űve Munkácsy János (1802-1841 ) a magyar reformkor irodalmá-
nak rövid életű , hányatott sorsú mindenese , kapkodб  kismestere volt, aki pr6zával, kri-
tikával , lapszerkesztéssel kfsérletezett , különösebb siker nélkül , ezenkfvül két színpadi 
darabnak is a szerzdje . Ezeknek egyike a bennünket érdeklő  Garaboncás diák cím ű , 
amelyet 1834 -ben frt , s még ugyanabban az esztenddben el б  is adták a budai színházban. 
A darabnak nagy sikere volt a néz őközönség sorában , vidéken is sokat játszották, 
Szabadkán is bemutatásra került 1835 áprilisában. Másik színm űve , amelynek sikere 
messze alatta maradt az els бnek , nyomtatásban is megjelent, ezzel szemben a sikeres 
garabonciás -darabot nem sikerült sohasem kiadnia, éppen ezért a mai kutatás számára 
csak a fennmaradt rendezdi példányok állnak. 

Munkácsy Garaboncás diákját a kor kritikája és a késdbbi drámatörténeti összefog-
lalások is egyértelműen fércműnek tartották , ennek ellenére a magyar garabonciás-
kérdéskör elsó összehasonlft б  szempontú vizsдálбja , Lázár Béla szentel neki legalább 
egy mondatot 1890-ben frt összefoglalásában. Érdekes m бdon nem vállalkozott azon-
ban arra, hogy a darab szövegéb ől összegyűjtse azokat az adatokat , amelyek a garabon-
ciással kapcsolatban érdekesek , s megelégedett egy nemzeti játékszfntörténetben olvas-
hatб  sommás ítélettel ~ Ennek nyilván az lehetett az oka , hogy a mű  nem állt 
rendelkezésére , s fgy még majdnem ötven esztend őnek kellett eltelnie ahhoz , hogy valaki 
kézbevegye magát a szöveget , s annak ismeretében mondjon ítéletet (irodalomtörténeti 
szempontbбl) a darabrб l. 

Munkácsy darabjának garabonciás-képe A mű  szövegébбl a következő  adatok oi-
vashatбk ki, abban a sorrendben, ahogy a kéziratban következnek: Már az elsd jele-
netben a rongyos köpenyt visel б , ide oda csavargб  figurát ismerjük meg, aki a követke-
zбket mondja magáról: „Most hát ismét a diákságon kezdem , csavargok falurбl falura. 
Némely balhitű  vén paraszt asszony garaboncás diáknak vél , és jбl tart tejjel, nekem 
úgysem kell egyéb, annyira rászoktatott gyámatyám , aki aludttejen nevelt fel." A máso-
dik jelenetben további adatok teszik teljessé a garabonciássággal kapcsolatos adatokat. 
Egy Bösi nevű  sze гeplб , aki találkozik Csákány Lacival , a garabonciással , a következőket 
mondja: „Milyen fekete felh бk borítják az eget , tán zápor lesz vagy jéges б.” A kettejük 
dialбgusában Laci megnyugtatja az asszonyt , hogy nem lesz jéges0 , s a továbbiakban a 
kérdésre elmondja, hogy diák , aki asztronбmus , vagyis a csillagászat tudományának is- 
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meгбje, s onnan tudja, amit mond. A találkozást az asszony fgy összegezí magában: „Ez 
a csillagokat ismeri, bizonyosan garaboncás diák lesz, a biz az, bizonyság a köpenyege. 
Jaj, szaladok a faluba, megviszem, hogy itt van a garaboncás diák, ha akarják, hogy a jég 
el fi verje a határt, hozzanak hamar s бtalan pogácsát és aludttejet. „Csákány Laci fgy 
összegezi a találkozást: „Fogadni mernék, ez az asszony is garaboncás diáknak vél. Mit 
sem tesz, legalább ha bemegyek a faluba, j бl tartanak tejjel, csak a jég el ne verje a 
hatđrukat. 'Ibgnap is egy pбrfiú, amiért azt kérdeztem t бle: lehet-e tejet kapni falujok-
ban, felelet nélkül úgy futott t бlem, mint a nyúl, s csak messziről merte utánam kiabđ lni, 
garabonciás dáiák." Böszi h(radására hamarosan megérkezik a falu küldöttsége tejeskö-
csöggel a kezében, s „diáknak valб" kaláccsal. Lacinak a kántorral foly б  dialбgusđban 
újabb adatok kerülnek elv, amelyek kit űnбen beleillenek a népi hagyományvilág gara-
bonciás-képébe: a kántor marasztalja a garabonci đst, hogy „itt maradjon, bennünket el 
ne hagyjon", s azt is kijelenteti: „Ugyan messzir ől jöhet, nagyon megrongálta köpenyét 
a jégest." A kántor tovább érdekl ődik: „ Ogy hát, elvégezte a tizenkét iskolát?" Laci 
válasza: „Még a tizenharmadikat is." A továbbiakban Laci kérdésére a kántor és Bösi 
megeгбs(tik, hogy valбban garabonciásnak tartják, „annyi eszünk csak van, hála isten-
nek", megjegyzéssel. 

A további dialбgusok során már világosan látszik, hogy a garabonciásnak tartott 
csalб, Csákány Laci, bolonddá teszi a falusiakat, s többek között a ггбl is beszél nekik, 
hogy a börtönt is megjárta. Erre a kiszabadulását is rögtön megállap(tották: „ ЋÜdom, a 
sárkányon jött ki onnan". További faggatásra aztán art mondja nekik, hogy a sárkány 
„ott a felhбk közt legel". A darab további menetében az egyik szerepld kijelenti: „Hiszen 
azt mondják, hogy a ga гaboncás diđk a sátánnyal van szövetségbe." Mindössze még egy 
mozzanat érdemel emlftést vizsgálatunk szempont јбbбl, mégpedig az, amelyben a 
rabonciás" megjegyzi az б t faggatб  falusi nб táriusnak, hogy 8 „ismeri a jelent, múltat és 
a jövendő t." 

A magyar népi hiedelemvilág garabonciásának jellemz бi ismeretében azonnal meg 
lehet állap(tаПi, hogy Munkácsy János ismerte ennek a hiedelemfigurának sok sajátos-
ságát, ami kétségkívül annak bizonyítéka, hogy korábban él ő  hagyomđnyrбl volt szб , ami 
nézбküzönsége számára sem lehetett ismeretlen. Hozzá kell tenni azonban, hogy nem 
a teljes garabonciás-hagyomány ismeretét tükrözik a da гabbбl kihámozott adatok, ha-
nem inkább azokat, amelyek a garabonciásság nyugat-eu гбpai sajđ tosságait foglalják 
magukba. Éppen ezért az alábbiakban röviden összefoglaljuk a magyar néphagyom đny 
garabonciásának jellemzdit, hogy vil đgossá váljon a különbség a garabonciás-mondák 
adatai és Munkácsy da гabjđпak adatai között. Ebben az elvadásban és ezen a helyen 
természetcser csak a legfontosabb jellemzik felvázolására van m бd, a vonatkozб  iroda-
lombala oivashatбk a részletek és az adatok m бdszeres áttekintése. 

A magyar garabonciás diák гб l szб lб  hiedelemmondák egy jelentus része e bu de-
lemlény jellemzőit űsszemossa a táltos jcllemzбivel, ami azt jelenti, hogy nálunk erre a 
szerepre sziiletni kell. A garabonciásságra p геdesztinált tagja a kszösség Пek vagy fölös 
csonttal, vagy dupla (néha tripla) fogsorrai születik, már kis korában zárk бzott, vissza-
húzбdб  természeté, s a hagyományápol б  közösségben az ilyenekre nagyon vigyáztak, 
mert tudták, hogy meghatározott életkorban érte jönnek a többi garabonciások. Ez, az 
idбpont hét- vagy tizennégy éves korban szokolt bek đvetkezni. Az elrabolt garabonciás 
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avatáson esik keresztül , s vagy visszakerül a közösségbe, s akkor élete során szigorúan 
körülhatárolhat6 szerepet j đ tszik közössége mindennapjaiban és gazdasági boldogulá-
sában , vagy eltdnik. A garabonciás (akárcsak a táltos ) elsősorban id6járásrendez6i tevé-
kenységet fejt ki , a közösség területével szomszédos (vagy közeli ) területek ga гabonciá-
saival szemben védi a maga területének termését : a felhбk, viharok, jégesők 
koпnđnyzásával igyekszik meg бrizni a maga közösségének boldogul đsát. A szomszédos 
területek garabonciásai megverekszenek egymással, s az er бsebbik hajtja át a legyбzött 
területe fölé a jégviharokat . A garabonciások đllat alakban mérik össze erejüket, nem 
ritkán a közösségük éppen jelen lev б  tagjait kérik fel , hogy verekedés közben segltse Пek 
neki. 

A garabonciás vándorol . Eközben csak tejet, aludttejet , esetleg fekete tydk tojását 
fogadja el eledelül . Ha valaki nem ismeri fel a vđndoriб  garabonciást , s nem ad neki 
élelmet , annak a házđt , poгtđját , birtokát elveri a јбgesб , régiesebb szövegekben a sár-
kány , amelynek hátán a garabonciás lovagol , farkával lesodorja a háztet бt , a pajta tetejét, 
fákat csavar ki a földb ől . Helyenként јбvendбmondб  szerepet is tulajdonftanak neki. A 
kalandokat elmesélб  magyar garabonciásszövegek száma igen nagy, igen érdekes, tar-
talmilag szerteágazб  változatokkal. 

A magyar garabonciás -hagyomány másik ága ezzel szemben mer бben más szárma-
zást, s részben jellemzбket sorol a hiedelemlény figurája mellé . Ez az a nyugat -eurбpai 
motfvumláncolat , amely szerint a garabonciásság tizenkett б  vagy tizenhárom iskola el-
végzésével tanulhatd meg, a garabonciás alapjában véve v đndoгdiák, aki kiolvassa a 
vízből (tбbбl) a sárkányt , varđzskönyve van, amellyel varázscselekményeket hajt végre, 
nyomtalanul eltdnik, stb . Az idöjđrásгendezés motívuma ezekben a szövegekben is igen 
megterhelt . Mindezek a jellenzzбk, vagy ezeknek java része , kiolvashatб  a hasoniб  hor-
vát, román , lengyel és más eredetd hiedelemszövegekb бl is. 

Egybevetve tehát a magyar népi hiedelemvilág (egyébként igen összetett ) garabon-
ciás-hagyományait a Munkácsy darabjábбl kihámozhat6 folklorisztikus elemekkel, arra 
a következtetésre kell jutnunk , hogy szeгzбnk inkább az eurбpai meghatározottságú 
elemeit ismerhette ennek a magyar hiedelemfigurának , bár nem lehet tagadni, hogy az 
idézett szövegrészek alapján szinte összeállfthat бak a garabonciás jellemzб i. Külön kell 
szdlni egy olyan motfvumrбl, amely arrбl árulkodik, hogy Munkácsy taláa mégsem ol-
vasmđnyélményekгe alapozott , hanem legalább részben korának , tehát a XIX . század 
legelejének élő  népi hiedelemvilágában is jártas lehetett , s darabjának szövegébe ezt is 
beleszбtte. 

A helybeliek , akik a „garabonciással", Csákány Lacival tal đ lkoztak , hamar aludtte-
jért és sótalan pogácsáéi szaladtak , hogy a jég  el  ne verje a hatás. A tejesköcsögöt és 
a diáknak valб  pogácsát hozб  küldöttség hamarosan meg is éгkeгett, s a szбszб iб  kántor 
arra kérte a garabonciás diáknak nézett csal б-csavargб  Csákány Lacit, hogy „itt marad-
jon, bennünket el ne hagyjon ". Ennél a motfvumnál érdemes egy pillanatra megállni, 
mert magunk az eddig olvasott magyar (és horvát) garabonciásszövegekben ezzel nem 
találkoztunk. 

A népi hiedelemvilág kutatбja számára szerencse , hogy a föntebb kiemelt kalácsféle 
kétféle megfogalmazásában is fölbukkan a darabban . A két elnevezés egybevonásával 
tehát (garabonciás) diáknak való sótalan pogácsáról szбlhatunk. Máг  elld pillantásra 
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sejteni lehet , hogy nem a szfnmű [rб  maga alkotta nyelvi leleményér бl van szó, hanem 
olyasmiről, ami a folklorista szemszögéb ől tekintve hagyomáлyápolб  közösségre vall, 
függetlenül attól , hogy a darabban alapjában véve a könnyen átejthet б, mélységesen 
babonás falusiak kifigurázásának hatásos eszköze lehetett Munkácsy (és közönsége) 
számára . Hogy azonban a korabeli közönség is tudta , miгбl van szó , azt az látszik bizo-
nyftani , hogy a közönség minden bizonnyal értette az összefüggéseket , vagyis azt, hogy 
miért kell a garabonciás diáknak aludttejet és sótalan pogácsát adni, hogy a jég el ne 
verje a határt. 

Az aludttej szerepének értelmezével kapcsolatban eligazftanak az el бbbiekben 
adott vázlatos áttekintések a horvát és a magyar népi hiedelemvilág garabonciásaival 
kapcsolatban , a sótalan pogácsa kapcsán azonban némi magyarázat szükséges. 

Egy alapos századfordulós összefoglalásb бl~ tudjuk, hogy a „varázsszeгül" felhasz-
nált sб  (konyhasó) milyen jelentós helyet foglal el a legtöbb európai, köztük a magyar 
nép hiedelemvilágában és mágikus praktikáiban. Egyéb funkciói mellett a s.5 els бrendű  
démonűző  szer , amelyre Binder Jenб  adatok sokaságát sorolja fel. Elég itt arra utalnunk, 
hogy gonoszok , boszorkányok , s egyáltalán bármiféle ártás ellen a magyar nép is széles 
körben alkalmazta (és alkalmazza ) a sót , a sбra- és vasrahfvás a boszorkány megidézé-
sének egyik leggyakoribb módszere. Ilyen összefüggésben a s б  mint démonűző  szer a 
jégvihart hozó garabonciás ellen is elképzelhet б . Munkácsy darabjában azonban ennek 
éppen az ellenkezбje szerepel : a szerepldk külön hangsúlyozzák a diáknak való sótalan 
pogácsát, hogy ezzel elkerüljék a jégverést. Vagyis: egy m űködб  hiedelemrendszernek 
megfelelően egyrészt verbálisan is tudomására hozzák a garabonciásnak vélt személy-
nek, hogy nem elűzni , hanem marasztalni akarják , másrészt pedig magát az aludttejet 
és a diáknak való kalácsot azonnal hozzák is. 1čhát meg akarják nyerni maguknak a 
garabonciás képességeit , ami annyit jelent , hogy el akarják hárítani a közösségre lesel-
kedő  virtuális veszélyt. Ha a Munkácsy színm űvében olvasható (garabonciás) diáknak 
való sótalan pogácsa valóban létezett a néphagyomány elhárft б  gyakorlatában (ponto-
sabban szбlva: megnyerő  gyakorlatában ), s ebben nem lehet okunk kételkedni a Binder-
nél olvasható körvetett analógiák alapján, akkor egy eddig másunnan nem ismert 
adattal lett gazdagabb egyrészt a magyar garabonciás -problematika , másrészt hiedelem-
világunk egésze . S ez az adat történeti , kettбszáz évvel ezelбtti! 

Kdvetkeztetések Trtuš Brezova čki és Munkácsy János itt tárgyalt szfnm űveinek folk-
Iбr szempontú vizsgálata alapján arra a következtetésre kellett jutnunk, hogy a két da-
rabnak egymáshoz nincs köze , a két szerző  egymást, s egymás darabját nem ismerhette. 
Ennek alapvető  bizonyftéka, hogy Brezava čki harminc esztendővel Munkácsy darabjá-
nak megszületése előtt meghalt, tehá t ha pesti tanulmányai során megtanult is magyarul, 
akkor még nem létező  darabot nem ismerhetett meg. Igaz ugyan, hogy Brezova čki 
Matijaš grabancijaá dijak c[m ű  szfnműve 1804 -ében már olvashatd volt nyomtatásban, 
de azt semmiféle adat nem támasztja alá, hogy Munkácsy ismerte volna a kajho гvát 
nyelvjárást, s a kiadvány megfordult volna a kezében. A részben közös karakter ű  fбhбs 
és annak néphitbeli analógiája mellett a két darabot egymással semmi össze nem köti. 
Iévesek tehát azok a Brezova čki kapcsán olvasható elképzelések, hogy a két m ű  vagy a 
két szerzб  hatott volna egymásra. 
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Ha Brezovački pesti iskoláztatása során hallott is valamit a magyar garabonciás-ha-
gyományrбl, az művébбl nem olvashatб  ki. Mint föntebbi elemzésünk mutatja, a horvát 
garabonciás-figurának is csak néhány jellemz ője csapódott le darabjában, ami azonban 
talán közösnek mondhatб  a két műben, az az, hogy mindkett бben a csalб  vándordiák a 
főhбs, akit a babonás köznép félreismer. Hogy mindkét darabnak a cfmében is kiemelten 
szerepel a garabonciás szб, az talán arra látszik vallani, hogy az adott kor adott szfnházi 
közönsége elбtt ez a hiedelemfigura nem volt ismeretlen. 

Kutatandб  feladatot jelent, hogy Brezova čki szfnmüvében miért kapta a csal б  ván-
dordiák a Matijaš nevet. Кfnálkozб  megoldás itt Mđtyás kirátyra gondolni, akinek sze-
mélye a magyar mellett — többek között — a szlovén néphagyom đnyban is szerepel, a 
kajhorvđ t hagyomány pedig a szlovénnel érintkezik Ebben a pillanatban nincs tudom đ-
sunk arról, hogy a horvát néphagyomány Mátyás-képét valaki alapos elemzés tárgyává 
tette volna, remélni lehet azonban, hogy éppen az idei Mátyás jubileum kapcsán ez is 
megtörténik. Mindaddig, mfg a garabonciás diák Mátyás király délszláv vonatkozásair бl 
alkalmuk lesz többet megtudni, említsük meg azt a néhány ritka adatot, amely szerint 
Mátyás magyar garabonciás-mondák h őseként is fölbukkan. Ilyen adatot eldször Ipolyi 
Arnold emlft mitolбgiđjđban, mégpedig ötven évvel Brezova čki halála után ?o  Az már 
természetesen csak feltevés, hogy a kajhorvát szfnm ű frб  pesti iskoláztatása során hall-
hatott valamit a Mátyás-hagyományr бl és vele kapcsolatban a garabonciásokr бl. (AXIX. 
század elején például Kisfaludy Károly frt szfnmdvet Mátyás deák cfmmel 1825-ben). Az 
a probléma tehát, melyet Brezova čki darabja címében (és cfmével) feladott, mindenkép-
pen tovább kutatandб . 

Befejezésül megállapfthat б, hogy a fentiekben taglalt két szfnmQ érdekes, sót Mun-
kácsyé értékes forrás a garabonciás diák figurájának és tevékenységének történeti jelleg ű  
vizsgálatához, s a néphagyomány egyes figuráinak és motívumainak jelenletét dokumen-
tálja a XIX. század elejének magyar és horvát szfnmIIi гodalmában. Az természetesen 
egészen más kérdés, és nem tartozik ennek a vizsgálatnak körébe, hogy a két darab 
irodalom- és drđmatörténeti, továbbá színjátc7 ~störténeti szempontból miként illeszke-
dik bele a maga korának megfeleld ir đnyzataiba. S az is egészen más kérdés, hogy a két 
„tüneményes vfgjáték" miképpen kamatoztatta például Johann Nepomuk Nestroy kor-
tđrsi témđit vagy szfnpadi megoldásait, s például az is, hogy Brezova čki ismerte-e például 
Goethe Faustj đnak elsб  vđ ltozatát, s az hatđssal volt-e művére, miként azt némely ku-
tatdk hiszik. Mindezeknek a vizsgálata a dráma- és színháztörténészekre tartozik, vala-
mint a komparatistđkra, s e vizsgálatok részben már meg is történtek. 
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vački radili po istom madžat ѕkom izvoru iii se Munkácsy okoristio komedijom Brezova-
čkog." Munkácsy említésére V. Jagi č  tanulmányának két hozzáférhet б  horvátszerb 
fordltásában nem bukkantunk, a német eredeti ebben a pillanatban nem hozzáférhet б  
számunkra. A mondat alapján különben sem világos, hogy az 1780-as esztend б  melyik 
darabra vonatkozik; egyébként egyikre se illik, mivel T Brezova čki mOve legkorábban 
1803-1804-ben, Munkácsyé pedig csak j бval késбbb,1834-ben született. Jagič  Brezovački 
munkájának elkészültét teszi egyébként 1780-ra (V ö. Jagi ć, V. 1948. 187.) 

Munkácsy életének, tevékenységének, m űveinek és ezek jelent бségének alapvetб  összefogla-
lása: Lorenz K.: Munkácsy János, Budapest, 1937. Lorenznek nincs tudomása a kajhorvát 
garabonciásszinшигб l. 

Brezovački életének, tevékenységének és m űveinek adatai шegtaiálhatбk a 15. jegyzetben 
felsorolt kiadások elб- és utбszavaiban, továbbá Kassowitz-Cviji č  A. 17. jegyzetben emlf-
tett dolgozatában. 

L. az elsб  három jegyzetben felsorolt m űveket. 
Magunk az elemzéshez az Országos Széchenyi Könyvtár Szfnháztö гténeti Osztályának birto-

kában levб , MM 6455 jelzetű  kéziratos súgбpéldányt használtunk, melyet a rajta lev б  
bejegyzés szerint 1863 januárjában frtak le Szentesen. Ugyanez a gy űjtemény rendelkezik 
egy lényegében sokkal olvashatatlanabb, másik kéziratos súg бpéldánnyal is. 

A szfnház- és d гámatöгténeti đsszefoglalások Munkácsyra vonatkozб  megállap(tásait itt nem 
találjuk szükségesnek idézni. Idézzük viszont egy korabeli szetz б  megállapftását, ami be-
szédesen vall szerz бnk fogadtatásárбl: „A garaboncás diák egészen magyar tulajdon, s 
hogy egészen az, bizonyítja azon tapasztalás, hogy a népt бl értetne, $ azt érdekli még azon 
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шQvészetf tekintetek nélkül összefércelt, sil đny alakban is, melyben azt Munkácsy szfn-
padra hozL" (Tđth L.: Néphit s népbabonák poézise. Athenaeum (Budapest), 1837. II. 
725.). E kritikai szakvélemény egyébként $ratlan bizonyftéka annak , hogy a kor kutatб  
inak és mávelt fбinek nem volt tudomásuk a ггбl, hogy a velük egy államalakulatban élő  
(kaj)hoгvát hagyomđПynak ugyancsak tulajdona a garabonciás , s azt sem tudták, hogy az 
egykoron Pesten évekig tanul б  pđlos Bгezovački, egyébként Verseghy Ferenc tanul б- és 
rendtársa, majdnem azonos címmel néh đny évtizeddel korábban maga is frt és nyomta-
tásban is közzétett egy szТлшQvet. 

L a 9. jegyzetben jelzett dolgozatot. 
A megjegyzés Bayer F. mávébбl, A nemzeti játékszín tö гténete II. kđtetébбl szđrmazik. 
A felhasznđlt kéziratjelezte a 22. jegyzetben. 

27 Felsorolásuk Bihari A: Magyar hiedelemmonda katal бgus. Elбmunkđlatok a magya гsđg nép-
rajzához, 6., Budapest, 1980. 106-111. 

Binder J.: A kenyér és a s б  mint varázsszerek. B гass6,1901. 
L. a Binder könyvének 29. lapj đn olvashatб  adatokat. 
Ipolyi A.: Magyar mythologia. 1854. 458. A magyar hiedelemmonda katal бgus még egy kéz- 

iratos változatárбl tud. 
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'Iđnulmányok, 24. füzet, 1991. 

BÁNYAI JÁNOS 

SZÍNTÉR, NÉZÓTÉR, JÁTÉKTÉR — A TÉRÉLMÉNY 
DRÁMÁJA 

„De egy ember van. 
És van itt még valaki, aki látja" 

Nádas Péter 

Nádas Péter három kötete, az 1982-ben kiadott Színtér, a következd évben megje-
lent Nézőtéг  és az 1988-ban közölt Játéktér viszonylag pontosan meghatározhatd szellemi 
vonulatot fogalmaz meg a mai dráma és szfnház kudarcair бl, lehetбségeirđl és esélyeirő l. 
Ennek az egységes gondolatsornak a meglétét nemcsak a három könyv címe összetett 
szavainak közös második tagja — a tér — bizonyítja, hanem az alkotásnak, a meg-alkotás-
nak (dráma- és esszéfásnak) illetve lehetséges és valós, fel-mutatott (szfnház) értékei-
nek vagy értéktelenségének azonos néz бpontbбl valб  felmérése is; a századvégi szellemi 
és kulturális válságtudat lefrása a m űvészet (egyik) összetett, szintetizál6 formájának, a 
színháznak prбbatételével. 

A három kötet, de különösképpen a szfnházhoz csak közvetve, a m űvészet és a 
meg-alkotás (bár személyes, mégis á ltalános(that6) kérdéseinek síkján az elsd kett őhöz 
kötődd harmadik tapasztalata szerint, itt sz ő  sincs olyan idбszeгű  (és divatos) vállalko-
zásrбl, irányr6l, amilyen például az avantgárd, vagy a modern, illetve ezeknek a poszt 
előtaggal ellátott változatai (posztavantgárdi, posztmodern). Ennek legalább két oka 
láthatd be Nádas fr бi gyakorlata horizontjábб l. 

Az egyik az, hogy Nádas, eltérően nemzedéktáгsait6l, sokkal tervszerlbben építette 
be mind szlnház-, mind pedig drámaértelmezésébe a hagyományost, a nélkülözhetetlen 
elő történetet, mint ahogyan az els ő  pillantásra felt űnhet. A tradicionálisnak, az átvett és 
átértelmezett értéknek, felfedezésnek itt sokkal nagyobb szerepe van, mint máshol és 
másoknál, többek között abban is, hogy Nádas, darabjainak m űfaji megjelölésekor ldasz-
szikus elnevezéseket használ, és hogy mind a szfnm űvekben, mind pedig szfnházi fiása-
iban a nyelv, a beszéd, a mondhatd, a sz ő  szerepét olyan mértékben hangsúlyozza, aho-
gyan azt mostanában csak kevesen teszik. Nádas h ősei valбban beszélnek a szfnpadon, 
párbeszédet folytatnak és monol бgokat mondanak a tradicionális drámai szabályok ér-
telmében. És ő  maga is valбban óeszéi; amikor szfnházrбl, szfnészi teljesftményrбl, ami-
kor az előadás megszületésének körülгбnyeiгбl gondolkodik. Ez a viszonylagos hagyo- 



64 	 TANULMÁNYOK 

mđnyossđg nem a posztmodern értéktoleráns esetleges válogatásán alapszik. Az életnek 
és a kultúrának azokat a tragédiában sodr б  mozzanatait használja fel és értelmezi, ame-
lyek még átmenthetők a múltbál és felújíthatбk, meg átértékelhet ők a jelen val6ságos 
és egyben nagyon teátrális színpadán is. 

A másik ok, amiért Nádas egész dráma - és szfnházszemléletét ki kell és ki is lehet 
vonni az idбsгerd szellemi irányok hat đsköгébбl , abban ismerhetб  fel, hogy Nádas frdi 
törekvésében az egyedi , a konkrét hdssel , felismerhető  élethelyzetekben lejátsz6d6 tör-
ténet , a látott és átélt alakítás drámabeli és színpadi egyszerisége mindig legy őzi az álta-
lánost . Mert eгбsebb az általánosnál . Mert az đltalános mellékessé torzul az erds egye-
dihez képest . Nem foгd (thatб  hát le Nádas drámaírása , de drámakritikája és 
színházértelmezése sem filozбfiai vagy világnézeti , de még történelmi általánosságokra 
sem, tehát távol áll tбle minden allegorizálás . „... csak és kizár6lag identitás létezik; 
minden hasonmás eleve hamis" —írja Nádas Földbál csinálj nekem oltárt cím ű  esszéјб-
ben. Az őnmagával valб  identitás elve hatja đt egész frбi mбdszerét , fgy drámafгбi és 
szfnházértelmezési gyakorlatát is. Ezért a darabjai гбl és szfnházélményér6l valб  beszéd-
nek sincs lehetбsége arra , hogy kilépjen az đltalánosftások felé; meg kell maradni a 
hбsök, az élmények , a konkrét értékleírások keretében , és ott kell , ezen a szöknek látszб, 
de annál tartalmasabb résben felismerni Nádas Péter dráma (rбi és szfnházi világképét. 

Az 1982-ben kiadott Szfntér című  kötet három drámaszöveget tartalmaz , a Takaгf-
tás, a Z lálkozás és a temetés cfm ű  darabokat. Az elsб  „komédia , szünet nélkül", a 
második „tragédia , szünet nélkül", a harmadik ismét „komédia , szünet nélkül". Nem 
mellékes körülmény , hogy mindhárom darab „szünet nélkül " játszandб . A függöny és a 
szünet újabbkori kelléke a szfnháznak , бsi fo гmđi nem ismerték sem szfnpadképz б , sem 
szövegalakítб  szerepét és jelentбségét . A tragédiát és a komédiát is, klasszikus vđ ltoгa-
taiban , szünet nélkül játszották ; ez az egyik érv Nádas Péter dráma (гásáлak hagyomány-
ba gyökerezettsége mellett . A komédia és a tragédia megjelölése is a tisztán tradicionális 
felé irđnyftja a figyelmet, b đr a komédia , majd a tragikomédia és komitragédia szб-
összetételeket gyakran haszn đ lják más drámatörekvések is, de mindig valamilyen „kibi-
csaklott" nézбpontbб l , sohasem olyan egyértelгQen és közvetlen mбdon , miként azt 
Nádas teszi . Ennek a hagyományba ágyazottságnak más tényez бirбl bővebben és köriil-
tekintбbben beszél Balassa Péter , leginkább a 'Takarítás elemzésekor , hangsúlyozva Ná-
das mdveinek „ tematikus tгadiciбját", art hogy „elemi konfliktusokból" épülnek fel, az 
olyanokból , mint a „szeretet /gyOlölet szétválaszthatatlan örvénye, szeretetképtelensé-
günk, rivalizálás, egymáson vett hatalomért vívott harcunk , agressziбink". A tradicionális 
témák és motfvumok közül egyet elemez közelebbr ől, „a Fiú motívumát". 

Ennek a formai és tematikus hagyományosságnak egyetlen sz бval sem mond ellent 
a gyakoriб  dramturg , Radnб ti Zsuzsa véleménye , miszerint „Nádas Péter három szer-
tartbs-drámájával, amelyek együtt egy trilбgiát alkotnak, radikálisan új drámaképet te-
remtett szemléletileg , dramaturgiailag és stilárisan is." Már csak azén sincs itt ellent-
mondás , mert ez a „radikális új(tás" a „szertartás -dráma" keretében történik, ami Убgülís 
belsd , befelé fordulб  nyitás, másszбval Nádasnál a szfлház és drámafrđs megújítása nem 
külsődleges eszközökkel , üjdonságok beveretésével történik , hanem az identitás événye-
sftésével , az identitásnak mint alapvet ő  elvnek a kidolgaгásával . A tradicionális formák 
(például a tragédia , a komédia , a szertartás ) és a hagyományos témák és motfvumok 
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voltaképpen a dráma és a színház önmagával val б  azonosságának a keresése, egy önma-
gával és csak đnmagával identikus , önazonos szfnházi (mбvészi) beszédmбd feltárására 
és kidolgozására val б  törekvés. Semmiképpen sem újítás, nem innováciб  a szб  avantgárd 
kezdeményezést jelölб  értelmében. Az identitáskérdés keretébe tartozik az is, hogy a 
három dráma (a trilбgia) hбsei csak abban a helyzetben láthat бk, amelybe a dráma során 
kerülnek; elбéletiik is csak a drámai helyzet pillanatában születik meg, nem hozták 
magukkal sem külsб, sem belsб  — társadalmi, közösségi, intim — konvenci бkbбl. Ezért 
nem dönthetб  el sohasem, hogy hazudnak vagy igazat beszélnek. Nincs hozzá küls ő  
tapasztalat és kritérium. H бsei a színpadon születnek, el5életükkel, emlékezetükkel 
együtt, és itt is múlnak ki. A halál a Takarításban, az elt űnés a 'Phlálkozásban, a kopor-
sd-jelenet a ZČmetésben csak a szfnpadtéren autentikus , itt nyeri el identitását , és csak 
ez az identitás van, semmivel sem hasonlfthat б  đssze, semmire sem veгethetб  vissza. 
Ezekben a darabokban valбban csak az identitás létezik, s ezért itt nemis annyira emberi 
megtörténésrđl van szб, miként a drámaelmélet tanítja — az emberi megt đrténést mint 
drámát a 1еmetés szfnész- és szfnészn ő  hdse „elfelejtette", nincs tehát dráma, amit 
eljátszhatnának — inkább a dráma identitáskereséséb đl, illetve a Temetésben már ezen 
identitás képtelenségér ől. Megsгúnnek a külsб  körülmények, a világot meghatároz б  reá-
lis erdvonalak: a Jakadtás negyedik h бse, a külsб  világ nevében, a létez б  realitások 
nevében a falbбl ugyan, de még elбléphet és magával hozhatja a mindennapi beszédet, 
ilyen szerep azonban a lđlálkozásban nincs már, legfeljebb gondolni lehet rá, mert mint-
ha valaki hallgatбzna, de ez csak rémálom, a Zémetésben pedig már végérvényesen 
megszánt a külsб  ellenérzés, a realitások kontrapunkja, itt a felejtés, az emlékezés meg-
szűnése, az identitás hiánya van az egyedúl lehetséges konfliktushelyzetben; már nincse-
nek közvetftök az elбélet , a külvilág , a realitások felé. 'Ihrmészetesen „közvetftб  nélküli 
világban nem csak élni nem lehet, de normális mondatokat sem lehet lefrni ", állapftja 
meg Nádas. A megszűnés, a vállalt kiiktatottság drámái tehát a tril бgia darabjai. Átlép-
tek a létezésnek egy másik, misztikusan létezd világába. Ahol csak a színház van, mert 
miként Nádas mondja a Nézötéт  cfmd kötetében közölt Egy pr бbaПaplб  utoisб  lapjain 
(a Jakadtás győri elбadásának előkészftését kíséri résztvevdként figyelemmel a szerz ő): 
"... a szfnház nem irodalom , de nem is élet . A szfnház az bizony nagyon teátrális. Hát 
akkor legyen teátrális". És ugyanott: „... a színház teste legyen domináns a szfnpadon és 
ne a szöveg , ne a történet, ne a gondolat , ne a filozбfia." Persze , a nagyon teátrális 
színházban is van szöveg, meg történet, gondolat is és filoz бfia is, de mindez nem domi-
náns a végső  identitás szfnpadi helyzetében, mellékes körülmény, elfelejthet б; marad a 
test, a szfnész tette , de már az is inkább a koporsбban . Az egyetlen , definitfven önma-
gával azonos testhelyzet: kinyúlva a kopors бban. Eddig jut el a drámárбl gondolkodva, 
a szfnpadot értelmezve és drámát frva az fr б . Innen már nincs további lépés, nincs újabb 
fordulat. Ez már az evidens identitás ténye; a térélmény drámája. 

Az idézett pr бbanaplб  a Nézőtér című  kötetben jelent meg, amely ezen kfvül még 
szfnikгitikákat, feljegyzéseket, szfnházi vagy színházra utal б  esszéket tartalmaz. Egy nézб  
szempontjait, amikor a színpadra néz, ott egy embert lát, maga körül pedig a természete 
szerint nagyon teátrális szfnházat tudja. Semmiképpen sem tekinthet ő  tehát a Nézőtéт, 
miként beidegződött elvárásaink szerint mondhatnánk , egy drámafr б  frбi vállalkozása 
önigazolásának mások j б  és rossz példáin. Mindjárt el kell tehát mondani, hogy a Szfлtéг  
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három drámája és a Nézőtér szfлháгi (rđsai között nincs hasonlóság, legfeljebb közvetft б  
van, a személyiség közvetítбje. Még akkor sem, ha a mai szfnj đtszásnak valóban van egy 
olyan törekvése, „... hogy az egész színházi épületet óejátsszq játéktérre alakítson min-
den lehetséges helyiséget — a ruhatártól az el бcsarnokig. A szfnpad már nem a néz ők 
feje felé emelt piedesztál. A szfnésznek és a néz бnek közös horizontja van: a darab". A 
Nézőtér frásai ennek a közös horizontnak a megkö иelftési kfsérletei. Ezért nem tekint-
hetők az frб  önigazolásának. Ezért szбl az frások legtöbbje els ő  személyben, élménybe-
szđmolбk tehát, a nézб  élménybeszđmolбi arrбi a horizontról, amelyen már nincs se 
történet, se szöveg, se filozófia, csak a szfnész teste van, mint az identitás utolsó jele. 
Ezért tekinthetők Nádas könyvében a legsikerültebb mondatoknak a szfnészr бl, a szfné-
szi tcljesftményrбl szб lбk. Leginkább pedig a Ronyec Máris portréját megrajzoló az Egy 
szfnésznő  gondolatai életről, haláirбl cfmd (rđséi, amelyek közül ez a mondat: „Szellemi 
jđtékđval fizikailag is játszatja a néz бteret" azt az ideális horizontot fogalmazza meg, 
amely a „szintér és a néz őtér között" kialakult „element đгіs horizontot" frja le, aminek 
követkertében „a szfтіházat joggal érezhetjük egynek az бгült történelem hiányzó kere-
kével". Rendkívül magas tehát a mérce, amit a szfnh đzr6l gondolkodó Nádas felđ ll(t. A 
történelmet átsugá гzб  intézmény azonban nem történelemként, nem is ennek hiányzó 
kerekeként, hanem színházkém, nagyon teđtrálisan nyerhet szerepet egy századvégi szel-
lemi vilđgkép keretében. Ahol már nincs más vđlasztđsa, minthogy a színház egész épü-
letét bejátszva önmagával legyen azonos. Ha a kmetés cfm ű  darab — Balassa Péter 
szerint — a trilógia befejez б  darabjaiként „egy saj đ t színházat" is temet, és „Nincs tovább", 
akkor a Nézőtér frđsai ennek a temetési szertartásnak a lefr đsai, akkor is, amikor Bánk 
bánról szб l, vagy amikor Hamletról, Grotowski és Ljubimov szfnházár бl beszél, vagy a 
magyar szfnpad és színházi élet taps-kultusz đ t, taps-kultúrđjđ t elemzi az irбniđnak a 
szociológia szintjén is felismerhetб  eszközeivel; nem egy új, semmiképpen sem radikáli-
sa❑ új szfnhđz belsб  tereinek felidézése a Nézőtér, inkább egy vereség, egy befejezett 
folyamat csúfos végének lefr đsa. Erre a vereségre és csúfságra épfthet б  fel ismét a csak 
önmagával azonos hasonmás nélküli identitás. A szfnház identitása. Ha felép(thet б . 

AJátéktér Irđsai már az Emlékiratok könyvét (1986) megelбzб  és követő  nagy frб i 
tapasztalatok jegyében fogantak. Távolra esnek hát az elöz б  kér kötet, a Szintér és a 
Nézőtér, a drđmát felmutató és a színházat meg бgyelб  frásaátбl. S hogy mégis ebbe a 
sorba tartoznak, az megint nem a könyvcímek összetett szavának azonos második tag-
jábбl derül ki. Abbбl elsősorban, hogy itt valбbaп  megfogalmazódik az fr бá tapasztalat 
élményvilága, mégpedig a mélabú kategбriájđban, a testnek és a szellemnek abban az 
állapotában, amely felé az elsó két könyv útja vezetett. A mélabú egy olyan élethelyzet, 
amely nem nyáthatб  fel már semmiféle evilági beszédmód, se a néz đ tér, sem a színtér 
horizontján. A. mélabú a tér alapvet б  élménye, miként a c.spar David Friedrich egyik 
hfres tájképének elemzéséb бl kidсгш . Itt valбbaп  semmi semmire Sem hasonift, minden 
csak önmagával azonos. AJátéktér frásaában tehát a definitív identitásélmény fogalma-
zódik meg. A halál identitása. Ezért a Játéktér világát elég csak egyetlen hosszabb idé-
zettel jelezni: „Képzelgéseimnek — frja Nádas a Hazatérés cfmil f гбsбban — legkisebb 
gyerekkorom óta két hat đz ázott formája van. Vagy a halálomról morfondirozom, annak 
várható küzelségér бl, mбdjárбl, lehetséges éгzeteáгбl, kicsit úgy, mintha a sajđ t temeté-
sem utánrбl szemlélném már az egészet, vagy csillapfta:yi e gondolat đltal kivđltott föl- 
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fokozottságot , legyen e fölfokozottság akár komikus , akár tragikus természet ű , történe-
teket költök , komplett cselekménysorokat , meséket , histгбriákat , melyek megoldása 
megint csak egy halál ." A vallomás az frблak a végsd kérdések iránti fogékonyságát 
fogalmazza meg, és egyben azt is , ami fontosabb , hogy milyen démoni tér az , ahol az 6 
darabjai lejátszódnak , az a Talиlkozáѕban egy-két bútordarabra szdrkftett helyiség, és 
végül az a majdnem üresre csupaszftott szfnpad , amelyen a Temetést alakftб  szfnész és 
szfnésznб  kfsérelnek meg visszatérni még a már elfelejtett , eltбnt, elveszett szfndarab-
hoz, az előadáshoz , a szfnházhoz a halálon túli térségb б l . De végül az is kiderült, hogy 
e szobák (a terek) drámája csak a nyelvben mutatható fel: „A tisztességes mondat se 
lételméletet , se erkölcsi elméletet nem követ ; feszültségének mértékéb бl, nyelvi minő-
ségébбl, intonálási m6djából lehet következtetni lételméletére , s ez egyben egyetlen le-
hetséges erkölcsi elmélete." 

Ennyi mondható még a művészetről , a szfnházr6l és a drámáról . Ahogyan a szfn-
padon se a szöveg , se a történet , se a filozófia , csak a szfnész teste, úgy a regényben csak 
a mondat , ami önmagával azonos , és nem cserélhetб  fel se lételméletre , se erkölcsi 
ftéletre . Minderre csak következtetni lehet . Ha érdemes következtetni. 

„De egy ember van. 
És van itt még valaki, aki látja". 

frja Nádas a Mélábú cfm ű  frásában. Szfnpadra állfthat б-e ez az ember? Elmondhat-
ja-e azt az önmagával azonos mondatot? 
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Tánulmányok, 24. füzet, 1991. 

UTASI CSABA 

VEI.JKO PE'1'кOVIĆ  JELENLÉTE A KÉT HÁBORÚ 
KÖZÖTTI 

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOMBAN 

A jugoszláviai magyar irodalom szervezбi és művelöi úgyszбlván kezdettál fogva 
eleven kapcsolatot kfvđntak létesfteni a kortárs jugoszl đv irodalmakkal. A kisebbségi 
helyzet adottságai között pontosan felismerték, hogy a védekezd bezárk бzđs mérhetet-
len karokat okozna, mert korántsem egy autochton vidéki irodalmis đgot alapozna meg, 
ellenkezőleg, a levegбtlen, fejlбdni, kibontakozni képtelen dilettantizmus zsákutcáj đba 
sodorná amúgy is kisszámú, szegényes készültség ű  frбinkat. Abbбl indultak ki, hogy a 
kapukat, a szerény lehet őségekhez képest minden irányban megnyitva, fo гditások, is-
mertetбk, tanulmđnyok révén a jugoszl đv, elsбsorban szerb frбkat közelebb kell hozni a 
vajdasági magyar olvasбhoz. S eközben nemigen tötddtek azzal, hogy egy-egy foгditб i 
vállako7иsukа t hasonlб  kfséri-e majd a szerb nyelvterületen, hisz j бl látták, hogy a ma-
gyarra sikerrel đ tültetett alkotások reciprocitás nélkül is jelent бsen gyarapftjđk éppen 
csak ébredezd irodalmunkat. 

Nem véletlen hát, hogy Szenteleky Kornél, ki inkognit бjábбl kilépve a korszak leg-
jelentősebb eszmei és esztétikai sze гvezбjévé vált, függetlenül attбl, hogy a gyakrolati 
munka terén Csuka Zѕoltán megelбzte бt, a húszas évek második felében már intenzíven 
fürkészte a h(dépftés optimális feltételeit. Miut đn szellemi barđtsđgot kötött Mladen 
Leskovaccal, tartбs érvénnyel kutatni kezdte a jugoszláviai magyar és a szerb irodalom 
közötti kapcsolatok megteremtésének lehet őségét. Éгdeklбdése elsбsorban a vajdasági 
vagy vajdasági származású szerb (r бkra terjedt ki, lévén hogy tájunk harmonikus szellemi 
képének megteremtésén fáradozott. Amikor a Képes Vasárnapban 1928 szeptemberé-
ben a YaјлΡ'іsági Irás elsd szđma megjelent, Szenteleky a melléklet utols б  oldalán névsort 
tett közzé mindazokrOl, kik együttmtködésükr бl biztos(tották őt. A névsor a legkülön-
bözőbb eszmei és esztétikai elveket valld jugoszláviai magyar frdk mellett Mladen Les-
kovac, Larko Vasiljevi б  és Veljko Petrovié nevét is feltünteti, annak a jeleként, hogy az 
elбmunkálatok során Szenteleky tárgyalhatott velük, s megnyerte đket az adott politikai 
helyezetén val б  felülemelkedés eszméjének. Egy 1928 okt бberében frt levelében )  pedig 
már aггбl tudбs(t, hogy Csuka Zoltán nem sokkal korábban Belgrđdban járt, hosszan 
elbeszélgetett Veljko Petroviétyal is, „és egy táskára val б  (géretet meg biztatást hozott 
magával". 
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Adva volt tehát a pillanat, amikor úgy tetszett, hogy az együttm űködés zavartalan 
lesz. Veljko Petrovfé azonban mégsem lett irodalmunk „munkatársa", aminek több oka 
is lehet. Egyfelől már a kapcsolatteremtés idején sérelmezte, hogy Szenteleky Kornél és 
Debreczeni József a Bazsalikomban eléggé mostohán bánt a vajdasági poétákkal, els б -
sorban Mileta Jakšiétyal s vele 2, másfelől pedig sehogyan sem tudott közös nevez бre 
jutni Szentelekyvel az együttm űködés eszmei és politikai vonatkozásai tekintetében. 
Szenteleky például 1931 áprilisában felkereste бt Belgrádban, s órák hosszat beszélgetett 
vele erről a témáról, ám végül mégis szorongva, dolgavégezetlenül kellett visszatérnie 
Szivácra, mint Fekete Lajosnak frt levele is tanúsítja : „Belgrádban felkerestem Petro-
vity Veljkdt és hosszú órákon át vitatkoztam vele a magyar problémákról, a kisebbségi 
jogokról, a politikai ellentétekrбl. Sajnos semmiféle közeledés sem támadt közöttünk, 
noha mindengyikünkben megvolt a jószándék egy lépéssel közelebb lépni, de nem tud-
tuk feladni eredeti és életet jelentd álláspontunkat: a nemzeti eszmét és igazságot. Na gy  
szeretettel szorítottuk meg egymás kezét a három бrai vitatkozás után, de tisztán érez-
tem, hogy a kultúrközeledés kérdése semmivel sem jutott közelebb a megoldás felé. 
Ezek a józan bizonyosságok kissé kellemetlenül hatottak, de most legalább eléje vágtam 
a fájdalmasabb és megrázóbb csalódásoknak. A holnap-terveim is átformálódtak, ez a 
józan, tiszta tekintet reális utakat keres." 

Mindeme súrlódások ellenére, melyek végsб  fokon a szellem embereinek toleráns 
súrlódásai lehettek, Veljko Petrovié mdvei tartósan fogva tartották fr б ink érdeklddését, 
hiszen a húszas évektбl kezdбdбen, kisebb-nagyobb megszakftásokkal, újra meg újra 
felbukkan a neve publikációinkban. Elsó, súlyt képezd bemutatkozására aBazsalikom-
ban került sor, ahova Szenteleky a következd négy versét sorolta be: Visszatérés (Pov-
ratak), A mese meghal (Priča umire), Mily kedves a kezed.. (Mily je tvoja ruka...) és 

Miéгг? (O zašto?). E versek alapján arra kell gondolnunk, hogy Veljko Petrovié nem 
pusztán azért emelt kifogást Szentelekynél, mert kevésnek találta a t бle közölt költemé-
nyeket, hanem azért is, mert ez az anyag egységesen arra a század eleji fiatal költ đre vall, 
aki még egyértelműen a splennes hangulatokat és a messze révedd érzelmességet daj-
kálgatб  impresszionizmusnak a foglya. 

Az Úgy fdj az élet védбsáncai mögül kilépd Szenteleky egyfajta m ű fordit6i maxima-
lizmus jegyében lát hozzá a versek átültetéséhez. Nem sokkal korábban, 1927 márciu-
sában ugyanis megvallotta: „Az én törekvésem mindenesetre az minden forditásnál, 
hogy az eredeti fzét, zamatját, illatát tökéletesen visszaadjam a formai szépségekkel 
együtt."4  E kettős cél megvalбsftása azonban, mint ismeretes, lfrai m űvek átültetésekor 
csaknem lehetetlen, s fgy nem kill megütköznünk azon, hogy Szenteleky is csak félsiker-
rel oldotta meg a vállalt feladatot. 

A Visszatérés (Povratak) című , még 1906-ban frt versében Veijko Petrovi ć  egy бszi 
hazautazásáról szil, midбn a lágyadt reggeli nap sugarában vonatozva csüggedten, sá-
padtan, fáradtan rég nem látott édesanyjával készül találkozni. Az abcb rfrnelésl sorok 
rímképletét Szenteleky megtartja, ugyanakkor azonban, s ez érthetd is, nem leli meg 
azokat a nyelvi képleteket, amelyek az eredeti hangulatát azonos intenzit đssal közvetít-
hetnék. „Jesenje zlatno jutro se smeje, / viseli bledano jutro" — ütí le az elsó hangot 
Petrovié, a Szenteleky ezt csak Igy tudja visszaadni: „Nevet az aranyló бszi reggel, / 
vidáman virrad fel a nap." Szentelekynél tehát egysfkú pozitfv töltést nyer az, ami az 
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eredetiben már itt szelfd kontrasztot sejtet („veselo bledano "). S a késбbbiek során is 
hasonlб  félrecsúszásoknak lehetünk tanúi. Petrovién đl a Ifrai én félig lehunyt szempillái 
gazdag , tarka szivárvánnyđ  bontjđk az бszi nap sugarát , Szenteleky viszont úgy tolmđ-
csolja ezt a képet , mintha az бszi pđra bontaná száz szivárványos szfnre az „izz б  napsu-
garat" (?!). Vagy vegyiink csak még egy példát . Az eredetiben a harmadik str бfa első  
két sora (gy hangzik: „Moje me sunce ljubi po licu / kroz prozor žurnoga vlaka.” Ezt a 
látszбlag igen egyszerd közlést Szenteleky csak így tudja visszaadni magyarul: „A régi 
nap csбkolja arcomat / s a gyorsvonatnak ablakát." Nyilvánvalб, hogy a hangulatcsök-
kentб  törés okát a „régi nap" és a „gyorsvonat" képzetében kell keresnünk. Veljko 
Petrovié nem valamiféle objektíve létez б, érzelmi kötбdéstбl mentes naprбl, hanem a 
maga gyerekkori napjáról beszél , emellett pedig szб  sincs itt gyoгsvonatrбl, ellenkezбleg, 
egyszerű  vicinđ lis döcög Zombor felé , amely azért siet, hogy a költ б  mielбbb hazaérjen. 
Ha ehhez hozzávesszük , hogy az eredetiben a nap , a vonat ablaka és a költб  arca nem 
mellérendelö viszonyban van egymással , mint Szentelekynél , akkor máris Ćrhet6 a for-
dítás megbicsaklásának oka. 

A Bcusalikomban közzétett többi Petrovi ć-vers is hasonlб  tanulságokat kfnál, mi 
több , esetenként Szenteleky a föntebbi példáknál is messzebb t đvolodik az eredetit бl, 
feltchetdleg úgyszintén a felmerült poétikai nehézségek miatt . APriča amire cfmd vers-
ben mondja Veljko Petrovié: 

Na mahovini , tu  biz  koloseka, 
skriva se dusa starih , dobnh snova. 
Od košutina ona živi mleka, 
a umire od seče i lovova. 

A rfmképletet itt is megtartva , Szenteleky ezt (gy forditja magyarra: 

Szűzi mohán , hovđ  nem jut kerék, 
Ott  rejtőzik a mese nemtбje, 
Ott  szívja a nбstényfarkas tejét. 
Fejsze és a puska megölője. 

A „régi , jб  álmok lelkével" tehđ t Szenteleky nem tud mit kezdeni , suta nemtбvé 

fokozza le, emellett pedig a n бstényfarkas képét is megidézi teljesen indokolatlanul, a ггб l 
nem is szбlva, hogy a strбfa utolsб  sora levđlasztottsđgában korántsem azt a szerepet 
tölti be, mint az eredetiben. 

Szenteleky talđn csak az O zašto7 fordítása közben tudott a Veljko Petrovi бéval 
azonos intenzitású sorokat adni . Ez a rövid vers , melyben ott érezni az avar fanyar illatát, 
a férfi és a n б  közötti érzelmes találkozás réveteg , nosztalgiđ tбl terhes , ám egyúttal 
visszahozhatatlan pillanatđnak teljességét , megragadta Szenteleky képzeletét , olyannyi-
ra, hogy a hangulatot hibátlanul vissza tudta adni. Ennek ellenére még ez a sikerültebb 
átültetés is hiányérezetet hagy maga után, hisz egy-egy so rt  illetбen a forditб  itt is kény-
telen volt meghátrálni. Veljko Petrovié pl. a mostoha dsz borogn бs egének képzetével 
játszik a versben , Szenteleky viszont megtorpan annak konstatál đsđлál, hogy „бszi fel-
hбk szálltak fejünk fölött." 

Amennyiben tehđ t tđrgyilagosak akarunk lenni, azt kell megállapítanunk, hogy Velj-
ko Petroviénak , ha neheztelésre nem is , de némi бvatosságra mindenképpen volt oka. 
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Épp ezért csak dicsérni lehet Szenteleky magatartását, hiszen a szerz ői sérelmeket nem 
vette zokon, hanem továbbra is szfv бsan kitartott Veljko Petrovié műveinek folyamatos 
közzététele mellett. 

Csaknem egy esztend ővel a Balazsliko?n megjelenése utđn, amikor a mellékletként 
indult Vajdasági Irиs már folyбirattá erősödött, Szenteleky a lap 1929 április-m đjusi 
kcttősszámđban közzéteszi Veljko Petrovid Magyar Pista című  hosszabb elbeszélését, 
amely nem sokkal korábban, 1927-ben szilletett, s m đr rendhagyб  témđjđnál fogva is 
számot tarthatott a magyar olvasdk é гdeklбdésé гe. Hogy mekkor jelentбséget tulajdo-
nftott Szenteleky az elbeszélés köztételének, azt mi sem bizonyfthatja meggy бzőbben, 
mint Csuka Zoltđnak frt leveles, melyben egyebek között a következ бket kéri: „Itt kül-
döm a tükröt is és felleg arra kérlek, hogy Veljko novell đja — amit kis regénynek is lehet 
hirdetni —teljes egészében јöј]đП . sorg Ida holnap vagy holnaputđn küldi a foгditás utolsd 
részletét. Inkább Borsбdi cikke maradjon el, vagy a regényből vegyetek kevesebbet, de 
a Magyar Pistđ t ne szakftsátok szét folytatásokra." A szétszakft đsra, mint jeleztük, nem 
került sor, Veljko Petrovié m űvének fo гditása egyszerre jelenhetett meg a foly бiratban. 

Mai tđvlatb6l nem nehéz belátni, hogy ehhez a novell đhoz Szenteleky nem pusztán 
magyar vonatkozđsai miatt ragaszkodott, hanem legalább annyira h бsének гendhagyб  
mivolta, különössége miatt is. NagyhangOi és kishang бi Hangos Mđгton, kinek családfája 
az Árpád-házig nуn lik vissza, az elld világháború elбestéjén átúszik a Sz đván, századosi 
rangjával mit sem törбdve felcsap szerb katon đnak, hбseisen verekedik Ferenc Jбska 
ellen, mindenki rajongva szereti, becsüli, Magyar Pistaként emlegetik egész Szerbiában, 
egyre magasabb tiszti rangot nyer el, mfgnem végül a mal đria leveri lđbđrбl, meghal, s 
neve, tettei végleg feledésbe merülnek a háború forgatagában. Különös đtpáгtolásának 
oka nagyvonalakban a következ б: elődeinek birtokát még Rđkбczi idejében elkobozták, 
később, a negyvennyolcas szabadságharc leverése ut đn nagyapjđ t, a hds ezredest Ferenc 
Jбska fölakasztatta; kivégzése el őtt azt írta feleségének, hogy osztrák- és császárgy ű lö-
letre nevelje a fiát, és ha ismét háború lenne, a fia vagy egy késdbbi Hangos-ivadék csak 
legyen a császđr tisztje, de árulja el akkor azt a „diszndt", amikor a legnagyobb kárt 
okozhatja neki. Nos, erre a csapásmér б  árulđsra készült Hangos Márton hosszú éveken 
át, most a világháború végre meghozta neki a kései bosszú lehetdségét. 

Valljuk meg, kissé „romantikus" történet ez, ann đl inkább, mert a szabadságharc 
vérbefojtásának sebei a kiegyezés után gy бgyulni kezdtek, arrdl nem is szdlva, hogy 
Hangos Márton ludovikás nemesember. Ennek ellenére a történetnek olyan dimenzidi 
is vannak, amelyek mind a szerb, mind a magyar olvasdkban katarktikus hatást v đlthat-
tak ki. Az elbeszélés kavargd eseményei során a szerb katon đk és tisztek Magyar Pista 
révén rđébrednek, hogy a magyars đg nem olyan idegen, Azsiđbеl eldlovagolt, bárdolat-
lan nép, amelyet fajgyű lölet hat đt, s amely épp ezért csak becsmérl őn tud szdlni a 
„rácokrб l" , ugyanakkor azonban Magyar Pista is rádöbben, hogy bosszúvágya paran-
csára nem véres kez ű  csetnikek és komitácsik közé keveredett, hanem egy szegény, sokat 
szenvedett, önérzetes, az idegent is testvérként szeretni tudd nép fiai közé. Végsd tanul-
ságként pedig az egész elbeszélésen végigvonul az a ki nem mondott gondolat, amely 
њmörkény Istvđn legjobb háborús tárgyú novelláit is đthatja, hogy a pusztftd emberte-
lenségért nem a népeket, hanem sorsuk intéz őit terheli a feleldsség. A népek életében 
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sokkal több az бket rokonftб, összekötб, mint elválaszt6 vonás, épp ezért a háborús 
driilet bdnei val6jában a mindenkori politika bdnei. 

Az elbeszélés foгditбja, sorg Ida felemás mбdon birkбzott meg a szöveggel. klán 
mert O maga nem volt szépfr б , görcsösen ragaszkodott az eredetihez, minden mondat-
ban, bekezdésben vissza kfv đnta adni Veljko Petrovié novellaszerkesztésének, elbeszélés 
tempбjának sajátságait. Ez az egyébként érhet б  és méltányolandб  igyekezet azonban 
paradox mбdon nemegyszer a maga ellentétébe csapát nála: félreértett szavak, s тiпtag-
mák, a személyes névmások idegenszerd használatának jelei ngyelhetOk meg a forditás-
ban, az eredetihez val б  túl szigorú ragaszkodás következtében pedig megmegdöccennek 
a mondatok, egyféle kényszeredettséget kölcsönözve a szövegnek. 

Hadd illusztráljuk néhány рĆtdával e tüneteket. sorg Ida egyhelyt hfdfбrб! beszél, 
holott hfdfбгб l szO sincs, csak arrOl, hogy az átpártolását megel бzб  estén Hangos Márton 
a Száva-hfdtбl kezdOdOen fejleszti föl századát. Másutt a pontyok esti játékát a vfz bugy-
borékolásával (az eredetiben: bučkanje) prбbálja érzékeltetni, pedig a magyarban pдróg, 
a ponty, vagy ha már hangutánz б  szбt használunk, pörgése nyomán bugyog a vfz. Megint 
máskor h(náгt mond gyдkérzet (korereje), katonatársat bajtárs (ratni drug) vagy еkі$lhaт-

cot kézitusa (borba na bajonet i gušanja) helyett. Esetenként olyan idegen szavakat is 
meghagy a fordításban, amelyek nem vagy nem ilyen alakban honosodtak meg a ma-
gyarban (svába, forgón stb.). De megesik az is, hogy egy-egy szintagmát vagy mondatot 
teljesen félreért. Az avas szalonnából (ožegla slanina) pir(tott szalonna lesz, a gépfegy-

verbő l (mitraljez) ágyú, a sorkatonáѕb6l vagy reguláris katonaságból (regularna vojska) 
rendes katonaság a tiszti, parancsnoksági étkezdékbбl (menaže razzxih komandi) kom-
mandбk étkezdéje, a gyalázatosan rossz, pocsék pálinkábбl (očajna rakrja) pálinkás két-
ségbeesés stb. 

Olykor a ford(tб  „félrehallása" a szб  szoros értelmében komikus fordulatot ered-
ményez. Amikor az a hatalmas mozsár tld дzte Eke olvassuk Hangos Márton egy beisO 
monol6gjában, az eredetiben viszont ez áu: Kad ih je tukno onaj ogromni merser. Vagy: 
akik az itteni szoknyák alatt szabadon csatangol Лal4 áll a forditásban, az eredetiben 
pedig: koji se pod zOJIitom ovdašnjih suknji smucaju slobodno. De song Ida nehezen 
boldogul a versbetétekkel is. A szerb katonák, amerre csak Hangos Márton Niš felé 
utaztában elhalad, újra meg újra egy nótát fújak, azt, amely (gy kezdOdik: 

Austrijo, neka, neka, 
tebe grozna sudba dekal... 

A fordítd, csak hogy minél hfvebben visszaadja az eredetit, döcögOssé rontja ezt a 
két sort: 

Ausztria, vigyá77 magadra, 
Utolér a sors haragja... 

Megftélésünk szerint hat đsosabb lehetett volna, ha a vers lexikai anyagának némi 
megváltoztatásával a magyar fülnek ismerOsebben c Ѕengб  megoldást választ, mondjuk, 
ezt: 

Megállj, megállj, Ferenc Jбska, 
Utolér a nép haragja! 
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A vers folytatđsa, ahol már maga a fordit б  is kénytelen eltávolodni az eredeti sza-
vaitбl, még szembeötlбbben példázza az átültetés elégtelenségét. 

Oj, S гbijo, majko mila, 
ti ćeš biti carevinal... — 

frja Veljko Petrovié, s ezt a fordit б  csak fgy tudja visszaadni: 

Hej Szerbia, édesanyánk, 
A mennyország jön el hozzđnk... 

Van azonban a Magyar Pista forditásának egy, a fentieknél is számottev бbb tanul-
sága. Veljko Pctrovié, olvas бi zömének elenyész6 magyar nyelvismeretét tartva szem 
elő tt, minden novellafigu гđ t szerbül beszéltet. A magyarul megszбlalб  kunsági bakák, 
Cilike, a pesti zsidбlány vagy épp Ódai, a pesti színész egyként szerbül konverzálnak a 
novellában, mint ahogy természetesen Magyar Pista is szerbül beszélget a szerb kato-
nákkal. Azt jelenti ez, hogy a fordit бnak is ugyanezt kellett volna cselekednie, mint a 
szerzőnek, csak épp forditott elбjellel. Sorg Ida azonban furcsa mбdon megtorpan a 
feladat elб tt. Midбn pl. egy kunsági baka „magyar" beszédét kell lefordítani magyarra, 
még úgy-ahogy feltalálja magát, amikor azonban Hangos Márton hibás, több szerbség-
gel megfogalmazott mondataival szembesül, egyszerre cserbenhagyja a képzelete." — Zb 
ja ne možem. Da se bijem hoéu, al' špijon, izvinite, ne možem. Poginem u borbi, hoéu; 
ranjcnog me nadu, obese, ništa; ali kao špijon da mi štranjgu da Franja, i još proglasi da 
sam bio plaćen špijon — ne možem" — utasftja el Magyar Pista kapitányának ajánlatát a 
szerbül nemigen tud б  magyar ember megnyilatkozásának minden báj đval, a forditб  
azonban a sze гzбt szabályos magyar mondatok segftségével adja vissza: „Ez én nem 
tehetem. Harcolni, azt igen. De kém, megbocsásson, nem tudnék lenni. Kész vagyok 
elesni a harcban; sebesdlten ha megtalálnak, felakasztanak; semmi az. De hogy mint 
kémet juttason kötélre Ferenc J бska és kihirdessék, bogy Ozetett kém voltam, — ezt nem 
lehet." Sorg Ida tehát nem gondolta meg, vagy talán képtelenségnek vélte, hogy Magyar 
Pistát az elbeszélés megoldásainak szellemében úgy kellene beszéltetni szerb környezet-
ben, mint ahogy azok a szerbek beszélnek magyarul, kik nyelvink grammatikai szab đ -
lyait csak részben, felületesen ismerik. Bármekkora képtelenségnek látszik is ez nemzeti 
vagy nyelvi tekintetben, a novella világa mégis ezeket a „megforditott" képleteket köve-
telte volna meg. 

Ugyancsak a „magyar témájú" Petrovié-novell đk körében mozgott Kristály István, 
amikor az Ег  а  Čangovkát választotta fordítás гa.6  A novella székelykevi lányгб l szбl, ki 
családjának sanyarú anyagi helyzete miatt, mint annyian mások, áthaj б7јk Smedeгevбba 
cselédlđnynak, hogy  azután gyanútlanul teherbe essen, s бsi, egyszen1 lénye válsđgba 
jusson. Kristđly Istvánt alkalmasint épp a novella tém đja ragadta meg, a kétszeres ki-
sebbségi sorsban élб  Csángб  đ rzse életútja, fo гditбi munkája közben azonban több 
Olyan vétséget is ejtett, amely Veljko Petroviénak ezt a különösképpen nem jelent ős 
novelláját csak tovđbb szfntelenftette. Egyhelyt Veljko Petrovié a csáng б  cselédlányok 
kapcsán fgy fogalmaz: „Zna se to veé ovde kid nas da one nisu za neki velike moderne 
stanove, za brzi, teški i Пni posao, nisu za ,otmenu reprezentaciju', ali su dušu dale za 
male i skromnije porodice, za ,naše ijude". Krist đly István ezt a mondatot teljesen 
félreértve fgy tolmácsolja: „ 1Udjuk már ezt itt min đlunk, nem valбk ők a finyes-dfszes 
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otthonokba , a gyors, nehéz és finom munkára , nem valók, ,elökelő  bemutatkozásokhoz', 
de a lelküket is odaadják a kis, szerényebb igényli családoknak , a ,maguk rangbeliek-
nek". Mennyi félreértés ! Hiszen Veljko Petrovié egyetlen szóval sem utal arra, ho gy  a 
székelykevi csángó lányok a lelküket is odaadnák bárkinek is . Ő  csak azt állítja, nyilván 
teljes joggal, hogy ezek a lányok maradéktalanul megfelelnek a korabeli szerb kispolgári 
családok igényeinek. 

Hasonló félreé гtésckben bбvelkedik a fordítás, hosszadalmas lenne hát Kristály Ist-
ván melléfogásait lajstromozni , ugyanakkor azonban szemet szúr , hogy a helységneveket 
a megfélemlített kisebbségi ember módjára használja. Nem Belgrád , hanem Beográd, 
nem Pancsova , hanem Pancsevб , nem Székenykeve , hanem Szkorenovác , frja, ám a 
belgrádi Zelení venacot mégis Zöld koszorú térnek fordítja, mintegy ezzel is érzékeltetve 
megfélemlftettségének fokát. 

Dudás Kálmán, a fiatal zágrábi medikus, kinek korabeli Krája kimtivelt nye!vr бl és 
határozott nyelvi igényességr бl tanúskodik , nehezebb , de egyben ígéretesebb feladatra 
vállakozott , amikor a Mari i ki cfmű  Petгovié-novellát magyarra fo гdította7. Ez a béke-
iddket idézб , még 1912-ben írt novella ugyanis egy úri család mindennapjainak lef гásátб l 
a jи  modor, a stfusos életvitel mögött meghúz бdб  családi tragédia és tépettség lélekta-
nilag hiteles , mélyebb гégiбnak feltárása felé halad , hogy azután végül a novellaszerkesz-
tés klasszikus szabályai szerint váratlan poénnal zárja és oldja föl egyúttal a lelki kínokat. 
$rdekes módon Dudás Kálmán is elég nehezen dolgozza bele magát az elbeszélésbe, 
különösen annak elsó részébe, ahol Veljko Pet гovič  még csak a késбbbi „belsö" törté-
nések kulisszáit rendezi el. „A kifeszített ágylaphoz zöldszemd, dús bozontossz бгt an-
gбramacska simult hfzelgden " — véli Dudás Kálmán, az eredetiben azonban egész más гб l 
van szó : „Uz devojčin zategnutí list mazno se pripijala zelena angorska ma čka s bogatim, 
runastim repom ." Hogy honnan vette a fordító a kifeszített ágylapot, örökre rejtély ma-
rad. A következб  bekezdésben, ahol még mindig a szituáci бteгemtés fázisában vagyunk, 
Veljko Petrovié nyomatékosan leszögezi, hogy anya és lánya izgatottan beszélnek ugyan, 
de kezük nyugodtan a csfpdjükön pihen. Épp ezért teljesen érthetetlen, hogy egy mon-
dattal késбbb Dudás Kálmán miért úgy fordit , mintha egy lány „eltakart szemmel" for-
dulna anyjához, hiszen az eredeti elfordított tekintetre utal. A novella kezdd bekezdé-
seinek fo гditásában zavaró továbbá, hogy Dudás Kálmán „kisapám"-ozik, holott, úri 
családról lévén szó, mely még a kispolgárokat is megveti , az „apus" vagy az „apuka" 
lenne a helyénvaló. Emellett félreértések is akadnak itt. „Ah! to je bio literarni san" —
frja Veljko Pet гovié, amit Dudás Kálmán Igy ferdít el: „Egy szép foszló álom. „  Máskor 
még súiyosabb, a mondandót csaknem teljesen elsikkasztó megoldást választ . „Čezni i 
vili iz uverenja da je čeznu čе  jedino što vredi, a strahuj od ostvarenja" —áll az eredeti-
ben, amit hevenyészve (gy fo гdithatnánk: „Vágyakozz és szeress abban a meggyбzбdés-
ben, hogy csakis a vágyakozás ér valamit, de —rettegj a beteljesedést бL" Dudás Kálmán 
viszont, akárha nem értené az fr бi üzenetet , a következбképp forditja le a mondatot: 
„Vágyódj a sóvárgások után és szeresd бket meggyбzбdésbбl, de félj a beteljesedéstöl." 

A késбbbiek során azonban, amikor az anya és lánya körött mindinkább kiélez đd-
nek az életéгzčsbeli ellentétek, s az egész szöveget a lelki küzdelem forr бsftja át, Dudás 
Кálmán magára talál. Veljko Petrovié gondosan megformált körmondataival , igaz, nem 
tud mit kezdeni, fél az alárendeld sze гkezetektб l , s a magyarosnak vélt mellérendelés 
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nevében rövidebb, egyszerűbb mondatokra tördeli a szöveget, de ett ől függeteleniil han-
gulatban most mđr meg tudja közelfteni az eredeti szfnvonal đ t. 

A szem elб tt tartott időszakban keletkezett Veljko Petrovié-forditások között azon-
ban tal đn mégis a Tumbász Lukácsé a legfontosabb. $  Nem azért, mintha az đlnév mögé 
búvб  Herceg János messze kiemelked ő  forditбi teljesftményt nyújtott volna, hanem mert 
az újabb háború kellds közepén demonstratfv értéke is van azon meggy бzбdéséПek, hogy 
a megváltozott körülmények között is a több nemzetiségd Vajdaság eszméje mellett kell 
hitet tenni. Hiszen, gondoljuk csak meg, a második világh đború döntő  ütközeteire ekkor 
még nem került sor, Herceg János azonban a „mélymagyar" kultúra, az „örök magyar 
géniusz csodđ latos éltetđ  sugarai" ellenében mégis úgy vélte, hogy a bizonytalan jöv őtб l 
függetlenül Veljko Petrovi ćot át kell menteni az el јбvendб  jбzanabb gondolkodás kor-
szakába. Ennél szebb gesztust 1942 nyarán tal đn fel sem mutathatott volna irodalo-
munk. 
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Tanulmányok, 24. füzet, 1991. 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA 
VÁLSÁGHANGULATA 

MIROSLAV KRLEŽA MŰVEIBEN 

Mindazon alkotók között, akiket a monarchikus irodalom képviselóiként rendsze-
resen felsorol ugyan, de érdemében keveset méltatott még az összehasonllt б  irodalom-
kutatás, kevés olyan szerzel akad, akinél ne volna kimutatható az egykori Monarchia 
államalakulatához való kettбs viszonyulás: az „odiosamato", a „Hassliebe", a gyrilölve-
szeretés kett бségbe. E kettőség tetdzik, talán minden szerzönél e гđ teljesebb indulattal 
a horvát Miroslav Krleža Monarchiához való viszonyulásában, olyannyira, hogy Monar-
chia-képét és -élményét ennek az alapvet б  kettđségnek a frgyelembevétele nélkül kép-
telenség lenne megragadni. Igen jellemz б  e viszonyulás szfv6sságá гa Krleža Predrag 
Matvejeviétyel folytatott beszélgetése 1969-ben (ötven éwel a Monarchia felbomlása 
után!). Érdemes bel б le idézni egy témánk szempontjából tanulságos részletet: 

„A kritikusok — külföldiek és hazaiak egyaránt — gyakran kiemelik a megfeleli föld-
rajzi, kulturális és szociális meghatározottságokkal rendelkez đ  „Közép-Eurбpa"-komp-
lexumot, megemlítve eközben bizonyos számú közép-eur бpai írб , mint Kafka, Rilke, 
Svevo, Ady, Broch, Musil, Krleža közös jellegzetességeit... (Krleža széles homloka 
összeráиcolбdik, amint ilyen és ehhez hasonló kategorizáci бkrбl hall, ezért mindjárt hoz-
záfűzzük:) —Még ha ezek a klasszifikációk javarészt őnkéиyesek is, nem tonik önnek 
mégis úgy, hogy az ún. „Közép-Eurбpa" elóbb vészelte át a Nyugatra manapság oly 
frappánsan jellcmгđ  betegségekkel? Említsük csak meg a kafkai individuum szorongató 
„perét", Musil „tulajdonságok nélkilli emberének" elidegenedettségét, és az  On  Filip 
Latinovitz hazatérése cfm', még 1932-ben megirt regényének különböz б  egzisztenciális 
struktúráit: egyfajta „undort" és „viszk6zítást", a tárgyak és a valóság degradálását, amit 
majd Sartre (1938) és más egzisztencialisták is alkalmaznak...?" 

Kг leža válasza a következ бképpen hangzik: „Még ha hajlat іdбk lennénk is elfogadni 
egyfajta föltevését annak, hogy a gyarmati, heterogén és heterolitikus Osztrák-Magyar 
Császárság z ű rzavarának keretében jelentkezhettek is elsó pillantásra hasonló vagy úgy-
mond közös megnyilatkozásai az irodalmi szenzibilitásnak, amely ezen a földrajzi térsé-
gen alakult ki, úgy vélem, hogy az ún. „közép-európai irodalmi komplexum" egyszer űen 
fantom. A régi halott szellemeknek ez a mai összehfvása olyan spiritualista szeá иsхra 
hasonlít, mint feuilletont frni ismeretlen dolgokról." 
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Krleža különbözö politikai ma Пipuláciбk eszközének tekinti a Közép-Eur бpa fogal-
mat a Neumann által meghatározott Mitteleu г6páig visszavezethetOen. Mindez azonban 
nem mond ellent annak, hogy — bármint tagadja is azt a szerz б  — Krleža műveit keresz-
tel-kasul szövik az Osztrák-Magyar Monarchia világában gyökerez ő  hangulatok, életér-
zések, s a fogékonyságnak sajátosan erre a térségre jellemz ő  fajtája. Krleža m űveinek 
minőségeiből következik, hogy az olyan alkotásai esetében, amelyek tematikusan köz-
vetlenül kötődnek a Monarchia vilđgához, бhatatlanul is magukban kell, hogy foglalják 
e sajátos szenzibilitđst, ha másként nem, az egyes szerepl ők életé гzésének és világlátá-
sának a foгmájábaП . Tematikusan van jelen a Monarchia Krleža háborús és részben 
„civil"-novelláiban, a Glembayak pr бbakű tetben és d гámatril6giában, valamint a 7ász-
16k cfmű , joggal „summa k г ležianának" nevezett utolsб  nagyregényében. De vannak 
Krležának olyan alkotásai is, amelyek tematikusan nem kötödnek ugyan a Monarchia 
világához, a bennük megfogalmaz бdб  életérzés és világlátás szempontjáb6l mégis elvá-
laszthatatlan összefüggésben állnak vele. Legmark đnsabb példája ezeknek a Filip Lati-
novicz hazatérése cfm ű  regény. Dolgozatunk, a problematika szerteágaz6 volta miatt 
ezúttal nem foglalkozhat a Monarchia v đlsđghangulatának elemzésével az egész K гleža-
opusra kiterjed ően, hanem mindössze a Glembay-ciklusra szorítkozik. 

Aki Krleža m űveinek monarchikus jegyeit kívánja kutatni és feltérképezni, arra lesz 
figyelmes, hogy a tetemes mennyiségű  кrležárбl szб lб  délszláv nyelvrl szakirodalomban 
igen ritka az olyan tanulm đny, amely a jeles horvát frб  műveit ilyen szempontból vizs-
gđ lПđ . $rdemcs kiemelnünk azt is, hogy a legjeient ősebb komparatfv szempontú elem-
zések (lásd: Viktor Žmega č, Ivo Vidan) sem foglalkoznak a fenti vonatkozásokkal. Vik-
tor mega č  az eu гбpai irodalom kontcхtus lban igyekszik kijelölni Krleža helyét, Ivo 
Vidan pedig rendhagyб  csalđdгegénynek tekintve a Glembay-ciklust, más eu гбpai és 
amerikai családregények szövegkörnyezetében vizsgálja. Félreértés ne essék, neme vizs-
gálati szempontok helyénval бságát kívánjuk elvitatni, mindössze azt akarjuk hangsúlyoz-
ni, hogy egy-egy irodalmi (élet)m ű , mint többjelentésű  művészi kifejezésrendszer nem-
csak indokolttá, de kívánatossá is teszi az összehasoalltás szempontjainak sokféleségét 
és gazdagsđgát is, s ez véletlenül sem jelenti art, hogy az összevetés egyik szempontja 
k zárná a másik szempont helyénval бságát. Mindennek ellenére is az volt a Krležára 
vonatkozб  szerbhorvát szakirodalom tanulmányozása során a benyomásunk, hogy az 
egyes kutatбk és méltatбk egyrészt mintha túlságosan  is  komolyan vették volna Krleža 
Közép-Eurбpa vonatkozб  elutasítását, másrészt padig nyilv đn az is meghatározб  lehe-
tett, amiről Predrag Matvejevié ad számot: „Alig húsz esztendeje, a K гležával készített 
interjúmban megkérdeztem a nagy fr б tб1, hogy mi a véleménye Közép-Eu гбpáгбl és 
Közép-Európa szerepér đl" (...) „Az an együttes, amelyet földrajzi és demográfiai érte-
lemben Közép-Furбpának nevezünk, esztétikai szempontból legalábbis nem úgy alkot 
külön világot, mint ahogyan Közép-Amerika, Közép-Élzsia vagy Közép-Afrika — hiszen 
ezeknek a tбjegységekaek nincsen semmiféle irodalmi jelentdségtik. Az egységes Mittel-
europa, Neumannak oly kedves elmélete hol (pángermán vagy egyszen егn osztrák im-
perialista) ürügy volt, hol édes nosztalgia, amelynek gyöke~ei egészen a spanyolország-
ban u гalkodđ  ausztriai ház iddszakáig nyúlnak vissza: Die schönen 7 đge von Aranhuez 
sind vorbei... Kafka, Rilke, Musil meg a többiek él с tműve viszont megmaradt." 

f 
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Krleža itt hű  maradt fiatalkori álláspontjához: kitart annak a férfinak a véleménye 
mellett, aki sokat szenvedett az Osztrák-Magyar Monarchiában, amiért vazallus nemzet 
fiaként vagyis hotvátként látta meg a napvilágot." 

1 гgyunk szempontjából ugyancsak tünetértéktl Krleža Matvejeviétyel folytatott 
beszélgetésének következ đ  részlete is: „A leggyakoribb félreértések egyike, amely jórészt 
a rosszul felfogott életrajz és mú közötti viszonyból fakad, a Glembayak-ciklust is úgy-
szб lván születését бΡl fogva kíséri. Az olvasó, s đ t még a (féligképzett) kritikus is azt talál-
gatja, vajon találkozhatott -e Ön élete során ilyen vagy hasonló személyekkel, családok-
kal, körökkel a mi „agrami" környezetünkben, és a mi „elmaradott körülményeink" 
közepette. Létezhettek-e nálunk valaha is „Glembayak" és „glembayizmus", s olyan 
nyelv, amelyen 6k beszéltek és viselkedtek, egyszóval olyan volt-e az életvitelük, mint 
amilyennek Ön ábrázolta? (...)" 

Krleža válaszában elmondja, hogy a Glembayak és a glembayizmus vagy agrame-
rizmus nem más, mint irodalmi fikció. A különbözи , egymással ellentétes Glembay-é г-
telmezésekrбl beszélgetve Кг leža gyakran idézett véleményére mi is hivatkozunk, mint-
hogy áttételes formában ugyan, de a szc гzб  jellegzetes Monarchia-képéről árulkodik. 
„Szokássá lett manapság — mondja K гleža — a Glembayak гбl úgy beszélni, mint senki-
háziakrб l, bünözđkrđ l, kéjhajhászokról, és én már rég arra kényszerülök, hogy szerényen 
megjegyezem: ha valami ritka szerencse folytán az olyannyira gy ű löletes Glembayak 
színvonalán  6116 polgári osztállyal rendelkeztünk volna, akkor örökölünk egy figyelemre 
méltó civilizációt, de errбl sajnos szó sincs." Krleža Glembayakra vonatkozó definici бja 
a következđ: „A Glembayak egyfajta dekoratív pannót alkotnak, amely egy t бnőfélben 
levб, agonizáló polgári civilizáci б  motívumait ábrázolja, amelyek poétikai-Ifrai jellegük-
kel behatolnak az ún. lélektani dráma minden elemébe. A glembayizmus elemzésének 
feladata az lenne, hogy a hangsúlyt a lélektani d гamatikára helyezze." 

Monarchia-élményére igen jellemz бeгі  Krleža a tiszta lélektani hitelességre és min-
denhatóságra apellál, és tagadja, hogy modellt találhatott volna a korabeli horvát viszo-
nyok közepette, mind a családtagokat, mind a milli бΡ t illetően. Jellemző  módon azonban 
elhallgatja a modellül jóval reálisabban számításba vehet ő  Osztrák-Magyar Monarchia 
közegét és világát. Megítélésünk szerint e kérdésben nem szabad egyértelm űen a szerző  
kijelentéseire hagyatkoznunk. A jugoszlávai Krleža-méltatások, elemrések, értelmezé-
sek közül Marijan Matkovié határozza meg a legpontosabban a Glembay-ciklus lénye-
gét, amikor a valóság t гanszformáci бját tagadva a költ đ i fikciót hangsúlyozza vele kap-
csolatban, de egyúttal azt is hozaг fбzi, hogy „ez a dramaturgia mégsem puszta 
konstrukció (...) Krleža túlságosan is benne gyökerezik a valóságban ahhoz, hogy kép-
zeletének akár legmerészebb szárnyalása közepette is meg tudna гбla feledkezni, vagy 
el tudná titkolni. A Glembayizmus nemcsak Zag reb egy sajátos társadalmi jelensége, 
hanem az egész Dunamedence szülötte. A Glembayak sz бtá гa évszázadokon keresztül 
formálódott az osztrák téglakaszárnyák, tiszti kaszinók, a pesti magyarság és a murakö-
zi-zágo гjei kaj-nyelvjárás nyelvéb ő l, mely a régi arisztokrata házakban volt használatos. 
Az idő  modernizálta ezt a nyelvi komglome гátumot, valamelyest m бdosftotta új nyelvi 
hordalékokkal, a gondolkodás és szemléletmód azonban sokkal tartósabbnak bizonyult, 
mint nyelvi formája. A közép-eu гбpai városok polgári összetartozása nem szakadt meg 
egészen tizennyolcban, hanem mint sajátos lelkiállapot, az íratlan társadalmi konvenci- 
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ókban és normákban, a „szolid" polgári világnézetben még napjainkban is kifejezésre 
jut" 

Dolgozatunk ennek a fenti értelemben vett sajátos lelkiállapotnak a Glembay-cik-
lusban történő  irodalmi megfogalmazását tűzte elemzés tđrgyául. Abból a fölvetésb6l 
kiindulva, hogy e ciklus műveiben is föllelhetб  az az „eszmei-szemléleti koine", amely 
alapfeltétele egy sajátos monarchikus irodalom meglétének. 

Az eddigiek során már szó esett ar гбl, hogy a hazai Krleža-irodalomban csak elvétve 
találhatunk a Marijan Matkovi ćéhoz hasonló vonatkozđsokat a Glembay-ciklusra és đ l-
talđban az egész életm ű re vonatkozóan is. Ez a jelenség az emlftett társadalmi-politikai 
vonatkozđsokon túl magának aKözép-Európa fogalomnak a meghatározatlanságáb6l 
is következik. Monarchikus irodalom viszont abban az esetben létezik, ha létezik Közép-
Eurбpa. Márpedig a legbiztosabb, ami ez ut бbbirбl elmondható, hogy, Han đk Péter 
szavaival élve, „imaginárius régió". Illet őleg: „Közép-Európa nem egyszerien a térbeli 
elhelyezkedés jele, hanem önismeret is, nem pusztán földrajzi vagy geopolitikai megha-
tđrozottság, hanem önmeghatározás és o гientáciб  is." S ha a sajátos közép-európai kul-
túra legáltalánosabb vonásait mégis megpr6bálnánk felvázolni, Claudio Magris megha-
tđrozáskísérlctét kell alapul vennünk, amely szerint a leglényegesebb, hogy „a 
Közép-európai kultúra, hangot adván a történelmi racionalitással szembeni rossz é гzé-
sének, mélyen különbözik a nagy totalizál б  rendszereket életre hfvб  német kultú гát6l". 
E kultúra legfбbb hagyománya, hogy szintetizál6 helyett alapvetten és végkövetkezte-
téseiben is analizđ lб. Az iránta való jб  két évtizednyi szenvedélyes érdekl бdésre is találó 
magyarázatra tapint Magris, amikor azt frja, hogy „a totalizál6 rendszerek válságának 
tudata a jelenkori kultúrában kihegyezte az érzékenységet az individuális identitás prob-
lematikus stđ tusđгa, a szubjektum törékenységére, és amaz ironikus távolságra, mely a 
vilđgszfnpadon játszani vélt és val бban eljátszott szerep között húz бdik. A kortársi tudat 
elб tt ennek a távolságnak, ir6niának és rossz érzésnek a radikális leleplezése a közép-
eu гбpai kultúra döntб  hozadéka; e kultúra marginális és periférikus, a múlandó, gyönge 
és jelentéktelen védelmét jelenti a magyarv đgyб  szintézisek ellen, amelyek valami álta-
lános nevében áldozatul dobják az egyént." 

A sajátos monarchikus irodalmat és kultúrát feltételez б  magyar nyelvű  tanulmá-
nyok általában Кrležát is be szokták sorolni ebbe a körbe, kevesen foglalkoznak azonban 
e monarchikus sajátságok elemzévéscl is. Miroslav Krleža m űveinek komparatfv szem-
pontú vizsgálatakor a magyar szakirodalom a hangsúlyt általában a magyar vonatkozá-
sok fđlderftésére helyezi (lásd például L őkös István tanulmányait), s figyelmen kfvül 
hagyja az Osztrđk-Magyar Monarchia államalakuiatát, mint az fr б  ifjúkorának tényleges 
életterét, amely nélkül Krleža életm űvének magyar vonatkozásait nem lehet гclevđnsan 
érteimezni. Dolgozatunk Fried István K гležđra vonatkozó komparatfv vizsgálatait tekinti 
irányadónak, aki a következ бképp fogalmaz e tárgykö гг6L• „Különösen az olyan tfpusú 
fгбegyéniség vizsgálatakor lehet hasznos a t đgabb űsszefüggésekben történő  szemlélј -
dés, mint Krleža, akirбl a kutatás mđr eddig is megđllapftotta, hogy hasonlóan a korszak 
jónéhány más fгбjához, enciklopédikus tudású, szemlélet ű  alkotó volt. Aki nem csupán 
irodalmi tematikájú esszéiben, hanem másutt, például regényeiben, novelláiba а , verse-
iben és azokkal egy irodalmi ért' ket képvisel đ  naplóiban is merészen tárta föl nemzeti 
irodalmi hagyományaihoz egyként fúzбdб  viszonyđt, amelyben a szakftás és a folytatás 
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gesztusa egyként benne rejlett. És akinek életmQve szempontjáb6l nem csupán a horvát 
nemzeti, hanem a szélesebb értelemben vett monarchiabeli , nem csupán a szúkebb 
irodalmi -művészeti, hanem a mentalitást , az emberi érintkezést , a szokásokat illeti él-
mények is fontosak , nem egy (zben meghatározó erejtek . Arra a magatartásra gondo-
lunk, amelynek révén Krleža rokonává válik a Monarchia végs б  évtizedeiben jelentkez б , 
életművüket akkor kibontб  cseh , magyar, osztrák m űvészeknek. Továbbá arra a nem 
kizárólag szépirodalmi m űvekben realizál б  „lereagálási " gesztusra , amely a Monarchia-
élményt Krleža élményvilágának középpontjába helyezi." 

A GLEMBAYAK 

A Glembayak című  prózának általában másodrendú jelent бséget tulajdonítanak a 
Glembay-ciklus értelmezni, s a hangsúlyt egyértelmíen a drámatril6gi đra helyezik. Doi-
gozatunk azok nyomdokain haladva kfsérli meg e prózakötet interpretációját, akik 
Krležának az egyes m ű fajokkal szembeni „szuverén szagálysértéseit " (Bori Imre) hang-
súlyozzák. A Glembay-ciklus egyénére vonatkoz бan még fokozottan is érvényes Fried 
Istvánnak a szerzб  egymű fajúságára vonatkoz бan megállapftása , amelyet — e dolgozat 
szempontjából is alapvetten fontos — monarchikus kontextus összefüggésében határoz 
meg: „Sok más kelet-közép -európai frбval , költdvel együtt hasonl б  vonása a lényegi 
egymdfajúság . Ez azonban magyarázatra szorul. A hagyományosan értett lfra-dráma-
epika-értekezб  prбza határvonalai elmosбdnak, e mtlfajok átfedik egymást. Krleža szfn-
mdveiben, regényeiben az esszéhez közelít. Szf тїmúveinek egy-egy dfszlettervez бnek, 
rendezбnek szóld „utasltása" beillene egy regény helyszínét lefr е  fejezetbe . Esszéiben 
érezzük a feszültséget , a robbani kész konfliktust , nem csupán nézetek, felfogások üt-
közését. Esszéit tehát epikus és drámai jellegđeknek vélhetjük." 

Az ilyen értelemben felfogott egymüfajúság teljes egészében érvényes a Glem-
bayak pr6zára külön is, minthogy itt valбban föllelhetбk, szinte teljesen elkülönült alak-
ban is, mind a tanulmány és esszé, mind a novella, dráma és lfra mdfají jellegzetességei. 
Nem véletlen a bizonytalanság e kötet milfaji meghatározása terén . $rtelmezб i joggal 
írhatják, hogy a kötet egyaránt tartalmaz irodalmi arcképvázlatot , sorstanulmányt, szi-
tuáciбrajzot , amelyeket Bori Imre gyűjtбnéven irodalmi történetfrásként pr бbđ i megha-
tározni . Dolgozatunk a fenti értelemben vett egymtlfajúságot tekinti meghatározónak, 
méghozzá úgy, hogy az egész Glembay-ciklusra kiterjeszthet бnek véli, s egészét család-
regény-tipolбgiaként szándékozik elemezni és értelmezni . Ezt az é rtelmezésmбdot ér-
vényesítette Ivo Vidan komparatisztikai elemzése, aki a Glembay-cikus egészében fel-
rajzolt geneal6gi đ t vetette egybe néhány hagryományos vagy kevésbé hagyományos 
formában megalkotott családregénnyel , többek között Galswarthy Forsyte sagájával, 
Thomas Mann Buddenbrookjaival , Faulkner Hang és téboly cfmú regényével. Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia válsághangulatának , és a bekövetkezett bukás nyomán kialakult 
közérzet és életérzés elemz ćséhez és értelmezéséhez is a családregény -tipológia látszik 
a legalkalmasabbnak . Annál is inkđbb , mert a Glembayak , mint az Osztrák-Magyar 
Monarchia nemesi -nagypolgári osztályának tipikus képviselni, osztálybeli hovatartozásu- 
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kat illetđen is a legelmentárisabban voltak érintve a Monarchia válságát , majd bukását 
illetđen . Elgondolkodtató azonban Ivo Vidannak az általa elemzett családregényekben 
megmutatkozó dekadenciára vonatkozó megállapftása. Szerinte ez a dekadencia a vita-
litás elveszítéséből következik , azoknak az e гбknek az elapadásából , amelyek gazdasá-
got, termékenységet és tekintélyt tudtak adni a családnak . Ez a dekadencia azonban, 
Vidan értclmezése szerint , nem a társadalmi adottságokból és körülményekb бl adódik, 
hanem a családtagok egymás közötti viszonyából . „léhát ha tér is idő  objektív koordi-
nátái nem esnek egybe valami külsđ  válsággal , akkor a család , mint genealogikus egység 
nem társadalmi okok következtében bomlik fel — s itt talán csak a Glembaynak hazárd 
blöffölése számít kivételnek — frja Vidan, majd így folytatja: — Két belső  tényezб  van, 
amely drámát hozhat létre, és ezek irodalomtörténetileg meghatározzák a genealógiai 
ciklust; minden ilyen m űnek az egészre vonatkozó érdemi kritikaként azt kell felismer-
nie, hogy milyen mбdon van jelen a szenzibilitás és a betegség ; mivel a fizikai fogyaté-
kosság, elgyöngülés vagy demoralizálja , vagy intenzivebbé teszi a szellemet , erőfeszítését 
egy irányba kanalizálja, és az érzékenység az elszigeteltségben morbid és kreatfv lesz a 
maga szférájában , de megakadályozza a kibontakozást az élet más területein." 

E figyelemre méltó fejtegetésb ől csak azt hiányoljuk , hogy bármennyire mitizált 
családról van is szó, mind pozitfv , mind negat (v értelmében a szónak , és bármennyire is 
hazárdul blöffölő , de a maga módján mégis költői család a Glembayak, arról mégsem 
szabad megfeledkeznünk , hogy a Glembay-ciklus tér - és időbeli koordinátája elválaszt-
hatatlan a Monarchia felbomlásának rohamos közeledésétdl az egyes darabokat illet đen, 
mások vonatkozásában pedig ugyanilyen döntd körülmény, hogy a hősökkel történő  
események a Monarchia bukása után játszódik le. Így vagy úgy tehát , a Glembay-gene-
al6giában a Monarchia soha sem puszta külsd körülmény , hanem mindig origanikusarn 
belsd : sorsformáló, ѕorsdđntб, set sorsrontó komponens. S ez még akkor is lényeges 
meghatározó momentum , ha az érzékenység és betegség egy különös keveréke a Glem-
bayakat is jellemzi , sőt az elemzett családregény -tipológiák közül a legextrémebb formá-
ban éppen őket — függetlenül a tér - és időbeli koordináták konkrét adottságaitól. Figye-
lemre méltó Fried István fejtegetése a monarchikus vonatkozuásokat illetlen, ezért 
fontos lesz kitérnünk rá egy hosszabb idézet erejéig : „Glembay-ciklusa arra vall, hogy 
Krleža tisztában volt a horvát polgárság és újnemesség , valamint a magyar, osztrák, olasz 
polgárság , nemesség érdekeinek a külsd szemlél ő  elő tt áthatolhatatlannak tetsz ő  szöve-
vényével . Úgy látta, hogy ez a réteg elfordult a horvát nemzeti érdekektdl , ш i vészete', 
kultúrája' jellegében nem horvát , hanem kozmopolita , és eljutott fejlddése végsd fázi-

sába. Ezért értékek létrehozása már csak úgy lehetséges , ha a művész szembefordul 
ezzel a polgársággal . Szembefordui mdvészként is, polgárként is. léhát nem a polgárlét-
ben immár megvalбs (thatatlan m űvészlét Kгleža nagy témája, hanem ennek a polgár-
ságnak-nemességnek utódaként és tagadójaként , örököseként és b(cálбjaként megjelend 
művész lehetбségeinek, válaszútjainak látomásszer ű , a szecessziós mondatfdzérekkel 
képszerűvé tett megjehenft&se ." Mindez teljességgel érvényes — megítélésük szerint — a 
Filip Latinovicz -regényre, a Glembay-ciklust ilhetdcn azonban ktYzelr đl sem találjuk 
annyira hangsúlyosnak , mint Fried István , aki szerint Krleža itt a keresked б -részvényes-
széplélek sorrendben mutatja meg a Glembayak „menetét", „erre alapftva a Glembay-
ciklust szervezd frбi szándékot". 
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E dolgozat elemzései azt kívánják bizonyftani , hogy Krleža Glembay-cilusa válságok 
sorozatát jelenfti meg, ahol az egyéni válság leggyakarabban igen szoros összefüggésben 
áll a társadalom krízisével , s ebben a sorsonként más-más vari đci6t előđ llft6 válsághan-
gulatban a szerelem és a halál tartja a család tagjait — szinte folyamatosan újrateremt бdб  
— határhelyzetben ; kivételes, rendhagyó szituációban . Fried Istvánnak kétségtelenül iga-
za van a Filip Latinovi сz-regény vonatkozásában , amikor a következбket írja: „Mfg a 
Monarchia -élményt „le гeagálб" Rilke, Kafka , Musil vagy Ha~ek , mđs részrбl például 
Joseph Roth ez élmény egyes összetev ő it , mozzanatait illet бleg a Krležđval hasonló ma-
gatartást képvisel , Krleža a művészlét kérdéseinek középpontba đ llításđval , a nagyvilágot 
és a Monarchiának a horvát-magyar viszonytól , a horvát-magyar-osztrák -olasz összefo-
nбdottságoktб l zavaros világát szemlélő-átélб  művész vfvбdđsainak , válságainak érzékel-
tetésével tud újat mondani, képes olyan aspektusból szemlél6dni, amely határozottan 
megkülönbözteti a fent emlftett fr бktб l." Megftélésünk szerint azonban Krleža Glem-
bay-ciklusát nem a művészlét lehetбségeinek keresése különbözteti meg a felsorolt fr бk-
tб l, hanem elsősorban az a sajátság , hogy nála a Monarchia világában mindig elválaszt-
hatatlanul egymásba játszik , egymásból táplđ lkozik a szerelem és a halál , a szépség és az 
iszonyat. Mindez elsősorban a Glembay-család megjelenítésm бdjđnak köszönhető. An-
nak a saj đ tossđguknak mindenekelőtt, amelyre Ivo Vidan összevet ő  elemzése derít fényt: 
„A Glembayak szociális környezetük tekintetében val бszfnű leg a Buddenbrookokhoz 
állnak a legkđzelebb , társadalmi profiljuk és sze гteđgazбságuk szerint /de ez nem indi-
viduális karakterjegyeiket illetlen / a Forsyte -okhoz. Ám, noha mindegyik esetben ugyan-
olyan reális a tđrténelmi valósághoz való kapcsolódás , Krleža a Glembayakb бl valami 
sokkal nagyobbat , hatalmasabbat, érzékletesebbet és a fantasztikumig men ően gazda-
gabbat teremtett , mint a másik két frб . Krleža mindenekelőtt költб , nemcsak a fakturát, 
de az egészet illet б  elképzelésében is. A Glembayak nem képezik az fr б  erkölcsi és 
művészi személyiségének szimbólumát , mint Mann-nál, nem is a nemzeti karakter meg-
jelenftését szOlgálják_ A Glembayak egy újo Пnak született mítoszt jelenítenek meg —
amellyel a többi horvát fr бk, akik ugyancsak a hazai kapitalistákat próbálták ábrázolni —
föI sem vehetik a versenyt . A Glembay-ciklus a kapitalizmust a mdvészi megformálásnak 
egy egészen más szintjén teremti meg. (...) 

Arról, hogy miként helyezi el Krleža a Glembayakat a társadalom színpadán, volt 
már szó. Az 6 helyzetük sokkal fontosabb , mint bđrmelyik családé az összehasonlított 
regények közül. Horvátorsz đg fejletlensége , alárendeltsége és szegénysége aligha lenne 
képes több „ Glembayt" elviselni , amennyiben a Glembayak európai tfpusü gazdagok-
ként kfvđnnak đbrázolđst nyerni, és Krleža a horvát problematikának éppen ezt a vonat-
kozását kfvánta megragadni (...), amely európai formátumú lévén, nem elégedhetett 
meg az európainál kisebb méretekkel. És bármennyire hangsúlyozta is a publicisztikai 
kritika a szociális valóság türközését K гleža műveiben , a Glembayakban val бjábaе  a 
valóság lehietöségei a fantázia engedélyezte legmesszibb végletekig t đgulnak. A 01em-
bayak az új társadalmi imagin đciб  forrásait jelentik, és számunkra mitikus méret ű  kép-
zetet." 

Ha végigtekintünk e (fiktív) családi galéri đn , könnyen észrevehetjük , hogy a Glem-
bayaknak a mftikus felé tágítása az a mozzanat, amely összerímel a Habsbu гgokrб l 
kialakult mítosszal , illetöleg a Habsburg -uralom idején kialakult életvitel utбlagоs miti- 



86 	 TANULMÁNYOK 

zálásával . Kissé leegyszerúsftve azt is mondhatnánk , hogy a Glembayak testesftik meg 
Krleža ellentmondásos Monarchia -képét és élményét. E kettбsséget és ellentmondásos-
ságot úgy értve , ahogy Fried István értelmezi : ,,... Кгleža az oly sokszor karikfrozott, és 
sokszor — és többnyire joggal — bírált, gytilölve szeretett (Hassliebe?), megvetve értékelt 
Monarchiának volt a gyereke . Elfordult akadémizmusát6l , el hivatalos történelem- és 
életszemléletét ől . De élete végéig kihfvásnak érezte egykori létét. Gondolati -шбvészi 
küzdelemben állt még saját Monarchia -élményével is." A Glembayak megformálásában 
a mitizálás egyik legfđbb eszköze a túlzás. A Glembayak mitikus méreteket érnek el 
mindenekelđ tt a pusztításban és az önpusztftásba П . Mások tönkretételének nem csupán 
az anyagi természet ű  okai a gyakoriak , hanem az érzelmiek is. A Glembayak képesek 
ölni szerelembő l , féltékenységbál , bosszúból és szerelmi visszautasítottság következté-
ben is. A családi legenda szerint a család emelkedése is egy gyilkosság következtében 
vette kezdetét. Franc Glembayrб l , aki az elsO nevezetes személyiség a családfán, az a hfr 
járta, hogy a vinicai erdđben leszúrt egy kranji ékszerészt , s ennek vagyonábеl gazdago-
dott meg. Az elsđ  Glembay-drámában különösen sokat emlegetett Bárb бcгy-legenda, 
amely szerint „Die Glembays sind Mörder und Falschspieler", e dráma fбhбsének, Ignjat 
Glembay családjának a körében látszik beigazolódni . A Glembayak prózakötet , mintha 
e mftikus méreteket kfvánná aládúcolni. Azt; hogy e val бszfntitlenül eltúlzott gyilkos és 
öngyilkos légkör mégis meggydzd legyen és mdvészetileg hiteles formát nyerjen . Félre-
értés ne essék , nem azt kívántuk ezzel mondani, hogy a prózakötete ismerete nélkül a 
drámatrilógia nem lenne elég meggyбzб. A trilógia minden egyes darabja önmagában, 
tehát a másik két dráma és a ciklus prózai m űvei nélkül is önálló lesz. Esztétikai szem-
pontbбl teljesen lényegtelen, hogy léteznek vagy sem — meglétük egyedül abból a szem-
pontbб l fontos, hogy így ciklusként , méghozzá családregény -tipológiaként is lehetséges 
az értelmezésük . A Glembayak-próza frásaib бl azonban nemcsak a drámatrilógia felé 
vezetnek szálak , hanem az egész további кrleža -opus felé is . így például, megítélésünk 
szerint a Doktor Gregor első  találkozbsa a Gonosszal több vonatkozásban is el бreutal a 
Filip Latžnovicz ho7 аtérésé-re. Egyfelбl Kamill Gregor személye révén, akit Filip el đké-
peként is elfogadtunk , mint az alábbi idézet jól példázna: ,,... míg a Glembayak csáká-
nyoztattak , erdđ t frtattak és kőbányákat robbantattak eszel ős lázukban, hogy minél több 
kincset és váltót szerezzenek , minél több adóslevelet , csekket, telekkönyvi kivonatot 
kaparintsanak meg maguknak , addig ebben a (törvénytelen ) Glembayban, Kamill Gre-
gor személyében elmélyülésre hajló, finom lelkületd , csodálatos tehetség született, aki 
hosszas válságok és tévelységek ködébđl végül is feljut a kristálytiszta logika ormaira. Ez 
a törvénytelen Glembay , mi tagadás , az egyetlen pozitfv és ízig-vérig logikus teremtés, 
minthogy a harmadik és negyedik emberöltd temérdek Glembay-ivadéka közül — akik-
nek szanatóriumi gyбgykeгeltetése és neveltetése vagyonokat emésztett fel — a bécsi 
cselédlány zabigyereke nyilvánvalóan az egyetlen okos és becsületes Glembay -koponya." 
Másfelől az ugyancsak ebben a részben szerepel ő  szmimai orvos képében megjelen ő  
Gonosz révén , akit a későbbi Latinovicz -regényben felbukkanó Kyriales el бdjének is 
tekinthetünk. 

A kötet elsó darabját , A Glembay аkrбl című t nevezhetnénk afféle fiktfv családi 
krónikának is, amely felvázolja a család történetét , s némely alakjainál részletesebben is 
elidđzik. Így többek között színre lép a dzsentri -korszakot megtestesftб  három fivér: 



AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA VÁLSÁGHANGULATA 	 87 

Ambroz, Ignjat és Marijan , valamint húguk : Patricia-Ludviga . A fivérek közül a bankár 
Ignjat lesz az első  Glembay -dráma egyik fбszereplбje , a prбzában Krleža csak felsorolja 
az őt körülvevő  gyilkosságokat és öngyilkosságokat . Ambroz lányával, Olgával több íz-
ben is foglalkozik a Glembayakrбl szб lб  prбza , d гámafo гmában viszont Olga lánya, La-
ura jut főszerephez az Agóniában. Olga a Temetés Terézvárott című , már-már kisregény-
nek is beillб  hosszabb elbeszélésben játszik sorsdöntб  szerepet . (A továbbiakban majd 
részletesebben szálunk rdla ). Patricia-Ludviga nemes Arnold Urbánt бl született fia, Oli-
ver Urban a Léda című  drámában jut szerephez . Mindaz, amit ez utбbbirб l és Ignjat 
Glembay második feleségéről, Castelli bá гбnéгб l e fiktiv családi krбnikában megtudunk, 
témánk szempontjábбl figyelemreméltб . A prбzakötet Ivan Križovec című  darabja úgy-
szintén több vonatkozásban érdekes e dolgozat kontextusában . Egyгészt , mert Križovec 
döntб  szerepet játszik azAgónia cfmű  drámacselekményének alakulásában , fgy a dráma 
jobb megértéséhez is segítségül szolgálhat . Prбzában megformált alakja igen lényeges 
azért is , mert általa fontos mozzanatokra derül fény Krleža kett бs Monarchia-képének 
vonatkozásában . A Glembayak prбzakötet két utolsб  darabja , a Klanfar főispán lako-
dalma és a Klanfar Varadifalván a Monarchia bukása után követkcz б  korszak irodalmi 
megformálásához készített el ő tanulmánynak is tekinthet ő , amelyből a drámatril бgia 
harmadik darabja , a Léda születik , amelyben a Monarchia világában gyökerez б  glem-
bayizmust a nála jdval értéktelenebb , silányabb és alantasabb klanfarizmus váltja fel. 

Claudio Magris a Habsburg -mftosz fб  vezérmotívumai között a kivetkezdket em-
Iíti: a nemzetekfelettiség proklamálását , az erdteljes bürokráciát és az érzéki és élvhajász 
hedonizmust . A nemzetekfelettiség eszménye a Glembayak polgári életvitelének szerves 
tarozéka anélkül , hogy hangtoztatása különösebb hangsülyt kapna , a hedonizmus azon-
ban valamennyi Glembay jellemzel vonásai közé tartozik , a legkoncentráltabban pedig 
Ignjat Glembayt jellemzi. És második felesége , Castelli bárбné az, aki még rajta is túltesz 
az élvhajhászás terén, 6 a hedonizmus — rafináltan dekoratfv bécsi változatának eleven 
megtestesü ]ése.A Glembayakról fejezetben olvashatjuk a következ бket : „Castelli bárб-
né titka voltaképp végtelenül egyszerü volt: a sors bámulatos életművészettel áldotta 
meg, s ami még ennél is csodálatosabb , vele született életm űvészetét a mi súlyos és 
szomorú viszonyaink közepette is gondosan ápolgatta , mint üvegházi drága virágokat az 
avatott kéz. 

Hirdhedt aranybetétes , rбzsaszfnű  selyemsantung toalettjében, puderes arca csak-
nem bohбcszerűen kísérteties alabástromával , betegesen áttetsz б  kezével Castelli bárб -
né a mi kispolgári viszonyaink közepette a századfordul бn már-már megközelftette azt 
a jelenséget , amilyennek e zagyva kor férfiai a démoni n ő t álmodták. 

Mint amolyan egykorú angol portré , zöld-arany megvilágításban, éppenséggel nem 
valami ízlésesen, s egy kicsit mindig úgy hatott , mint dilettánsoknak tetszd , giccses kép. 
Elütd színei — a fantasztikus citromsárgával kombinált almazöld , avagy okerral ékesített 
fehér taft, az arannyal társított ciklámen — kfgyбbбr cipellбje , s orgona-, glicínia- és 
tulipánszirmokkal zsúfolt japán napernydi, mindez roppant kirfvd jelenség volt a mi 
koldus viszonyainak közepette , s fényűző  voltánál fogva meglehetбseП  költséges is. En-
nek tulajdoníthatб , hogy igen nagy becsben állt századvégi dilettáns életművészeinknél. 
A fiatat Charlotte bárбné méltбságos asszony életigenlése körvetten , túlzás nélkül mond-
hatni , vad volt . Nagybecsű  szubjektuma oly titkozatosan értékes volt számára, hogy 
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önimádata legrejtettebb zugában 6szintén hitte és vallotta, hogy a maga személyének 
élvezete ÉS életöröme egyetlen mértéke a dolognak és eseménynek , s hogy nincs is a 
világon, ami felére akđr legparányibb szeszélyével." Mindez azonban közel sem ilyen 
közvetlenül, hanem szemfényveszt б  módon e vad testiség ellentéteként „éte гikusan, lírai 
IeheletszегSségként" nyilatkozott meg Charlotte mesterkedései folyamán. S ez máris 
sajátos megkülönböztetőjegye lehet a Monarchiaszerte tünetértékd hedonizmus „agra-
mi" változatának . Charlotte ugyanis, mint az „agrami" férfihedonizmus tárgya: megtes-
tesült hamisítvány, pontosabban: giccs. A Glembay-férfiakkal együtt, s itt most els ősoг -
ban Ignjatra gondolunk, Casteui bár бné is fzig-vérig racionalista, a fogalom Broch-i 
értelmében. Abban ti. hogy „a racionalizmus gyakran jár kéz a kézben életélvezettel", 
amely nem más, mint a rútság esztétikai átfedése , mellyel mindig a dekoráció mögöttesét 
tagadják. Charlotte ilyen megtestesült deko гáciб , mesterségesen létrehozott, racionális 
indíttatású „csinálmány". A környezet elma гadottsбgábбl, általános provincializmusból 
ered, az élet árnyaltabb mi пбségei ismeretének híányábбl, hogy Castelli bárбné a fatális, 
a démonikus és ellenállhatatlan f бt képviselhette a Glembay urak és tđrsaik szemében. 

A dekorativitás mint viselkedéseszmény válik belsd p Гogгamá Oliver Urban számára 
is, aki ugyancsak szerepelA Glembayаk prózakötet lapjain, hogy végsб  égvénnyel a Lé-
dában összegezze tfpusára vonatkozO véleményét az ft б. Oliver viselkedése tipikus pél-
dđja a bécsi „valce гszerüségnek", a fogalomnak ugyancsak Broch-i értelemben. 1? h đ t, 
hogy az udvartál szđrmazб, de kiüresedett etikai- esztétikai értékek átvétele mutatkozik 
meg magatartásđban, viselkedésében. Oliver viselkedése eszmén убгб l olvashatjuk a kö-
vetkezбket: „Elбkelбпek lenni azzal a bizonyos császári és királyi, fels б-ausгtгiai és ag-
rami fellengzбs laisser aller és savoir vivre-rel, de úgy, hogy ne hasson holmi öreg sza-
lonszínész elcsépelt fгáіisának, hanem magán viselje a гбgtönzб  leleményesség őszinte 
élményét. Igen, ostobaságokat fecsegni a szalonokban, k đznapi, aprб-cseprб  dolgokrбl 
társalogni (...), de úgy, hogy minden szó m ű remek legyen: fine, ez volt a mi lovagunk 
đ lmai netovábbja." 

A Glembayak prбzakötet darabjairól elmondtuk, hogy m ű fajilag nem határozhatók 
meg pontosan. A leginkđbb a Temetés Terézvdrott határolható be az elbeszélés m űfajába. 
Ez a mQ válságállapotot jelenft meg. F бhбse, Ramong Geyza szerelmi csalбdásárбl és 
öngyilkosságáról szól. Ramong szubjektív vđ lsđga azonban elválaszthatatlan az als бte-
rézvári tizenhetes dragonyosezred századeleji életfo гmđjátбl, amelynek fбhadnagya; el-
vđ laszthatatla гі  az Osztrák-Magyar Monarchia világát oly híven szimboliz б lб  cs. és ki 

tiszti garnizon életvitelétбl. 
A Temetés Terézvá тvtt cfmd elbeszélés elemzését indokolt azal kezdeni, hogy el б-

ször tisztázzuk, játszott e, s ha igen, milyen szerepet játszott megalkotás đbgn a Habs-
burg-mítosz., a fogalom Magris-i értelmében. A Glembayak p гбzakötet darabjai éppúgy, 
mint a d гámatrilбgia, a Habsburg-uralom, illetбleg az Osztrák-Magyar Monarchia fel-
bomlása után frбdott. „Ha a mítosz, mint Paul Valért' mondta egyszer, csupán szavakban 
létezik, tehát az đ tlényegítés folyamatán kívül nincs objektfv valóság, akkor Habsburg-
mftoszгб l még több joggal és meggyбzddéssel beszélhetünk a világhđboгú utáni iroda-
lom s azon frбk kapcsán, akik már nem úgy f гták le az osztrák-magyar világot, ahogy a 
szemük elé tárult, hanem ahogy az emlékezetükben élt, ahogy a nosztalgiájuk láttatta 
velük. (...) A Habsburg-mftosz egyáltalán nem enyészett cl a Monarchia szétesésével, 
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sut mintha ekkor kezd бdött volna el leghatásosabb és legérdekesebb korszaka." — álla-
pítja meg Magris. Hadd tegyi k mindjárt hozzá, hogy a Habsburg-nosztalgiát Magris igen 
sajátosan érti, sokkal inkább öntudatlan befolyásoltšágként, mint egy korszak utáni va-
l6ságos (vissza)vágyбdásként. Szбszerint idézve: „Egy már rögzült hagyomány önkénte-
len befolyása, menekülés a nyugtalan jelenbál, a saját múlt újrafeldolgozása és átlénye-
gítése, vagyis erбfeszftés az ember saját történelmi és emberi helyzetének 
megvilágítására  —1  tényezбk és okok bonyolult szövevényéb бl sarjad a Habsburg-mítosz 
utolsd korszaka." Krleža Habsburg-mítoszánál is szerepet játszanak a felsorolt momen-
tumok még akkor is, ha Musiléval és Karl Krauséval vetekedi i гбnia jellenizi Monar-
chia-képét. S hogy mégis egy, már rögzült hagyomány önkéntelen befolyásár6l van sz б  
az 6 esetében is, annak okát a korabeli horvát, illetdteg $zН$z Királyság val6ságában 
lelhetjük fel, ahol a Glembay-örökséget, annak felhígított, az eredetinél j бval silányabb 
változata, a Klanfarok világa veszi át. S ha nosztalgiát olykor mégis tapasztalunk Krleža 
Habsburg-mítoszában, illet бleg a Monarchia-képében, akkor az következetesen min-
denkor csak akaratlan lehet, s a Klanfar-i silányság ellenreakci бjaként teremtбdik meg. 

ATemetés Terézvároг  cfmt kisregénynek is beilld hosszabb elbeszélésében az Oszt-
rák-Magyar Monarchia világát a garnizonbeli tiszti életvitel ábrázolása jelenfti meg. Az 
elbeszélésnek már az elején szemük elé tárul az a tipikusan komdtos, kimért kaszárnya-
hangulatot árasztб  békebeli tiszti életvitel, amelyet Magris a Habsburg-mítosz legelter-
jedtebb motívumának nevez. „Als б terézváron két cukrászda volt, s a Deák utcában a 
szürke rokokd színházat Helmer & Fellener közismert császári és királyi épft бcég épí-
tette, a vidéki sz(nháznak udvari építészei, akik a kiegyezés dta kizár6lagos joggal bírtak 
Lajtán innen, Lajtán túl. A Magyar Nádor Kávéház és szálloda els б  ablakmélyedésében, 
öt és hét között minden áldott nap ott üldögélt, akár egy viaszfigura, Lip бtkeresztes 
waffenгokkjában von Schwartner feldmarschallientenant 6excelle Пciája, hadosztály és 
állomásparancsnok, s kapucínere mellett olvasgatta a Reichpost el бzб  napi számát, 
amely a délutáni vonattal érkezett. Von Schwartner altábornagy társaságában Dravec zky 
vezérбrnagy brigadéros pesti magyar lapokat olvasott, s néhanapján, rendszerint szom-
baton, öt бra után igen udvariasan és alantasi alázattal, az el б(гt távolságot betartva, 
lovag Warronigg lovassági ezredes lépett a tábornoki asztalhoz, a tizenhetesek parancs-
noka." 

Az idézett részlet nagys гeгQeп  érzékelteti azt a sajátos monarchiabeli uniformiz-
must, amely természetesen nemcsak az egyenruhákra vonatkozik, hanem sokkal mé-
lyebbre hatбan van jelen a szokásokban, a viselkedés (rott és (rattan törvényeiben, a falu-
és városképekben, az ép(tészetben. Mindezzel nem akarjuk kétségbe vonni, hogy Als б -
terézváг  és a garnizon megjelenítésében K гleža Pécset tekintette modelljének, valamint 
a pécsi hadapródiskola és a pesti Ludoviceum tanári karnának bizonyos tagjait. Esetünk-
ben azonban sokkal fontosabb az a fajta összmonarchikus hasonl бság, arnetyrбl Csáky 
Móric a következdképpen fogalmaz: „A mai Közép-Eur бpa-vita a régid reális adottsá-
gaibбl indult ki. Ilyennek számít az a tény, ho gy  Közép-Eurбpában sokféle hagyomány, 
nép, nyelv, kultúra él viszonylag szűk területen, tehát sdrűn egymás mellett. Vitatottabb 
az a tudományosan is igazolni pr бbált nézet, hogy az etnikai, nyelvi és kultúrális kölcsön-
hatásoknak itt úgyszбlván konstitutív jelent6ségük van, s hogy az etnikai-kultúrátis ha-
tárokon át olyan összefonбdások jöttek létre, amelyek lehetdvé teszik közös struktúrák 
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keresését. Az ilyen közös struktúrákat természetesen nehéz empirikusan megragadni, 
de mindig újra felmutathatók létükre utaló tanújelek: a gondolkodás, frás, zenélés ana-
Iбg formái, a városépftési koncepciók, az architehtúra, a faluszerkezet hasonlóságai stb. 
Közös struktúrák fedezhet ők fel az frott és szóbeli irodalmi hagyomány azonos vagy 
hasonló toposzaiban is. Mindennek következtében a régi népeink életvilága hasonlft 
egymásra, legalábbis jobban, mint a környez ő  népekére. 

Létezik tehát feltehetdleg valamiféle közös tudat, a mentali ćások közös habitusa, 
amelyet a tudom đnyt6l távol đ ll6 turista is érzékelhet, amikor a régió egyik orsz đgđbб l 
vagy városából a m đsikba utazik." 

Krlcža szarkasztikus gúnnyal és ír бniával jelenfti meg az Osztrák-Magyar Monar-
chia elavult államberendezését oly frappánsan sz_imbolizál6 als бterézvđri tisztikart, élén 
Warronigg ezredessel, a parancsnokkal. Warronigg vérség szerint nem tartozik a Glem-
bayakhoz, csak mint Glembay Olga férje és Laura apja, de ugyanazt a monarchiabeli 
feisdtfzezerre jellemz ő  mentalitást testesfti meg, mint a civil Glembayak, csak milit đns 
változatban. Alakja vetélytársa, dr. Ramong Geyza f őhadnagy szemén keresztül láttatva 
nyer ábrázolást. 

Ramong Geyzának a K. u. K. als6terézvári tisztikarával szembeni megvetése az, ami 
leleplezi e tisztikar legfőbb gyöngéit. Ramong indulatossága és szarkazmusa több síkon 
is hiteles. Mindenekelő tt azért, mert okkal s joggal tekinti magát társainál különbnek: 
emberi értékei szellemi habitusából és ambici б ibбl következnek, ami összehasonlftha-
tatlanul magasabb igényességr бl, emberi, erkölcsi és szellemi kvalitásokról tesz tanúbi-
zonysđgot, mint amilyenekkel tiszttđrsainál találkozhatunk. Közvetve tehát Ramong 
Geyza szarkazmusa a Monarchiának mint államapa гátusnak a kfméletlen bírálatát is 
magában foglalja: 

„Az ember, ha huszártiszt, rendszerint n őcsábász, de akkor gáláns beteg, szifiisze 
van, pesti parfümtől illatos, lakkban, vörös nadrágban feszít, mint cirkuszi pojáca, s azt 
suttogják róla, hogy komoly sikere van a hölgyeknél. A nőcsábász szükségképpen piper-
kőc, bífzlik a brillantintól, higannyal keni magát, megvan a maga donjuan-logikája és 
asszerint is él. Háztulajdonos egyetlen leányát veszi feleségül, s mint egyetlen háztulaj-
donoscsemete férje, saját házában lakik (...) végül husz đ rбrnagyként fejezi be életét, 
mint felszarvazott paralitikus. És Ramong Geyza sohasem tudta megérteni, hogy mi is 
a titka tulajdonképpen annak a hölgyeknél elért bizonyos sikernek. Már serdül ő  kamasz 
korában is méltóságán alulinak érezte még a gondolatát is annak, hogy odalépjen egy 
nagyságos kisasszonynak nevezett (kispolgári) hölgyhöz, s a poj đcák vörös nadrágjában 
hajlongjon elő tte: „Pardon, kedves kisasszony, ha meg mélt бztatik engedni, ha nem 
zavarok, szabad egy kering őre?!" Oly nevetségesnek látta magát, mint ódon bársonykü-
tésй  albumok karikatúrđját: „Pardon kedves kisasszony, engedelmet kérek, drága kis-
asszony, meg mélt бztatik engedni, hogy beniutatkozhassam önnek: Ramong vagyok! 
Nemes Ramong! Örkényi és magasfalvi nemes Ramong Geyza, a tizenhetes ezred f đ -
hadnagya. Vörös nadrágba bújtatott szifilitikus vagyok, és hajam csöpög a briilantint б l! 
Az ön apja ugyebár, gyógyszerész? Tekintélyes, j б  menetelű  gyógyszertára van a fő téren: 
szfnes gilisztacukrokét đrui taxa szerint, I. Ferenc József-keser űvizet meg hashajtó teát. 
Az édesapja gyógyszertára igen gyönyörO, és a kirakatában azok a mélylila hipermangá-
nos üvegek — mesések? 'Ibssék elhinni, számomra különös kegy volna, s végtelenül bol- 
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doggá tenne, ha gyбgyszeгész-unokák apja lehetnék; јбvendбbeli apбsom, remélhet őleg 
lesz olyan nagystпJ, hogy hozomány fejében nászajándékul nevemre íratja azt a kéteme-
letes sarokházat a Mária Valéria és a Korvin Mátyás utca sz đgletén!" 

A Glembay-kör tagjait méltatбi általában nem szokták tragikus egyéniségeknek 
tekinteni, de szabályt er ősítő  kivételként szokás Ramong Geyza azлgónia Laurájának 
alakjára tekinteni. Az 6 sorsuk, megftésésünk szerint is, val бban tratikus. S ha nem is 
szabad mindenben százszázalékos hitelt adni Krleža Glembayakra vonatkoz б  kijelenté-
seinek, azt mindenképp vitán felülinek kell tekintenünk, hogy a Glembay-alakok pszi-
cholбgiai megformáltsága maga a tökély, s ha elemzésünk nem is korlátoz бdhat e pszi-
cholбgiai tökéletességre, mint ahogy Krleža sugallja, egy pillanatra sem hagyhat б  
figyelmen kívül. Pedig első  pillantásra val6jában e pszichol бgiai hitelesség erősen meg-
kéгdбjelezhetб , mert mintha csupa гikoltб  túlzás lenne minden, ami e kör tagjaival 
történik. Vegyük most közelebbrdl szemügyre Ramong Geyza alakját, akinek sorsa már 
zsenge gyerekkorában megpecsétel бdik azáltal, hogy vétlen áldozata lesz az apját ért 
véletlen balesetnek: „đ rkényi és magasfalvi Ramong Geyza meglehet бsen bonyolult 
egyéniség volt. Ramong Aurél nyugalmazott huszá гalezredes egyetlen fiának igen szo-
morú és sivár gyerekkor jutott osztályrészül özvegy apja mellett: apja ugyanis fiatal 
huszártiszt korában, verseny közben, leesett lová гбl, s özvegységén túl, falábú rokkant-
ként élte szánalmasan csendes, boldogtalan életét. (...) Maga az a puszta tény, hogy 
édesapjának mű lába van, a fiút hallgatag, h űvös távolságra idegenítette apjától: Ramong 
Geyza gondolataiban már kezdettб l fogva úgy élt az apa, mint harmadik személy: rend-
szerint úgy is gondolt rá, mint valami falábú idegenre (...)Már egész kicsi gyerekkorában 
idegen és kellemetlen volt neki apja testi fogyatékossága , s talán még kínosabb az a tudat, 
hogy rokkant létére apja ostoba táncmulatságokra jár, hogy a szalon búto гjaiгбl évszám-
ra sem kerül le a fehér vászonhuzat, hogy az ordonánca süti a palacsintát (szaga, akár a 
Schicht szappané), hogy az apja minden reggel pálinkázgat és büdös po гtoгicбt szfv. E 
kellemetlen viszonylatok komplexusában Geyza annyira elidegenedett a szül бí háztбl, 
hogy бszintén soha sem is érezte hiányát. Tizenegy éves kora бta katonai intézetek 
növedéke volt, ámde növendékként is szinte borzongással gondolt a családi otthonra, 
mint kellemetlen helyre, ahol a vakációját szokta tölteni. (...) Ramong ugyanilyen h űvös 
távolságban élt a szürke, hétköznapi dolgokt бl, s egyetlen szenvedély fű tötte csupán: a 
matematika. A kőszegi katonai alsб  reáliskola elsб  osztá!yát6l kezdve a m đhrisch weiss-
ldreheni technikum befejezéséig Ramong fenomén volt: a matematikának szinte látnoki 
megszállotja, a sz б  elvonatkoztatott értelmében, aki elszigetelten  61 az életvalбságtбl. A 
fбk iránt sohasem mutatott különösebb érdekl бdést; nem is értett a nyelvükön, s a 
bűbájos Olga ennek az ifjúnak a szemében egyszeriben eszmény lett a sz б  legnemesebb 
és legnaivabb postpetrarcai értelmében." 

Ramong Geyzáb6l tehát szinte teljes egészében hiányzott a kicsapong б  és szellemi-
leg teljesen igénytelen, mindössze a tiszti úri becsületsz б t (formálisan) komolyan vevб  
mentalitás. 6 is a szб  legnemesebb értelmében volt rendhagyó figura, különc. Ramong 
Geyza úgy volt tökéletes nobilitás az alsб tегбzváгi tiszti kaszinбban, ahogyan Kosztolányi 
Édes Annája volt tökéletes cseléd. S hogy véleményünk szerint, nem önkényesen vonunk 
párhuzamot közöttük, az több mozzanattal is alátámaszthat б. Mindenekelőtt azzal, hogy 
mind a civil, mind pedig a tiszti változatot illetlen a korrupci б  és a képmutatás szabja 
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meg a magatartás és viselkedés szabályait; Ramong Geyza társadalmi közege éppoly 
korrupt, képmutató és hazug üresfej ű  és lélektelen, mint Édes Annáé, Kosztolányi em-
lékezetes regényében. Az el őbbi részletezés helyett elég, ha utalunk arra a grandiózus 
cselszđvésre, amelynek az als6terézvári garnizon elvakult, ostoba rangkórsága és tekin-
télytisztelete folytán az egész tisztikar nevetséges, önmegalázó módon az áldozatául esett 
Ramong Geyza sorsának tratikumát (akárcsak Édes Annáét is) a környezeténél való 
különb volta hfvta el ő . Mindehhez hozzátársftva azt az „idegenséget", amelyet Ramong 
Geyza testesftett meg dragonyos tiszttársai között a maga matematika iránti szenvedé-
lyes érdedбdésével, általában az érzékenységével, intelligenciájával, kora gyerekkoráig 
visszanyulб  magányosságával. Krleža pszichológiai megoldásai elsó pillantásra val бság-
gal bombasztikusan eltúlzottnak tetszenek. De ha jobban megfigyeljük drámai konflik-
tusait, még csak azt sem állfthatjuk, hogy Krleža ad absurdum viszi az ábrázolt konflik-
tusban potenciálisan bennefoglalt lehet бségeket. Sokkal inkább a гrбl van nála szó, hogy  
vérmes temperamentumából következően Krležának egyszer űen el kell túloznia az ese-
ményeket, végletekig kell vinni őket — s mert ezt meg is teszi, s mert általa legautentiku-
sabb frfli vonása ölt alakot —, egyszerűen elhisszük neki. 

Így vagyunk a Temetés Terézvárott Ramong Geyzájának öngyilkosságával, magára a 
tényre gondolva, persze, hiszen az fr б  igen bölcs méhéktartásra valló megoldással, nem 
foglalkozik közvetlenül az élete végs б  küzdelmét vívó Ramong Geyza gondolataival, 
csak az öngyilkosság tényét közi, szenvtelen tömörséggel. De ugyanúgy elhihet đvé tudja 
szuggerálni a felszarvazott férj, Warronigg alezredes csupa kicsinyes bosszúvágytól liheg б  
halottpocskondiázásá іak mélyen hiteles pszichikai hátterét. K гleža, mintegy đnön tem-
peramentuma fölé kerekedve, önmaga ellenében: csodálatos arányérzékkel tudja hite-
lessé és emberivé tenni az ábrázolt egyént és helyzetét, s megvillantani az élet egészét is 
eközben, sajátos krležai látszögböl: mint egy sötét b űnügyet. Idézzük ennek érzékelte-
tésére egy részletet: „Két nappal azel бtt, amikor a kora hajnali órákban felverték álmá-
bбl, s a sötét és undok virradatban elindult, és amint aztán Ramong szobáj бba benyitott: 
a padlón heverб  halottnál sokkal mélyebben lesúlytotta Géricault színes helíogravure-je: 
a Medúza tutaja, amelyet megpillantott a falon. Az egyszer ű  iгбasztal négy rajzszöggel 
feltűzött másolat oly gyermeteg naivan volt odarögzítve, mint ahogy kisdiákok szokták 
falra tűzni бrarendjtiket. 

Gércault kifi ggesгtett hajótörésében, a négy rajzszöggel falra rögzftett képben volt 
valami gyermeteg, kisdiákos és kamaszos! Láttára Warroniggban megmoccant valami 
homályos érzés: a közte és a padlón fekvfl halott közti különbség élettani felismerése; 
ez a fájó gondolat valahol a véráramában bukkant föl, mélyen és sötéten, lomhán és 
súlyosan, akárcsak a venбz vér a test mélyébбl. S a kenllgetd h űdés szélére Warronigg 
ösztönösen nagyot sóhajtott, nehogy elvágódjék. Warrotiigg persze tudta, már egy éve 
tudta, hogy Ramongot gyöngéd érzelmi szálak fűnk Olgához. De nem sejtette e kap-
csolat mély és bensбséges voltát, mely arra bfrta Olgát, hogy még a Géricault kép titkát 
is feltárja bizalmasa el đtt. S ez a felismerés megd đbbentette. Olga ezek szerint mindent 
feltárt az elб tt a suhanc előtt. (...) 

Géricault Medúza tutaját Olga a maga hajótörést szenvedett hála& Iga szimbбlu-
mának tekintette. Márpedig, ha ez a természeténél fowa büszke és fékezhetetlen te-
remtés feltárta ezt a meghitt és véres titkát , az aligha jelenthet mást, mint hogy Olga 
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legújabb frivol szeszélye, mint 6 hitte, nem tartozott azok közé a büb đjos szégyenek 
közé, amelyeket tehetetlenül is türelmesen kellett elviselnie éveken keresztül. És aligha-
nem sokkal véresebb volt azoknál. Ebben kétségtelenül egy sötét közbotrány, olyan 
fenyegetб  veszély elemei rejlettek, amely bármely pillanatban kitörhet. 

A neveltetésnél fogva szđmos konvencionális el б ítélettel terhelt és szoci đlisan kor-
látolt kékvér, Warronigg pedig semmit бl sem iгtбzott abban, mint a botгánytбl. Márpe-
dig az 6 szemében a válás a legbanálisabb botránynak számftott. SzAzszorta inkább 
mindent, de a hálбszoba függönye ne rebbenjen szét!" 

Alapvetően különbözik férje elképzeléseit б l Olga Warronigg Ramong Geyzához 
fűzбdб  valбdi kapcsolat đnak természete. Olga felfigyelt ugyan a matematika mélyen 
csillogб  szemű  ifjú  dоКtoгбга , de egykettбre el is unta annak iránt a tápl đ lt heves szerel-
mét. Olga sekély emberi lénnyé vált férje oldalán. Minderr ől részletesen olvashatunk a 
kötet Glembayakrбl cfmú fejezetében: „... a napos belvederei lakás, hét utcai szob đval 
és livrés inassal, Olga Glembay Warronigg szám đra hđzassága elején amolyan zso оgftб  
kđbftбszer volt csupđn, hogy rđ  ne ébredjen a maga borzadállyal és p đnikkal teli valбsб -
gára. Idővel aztđn a tobzбdб  jбlét, a pazar életm бd, a lovak és lovasok, a bá гбk és 
lovagok, a szalonok és t đncestélyek...: a maga Glembay-B đгbбezy gyerekkorán đl egy 
fokkal magasabb szinten zajld élete varázsa teljesen elszédítette, s a fiatalasszony hab-
zsolni kezdte a nagyvil đgi élet üres és léha örömeit. Lunch гб l dinerre, teáról teniszre járt, 
reggel magyar cs бdör hátán lovagolt, este dfszel бadás az operában, fбúri társaságok, 
ahol a meghfvбtбl a tđvozđsig minden úgy hat, mint valami metafizikai sznobizmus in-
tézményesftet öncélúsága, s ahol az ultima ratio reгum a társalgđs, a tđгsalgásban a 
meghitt tréfa, t гéfálkodásban a meghitt flört." 

Olga Glembay-Warronigg Ramong Geyzával val б  talđ lkozásakor „élete haj б töгé-
sét" szinte teljesen híján az őszinte belsб  đtélésnek „vallotta" meg a fitalernbernek. A 
belsб  sekélységnek, elüresedésnek azon a mélypontján, amelyet (minden bizonnyal le-
gyintбen) így foglal a maga részér б l össze: „Mein Gott, em Erlebnis mehr oder weniger 
ist ja schliesslich egal." 

Mindazonáltal nagyon szimpla képet festenénk Olga Glembay Wa ггoniggr6l és a 
hozzá, kétes érték, felem đs egyéniségével oly közeli Ivan K гižovecről, ha kizđгбlag 
❑egat(v tulajdonságaikat hangsúlyozn đnk. Mindkettten a maguk módján egy hal бdб , 
érvényes értékrendet nélkül đzö társadalom képvisel б i. Ivan Kгižovec alakjára majd az 
Agónia részletes elemzésekor kell foglalkozni. Olga Warronigg Glembay személyiségére 
Kгleža a drámat г ilбgiában már nem téz ki. Megftélésünk szerint Olga a maga flörtjeivel, 
káprđzatos toilette jeivel, társasági szokásaival és viselkedéskultúr đjával, a végé járó 
Osztrák-Magyar Monarchia egyik tipikus f б i képviselбje a társadalom fе lsб  tfzezгének 
körébб l. Ő  az, aki a maga módján megpróbálta úgy végignézni az életet, hogy hfj đn 
legyen minden lehetséges, elképzelhet б  és elfogadható jövбképnek. Annak jegyében 
tehát, ahogy Hugo von Hofmannsthal fogalmaz err б l: „Boldognak lenni —remény nél-
kül." 
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CSÁNYI ERZSÉBET 

KRÓNIKA ÉS METANARRÁCIÓ 

Ivo Andrić  és Kassák Lajos hfd-regényei köt đtt viszonyhál6zatban t űnnek fel: címe-
ikben jelzik a tárgyválasztás fontosságát, a hfd dönt ő  szerepét. 

A híd és a hfdépftés fogalomköre eleve magában hordozza az emberi alkotás, a 
konstruktfv cselekvés jelentését, melynek eredménye a felülkerekedés maradand б  em-
léke, egy impozáns épftészeti müalakotás. 

A hfd mitikus szimbб lumértéke köztudomású. A szimb бlumszб tár szerint: „A hfd 
átјбгб t képez a föld és az ég között, az emberi és az emberfeletti állapot között, átvezet 
a múlandбságbбl az öröklétbe, az észéki világb бl az érzékfölöttibe... Két mozzanat dom-
borodik ki: az átјбгб  jelképessége és ennek az átmenetnek a gyakran életveszélyes volta, 
amilyen minden beavatd utazás. A földr ől az égbe vezető út azonosftja a hidat a szivá г -
vánnyal... Ezenkívül a hidat különböz б  formákban azonosítják a világ tengelyével, külö-
nösen létra alakjában , amikoris a hidat merdlegesnek kell tekinteni." 1  

A szбtár felhfvja a figyelmet a pontifex címre (a rбmai császár, később a pápa c(me), 
melynek jeletése: hfdépitб. Jelenti egyben a hfdépft б t és magát a hidat is, ég és föld 
közötti közvetítő t. 

A híd eme jelképtömörft б  jellegénél fogva válik a metana ггáciбs vizsgálбdások ké-
zenfekvб  tárgyává; a híddal és épftésével kapcsolatos megnyilatkozások eleve az alkot б i 
önreflexió formái kđzé tartoznak. 

A híd-regények kapcsán ezért természetes és szükségszertl, hogy a polihisztorikus 
regény pгoblбmavilágábбl kiгagadhatб  tünetek közül éppen a mentanarráci б  explicit és 
implicit jelenségeire kérdezzünk гá. 

Andг iб  prбzaművészetének megközelítésében ez könnyftést is jelent, mert segít гб -
világitani arra az ellentmondásosságra, amelyet ez az elbeszélésm бd hordoz hagyomány-
elvúséget és modern láttatást magába ötvözve. Egy irodalmi beszédm бd önreflexiбs 
készsége önmagában nem jelent értéket, nem is jelenthet, hisz bizonyos pr бzaformák 
teljesen kizárják az önmaguk гб l valб  beszéd lehetбségét. Ha viszont láthat бakká válnak 
a metana ггáciб  tünetei, akkor azok szerepe mindig att бl függ, hogy hogyan épülnek be 
a mtt zárt jelrendszerébe. A századunk 20-as, 30-as, 40-es éveiben keletkezett alkotások 
metanyelve a XIX századi realizmus metanyelvének pa гбdiájaként működik, egyébként 
anakronizmus lenne. Ilyen értelemben tehát egyfajta ko гéгzékeПység, modernség mu-
tatбja a mű  önreflexiбs beszéde, mely által az fr б  a maga mбdján ad választ a századel б  
sarokba szorftб  kihfvásaira. 
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Az 1945 -ben frбdб  regényben Ivo Andrié a klasszikus realista prбхahagyomány 
csapásain indult el. A val6ságmegközelftés ily formáit vajon hogyan és mennyire defor-
málja, hogy eleget tehessen a modern pr бzaírás követelményeinek? A válasz egyik as-
pektusát a Hfd a Drfnán metanarrácids vonulatának „felfedésével", kiemelésével vilá-
gíthatjuk meg. 

Mieldtt erre rátérnénk, szemlét kell tartanunk azon kritikusi kitételek fölött, ame-
lyek igyekeznek megragadni az Andrié prdza hagyományosság és modernség közé feszí-
tettségének gбcát. Ezek a megállapítások mind a szöveg öntudatának problematikája 
körülforognak. 

Andrié regényeinek strukturális alapjait Jovan Deretić  nem is annyira a klasszikus, 
realista vagy történelmi regényben látja, mint inkább a kr бnika-formában, a na гráci6 
történettudományi szférához vall közelségében. A történelmi hitelesség igénye a re-
gényben a fikcid, a kitalálás, a m ~1viség, a mesterkéltség, az egyéni hangvétel kizárását 
vonta maga után, noha a narrátor hatásköre maximálisan megnövekedett. A mindentál 
függetlenftett elbeszéé đ  teremtő  szerepét az frd igyekszik elrejteni, mert célja egy kollek-
tfv sorsot, közösségi tudatot kivetítd, makrokozmikus orientáltságú (deduktív) regény-
világ kialakítása. Ennek feltétele az idd nagyfokú objekt іv zálása. A tér és az idd objektív 
keretei Andriénál kétségbevonhatatlanok, még a költdi fantasztikum altcrantfv pr бza-
formáival kísérletező  műveiben is. Ezeket vizsgálva PredragPalavestra megállapítja: „Az 
álmók és a valбság nem vegyülnek egymásba, az illúzi бk szit.szdrddnak és semmivé 
foszlanak a reális világ küszöbén..." A regényszert7ség és a történelmiség közötti viszony 
ilyenfajta modellálása tehát eleve meghatározta a narrátor, a h6sök, az epiz бdok kiala-
kftásának irányát, lehetőségeit. A helyi történelemrdl sz бlб  beszámolб  az irodalmi tör-
ténetmondással könnyen lel érintkezési pontokra. Andrié paradox mádon éppen azért 
vállalkozik nagyfvd történelmi krdnika megírására, mert világképe lényegében történe-
lemellenes, változásellenes. Valami soha el nem múld, leülepedett, lerakddott létigazság 
után kutat a változékony történelmi felszín alatt, írja 7ovan Deretié. 2  

Petar Džadžiб  is megállapítja: „Andrié realista megformálást alkalmaz, olyan moti-
vációs rendszert hozva létre, amely az események ok-okozati során alapul. Olyan művé-
szetre törekszik, amely a val б  élet illúziбját kelti. A legendák és mítoszok azonban a 
metafora akauzális rendszerén nyugszanak. Ezért az akauzalítás a regényben »esetként« 
van feltüntetve. Az »eset« legtöbbször a гftikus-legendás történések travesztiája. Az 
alakok egyéniesftése Ivo Andriénál realisztikus jelleg ű , a jellem lélektani elemuésén ala-
pul, míg a mitikus jelleg maga ismétlddd életformáival mindenekeldtt a kompozfcidban 
ütközik ki... Amennyiben — a Hfd a Drfnán-r бl szilva — a realista regény sajátosságai a 
szilárd fabula, a jellemek lélektani elemzése, az ok-okozati viszonyok és az elbeszélés 
viszonylagos megbfzhatdsága, azt mondhatjuk, hogy Andrié regénye csak részben elégíti 
ki ezt a sémát. A Hfd a Drfnán cím ű  regénynek nincs szilárd fabulája, az ok-okozati 
viszonyok a cselekmény- vagy személyiségfejlddés dönt ő  pillanataiban megtörnek. Az 
elbeszéld viszonylagos mebfzhat бságának és a jellemek lélektani elemzésének realista 
feltételét viszont kielégíti." 

Gajo Peld is Andrié írásművészetének koráramlatokkal szembeszegtild jellegibdi 
indul ki. A domináns, induktív beállítottságú (az egyest ől az általános felé haladd), int-
rospektív regényírás helyett Andrié regénykr бnikája megteremti a korszer ű  deduktfv 
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prбzafrбi eljárásokat. Az egyéni élményfeldolgozás helyett a társadalmi tudat egy közös-
ség fennmaradására helyezi a hangsúlyt. Objektfv szemszögd elbeszél бјének mindent 
átfogó pozfciбja van. A korabeli pr бzafrбi törekvésekkel szemben, amelyek felbontják a 
XIX. századi regény elemeit, Andri ć  mindinkább szintetizálja őket. Az implicit szerepi1 
narrátor explicit sze гepüvé válik, a krбnikafrбtбl függ, merre irányftja az elbeszélés me-
netét. Gajo PelеŠ megállapítja, hogy ez a XIX. századi regénytechnika továbbfejlesztése 
a jelenkori pгбza keretei között — az elbeszél бnek mint az elbeszélés fб  épftбjének ma-
ximális önállбsitása 4 

Radoman Kordič  Andrić-elemzései a pszichoanalitikus m дértelmezés útját járják, 
a kutatási mбdszeг  kiválasztásának indokoltsága szerinte a md provokativitásában rejlik. 
A kollektív tudat mint fбhős az emberi élet univerzális tabuit és elemi vágyait hordozza 
Andrié mdveiben. Ebben a megvilágításban is kiderül, hogy e prdza бгzi a realitás kere-
teit. Kordié egy elbeszélés „archeológiáját" elemezve megállapftja: „Az elbeszélés pszi-
chológiai realizmusát és filozófiai jelentésének mint mftosznak az átélését, az archetípus 
abszolút realitását az elbeszélés struktúrája hangsúlyozza, amely az élet teljes képzetét 
kelti. Másrészt, az elbeszélés lélektani realizmusa és filozófiai jelentése az elbeszélés 
struktúráját logikussá és szükségszerúvé teszik az élet ábrázolásának struktuáci бs elve 
szerint". Egy másik szöveg vizsgálata során Kordi ć  azt is leszögezi, hogy Andrié elbeszé-
Iбje a XIX. századi prdza narrátor-modelljének felel men: klasszikus, személytelenül 
moralizáld, a fölöttes-én objektivitásával rendelkez б  tudat. 

Stanko Korač  Andriérбl szб lб  könyvének bevezetбjében írja: „Noha Пбmely kriti-
kusoknakúgy tdnik, Andrié regényei nem hagyományosak sem struktúrájuk, sem tema-
tikai keretük, még kevésbé filozбfiájuk szerint. Nem a polgári világot és annak rendjét 
ábrázolják..." Andrić  szerinte modern frd, aki az ember egzisztenciális határhelyezeteit 
láttatja: az immanens félelmet, a halált, a szenvedést, a b űnt 6 

Nikola Koljevi ć  Andrié-portréja is felhívja a figyelmet az frб  modern áramlatokkal 
szembeni ellenállására. Idézi az fr б  levelét, amelyben a széltolók közt legszéltol бbbaknak 
a magyar futuristákat nevezi. Koljevié is szembesül azzal a kihívással, amelyet And гiб  
művészetének hagyományosság és modernség közötti komplexitása rejt magában: 
„Szem elő tt tartva az Andri Ć-mdvek történelmi tárgykörét és lefr бmбdszerének krбni-
kusi objektivtását, kritikaírásunk egy része Andri ćot realistának kiáltotta ki, olyan fr бnak, 
aki folytatja a hazai és a XIX. századi nagy európai realista hagyományt De Andrié 
prózájában maga a »valóság« fogalma sokkal szélesebb és összetetebb, mint amilyen a 
klasszikus hazai és európai realizmusban volt." Nikola Koljevi ć  a valóságfogalom tágí-
tásának tekinti a regényidб  történelmi évszázadokat átfog б  nyitottságát, a többféle civi-
lizáciб  szellemi világának ábrázolását és a képzelet alkotta valóságok jelenlétét Az elem-
zб  szerint Andrié „irodalmi indentitása" azért tisztáhat б  ilyen nehezen, mert az fгб  az 
irodalomnál és a XIX. századi realizmusnál sokkal szélesebb és régibb hagyományra 
támaszkodott. Ezért nem képesek a szokásos irodalomkritikai osztályozások leírni And-
rié prбzafrásának oly egyszerű  s mégis megfoghatatlan struktúráját, írja a szerгб .7  

A Jakobson-féle fatikus, metanyelvi és konatfv funkciók közül felleg az elsd kett б  
explikáltsági foka lehet a vizsgálódás tárgya, mert az objektfv elbeszél б  távolságot ta rt  
az olvasóval szemben, nem szбlftja meg s nem ábrázolja. 
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A regény világképi koherenciájá гбl, szilárd realista támpo ііtjairбl lemondani nem 
hajlandб  гegényfrбi elképzelés nem alkalmazhat illúzi б t Iđ tványosan rombold önrefletiбs 
eljđrásokat. 

AI~d a Drfnán alapgondolata mégis a kor ö пértelmezб  művészeti megnyilvánulásai 
közül valб . Nem lehet véletlen, hogy And гié is megfogalmazza poétikáját, és hogy egész 
életében frja költői meditatfv feljegyzéseit —akárcsak a polihisztorikus regény vil đgiro-
dalmi képviseld, akik mind foglalkoztak esszéírással. A téma- és címválasztás (akár 
Kassáknál) önmagában egy olyan emberi tevékenységet emel ki, amely a monumentális 
alkotбerőre irányítja a figyelmet. A hfd regénybeli láttat đsa bizonyftja, hogy az fгбt is az 
építmény kreatfv lényegisége foglalkoztatta. Andriénak fgy lehet бsége nyfit arra, hogy 
đ ttételesen, a realitás talaját nem ingatva meg, de mégis kifejezzen és sugalmazzon egy 
olyan élménykört, mely a kor legfontosabb m űvészeti felismerései közé tartozott. 

A regényt indítd tájiefrás — mint egy szakszegy ű  képzőművészeti előadás — mбdsze-
resen veszi sorra a táj természeta!kotta és mesterségesen létrehozott látványosságait. A 
hegyeket, völgyeket és a Drfna folyd vizét is egy artisztikus néz őpontbбl szemlбlбdő  
tekintet jđrja végig: mintha egy festményr бl kapnđnk szakavatott magyarázatot, amely 
több látбszögböl is megvilágítja tárgyát, s száraz, pedag бgiai kitételekkel él. Ez a fajta 
megközelítés nem tesz különbséget a természetes képz бdmények és az ember alkotta 
létesítmények között: a hegyek amиteátrumra hasonlítanak, a völgy legyezбsтerűeп  nyflik; 
a te ггrészet tehát a híd „páratlan szépségéhez" hasonl бan megalkotott (!) m ű  benyo-
mását kelti. A természet- és az emberalkotta jelenségek szimbi бzisa jön létre olymбdon, 
hogy mindennek a gyökere a hfd, az általa képviselt érték: „Ha innen, a látóhatár aljár6i 
nézzük a vidéket, úgy tetszik, mintha a fehér hfd széles ívei al бl nemcsak a zöld Drína 
folyna és áradna szét, hanem ez az egész ver бféпyes és szelíd térség, mindazzal, ami rajta 
van, s a fđ lбbe boruld déli égbolttal együtt... A kaszaba a hídr бl élt, s mintegy elpusztft-
hatatlan gyökeréb ől nőtt ki."8  

A hfd ábrázolása aprбlékos figyelemmel méltatja az építménynek mint m űvészi 
tökélynek a tárgyiasulását: „Szemük hozzászokott a világos, lyukacsos, szabályosai és 
hibátlanul kivđgatt kövekbđl épült nagy hfd harmonikus vonalához. Ismerték mind a hfd 
mesteri mбdon faragott formáit és mélyedéseit"; „Itt á11 a tizenegy széles íven nyugv б , 
gondosan faragott kövekb бl épült nagy hfd"; „ez a nagy kбhfd, ez a páratlan szépségű , 
értékes épftmény" stb. A leírások szövegszer űen explikálják a hfdnak mint szimbбlum-
nak a jelentésköreit. Ezek: a szépség, az örökélet, a lényegiség. 

A hfd értékhordozб  jelentбségét tökéletes megalkotottságának, m űalkotásszeгП  mi-
voltának apгбlбkos leírásai bizonyftják. Vagyis: fontossága rrйalkotásszerűségében van. 

Ugyanezt fejezik ki az And гié világképben rejtбzб  abszurdumról szб lб  vizsgđlatok 
is. Osszevetve Andié művét az egizisztencializmus irodalmi vonatkozásaival, Kafka, Ca-
mus, Sartгe világával, Karlo Ostojić, kitéг  az Andrié-hősök szépség utáni áhftozás đra, s 
megállapítja, hogy ebben a val бság lehúzd erejétől valб  megszabadulás vágya nyilatkozik 
meg. A szépség a hfd finom harmóniájában testesül meg, s amfg ált a hfd, különös m бdon 
képes átalakftani a valбságot, frja a szeгrб. Megalkotott szépséggel, műalkotással meg-
változtatni a világot — a kritikus szerint ekképp összegezhetd az Andié-m ű  értékorie гі--
táciбs törekvése. A szépség mint érték csak addig hatékony, mfg t đгgyiasult formában 
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jelen van. Az egyik szöveg példája azt is bizonyftja, hogy a szépséggel körülvett halál 
elveszti tragikus megsemmisft б  jellegét. 9  

A mű , az érték, a szépség ellenpólusai a hiány és a halál. A Hfd a Dr[nán elemz б i 
már rámutattak azokra a feltú иб  példákra, amelyek ember és hfd sorsszer đ  összekđtött-
ségét jelzik; kett őt emelünk ki közülük, amelyek az éггék--hiány konstellációban jelent-
keznek. i. A hfd felépítésére Mehmed pasa azért szánja rá magát, hogy fizikai fájdalom-
ként jelentkezd hiányérzetét ől megszabaduljon. 2. Ali hodzsa is az üresség nyilal( б  
fájdalmát érzi a híd felrobbantásának gondolatára, majd a hfd tényleges felrobbantásával 
az 6 életének is vége szakad. to  

A hfd, felépülése elő tt és romba dőlése után a legalapvetőbb értékek hiányát jelenti 
a regény értékrendszerében. Fontos tényezd, hogy a hfd mint a szépség, a lényegiség 
đsforrása emberi alkotásként jelenik meg. 

A megalkotottság effektusai szorosan függnek a regény narrátorának helyzetét ől. 
Gajo Pele' gondolatmente szerint az induktÍv regényben az elbeszél б  szerepe implicit, 
hisz a főhős individuumának szubjekt[v impulzusait kell követnie, a háttétben kell ma-
radnia, s a kompozfciбt sem befolyásolja. A deduktfv regényben - mint amilyen a H[d a 
Drfnán — ezzel szemben explicit a narrátor szerepe, mivel fdhds nincs. A közösségi tudat 
ábrázolása, az általános érvény ű  bemutatása maga után vonja az elbeszélés szaggatott-
ságát, s a különálld helyzetleírásokat a narrátor f бzi össze. Ezzel az elbeszél б  a regény 
építésének legfontosabb elemévé válik, [rja Gajo Peleš.11  A maximálisan önállбs[tott, 
mindentudó elbeszélő  létrehozásával Andrié a XIX. századi regény narrátorának min-
denütt jelenlevőségét fokozta fel. A míivészi tökély megragadásakor ez a narrátor nem 
az alkotбembeг  szerepében tetszeleg, hanem a minden szeszélyt6l mentes t đгt netfrб  
körültekintő  objekitivitásának igényével él. Az exp licit elbeszélб  szerepkörének követ-
kezményeivel a szövegelemzés során is foglalkoznunk kell. 

Ennek az elbeszélésnek a szerepét egyes And гié-értelmezбk fluidnak nevezték, frja 
Sveta Luki ć. lz  Az elbeszél б  kiemelt helyzete járul hozzá ahhoz a jellegzetes pr бzafelfo-
gáshoz, amelyben a hangsúly magán az elbeszélésen van, magán a sajátságos nyelvi 
megformáláson, és nem az elbeszélten. Milivoj Solaт, 13  aki ez utóbbi felismerésre jut, 
általában véve megállapítja: minden irodalmi mú önmagáról is sz бl mint „frásrбl", beszél 
tehát aггбl is, ami benne meg van írva és ugyanakkor önnön irodalmi technikájáról, az 
„írás aktusáról" is — és nemcsak a ггбl az „életr6l", amelyet tematikusan átfog. 

Andrié esetében eIsi pillantásra pa гadoxálisnak tinik ez a fordulat, amellyel az 
elbeszélés tárgyárб l az elbeszélés módjára billen át a súlypont. Épp ezért fontos, hogy 
sokan ésгielik, s egy-egy vonatkozását megragadják. Bori Imre 14  említi Veres Pétert, akit 
zavar az Andrié-m űvekbбl kihallott „nosztalgikus literarizmus", mely a „magával ragadd 
átlélést", szerinte, gátolja. Az elemz ő  még megemlfteni, hogy Veres Péter jellegzetesen 
kelet-eurбpai tünetnek tartja ezt a nosztalgikus irodalmiságot. 

Nikola Koljevi5 15  az Andгié-próza legjellegzetesebb tünetének tartja azt a távoli, 
magasba helyezett pontot, ahonnan az elbeszél ő  szemléli és leírja a dolgokat. Errdl a 
pontról elindulva közelft meg bizonyos eseményeket és tárgyakat, de sohasem feledi a 
kгбnikafrб  alapvető  nézőpontját, a madártávlatot. Nikola Koljevié megfigyelése is meg-
erdsfti azt a tételt, miszerint Andrié regényében állandó és fontos szerepe van az öntük-
rözés reflexének. Az elbeszélői hang fölöttes helyzetét Bori Imre 15  Andrié hőseire vo- 
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natkoztatva „fenn a tet őn" szituációnak nevezi. Mfg a hósok csak olykor kerülnek ilyen 
összegezб  léthelyzetbe, a narrátor folyamatosan köt бdik a feliilkeгekedés tđvlatot adó 
állapotđhoz. 

Ahogy a regényhбs a magaslatról a vil đgba nézve önmagđt keresi, úgy a narrátor a 
műbeli világot ábrázolva saját jelenlétét, szemszögét is értékelteti. Ez a szemszög pedig 
a szóbeli elbeszél őköltészet mesemond бjđnak pozfciбjđ t tükrözi, aki egy Sehe гezđdé-
ösztönnel szövi az élit illúziбjđ t és folyásđt meghosszabftl elbeszélését. Aval бsđggal való 
találkozđs pillanatđ t Andrič  csak a történelemmel, a kollektív tapasztalattal vall szem-
besülés alkalmđval képes megélni. Ezért fordul a népmesék mondd!', legenddk és míto-
szok felé, s innen ered az az egyszer űség, természetesség és életszer űség, ami e próza 
hagyomđnyossđgđnak képzetét feikelti. Ezt a val бságfoгmálást Petar Džadži 17  archeti-
pikus imagináciбnak nevezi, s általa a viselkedés állandósult, paradigmatikus formái ke-
rülnek felszfnre. P гoblémđnk szempontjából ennek a neomitologikus prбzafrásnak arra 
a sajátоsságára kell rđmutatnunk, hogy korábban megfogalmazott, megformált, szl-
anyagba öntött valls đgtartalmakat, бsszövegeket épft be saját kont гukciбjába. Így And-
rič  egész prózaszövésére jellemzlvé válik a másodlagos megfo гmđ lás, az elbeszélés az 
elbeszélésben. Az elbeszélбköltčszet egyszerú, elemi formája, a mese nemcsak forma-
ként van jelen, hanem az elbeszélés saj đ tságos tartalmaként is. ls  Ugyanakkor nemcsak 
a mese duplázódik, hanem a narrátor is: az frI különleges ellszeretettel szerepeltetett 
mdveiben mesemondIkat. A tov đbbiakban is N. Koljevičre kell hivatkoznunk, hogy a 
regény összefüggésrendszerében eligazodjunk. Az elemzi szerint Andri č  számára a me-
se, a monda, az elbeszélés a világ modelljéül, szellemi hfdkhnt szolgđl: „a hfd szimboli-
kájában ugyanazt az értéket fedezte fel, mint az elbeszélésben". MindkettI a lét szubsz-
tanciáját hordozza a maga rejtélyes m бdjđn, s mindkettб  lényeghordozó képessége a 
megalkо tottsággal, a műviséggel kapcsolatos. Ezek az utalások ellször csak a hidra vo-
natkoznak, majd kiterjednek az elbeszélés, s tulajdonképpen a regény fogalmára is. 
Kisarkftva ezt az összefüggést, h d és regén}; hídépítés és regényírds párhuzamba đllftásá-
val szövegszenTen válnak explicitté a regényfrI törekvései: „Nincsenek véletlen épftmé-
nyek, olyanok, amelyek elszakadnak az emberi társadalomtól és annak szükségleteitöl, 
kívđnságđ tбl és felfogásától, amelyben keletkeztek, aminthogy az építészetben nincsenek 
önkényes vonalak és indokolatlan formák... És a hfd keletkezésé гбl és sorsáгбl szбll 
történet egyben a kasztiba és embereinek élettörténete is, nemzedékr ől nemzedékre 
szбll történet, éppúgy, mint ahogy a hfdrll sz бll minden elbeszélésben ott láthatni a 
tizenegy boltfvt hfd vonal đ t, középen fönn mint koronával, a kapuval." 19  

A hfdrll szólván Andri č  minden nagy műalkotás tökéletes megmu гĐcáltsđgára utal, 
amelyben nincs helye az „önkényességnek" és as „indokolatlanságnak", ugyanis minden 
„vonalnak" és „formának" jelentése van. E poétikai elvárás szerint csup đn mértani ki-
mértséggel, tehát maximális tudatossággal jöhet létre  ml.  A hfd konstruáltságának té-
nyét az frI tovđbbgondolja, s vonatkoztatja azokra a legendákra, mondákra, mítoszokra, 
mesékre, amelyek a hfd és a kaszaba szimblzisa révén létrejöttek. Az idézett szövegrész-
let szerint ezekben az elbeszélésekben valamiképpen IdtapinthatI a tizenegy boltfv ű  hfd 
vonala. Mivel a regénykonstituálI elemek között ezeknek a népi elbeszéléseknek köz-
ponti szerepük van, a fenti koncepciót egy lépéssel továbbvfve art feltételezhetjük, hogy 



KRÓNIKA ÉS METANARRÁCIÓ 	 101 

valamilyen formđban maga a regény felépítése is a tizenegy boltív ű  hfd tükre és lekép- 
zése. 

A hfd mint kép, mint vfzi б  jelenik meg: „A híd első  képe, melynek úgy rendeltetett, 
hogy meg is valбsuljon, természetesen még bizonytalanul és ködösen, egy tlzesztendds 
kisfiú képzeletében villant fel 1516 egyik reggelén." A hfd gondolata fgy kezdett ől fogva 
kötбdik a képszerűség, a megszerkesztettség képzetéhez. 

Mehmed pasa elhatározása is vizuális keretbe helyez бdik, és a leendб  mű  értékбrzб  
tulajdonságára irányítja a figyelmet: „Igy 6 volt az els ő, aki egy pillanatban lehunyt szem-
pillái mögött meglátta a nagy kбhíd szilárd és biztos sziluettjét, a hídét, melynek ezen a 
helyen kell létesülnie." 

A hídrбl szб lб  reflexiók motívumokként térnek vissza a regény kiemelt jelent бségű  
pontjain: fejezetek elején, végén. Petar Džadžié poéma-képeknek nevezi ezeket az el-
lenpontként ható elmélkedd-lfrai lefrásokat. A kr бnika eseményleírб  naггáciбjđbбl kivál-
va a híd-képek az örök érték rendithetetle Пségét szinlbolizđlják, szemben az élet és a 
történelem menetével, amely minduntalan kétségbe vonja ennek az értékrendszernek a 
létezését. Džadži ć  szerint Andrić  prбzájában gyakran felbukkannak nemes célzatú épft-
mények, amelyekrбl olykor kontemplatív extázisban sz бl. A hidat áb г  zol6 poéma-képek 
funkciбja a Hfd a D г  nán című  regényben mindenekeldtt az, hogy kialakítsa a marandб-
sáПtartósság—szépség emberi m ű  fogalomsort, amely azt példázza, hogy minden vég 
egyben kezdet is. And гiб  abszu гdumtбl terhes világában ezért nem uralkodik a tragikum, 
a hfd-szimbбluma mintegy leblokkolja a tragikumot, frja szerz6 ~o 

Az elbeszélés fölé emelkedd hfd-képek bizonyítják a legjobban Džadži ćnak azt a 
megállapftását is, miszerint Andriénál nem a narrátor a „mindentud б", hanem maga az 
elbeszélés, a mese. A hfd-leírások álland бan visszatérő  motívuma ennek a „mindentud б" 
elbeszélésnek a rituális-mitikus perspektfv đját állandбsítja a regényben. Mivel a mítosz 
lényege az ismétlбdés, nem véletlen, hogy Andri ć  naгđ tora már elbeszélt elbeszélést 
ismétel meg, a mende-mondák, népmesék, legendák elószđvegét tárja újfent olvasбja elé 
— megtűzdelve értékeld kommentđrral. 

A „mindentudб" elbeszélés légköre mesterséges: az alkotás alaphelyezetébe vezet 
vissza. A regény eseményvilágában is vannak olyan mozzanatok, amelyek a mitikus je-
lentés felöl a teremtés, a k гeáciб  eredendб  aktusát idézik fel, azt variálj đk. Maga a 
hídépítés a világteremtés gesztusával ér fel, melynek során megütközik a káosz és a rend. 
A regény mitikus jelentésrétegeit vizsgálva Petar D аdžié megállapítja, hogy a hfdépftés 
során történt baleset véletlennek t űnd mozzanatai mind összhangban vannak az бsi 
mftoszok rituális elemeivel. Az eredend б  alkotásrбl, a kozmosz teremtésérбl, a nem-vi-
lágbбl a világba valб  átlépésr6l szбlб  mítosz elengedhetetlen mozzanata az áldozatbeé-
pítés rituáléja. Valamiféle elevenségnek, léleknek az új épftménybe val б  befalazásával a 
szervetlen dolog a létezés magasabb szintjére ér. A drfnai hfdnak fekete és fehér áldozata 
is lett, totalitásban fogva ezzel az ellentétes értékeket: a rombolás és az épités er бit 21 

A regény harmadik fejezete a megalkotottság, az artisztikum effektusának újabb 
lehetбségét használja ki. A kardba húzott ember mint műalkotás a leggroteszkebb m б-
don hívja fel a figyelmet az alaktalanság természetessége és a megformáltság mestersé-
gessége közti ellentétre. A kínzásnak alávetett emberi testbál Merdzs đn, a hбhér készíti 
el a maga remekm űvét, mint szobrász a szobrot. Nyüv đnos szobrászkodásra és szfnel б- 
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adásra egyaránt hasonlft az a ténykedés, amely a mesterségesen meghosszabbított hal-
doklás folyamatát đ llftja ki a félelemt бl megnémult közönség elé. A látvány vizuálitását, 
köгnyezetbбl való kiszakftottságát, a műalkotás síkjára emelését a szöveg burkoltan és 
explicit módon is jelzi: „Ezen a térségen, mint valami magasra emelt színpadon, helyez-
kedett el Radisav... A többség némán nézte az emberi alпko4 amely természete ІІenes 
merevséggel, egyenesen ott volt az ü гben... Ahogy ott állt, derékig meztelenül, megkö-
tözött kezekkel és lábakkal, egyenesen, a karó mellett hátravetett fejjel, alakja már nem 
annyira emberi testre hasonlított, amely növekszik és szétesik, hanem inkább valami 
magasra emelt, szilárd és el nem múló szoborra, amely örökre ott marad." (A kiemelések 
telem Cs. E.) A semmiben kimerevített test távlati képe mellett mikroszkopikus közel-
képeket is kapunk. Résгleteiгe bomlik az arc: „... Figyelmesen szemlélte az arcát, amely 
meghuzzadt s szélesebbnek, nagyobbnak látszott. A szemek tágra nyíltak s nyugtalanok 
voltak, de a szempillák nem mozdultak, a sz đj tátottan állt s mindkét ajka görcsbe me-
revedett, mögüliik elvfehérlettek az összeszorftott fogak. Az ember m đr nem tudta 
mozditani az egyes arcizmokat, s ezért az egész arc inkább l đcvának látszott." 21  Mind-
ezekben a leírásokban a látvány m űalkotásszerűsége dominál: a karóba húzott ember 
teste, akđresak mđs esetben a híd, örök érvényű  üzenetet fogalmaz meg és driz kimaga-
sodva a tájból („el nem múld szobor, amely örökre ott marad"). 

A hfd keletkezésének története a IV fejezet végén zárul. Az építményre vonatkozó 
értékelб-értelmezi, kritikai kommentárok ett бl kezdve jelennek meg, s besugározzák az 
egész regényt. A IV fejezet végén burkolt és explicit konatfv, fatikus és metanyelvi 
utalások összegzik a híd jelentéskörét: „Mindezek fölött most magasan jártak, mintha 
szárnyakat kaptak volna... a széles, hosszú hfdon... amely szilárd és maradandó... Ezután 
a hfd helye a város történetében és jelent бsége a városbeliek életében olyan volt, ami-
lyennek elébb röviden már lefrtuk. S létezésének értelme és lényege mintha álland бsá-
gábaП  lett volna... Az 6 életkora, habár önmagában véges is, mégis az örökkévalóságra 
hasonlított, mert életének vége nem volt belátható." A hfd a regényszöveg szerint „jól 
átgondolt és szilárdan megalapozott nagy építmény"; ebben a meg đllapftásban az átgon-
doltságot kell kicmclnOrik, ami az alkotás te гvszeгdségét, tudatosságát hangsúlyozza. 

A hidat ábrázoló leírások az V. fejezet végén egy újabb összefüggésláncot hoznak 
létre, kialakítj đk az élet=csoda=híd sort: ..... Az  élet fölfoghatatlan csoda, mert szünte-
lentil költ és pazarol, mégis sokáig tart és szilárdan  811, »mint a hfd a D гfnán«". 

A regény metanaггáciás vonulatának folyamatossága nem szakad meg, a VI. fejezet 
végén is a hfdrбl szбlб  sorok đsszegzik a tanulságokat: „Így újulnak meg a hfd mellett 
felnövő  nemzedékek, a híd pedig, mint kön ПyбΡ port, rázta le magáról mindazokat a 
nyomokat, amelyeket múland б  emberi szeszély vagy szükség hagyott rajta, s mindezek 
után is változatian és változhatatlan marad." A hídnak mint tökéletes m>7alkotásnak 
minden porcikája telitalálat; anyaga, formája és helye egy magasabbrend ű  véglegesség 
tükrözбje szemben a múlandб  esetlegességgel. Műalkatásnak és emberinek mint ellen-
tétes értékeknek a felt űnése bizonyos fokig paradoxon, hisz a mii emberi kéz és átgon-
doltság terméke. A szembehelyezés viszont kiemeli a miIalkotás azon sajátosságát, hogy 
általa az ember felülmúlja önmagát. 

A mđ  mint totalitás befolyása alá veszi a vele érintke гб  embert, átitatja бt az élet-
teljesség és az örökkévalóság érzésévei. Az ö тlretlexiбs nyelv egyik gócpontja a VI. 
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fejezet, amelyben minden megfogalmazбdik: „Soha nem lehet a kapu csodálatos és 
kivételes szépségeit jobban érezni , mint ezeken a nyári napokon , ezekben az бrákban. 
Az ember úgy ill ottan , mintha varázshintán ülne: a földön jár, a vízen is úszik , a térség-
ben száll , s mégis sziklaszilárdan és biztosan kapcsolódik a városhoz... Ezekben az бrák-
ban a világ minden gazdaságát és az isteni adományok mérhetetlenségét érzik. Ezt nyújt-
hatja az embereknek egy ép[tmény — s méghozzá évszázadokon át —, ha szép és erds, ha 
jб  бrákban gondolták el, ha igazi helyére állftották és szerencsésen alkották meg." A 
regényszöveg el őrehaladásával Andrié poétikája is mind kifejtettebbé válik. 

A műalkotásszerűség nyomait észleljük abban a tünetben is, hogy a hfd néz őpontul 
szolgát nemcsak az elbeszél бnek , hanem a város laklinak is. A hfd az állandóság, az 
öröklét és az örökérvényűség szempontjából világít rá a múl б  iddre , amely körülveszi: 
az alatta elfutб  „nyugtalan vízre " és a rajta zajlб  történelmi események nyomaira, ame-
lyeket „mint könnyű  port ráz le magárбl". „... Nekikönyökölve nézték maguk alatt a 
vizet, ahogy habzбn és gyorsan elfut , mindig újonnan , és mégis mindig úgy, mint hajda-
nában .., a vfi tükrén , éppúgy, mint beszélgetéseikben , valami magyarázatot kerestek, 
valami láthatб  nyomát a homályos és súlyos sorsnak ..." A nézбponttal valб  [ni manipu-
láciб  gyakoriságára figyel fel Nikola Koljevi ć,~ amikor megállapítja , hogy Andrié az 
elbeszéléi perspekt [va-tágítás fogásával él, ha egy jelenséget végsö totalitásában akar 
láttatni. A karбbahúzás jelenetét azáltal is bekeretezi , hogy a kfnzás elбtt az áldozat 
szemszögébбl vetfti az eseményeket, utána pedig a néz бk távlatábб l. 

Ugyanez a szerzб  foglalja össze a párhuzamosságokrбl , a hasonlatokrбi tudottakat, 
amelyek e stílus jellemzői. Elfogadhatбnak tartja azt a véleményt , miszerint az frб  a 
párhuzamosság poétikáját dolgozza ki. Alkot бi szokásává válik a párhuzamos verbális 
struktúrák kialakítása . A hasonlftás technikája nemcsak a mondat szintjén, hanem glo-
bálisan is úrrá lesz a szövegen . Az elbeszéléi perspektfvák Убltogatásárбl már szбltunk, 
de talán még jellegzetesebb és alapvet бbb a már említett legendák , mondák, mesék 
szövegbe valб  beép[tése , bizonyos értelemben idézése. Koljevi Ć  szerint Andrié bizonyos 
eseményeket nemcsak ábrázol , hanem át is szűr azokon az elbeszéléseken, amelyeket 
ezekrбl az eseményekrбl maguk a hбsűk mondanak el.đ  

Az elbeszélés az elbeszélésben frбi eljárásának eme fénytörб  szerepe is az epikai 
keretet tágítja . Ugyanez a paralellizmus bukkan fel a h[dr бl szб lб  krбnikában , amikor a 
hősök egyikérбl megtudjuk, hogy kгбnikát fr: „Tudták r бla , hogy krбnikát fr a város 
fontosabb eseményeiről . A város lakбi előtt ez is növelte a tanult és kivételes ember 
hírében  6116 muderisz tekintélyét , mert úgy tekintették , hogy ezzel a város és valamennyi 
lakбjának jбhíre az 6 kezében van. Valбjában pedig ez a krónika nem is volt részletes, 
sem pedig veszélyes . Az alatt az öt-hat év alatt , miбta a krбnikát frta, mindössze egy 
kicsiny füzet négy oldalát írta tele . Mert a városi események legtöbbjét a mudensz sem 
eléggé fontosnak , sem méltбnak nem tartotta arra , bogy kгбnikájában följegyezze..." 
Sajnos, az öntükröző  szöveg e remek ötletét Andrié nem bontakoztatja ki. 

A híd tökéletes megalkotottsága révén , a lét lényegiségének szubszrátumaként ki-
sugáгzб  erővel b[r. Az élettörténetek a hfd kapujából indulnak, vagy ott végz ődnek —
ezáltal nyernek metafizikai jelentést . Aváros legfontosabb eseményei a hídon és annak 
kapujában zajlanak A híd így nemcsak néz őpontot biztosft a dolgok megítéléséhez, 
hanem a sorsfordulatok súlyának mérlegeként is szolgál. Élethez és halálhoz is a hid adja 
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a körülötte élő  embereknek az eret. A hfdhoz kötöd б  motívum, a szárny nemcsak fel-
hajtбerб  lehet, hanem a mélt6 halál vállalásának szimbóluma is. Fatárak „... mintha 
szárnyai nőttek volna, fölröppent a nyeregbál, át a korláton, s a magasból lezuhant a 
zúgó folydba". 

A hfd mint totalitás irracionális megtartó er őként mđködik Lottika életében is: 
„Tekintete ilyenkor a boltfv er ő teljes és karcsú alakjára esett, amely bezárta egész lát б -
határát, és a gyors vízre, amely alatta suhant. Ez a híd mindig ugyanaz volt, akár nap 
verte, akár alkonyodott, akár a téli holdvilág sütött Гá, vagy akár a csillagok enyhe fény-
sugarában állott. A boltfv két oldala egymás felé hajlott, éles csúcsban találkozott és 
tökéletes, megrendfthetetlen egyensúlyban kölcsönösen támogatta egymást. Évek során 
át ez vált Lottika egyetlen és szoros lát6határává, ez volt a kétarcú okos zsidlasszony 
néma tanúja, amelyhez Lottika bizalommal fordult..." A szák emeleti ablakból kitárul б  
lát6határ felülnézetbál ad képet a hfdrdl, vagyis annak egy töredékérit, a legkisebb 
boltfvrбl. A valóságrészlet bekeretezett, bezárt, a keret szoros. A szöveg a látványnak 
nemcsak a dimenzióira hfvja fel a figyelmet, hanem az ábrázolás fénykezelésére is, amely 
befolyásolhatja a látvány jelentését („nap verte", „alkonyodott", „téli holdvilág sütött 
rá", „csillagok enyhe fénysugarában állott"). A keretbe foglalt valóságtöredék a m űvészi 
szépség mint lényegiség, a m űvészi szépség mint igazság képzetét sugallja. Az a tény, 
sem mellбzhetб , hogy Lottikának éveken át ez a sz űk látvány képezte az egyetlen kiutat, 
az egyetlen világ felé fordulási lehet đséget. 

A regényszöveg önrefe гenciális vonulata vizualitást jelöl б  elemekbdl áll össze. 
Ilyen Ćorkan tánca is a hfd kőpárkányán. Ismét környezetéb ől kiragadott val бság-

darabrбl van szó. A leírás szerint a his a többiek fölé keriil, fölöttük lebeg, kiválik a 
társaságból, kiemelkedik a többiek közül. Háromszor is megismétl đdik a helyzet kifeje-
zés. Fata után most neki is „mintha szárnyai nittek volna". szemantikailag megterhelt 
az egyensúly kifejezés: mfg Ćorkannak kétségbeesetten kell küszködnie egyensúlyának 
fenntartásáért, addig a hfd pillérei „tökéletes, megrendfthetetlen egyensúlyban" támo-
gatták egymást. Az (ni láttatás ilymidon kiemeli a helyzet beállítottságát, a m űvészi 
tökély megalkotottságát, ugyanakkor a megalkotottságnak hajszálon múlb sikerét vagy 
bukását. A mértani pontosság, a mesteri szakértelem az alkotás során ugyanolyan fon-
tos, mint a részeg éietveszélyes akrobatikájában az egyensúly. Ćorkan produkciója valб -
jában Ćorkan műalkotása, groteszk önmegvalбs(tása, melynek törvényei kérlelhetetle-
nek, s a legkisebb tévedésért is halál jár: a mélyben lappangi Qr. A vizualitás jegyével 
zárul a fejezet: ,,... Egész élctükre megmaradt szemükben a j бl ismert Ćorkan képe, 
szülбföldjük hídjának vonalával együtt." 

A regény vége felé ritkulnak, a h(ddal kapcsolatos reflexiók A XVII. fejezet azonban 
ismét a láttatás módjára és a hfd miviségére irányftja a figyelmet: „Vele szemben a ferde 
perspektívában ott állott az örök és örökké egyforma hfd: fehér boltívei mögül a Drfna 
zöld, fénnyel teli és nyugtalan felszfne, s olyannak látszott, mint valami furcsa, két színben 
villogó nyakék, mely csillámlik a napfényben." 

A képszeгđség a felrobbantott híd látványában tér vissza: „A híd hetedik pillére 
hiányzott: a hatodik és a nyolcadik pillér között dr tátongott, amely mögött ferde pers-
pektívában elvsejlett a folyd zöld vize... Megint kinyitotta a szemeit, de látómezején 
ismét az eldbbi kép jelent meg... a két durván leszaki'tott fv között az ásft б  ű r." A nyak- 
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ék-hasonlat is visszatér: „Íme, a nagyvezír hídja is lehull, mintha fölbomlott n бi nyakék 
volna..." Az ű r, ami a korábbi hfdlefгđsokban a hatalmas épftmény ellenpontjaként sze-
repelt, ahovđ  róla csak lezuhanni lehetett, most befészkelte magát a hfd testébe. ІІymб-
don szdnik meg a hfdnak mint teremtett szépségnek az értelme. A regény vizsgált me-
tanyelvi, fatikul és konatív nyelvi funkcióinak alkalm аъási aгánya szorosan összefügg az 
elbeszééб  helyzetével. A metanyelvi megnyilatkozásokból van legkevesebb a regény szö-
vegében, amely igyekszik elke гüini az önfelmutatđs feltúnöbb foгmđit. Andгié koncep-
ciójába nem férnek bele az ön гeflektálás kiélezett, paradoxális és ironikus megoldásai. 
A fenti három nyelvi funkció azért kap mégis teret m űvében, mert a naгг  toг  kгбnikafrб i 
szeгepéböl ez szinte önkéntelenül következik. A népsze гt hangvétel й  krónikát elmondó 
elbeszélönek természetes kötelessége p1. a kommunikációs csatorna ellen бtzése, az ol-
vasбval való kapcsolatte гemtés, az anyag elrendezése és értelmezése; a cfmzetthez való 
odafordulás; végül a magyarázat érdekében a nyelvi k бddal való foglalkozás is. 

1.A metanyelvi megnyilatkozások közül p1. ilyenekkel találkozhatunk: „Valóban, ha 
azt mondjuk: »űsszeköti«, ez éppolyan pontos kifejezés, mintha azt mondjuk: a nap 
reggel fölkel..."; másutt: „Vezfr — ez a sz б  valami fényes, hatalmas, bo гzasztб  és homályos 
a gyermeki tudatban." A szöveg efféle explicit jelzései a sz б, a kifejezés, a leírás tárgyi-
lagosságának, pontosságának igényét tükrözik. A tö гténészi objektivitás működik a kö-
vetkezб  idézetben is: „... A hfd helye a város történetében és jelent бsége a vá гosbeliek 
életében olyan volt, amilyennek elóbb röviden lefrtuk." 

Áttételesen metanyelvi funkciójúak (a kódra irányulnak, azt tükrözik vagy leleple-
zik) a hidat ábrázoló, konst гuáltsđgot hangsúlyozó képek. 

2. A konatfv funkci б  lelepleztelenebbül érvényesül a regényben. Andri ć  kerüli az 
olvasó nyű t megszбlftását és felszбlftásđt, de jelzi naггátoг  és befogadó meghitt Кбzössé-
gét: „Hogy vil đgosan lđ thassuk és tökéletesen megérthessük a kaszaba képét, s a hfdhoz 
való viszonyának természetét, tudnunk kell, hogy..."; vagy „Most m đr érdemes vissza-
fordulnunk abba az idбbe, amikor..." A na ггđ toг  nézбpontja az objektivitás skđláján 
mozog : egyszer a mai olvasó szemszögébбl magyarázza az eseményeket , máskor az 
ábrázolt hős koгtđгsaként szólal meg. 

З .A fatikos nyelvi fu хkci6 is jelen van a fentebb jelzett példákban, hisz az đtfedések 
elkerülhetetlenek. A kommunikációs csatornát l бtгehozб, ellenбгzб  és meghosszabbitб , 
kapcsolatte гemtб  nyelvi funkció a hfd-refrénben domborodik ki leginkább, de az egyéb 
éгtelmezб-értékelб -iгбnyftб  kommentárok is ide tartoznak. A k гбnikafгб  ezt a nyelvi 
funkciót tudta leginkább beépfteni vil đgkéрбbe. 

Ivo And гiĆ  iгбi világképének sarkpontja az elbeszélés гбl szбlб  elbeszélés aktusa, a 
mesei vilđgmodellálás va гiálđsa, a lényegmegragadó, te гemtб  mozdulat és az épftészi 
szabadság kultusza. A Hfd a Drfn đn szövege egyheiytitt nem a hfd, hanem az elbeszélés 
ügyes épftéséгб l szбl. A valóságanyag, az évegyedes emberi tapasztalat legendává, elbe-

széléssé gyú гása önmagában alkotéi gesztus, a végs б  forma kitapogatási kfsérlete. A 
legelemibb pгбzafoгma e kész népi termékeit használja fel And гić  épülete alapkockái= 
ként, oly mбdon, hogy az építkezést mint másodlagos megfo гmálást fogjuk fel. A népi 
иaггáciб  lecsapodása és a hfd jelenléte azonos funkciókat vesz fel a regényben: a végs б  
tökély, az örök lényegiség e гбit képviselik. A szöveg értékrendszerében ilyen evokáci бs 
képessége csakis a mdvi, ember által megalkotott szépségnek lehet. Кбzelférkбzni a 
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szépséghez a témavariáci бk görgetésével, a legendát mesél ő  hangok sokaságával: ezeket 
az frбi törekvéseket ismeri fel a гegényrбl szб lб  szakirodalom, kiemelvén a „hang" mint 
eljárás, a fбhőst helyettesftб  mesélés mint médium tünetét. A konstruál đs látványos je-
gyeit viseli magán a szöveg, amikor a „párhuzamosság poétikája" ~ szellemében a száj-
hagyomány termékeit idézi. Az általános mindig körülfogja az egyest, a háttér és az 
elбtéг  mindig egymásra utal. A mftosz felбl étkezve ugyenerre a jelenségre mutat rá 
Petar Džadžié, s archetipikus imagináci6nak nevezi. 

A Hfd a Drfnán metanarr đciбs beszéde két for гásbб l fakad: 1. az egyik a szájh Эgyo-
mány, amely verbđ lis modelleket kfnál fel ún. pretextusként, el бszövegként; 2. a m đsik 
a hid és épftése mint a világteremt б  aktus megismétlése. 

Mindkét vonulat ugyanazokat az esztétikai elvásá гokat hangsúlyozza. Az artiszti-
kum megszünteti a káoszt és a létezés el бfeltételeként a rendet testesfti meg. A konst-
ruđltság effektusát váltja ki a statikus képekben val б  gondolkodás, a leképzéses-ismét-
léses-utalásos technika, amely megformálja és keretbe helyezi a l đ tvđnyt. Stanko Koraé 
sokhangú oгatбriumnak nevezi a regényt, amelyben hangos na гráciб  folyik, a hősök 
mind mesélбk avagy hallgatбk, s e hangos kommunikáciб  mindkét részrбl arra szolgál, 
hogy mint akciб  elűzze a halált. A mese, az elbeszélés mint tevékenység e filoz бfiai 
szemszögböl is alapvető . A szakadatlanul folyб  hangos na гráciб  és a hfd képzete is egy 
ontolбgiai összpоПtosftás erбvonalait rajzolja Id. Andrié prózáját nem befolyásolják az 
avartgđrd fzlésrobbantđsai, érdektelenül hagyják a látványos k1s гletek, az ősi-mftikus 
elbeszéléi pozfciбba helyezkedés azonban ürügyül szolgál számára ahhoz, hogy az elbe-
szélés során magára e tevékenységre mutasson rá, amely ötvöz бdik a hfdrбl szб lб  medi-
táci6kkal. A krбв ika kontextusáb бl kiemelkedб  önreferencia a létvonatkozásra sokféle-
ségébő l kiemelkedö emberi kreativitást helyezi a szöveg jelentésösszefüggéseinek 
középpontjába. Andrié e mélyr бl jűvö metanaгráci6 révén adja meg a maga válaszait a 
regény metamorfózisának kihfvásaira. 

Irodalom: 

J. Chevalier-A. Gheerbrant: Rje čnik simbola. Nekiadni zavod MI, Zagreb, 1983.416. o. 
Jovan Deretič: srpski roman (1800-1950). Nolit, Beograd, 1981.353. o. 
Petar Džadži6: Hrastova greda u kamenoj kapiji. Narodna knjiga, Beograd, 1983. 
Gajo Peleš: Poetika savremenog jugoslovenskog romana. Naprijed, Zagreb, 1966. 
Radoman Kordić: Arheologija književnog dele. Prosveta,1975. 
stanko Ko гać: Andričevi romapi iii svijet bez boga. Prosvjeta, Zagreb, 1989. 
Nikola Koljevič : Na Drini čuprija Ive Andrića. Zavod za udžbenike, Beograd, 1981 
No Aлdnč: Hid a D гfnán. Forditotta Csuka Zoltán. Forum, Novi Sad, 1962. 
Karlo Ostoji č: Andrićevo prevazilaženje apsurda. svjetlost, Sarajevo, 1967. 
Petar Džadžič: id. m. 
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Sveta Luki : A mai intellektuális prбza. Forum, Újvidék, 1985. 
Milivoj Solar. Idols poezije u ranim djelima Ive AndгiEа . 

In: Zbornik radova 0 Ivi And гiču, SANU, Odeljenje jezika i kлј ifсvnosti knj. 30. Beograd, 1979. 
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Tanulmányok , 24. füzet, 1991. 

JÓSVAI LÍDIA 

PILINSZKY JÁNOS „IRODALOMELMÉLETE" 

„Szeretem a m űfajt" — frja Poszler György az ars poeticáról sz б lб  tanulmányában. )  
„Ahogy lebeg két szellemi tartomány, kötészet és filozófia között." Írásának Poszler az 
Ars peotica — ars teoretica címet adta. A m űvészi gyakorlat , a költészet „tana" ugyanis 
már elméleti kérdéseket feszeget . A műalkotás mibenléte , létrejötte, đ ltalános érvényei, 
törvényszerűségei , szerepe és „k0ldetése ", megjelenési formái megragadásának , megfo-
galmazásának kfsérlete a róla val б  elvont gondolkodás terilletének számft — tehát elmé-
leti természet ű . „Izgalmas, mint minden hat đreset . Átviszi az egyik lehet6ségét a másik 
felé, feszfti a másik tartományát az egyik feléi t  — folytatja Poszler . A költбi hitvallás is, 
az esztétikai is fogalmi nyelvre , „fordítja", viszi đ t egy öntörvényű , autonóm világ többé-
kevésbé tettenérhet б  megjelenési szabályszerűségeit . Azt, hogy mi az irodalom (a festé-
szet, a zene stb.), egyetlen általános érvényű  definícióba foglalni lehetetlen , hisz réskér-
dések sora marad megválaszolatlanul . Amint szabályszerűségekr6l beszélilnk, Susan 
Sontag tézisét kell szem el б tt tartanunk , miszerint a művészetek alakulástörténete sem 
más, mint a kialakított , fölállftott művészeti kánonok sikeres megszegése , túlhaladása. 
Minden autentikus m ű  valamiképp szinkronban van létrejöttének id бszakával, de az 
adott korra vall rezonálása lehet igenl&azonosul б , vagy megtagadб-elfordulб  is. Min-
den iddbeli és térbeli , ideológiai (tartalmi ) és formabali kiilönbözöségek , eltérések elle-
nére valami mégis közös az alkotások e tarka egyvelegében : mind -mind egy szellemi 
magatartás lecsapódása , objcktiváci6ja . Szellemi képződménye a létről való eszmlélke-
désnek, elmélkedésnek . Egy gondolati fogantatású tevékenység anyagi megvalósulása. 
Pilinszky joggal đ lіftja , hogy maga a költészet (de ugyanúgy a zene, a festészet, tehát 
általában a művészet) is gondolkodás. Az ars poetica forrásánál próbálja tettenérni e 
szellemi akciót . Poszler György elmefuttatása is ebből az alapállásból indul ki : „Mert a 
mt5vésгet az ember magáról val б  tudata , a7a7 öntudata . Az ars poetica a m űvészet 
magáról való tudata, azaz öntudata, az öntudat öntudata "3  Az öntudat , mint szellemi 
tevékenység , már formulákban , sű rftett és lényegretör б  tételekben operál. Vagyis elmé-
leti indittatású , s annak ismérvei jellemzik. 

A „teória esélyei " azonban jócskán korlátozottak. Alapigazságok, megdönthetetlen 
tézisek helyett legföljebb a „kétségektől a lehetбségekig" terjedhetnek. A m űvészetnek 
azok a változási -módosulási folyamatai , melyek gyökereit (a vizsgálati szempontoktól 
függбen) akár a modern  kor kezdetéig , akár a reneszánsz hermetizmusáig , tehát a görög 
racionalizmus táplálta skolasztika fölboml đsáig lehetne visszavezetni , a XX. században 
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szélsбségesen fölgyorsultak, s olyan radikális végpontig jutottak el, mely magának a 
művészet létjogosultságának , a műalkotásПak mint független életб  mű tárgynak és esz-
tétikai értékhordoz бnak a megkérd бј elezése, sőt tagadása. Már Baudelaire figyelmez-
tetett a művészet üzletté, a m űalkotás áruvá válásđnak tendenciáira és az ebben reji đ  
kihfvásokra. A művészet válsága természetesen a vele foglalkozd tudományt is válságba 
sodorta. Az auráját vesztett m űvészet, mely egyre d аkább elfogadta és magáévá tette a 
divat törvényeit, a kritikát, a kritikai gondolkodást is új szerepvállalásra késztette. A 
nagyszabású eszme- és elmélet rendszerek anakronisztikussá válnak, a „negatív esztéti-
kák" a nem komplex rendszerben gondolkod б  elméletek és a fгagmentumvгzsgálat lép-
nek elб térbe. Az átfogó elméleti rendszerek építése döne vállakozás, hisz nemcsak a 
jelen nб l alkotott [tétet, de a múltkép is permanens m бdosulásnak van kitéve. 

„Pilinszky nemcsak nagy költ đ, de éles elméj ű  teoretikusa is saját költészetének" —
ismeri el Radnбtd Sándor a Pilinszky János I(rai költészetéről (vitt tanulmányában 4  A 
kisesszékben, a tárcákban , az interjúkban (az utóbbiban természetesen a költészetére 
irányuló gyakorlati ké гdésekből következбen is) a költб  sokat vall személyes műhelytit-
kairбl, olyan jellegzetességekrđl-megvalбsulási formákrбl, melyek elsdsorban saját alko-
tб i praxisára érvényesek, de ezen túlmen ően publicisztikai jellegd írásaiban (s persze a 
Beszélgetések Sheryl Suttonnal cfm ű  esszéregényében) egy koherens m űvészetszemlélet 
körvonalai is kibontakoznak. Pilinszkynek válaszai vannak egyáltalán az irodalom (és a 
művészet) létét érint ő  kérdésekre, mindazokra a m űvészeti és filozбfiai problémákra, 
melyet az Auschwitz utáni világ és a posztindusztriális társadalmak lételméletileg és 
gyakorlatilag kialakftottak. Hazai kortársaink nagy részével ellentétben tisztán látja a 
modern (pontosabban már a modern utáni) kor kihordta válságtüneteket: egy messia-
nisztikus, ideologikus és közösségi-ut бpikus művészetkoncepciб  helyett a médiumok 
kihfvásainak ellenállni képtelen, egy sablonos világképben gondolkodd, elbanalizál бdб  
művészet sorskérdései izgatják. Pilinszky igen behat бan foglalkozik a művészetek egé-
szének egységes és közös problémájával, kiindul бpontja és végkövetkeztetése általános 
jellegű , hiszen nem egy definfci бját a művészeti ágak közös alapjegyeibбl vezeti le. Jбl-
lehet a kortárs tudományban és m űvészetben a századok бta megfigyelhetđ  elkülönülési, 
specializálбdási folyamatok megszűntek, a szellemi területek határai át јбгhatбvá váltak, 
Pilinszky koncentrálása az általános m űvészetelméletre más okokra is visszavezethetd. 
Az irodalom termćszeténél fogva, a lejáratott nyelv бlomsúlyaival terhelten, nem rea-
gálhatott kellő  rugalmassággal, átüt ő  erővel és frisseséggel az id б  kihfvásaira. Eljárásai-
ban és elméletében igen csak lemarad a spirituálisabb, fogalmilag függetlenebb és ke-
vésbé „lefordithatб" ágak, a zene és a képz đrnűvészet műgött. Erdély Mikdds mondja 
egy interjúban: „Az irodalomnak a direktebb kifejezési m иdja, a költészetet is beleértve, 
egy évszázaddal kullog a másik két m űvészet után. Elméletileg. Els ősorban azért, mert 
az irodalmi művekhez is így közelítünk. Ott a forgalmi jelentés olyan durva, hogy annak 
a szuggeszciбja alб l nem tudja magát kivonni senki." Pilinszky szketptikusan tekintve 
az irodalmi pszichologizmus, a Sartre- és Camus-felé. egzistencializmus, a strukturaliz-
mus és a szövegvizsgálat különféle rIszenedmInyeine, saját válaszait közvetett úton, egy 
idealisztikusabb szellemi hagyomány általános ü гбkségébбl meríti. Nézeteire, m űvészet-
szemléletére és „irodalomelméletére" mindenképp nagy hatással voltak egyes m űvészek, 
filozбfusok, vallásbölcѕelбk, kiknek munkáiban vagy vđ laszt kap bizonyos kérdéseire, 
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vagy pedig megerős(tést nyernek korábbi nézetei. E hatást 6 maga sem tagadja, s gyak-
ran hivatkozik azokra, akik szellemi teljes(tményében, magatartásában rokon vonásokat 
vél felfedezni: simone Weil, Dosztojevszkij, Rilke, Pascal, T S. Eliot, Robert Wilson stb. 
Mfg a „hivatalos" Magyarország a nyugati szellemi irányzatokb6l azokat ismeri el és teszi 
hozгáférhetбvé, amelyek nem feszegetik, nem feszttik szét, rombolják le a hagyományos 
filozбfia ideolбgiai kereteit, Pilinszky éppen azokhoz a gondolkodókhoz, azokhoz a böl-
cseleti nézetekhez vonzбdik, amelyek rendhagyó mádon, rendhagy б  módszerekkel kö-
zelftenek a régi problémákhoz, akik a nagy eszmei rendszereken kívül ténykednek, azok-
hoz a nagy magányosokhoz, akik külsб  vagy belsd predesztináci6b бl kfviil rekedve az 
aktualitásokon, az idd „teljes drámáját" élik át. Az ilyen morális magatartás érvényessége 
saját korán túl is sugárzik. Pilinszky mint gondolkod б  a létezésnek és a létezés egyik 
specifikus formájának, az alkotásnak örökké f őlvetбdб , újra fogalma7ásra váró kérdé-
seivel foglalkozva az dt ért eszmei impulzusokat szubjektivizálni, bensdleg kihordottá, 
megszenvedetté tudta tenni, s ezáltal egy sajátos, egyedi és hiteles szellemi tartást, m ű -
vészeti és világszemléleti attit űdöt alakftott ki. Ezt bizonyftja az is, hogy az általa tárgyalt 
problémakörök, a következetes megközelftés folytán kik гistályosodб  nézetek java része 
ma is elevenen ható, mi több, némelyek mai kontextusban nyerik el teljes vetületüket, 
érvényességüket. 

a) Valóság és irodalom 

„A művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket, és eljutni a var-
sághoz. Ez a filozбfia, ez az irodalom, ez a zene" 6  — hangzik Pilinszky egyik alapvet б  
tétele. Vagyis a művészet egy spritiuális út, folyamat, küzdelem és megérkezés. Az adott-
bб l kiindulva, a semmit meghaladva egybelátni a Iltezdk, a létezés végsd értelmét. „Ez 
az asztal, amit most megfogok, ez kemény tárgy. Egy gondolat már sokkal finomabb. A 
valбság pedig teljesen anyagtalan" 7  — vallja. A tény mint kézzelfoghatбság e szerint a 
nézet szerint a dolgok szintjén létezik. A szellemi tény és ténykedés már az anyag kifi-
nomultabb, érzéldetesebb rendszerét érinti. A val бság pedig a puszta ésszel, s pusztán 
ésszel fölfoghatatlan, befolyáshatatlan alapelv, az öntörvény ű  értelem. Pilinszky sz6tá гá-
ban az egyetlen igazság, az igaz szeretet, a teljes val бság maga Isten. Ő  az egyetlen reális 
hivatkozási alap. Avallásosság nemcsak szellemi magatartás, hanem állapot is: Kolakow-
ki frja, hogy a hívd számára a szentség szférájában a szavak értelme és a szavak által 
megidézett val бság teremtésében vall részvétel egybeesik A profán nyelvi normák vi-
lága, ahol a jelől6 csak utal a jelöltre, a szakrálisban teremt б  mбdon funkcionál: a jelöld 
azonos a jelölttel. A kimondás, a megidézés pillanatában a hívd már eleven kapcsolatot 
teremtett, reális szituáci бba került a transzcendentálissal. A világ гбl valб  gondolkodási 
formákat kiindulбpontjuk alapján szívesen osztjuk ellentétpárokba: matenalisztikusra 
Is  idealisztikusra, racionálisra és irracionálisra, realisztikusra és irrealisztikusra. Hagyo-
mányosan az anyagelvet valld, a racionális, a realisztikus az a világnézettípus, amely a 
„kézzelfoghatб" valбságгa, az észokokkal (a tapasztalattal, a tudással, a megismeréssel) 
nem ellenkezd képletekre esküszik, tehát hisz a világ fölfoghat бságában, törvényszerű  
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viselkedésében, megismerhet őségében és ésszer űségében. Ennek legtisztább megjelené-
si formája a tudományos racionalizmus, mely számára egyedül ezek az alapelvek képez-
hetik a helyes kiindulópontot, az ezek hozta eredmények pedig az egyetlen lehetséges 
valóságot. A vallđsok eszmerendszerét ezzel szemben általában idealisztikusnak, irraci-
onđ lisnak titulđ ijuk, mert az elveti az anyagelvdséget, de még a r đci6 tökéletességébe 
vetett hitet is, azt csak a világ egy szegmentumának tartja, mfg fölfogásában az univer-
zum, a létezés egészének misztériuma az emberi vetületre, az észokokra le nem vezet-
hetd, észlelésen-érzékelésen és tudáson túli. A vallásos világképd ember számára ez az 
egyetlen, sérthetetlen val6ság, mfg a földi világ, az „árnyékvilág" ezzel az Abszolúttal 
szemben nem valбsđgos, mert valóságon inneni, a teljes valóságnak csak az árnyékából 
részesülб, tehát irreális. És irracionális, mert a szenvedéstörténeten, a születés és halál 
dbérfthetetlen ellentétén, az ellentmondások tömegén, az örökb ől való kitaszftottságon 
alapszik. A profán, az „evilági" csak egy területe egy kicsorbult vetülete a szakrálisnak. 
„Szakrális annyi, mint szent — frja Hamvas. — És szent annyi, mint az, ami van. Ami 
tényleg van. Ami nem felillet, nem múlandd, nem tünékeny — hanem lét, örök, halha-
tatlan. Szóval nem az, ami elmúlik, hanem ami: van. Ami igaz. Mindig igaz és mindenütt 
igaz. Ami ténylegesen van. Az pedig, ami örök is, létszer ű  is, halhatatlan is, igaz is, ami 
szent, ami szakrális, ami van, az a világon csak Egyetlenegy" 8  Aki az Egyetlenegybe 
vetette alapjaiban megingathatatlan hitét, annak számára ez az egyedüli világtörvény, 
mely sajátos oksági, morális és logikai szemléetet épít ki. Hfv б  és nem hfvб  párbeszéde 
a létezésrбl, a világ berendezésé гбl süketnémák eszmecseréje: fogalmi készletük a jelen-
tés, az értelmezés, a következtetés szintjén teljesen eltér б . 

A tudományos racionalizmus kialakította modell a következ ő  három logikai alap-
elvre vezethet б  le: az azonosság elvére, az ellentmondás kizđrásának elvére és a harma-
dik lehetбség kiгárásáпak elvére. 9  Ezekre az alapelvekre támaszkodik a kauzalitás logi-
kája, mely szerint a világjelenségek oksági tényez бkгe vezethetбk le — minden tény egy 
okozat, mely mögött egy kivđ ltб  ok lappang. Így a jelenségek egésze kimutatható egy 
oksági lбncolaton, mely a világ mбködésének alapsémáját képezi. Isten eszerint a modell 
szerint egy olyan végsб  ok, ahol megszűnik az oksági láncolat, amely mögött már nem 
bukkanhatunk újabb oksági tényez бkгe. Az irracionalizmus elveti a három alapelv igaz-
ságértékét, és megkérd бjelezi a kauzalitás logikájának létjogusoltságát. Pilinszky gyakran 
hivatkozik Sirnone Weil egyik aforizmájára, miszerint „A világ létezik, rossz, irreális és 
abszurd. Isten nem tétezik, j б  és reális". Ezt a következбképpen magyarázza: „Ezzel egy 
nagyon kemény és nehéz csomót vág át: tudniillik élesen különbséget tesz a tények és a 
valóság között". 10  Az emberi rel đciбk tehát a tények, az irrealitás és az abszurditás 
jegyében állnak. Cáfolhatatlan valOsdgkdnt kizárólag csak Isten lehet azonos önmagával, 
hisz a jб  és a reális fogalm đval kiegyenlftve 6 birtokolhatja csupán az azonosság elvét. 
Az emberi világra, lévén az a tények, a látszatok birodalma, az identitászavar és az 
identitđsvesztés érvényes. Lényege oksági láncoiatba а  megragadhatatlan, mert mint Pi-
linszky hangsúlyozza, az ember nem folyamatos, hanem drámai lény. „A j бt és rosszat 
úgy építi össze, mint hegy a köveket. Egyszerre j б  és egyszerre rossz, és ezt a konfliktust 
fantasztikus drámai küzdelemben éli meg, aminek végkimenetele valamiképp Isten szf-
vében játszódik le." 11A létezés tehát e dráma színterc; éppen az azonosságának megte-
remtéséért, mfg az abszolút mérce e drámai szf гіtćгen kívül áll, kauzalitás helyett ezért 
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inkább viszonyftđsi, viszonylagossági logikđr6l beszélhetiink. A jб  és a rossz, a szép és a 
rút, az élet és a halál egymás ellenpontjai , egyidOben valб  meglétük a vilđgban kibékft-
hetetlen ellentmondás . Az irracionális gondolkodás tudatosítani kívánja ezeket az 
összeegyeztethetetlen ellentéteket , melyek a világ mdkodIshnek alapját képezik szerin-
te. Az emberi egzisztencia lényegét az élet és a halál kettősségébe zártság képezi , kelet-
kezés és elmúlás örökös párbeszéde . Az irracionalizmus a halált az élet távlatainak szer-
ves részévé avatja. „Vallásos életet élni annyi — vallja Hamvas is mint a 
keletkezés-elmúlás valбsđgđnak és a túlvilági élet szenvedélyének küzdelmét đ télni. A 
vallásos egzisztencia az, akiben az elmúld világ és az öröklét szemben đ ll és küzd."12  

Paradox mбdon az, amire az ember életében törekszik, az ellentétek kíbékftése , „ahol a 
rđncok kisfmuInak", a halál . Mfg a világ a hiđnyok, az identitásvesztés, az ellentmondások 
szintjén funkcionđ l , a totalitásra törés, a dimenzi бk teljeségének megszerzése , az összes 
ellentét megbékélése már az emberi léten kfvill val бsul meg. A világra a kiizdelem, a 
harc, a szorongđs , a gond jellemző , s „a Gond eme mozzanata azt jelezi , hogy az ittlétben 
mindig valami hiányzik" — valami, ami még net .l vđlt „val6sággá " —; hogy egy đllandе  
lezáг tlanasđg jellemzi — mondja Heidegger . „Mihelyt azonban az ittlilt úgy 'egziszt đl', 
hogy már nem hiányzik bel бle semmi , akkor egyúttal eljutott od đ ig is , hogy többé már 
egyáltalán 'nincs itt'. Ameddig az ittlét van, még soha nem érte el totalitását ; amikor 
viszont megszerzi — e szerzés a világbanval б-lét elvesztésévé válik " 13  Épp ezért a világ 
nemhogy az elle гіtmondđs kizđrásának az elve szerint működne , hanem pontosan ellen-
kezбleg : a létezést leghfvebben paradoxonokban lehet megragadni . A paradoxon, mint 
többpбlusos vonatkozásrendszer , melyben idő- és vonatkozásbeli többsfkúsđg uralkodik, 
nemcsak tartalmában , de formájđban is utal eme a látszat-val6s đg ellentétpđггa. Pi-
linszky amellett , hogy maga is gyakran él a paradoxális forma nyújtotta lehet őségekkel 
(költészetében és gondolati rendszerében egyar đnt) sokszor hivatkozik Jézus paradoxo-
naira is, ideđ lis kijelentésekként fogva föl azokat : „Jézus ... akkora költб , aki bizonyos 
értelemben minden költ бt befolyásol . A paradoxonjai . A fantasztikus, a pszicholбgián 
túli emberismerete . Az egzisztencia gyökeréig val б  hatolás . 14  A költő  különbséget is tesz 
az irodalmi és az „egzisztenciális " paradoxon között: mfg az elsб  pusztđn formai jđ ték, 
külsбsбg, a mđsik nem a megfogalma7йs hiúságđnak jegyeit viseli mag đn , hanem a vi-
lágrбl valб  tudást, a világmodell konstrukci бјб t, tehđt gyökere a világkép kifejtése. Nem 
stilisztika, hanem szerkezet . Nem a létezés li гizálđsa, hanem logikai kiindul бpont. Ha 
pedig a létezéselvek egyike éppen a paradoxalitás — amikor is két (vagy több ) egymđsnak 
Iđ tszбlag elleи tmondб  lehetőség гealitđsértéket nyer —, akkor a harmadik lehetőség ki-
zárásának elve — valami vagy igaz, vagy nem igaz lehet csupán, teh đ t a kettő  egyszerre 
semmiképp — érvénytelen tétel. Pilinszky egy talál б  példđban mutatja meg ezt a lehető-
séget: „... szerintem ugyanez a szöveg lehet csapnivaló és csodálatos . Рбldđt is modok 
гđ . Krisztusnak az a mondata , hogy 'boldogok , akik sfrnak', keveset , vagy alig érne vala-
mit, ha Oscar Wilde -tOI származna . Ebben az esetben csak kétes értékel paradoxon 
volna, inkább hamiskб , mint gyémđnt." 15  

Ha egy szöveg , kontextusátбl függбeп , egyszerre lehet igaz vagy hamis, akkor a 
kđnyvek valбsđgéгtéke relatív. A viszonyftások vilđgigazgatб  rendszerén belül minden 
szöveg hordoz valamit magában az igazságb бl, fölfejthető  belőle a valбság egy szelete. 
„A valбsбg pedig teljesen anyagtalan" —vallja Pilinszky, ezért a val бság egésze, teljessége 
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anyagi úton (objektivációval , formalizáltan ) megragadhatatlan , e hiány tehát szerves 
alkotóeleme a műnek. „A valódiban mindig van valami föltáratlan " — hangzik a másik 
Pilinszky-tétе l . Ha egy könyv sem részesülhet a totalitás egészéb бl, ha a hiány mindig 
konstitutív mozzanat, akkor Eco szerint minden könyv sejtetés, allegória. Erre a nézetre 
Pedig a szakadatlanul m бdosulб  értelmezés és jelentés posztmodern elmélete alapoz. 
Pilinszky ezekхб l a föl nem táгhat6 hiánymozzanatokrбl beszél a Hamlettal péld đl6zva: 
„Kielemezhetetlen . Azt, amit mond , azt még elemezhetjük, de amit ugyanolyan erével 
nem mond, azt hogy elemezni k? Énszerintem a Hamlet és minden, ami szuverén, ami 
nem mdfoгditás , tehát meg đ ll a sajđ t lábđn: a népdal — legvégül elemezhetetlen. Ha 
tökéletesen ki tudnám elemezni, nem lenne mÜ." 16  Sakkpéldára hivatkozva : „a játszmát 
legtöbbször épp azokkal a lépésekkel nyeri meg, amelyeknekvalddi jelentöségét az adott 
pillanatban (tehát szinkronban ) rajta kfvül senki se ismeri föl" 17  A sejtetés eszközével, 
az allеgбг iával , a csak jelzés- és utalássze гбvel a szöveg a megfogalmazott egyedin, konk-
гéton tül az đltalánost , a ki nem mondott és a ki nem mondhatót is magába foglalja. A 
szöveg ezáltal meghaladja szövegiségét , önnön fogalmi korlátait. „A müvészetben pedig 
van egy ilyen önmagát meghaladó lehet бség" — hangzik a Pilinszky-tézis. Szerinte a md-
alkotás nagy pillanata az , amikor a md maga kezdi [mi, megteremteni önmagát . Minden 
nagy műben (már pedig a világirodalom Babits fölfog đsában is nem mđs, mint kizáгб lag 
a remekm űvek tárháza ) van valami ingyenes , ajándék , valami véletlen és elvre ki nem 
számholt , ami aikotбja szđndékátб l , akaratától és tudásától függetlenül sziv đrog be. Ezt 
a hozadékot , ezt a többletet nevezi Pilinszky ihletnek , s szerinte ezen áll vagy bukik a 
mű . ,,.» félig szabad csak valamit végiggondolni egy f гбnak , és akkor meg kell đ llni. 'Ii. 
ha nem , akkor lefogalmazások születnek , esetleg nagyon finomak, nagyon éггékenyek 
stb., de az az érzésem, hogy egy Iгđsnak , minden írásnak valahol a papíron kell keletkez-
nie..." ls  Ha a szeretet „önmagunk meghaladása a másik ember éгdеkében", akkor e 
személytelenségi mozzanat analógiájára a m бvészet a tudás, acél , az érzékenység meg-
haladása az érintettség érdekében. Az ihlet tehát az eldzetes ismeretek, az észokok, az 
akarat és a szubjektivit đs meghaladása. 

A ma is közelfogásosan javarészt tudományosnak nevezett vil đgkép három filozбfrai 
fültevésen alapszik : a redukcionalizmuson, az evolucionizmuson és a racionalizmuson, 
melyek kialakulásđnak gyökerei az újkor paradigmaváltására vezethetdk vissza. A tudo-
mány, a technológia és az ipar ekkor kezdi az egyház melletti párhuzamos hatalommá 
ndni ki magđ t , hogy aztán eredményei folytán . abszolút hatalomra törjön. Egon Friedcil 
szerint az újkor kezdetén „a középkornak egészen az emberen kfvül, Istenben, a túlvi-
lágban , a hitben, a tudattalanban horgonyzó vil đgéгzését fölvđ itja az emberiben és csak 
az emberiben : az evilágbűan, a tapasztalásban , az észben , a tudatban gyökerezi v 1 đg-

éггés" 19  A heliocentrikus világrend е lismeгésével paradox módon valójában a geocent-
rikussбg , az emberközpontúság válik mérvadó szemléletté . Az ember hitét önnön ké-
pеsségeibe, a képességek véghetetlenségébe veti. Az Abszolútum helyett az ember válik 
minden mé гcéjévé és mértékévé . Ekkor indul meg Isten trónfosztásának folyamata, a 
világ dimenziбinak beszбkülese. A tudom đnyos gondolkodás bekebelezi Pascal, a párizsi 
Arkihmédesz matematikáját , de az ember ko zmolбgiai távlatai nélkül; Leibniz univer-
zális igazsđg -algoritmusát , de monászok , az oszthatatlan szellemi egységek nélkül; New-
ton gгavitáciбs törvényét, de Isten kiküszöbölésével. Nestroy aforizmája találó: „Amikor 
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a világ már sötétben volt, az ég úgy ragyogott, és amióta a világ olyan világos, az ég 
elsötétült." Minél inkább elбгenyomult az élet megszervezésében a józan ész, az anya-
giség elve, a tudományosság és a kauzális leképezhet бsбg szemlélete, annál inkább ki-
szorította a t гanszcendentalitást, az irracionalitást a gondolkodásból, amely már csak a 
költészetben (az irodalomban), a létbölcseletben, a misztikában és az alkfmiában mu-
tatkozik meg még itt-ott. Az inacionális gondolkodás legnagyszer űbb teljesftményeit 
igazából azok viszik végbe, akik a kiszorítottság, a kitaszftottság, a meg nem értettség 
stációiban már az emberiség helyett, mint Heidegger mondja Hölderlinrdl, tulajdonkép-
pen a puszta tétezéssel tárgyalják meg a dolgaikat, a gondjaikat: a kitaszftott-üldözött 
Pascal és Eckhart mester, az évtizedekig névtelenül őrlddO Hölderlin és Nietzsche, az 
önmagát száműző-visszavonulб  Tblsztoj és Kierkegaard, a „fellegvárba" húz бdб  Rilke 
stb. (a sor pedig a szellemi emigr đcid szempontjából folytathatd az örök magányos Kaf-
kán és JOzsef Attilđn át az alđzatban alkotó Simone Weilig, a l бtezésbбl kiábrándult 
Heideggerig, az auschwitzi következtetést levond Paul Celanig és Pilinszkyig). A tudo-
mđnyok előretörése azonban meg đllfthatatlan, s ennek világképe rányomja szemlélet-
mбdjđnak bélyegét a szellemi alkotás minden területére, fgy az irodalomra is. Pilinszky 
gyakran fölpanaszolja az frásnak, hogy elveszftve teremt ő  képzeletét, mer ő  stilisztikává 
degradálta magát, s sz бvirágokban virágzik el. 

„Amikor az újkori művészet a tudományos gondolkodás hatása alá került, félek, 
hogy elvesztette eredendd önállбságđ t. Ami a tudományok számára szakadatlan kont-
rollt s ennek gyümölcseként termékeny egzaktságot eredményezett, a m űvészetben -
paradox mádon — a mondatot, a szót, a szöveget, a formát az egykor 'elnémfthatatlan 
csend' (a szavak legtökéletesebb rendjével és legteljesebb zQ гzаvaгбval se helyettes(the-
td, mindenféle rendet és rombolást meghaladd) szintje alá süllyesztette. Javarészt vitat-
ható elбadásokat, jelenlétet, láncreakciókat produkált, ahelyett hogy egy valódi forrada-
lom vagy metamorfózis jegyében vadonatúj és kifürkészhetetlen egésszé állott volna, 
égett volna egybe. A tudom đnyoktбl ellesett és megirigyelt egzaktság helyett оárcizmus-
hoz vezetett a szavak és mondatok örökös kontrollja. Figyeld meg: azóta beszélhetünk 
jб  stilisztđkrбl, ahogy Homéroszгб l vagy Shakespeare-rбl még nevetséges lenne azt đ llf-
tani, hogy jб  stiliszták voltak. A tudományoktól ellesett és megirigyelt egzaktság és r бg-
hozzá önfeledt egzaktság helyett az irodalom a természettudományok folyamatos ön-
kontrolljának és őnigazolásđnak hatására épp az ellenke гбjére, túlontúl stilárissá, 
szemben a vak Homérosszal, hálóingét maga köré csavaró 'tükörirodalommá' válto-
zott." 

A tükör nem produktfv, csak reproduktfv. A tükörben csak az mutatkozik meg, ami 
anyagi valóságában van jelen. A tükörben csak az tárja föl magát, ami látható, kézzel-
fogható, mateгiatizált és elemezhetd. A mdvészet [Hint gondolkodás azonban a kimond-
hatatlan, az elemezhetetlen, a formán túl is megragadható, a tényeket, a látszatokat 
meghaladd valóság leképezésére törekszik. Különben nem lenne létjogosultsága. Ahogy 
a festészet, mint vizuális elemekbdl épftke гö m> vészeti ág is a látáson túli képeket hozza 
be, a látszaton túli гeláciбkat helyezi új meglátási konstellációkba, úgy az irodalom is a 
beszéden túli nyelven szólal meg, nem tisztán metanyelven, hanem a teremtés, a termetd 
képzelet nyelvén, a látomás fogalmon túli szavaival. Ezért nagy m űvek „nem a föld, 
pontosabban nemcsak a föld, hanem az univerzum ars poeticája szerint fr бdnak' .21  A 
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világmindenség konstelláci6inak, emberfölötti, mert független törvényeinek és igazsága-
inak szelleméban. Az igazi m űvészetben e fölfogás értelmében az újkor kezdetén leját-
szбdo tt paradigmaváltás (a világ bezárásáb6l következ б  talajvesztés) áll vissza eredend б  
viszonyrendszerébe (ég és föld talajszilá гdit6 egyensúlyába). A racionalizmus, a fölvilá-
gosodás által fölmagasztalt ember és emberi ráci б  visszakerül a nem-mindenhat6ság 
korlátozott megisme гhetőségú, titkokkal és csodákkal teli látomásos világába. Nem vé-
letlen, hogy már-már közhelyszer ű  a művész kiegyenlftése a gyermekkel. Pilinszky szem-
léletében is az alkot б  pozfciбja a gyermekéhez hasonl б: „A gyerek hosszasan el tud 
bámészkodni egy kilincsen, egy fán, valami zárt, önmagában lév ő  dolgon. Késöbb, ami-
kor elkezd felnбni, belép az összefüggések hál бjába. A felnбtt az, aki az öszefüggéseket 
látja. A felndtt világában az egyes dolgok csak sze гeplбk. A struktúra pontjai. A gyermek 
monolбgot folytat a világ darabjaival. Szorongva? Boldogan? Nem tudom, de valahogy 
a keletkezéssel érintkezik." Az összefüggések hál6ja a racionális világkép kialakította 
tudást, ismereteket, a tények világát jelenti, azt, amelyek Rilke szerint elfödik a varsá-
got. Ugyancsak Rilke szerint következésképpen addig kell írni valamit, amíg semmit se 
látunk belő le. Téhát kiiktatni, lebontani ezt az önkényesen kialakított összefüggések lát-
szatrenszerét, hogy ennek meghaladásával eljuthassunk a keletkezés, a teremtd elvek, a 
valбság eleven képletéhez. A feln бtt személyiség, mely a környezd világrбl vallott isme-
retek sugárhatásaiban él, nézeteiben, látásm бdjában a гáci6 rabja. Ahhoz, hogy „újra ne 
lásson semmit", hogy levetkőzze a meгб  ésszerűség korlátait, el kell jutnia a személytelen 
jбval nyitottabb éгzékenységU fázisába. A T S. Eliot meghatározta médiumi, a Simone 
Weil alapfogalmává vált személytelen állapota ez. KettOjük nyomán Pilinszky is azt han-
goztatja, hogy a nagy ((rdi) tehetségek nem nagy személyiségek, hanem rendkfvUl mé-
diumok. Az önmagukrбl valб  lemondás teremt б  aktusa ez annak érdekében, hogy va-
lami emberit meghaladd, halhatatlan, érdekt ől függetlenül érvényszem besugározzon a 
rUbe. „Ha az alkotás másodrend ű  (tündökldn vagy silányan az), akkor önkiárasztás ha 
valбban elsdrendU alkotás, akkor igazi teremtés, akkor lemondás önmagukról" —
olvashatjuk Simone Weilnál. A nárcizmussal szemben az alázat alkot б  tette. A stilá гissal, 
az ész. koatrolljával megfogalmazottal szemben a látomá os alapú lelki nyitottság sza-
badsága. „Ahogyan Isten szeretetb ől vállalta, hogy ne legyen minden-- frja Weil —  azért, 
hogy mi valamik lehesssünk, nekünk. is bele kell egyeznünk abba, hogy semmi legyünk, 
és újra Isten lehessen minden." t  Ez a dekгcáciб , az embed „valami", a világ formálta 
személyiség leépftése, hogy tiszta látása! emlekedhessen föl a személytelenbe, a terem-
tés mindenségére nyitott érzékenység állapotába. Az fr d  akkor tud mondatгбl mondatra 
„meghalni" ha lelkét kiüresítette egy nálánál univerzálisabb léttörvény meg}ele Пftése 
érdekében. Simone Weil szerint a valami isteniben, tehát f б itétlen igazban és szeretetben 
valб  részesedésben szükségs гeгűen mindig ott bújkál a személytelen, a névtelen attitUd-
je. „Bizonyos értelemben igaz tehát, hogy Istent személytelennek kell elképzelnünk, 
abba az értelemben, hogy oly személynek isteni modellje 6, ki lemondván önmagár б l, 
meghaladja önmagát." `jégkövetkeztetése pedig, hogy „a bennünk lev ő  lemondd  nak, 
mely engedelmesség, isteni, abszolút modellje az univerzumot teremt đ  és fenntartб  elv, 
a lét teljecége."` S  

A létigazsággal, az Abszolútummal mint alapprincfniumma! (vagyis az Istennel) val б  
beleéléses, extázisos kapcsolatte гmetés, az önkiü гesftés, a kozmikus intimitás létrehozá- 
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sóra valб  töгkevés misztikus alapállást föltételez_ A misztikus afféle súlytalanság állapot-
ba, a „lehúzб" eгбktб l és tötvényektбl függetlenedve enged az isteni gravit đciбnak. Lelke 
(személyisége) tabula rasa, melyen az isteni találkozás hagy nyomokat, fr mondatokat. 
A kapcsolatteremtésre val б  fölkészülés olyan tudatos cselekedet, melynek vége гedmé-
nyeképpen a tudat megszabadul saját kötöttségeit бl, korlátaitбl. Thmás Gáspár Miklбs 
szerint „a misztikus gyakorlat emprikus tudománya " elбkészfti a lelket arra az igazságra, 
amely néki nem tárgya: holott fölismeréseinknek szokás szerint tárgya van, kimondatik 
rбla az igazság — de itt az igazság megszбlal, maga lép tudatunkba." 2б  A tudományos 
racionalitás tárgyában kívánja tettenérni az ig аzságot, a misztikus találkozás alanyiságá-
ban valбsftja meg azt. A tud бs „tűhegyre tűzve szemléli a pillangбt", a misztikus és a 
költđ  hírt ad „eleven гöpté бl". Mfg a matematika, mint a racionális gondolkodás ideális 
tudománya arra támaszkodott, hogy a logikai levezetések képleteinek lánca, гészigazsб -
gában is elveret a teljes igazsághoz — az igazság tehát objektivizálhat б  —, addig misztikus 
az igazság (a létigazgatб  alapelv, Isten) szuverenitásában, egészében át nem foghatsá-
gában hisz, s melybál csak látomásos úton részesülhetünk. „Sokat frtak misztika és köl-
tészet roko лságáгб l —'olvassa' She гyl Sutton. — Valбjában a kettd úgy egy, hogy tökéletes 
ellentéte egymásnak. Ugyanannak az útnak, ugyannanak a szeretetnek: a vi бgbбl föl-
szállб  és a világba alászállб , de mindenképpen tökéletesen egybees б  két ága, az odaadб  
engedelmességnek és a fölszabadult extázisnak dinamikus egyensúlyában, kifürkészhe-
tetlen békéjében. Jákob létrája: Isten föl-alá szá116 angyalaival a képzelet hazatalálásának 
közös és egyetlen mбdja."~ Az írás tehát a misztikus kontempláci бval és átéléssel rokon 
vonásokat mutat: nem a tények válogatása, ami hamisftás, vagy viviszekci бja, ami deg-
radálás, hanem a világ szabad beszüremlése a papfrra. Nem annyira tett, mint inkább 
történés, az embert ől fiiggetlen keletkezéselv makulátlan folytonosságának megnyilvá-
nulása. A misztika, a Kereszt tudománya, a lélek f űlszabaditása; a költészet, a „képzelet 
morálja" mélyfúrás, a tárgyiság megváltása, a kialakftott különbségek föloldása. Miszti-
kus, tehát gátakat nem ismer б  szemlélбdéssel a költő  behatolhat a holt anyagba is, hogy 
eleven szubsztanciájukban a dolgokat alanyokként sz бlíthassa meg. A md nem azonos 
fгбjával, nem is ismereteinek , nézeteinek tárháza, nem faktum , mert túl van a kézzel-
foghatбságon, a mérhet бségen és ellenбrizhetőségen, de nem is szfntiszta fikci б , mert 
egy figyelem, egy fokozottan érzékeny látás eredménye. „Minden md bizonyíték arra, 
hogy a kiindulбpont helyes"~ — vallja Pilinszky. Vagyis nem emberközpontú, hanem 
mindenségelvd. Nem tudás, hanem úton levés, megérkezés a dolgok tengelyébe. Amikor 
azt bizonygatja, hogy minden md eredete szerint vallásos, akkor ezt a kiindul бpoпtot, a 
misztikus kontempláciб  fokának elérését, a dolgokon, a jelentéseken, a tudaton túli 
tartalmak, tehát egy t гanszcendeпtalitás belopбzásának, megval бsftásának a lehetőségét 
érti. Egynek a spiritualizál бdđsi folyamatnak, ennek a „kozmikus párbeszédnek" az igé-
nye minden múalkotбi tettben ott munkál, hit vagy nem hit kérdését бl függetlenül. 
Vallásos értelemben kegyelmi áilapot, megvált бdás ez — a múvészct elméletében az 
azonosság érzésének visszaállításáé, a egység visszaszetzéséé, egy komplexitásé, mely 
ilyen átszellemítési fokon nem ismeri el a világ szelektálásának igényét, hanem a szép és 
rút eredendő  együtthatását teremti meg. Ahhoz, hogy a m űben az ábrázolt életre kelljen, 
valбságtartalommal telft бdjön, nemcsak nagyfokú lélek jelenlétre, de erkölcsi bátorságra 
is szükség van — md hitelértéke a mindenkori ember, az egyetemesség, a létezés egészé- 
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nek ftélбszéke elбtt dal el. Pilinszky élelmezésében éppen a ki nem mondott, a csak 
körülfrhat6, s mert allegбria, a sejtetett, elemezhetetlen összetev бk képezik a nagy al-
kotások igazi magvát, kerülnek reális viszonyba az igazsággal. 

Úgy tđnik, hogy ez az irracionális nézőpont eleve összeegyeztethetetlen az egzakt 
tudományosság szemléletm6djával. Gödel tétele azonban a legracionálisabb tudomány, 
a matematika magabiztosságát is megingatta: amikor azt állftja, hogy egyetlen matema-
tikai axiбmarendszer sem ellentmondásmentes, akkor egy olyan igazságtényez б t vezet 
be, amelyet az axi бmarendszerbбl deduktfv mádon levezetve sem bizonyftani, sem két-
séget kizárбan megdönteni nem lehet. Ebbel Parski lengyel matematikus arra a végkö-
vetkeztetésre jutott, hogy az igazság fogalma logikailag kifejthetetlen, megragadhatatlan 
és bizonyfthatatlan. Viktor Ttosztnyikov pedig a kvantumelmélet legújabb eredményeire 
támaszkodva egészen addig a tételig megy e ► , hogy az aktuális végtelen elmélete nem a 
felisшeгések tudatos útját, hanem a misztikus еgyеѕO Іёѕ  mбdszerét igazolja Amikor 
Pilinszky az univerzum egészének publikálhatatlans đga mellett tesz hitet, valбjában 
ugyanezt a tökéletesen meg nem érthet б , föl nem foghatd, csak spekulatív úton megkö-
zelfthetб  végtelent írja le a költ б  nem fogalmi indíttatású, hanem látomásos, képletes 
nyelvezetén. Az ember kivételes pillanatokban csak részesülhet az igazságb б l, de a meg-
ismеrés (tér- és ideszabta) korlátai miatt a létezés egészének birtokosává, a cáfolhatatlan 
valбság ismегбjévé nem válhat. Felfogásába katolikus az, aki egyetemes. Akinek mérté-
ke nerc önmaga, nem a másik ember, még csak nem is az emberiség, hanem a világ-
egyetem. A költ бnek ilyen értelemhen kell egyetemességre törekednie. 

„BCleszülettÜnk térbe és idebe. S addig, amfg nem vagyunk legalább olyan nagylel-
kítek, mint a természet, és legalább olyan nagyvolamíak, nem vagyunk igaz иn kereszté-
nyek sem. Legalább a természetes szintjét el kellene érnünk, ami pedig nem is a végs б  
aspriáciбnk. Ahhoz már olyan nagyvonaldnak kellene lennünk, mint maga az univerzum. 
Mindig éreztem, hogy t бlünk Ütmiiliб  fényévre egy esillagon a világ legszebb hajnalai 
játszódnak le minden publicitás nélkül, halálos precizitással, évmilliók бta, tökéletesen 
és fáradhatatlan rendezésben. Е_s a szellem) életne К, ami nem a mennyek szellemi élete, 
hanem itteni, nagyon is földhözragadt, nagyon is emberi élet faég akkor is, ha csak 
természetes aspektusból nézem, magán kellene viselnie ennek a nagyvonalúságnak a 
bé!yеgét. Ha erre nem képes, akkor mindig kevesebb és szegényebb lesz annál, mint 
amit kifejez." 

b) Iradaio кn és  idd  

Az ittlét (Li. az emberi lét, a vil ~ gbavе tењL g) Heidegge zerint lĆtkite.jedésként, 
létértelemkčnt az idd horizontján ragadhatd meg. Az emberi létezés, az egzisztencia 
lényege az idб iség és az egyszeriség. Az idd szuhjektumon kfvüli eleve adottság, szuve-
renitás, hisz mfg az emberi egyenld a korlátozottal, a hatá гossdggai, addig az idd fogalma 
általiínas kategóriáként épp az „id őtlenség a ђеhatároihatatlanság és a permanencia 
jellemzi. Az idő  nem egyszerden egy közeg, melyben mint fdydban úszunk, mondja 
Heidegger, hanem az emberi élet alapvetd, tudattál és mé гбг tбl fdggei!en, befolyáso!- 



PILINSZKY JÁNOS „IRODALOMELMЕLETE" 	 121 

hatatlan struktúrđja."31  A Biblia, amikor az elsd emberpár Paradicsomb бl vall kiűzeté-
séről beszél, az emberi lét fő  meghatározб  elvét az időbe ágyazottságban leli meg: szám-
űzve a végtelenből, az örökből, az idd korlátai közé szorftott, haland б  lénnyé vđlik. Az 
ittlét végessége e fölfogás szerint föloldhatatlan axidma . Az újkor tudománya a „mi az 
idd?" kérdését kerülő  úton , evolucionisztikusan prбbđlja tettenérni a „hogyan juthatunk 
el az idő  fogalmához?" idinduldpont végigvezetésével. Vagyis az egyre tökéletesebbé 
válб  ember tapasztalata folyt đn egyre tökéletesebben birtokolhatja az id бiséget , s az élet 
fölgyorsított tempójában akar le is gyбzheti az idбt magát. E gondolkodás véglete az 
ember mindenhatóságának ut бpisztikus hite, az iddiség mint egyszeriség megnyújthat6-
ságáПak vágyđ lma . Cioran írja , hogy ha az ember minden betegségre megtalálná a gy бgy-
szert , az az emberiség végét jelentené . A halál kiiktatásával az ember mint véges lény, 
véges lét és véges lehetdség , éppen saját emberi paramétereit szüntetné meg. A mate-
rialisztikus gondolkodás szívesen alkalmazza az objektfv -szubjektfv szembeđ llftđst. Az 
objektív és a szubjektív realitás mintájára az iddt is objektív és szubjektívvetületre osztja. 
E felfogás szerint az idd lényegét a tudattál függetlenül létez ő  anyagisága alkotja. S ha 
anyagiság , akkor egyetemes tulajdonságokkal rendelkezik , mozgása fizikailag mérhet ővé 
vállik. De m đr az elméleti fizika is legal đbb ötven évvel ezeldtt megmondta, hogy a fizikai 
vilđgkép gondolati úton nem törhet tökéletességre , hisz az ember tudati lehetdségei 
korlđ tozottak — intuíciб , tapasztalás , beleérzés igen fontos és egyenrangú alkotóelemei 
az elméletgyđrtásnak.32  Paul Virilio szerint viszont tudásunkat éppen a tudatossnak és 
a tudattalannak , a tudat kiesésének (álom, baleset , véletlen , halál) váltakozása alkotja, 
s ezek az akcidenci đk és szünetek stnuktur đljđk a tudatot , ezek đltal létezhetünk egy 
huzamosabb iddtartamban . A vallás ezt a dualisztikus alapst гukturđltságot mintáііa le, 
amikor a hétköznapok közé tilalmakat és ünnepeket iktat be . A történelem , a történe-
tiség fogalma a világot iddkontinuumként fogja föl , ezért magya гázhat6nak , tehát oksági 
tényezőkre visszavezethetdnek , és fejlddőnek, tehát az oksági láncolatban egyre maga-
sabb fokot elérdnek tekinti. A múltb бl örökérvényűnek hitt következtetéseket von le, 
melyek általánosságukbél fakadóan alkalmazhatók nemcsak a jelen, de a jöv ő  megszer-
vezésében is. A „megtervezett" jöv đ  hite a technikai-technol бgiai fejlődés mellett nagy 
hangsúlyt fektet az emberi tudás gyarapftására is, melynek segftségével az ember birto-
kába veheti a mindenséget . A mennyiségek e logikájával szemben a vallás , mint irracio-
nalisztikus gondokodás , a minőségek logikájára , fekteti a hangsúlyt, a tömeggel szemben 
az egyedet részesfti eldnyben. A vallás szerint az értékek egyedül lehetséges hordoz бja 
csakis az egyén, aki morális értékeinek megval6sftásával, a fejl ődéselmélettel szemben, 
nem kfvülгбl, hanem kizárбlag belülrбl vđ lthatja meg önmagđ t. Simon Weil erkölcsfi-
loz6fl јában is a „tökéletesedés" útja a személyesbdl a személytelenbe visz, s az érték-
kiaknázás lehetdségétdl legtávolabb a kollektfv đll, mely megfoghatatlan, arctalan 
massza nevében a legsúlyosabb b űntettek elkövethetdk. Heidegger bölcselete is a tör-
téneti iddt az ittlét sze іі,pontjáb6l a szubjektfv iddvel szemben önkényesen konstru đlt-
nak tekinti, hisz a bels ő  idd az ittlét megértésének egy dimenziója, a folytonos öntransz-
cendentálás belső  dinamikája . Az igazi történeti ezért csakis egy belsd , autentikus , vagyis 
egzisztenciális -történeti lehet, a szorongás, a gond és a semmi meghaladása, a halállal 
szembeni elszántsđg , az erő  „összpontosítása". Pilinszky fölfogásában is a „külső  iddvel" 
szemben , mely a világban csak a tények szintjén létezhet, az autentikusabb a belsd idd 
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a szenvedélyek, a megszenvedettségek, az šdő  hordalékaš kihordásának szintjén. Egy 
ember története javarészt figyelmének története, vallja: „... figyelmem önéletrajza az 
lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy 
ez egy megkonstru đ latlan, 'Szent Lajos kirđly hfdja', ahol hfd nélkül, valamennyien eleve 
zuhanunk és egy közös gravštácš б  súlyával"33  Ez a zuhaПđs evidensen a misztikus zuha-
nđsa-éjszakája, a gravštácš б  pedig a kereszt két đgđnak, a földi időnek és az öröklétnek 
a keresztezddése, a vil đgšd6 arkhšmédeszi pontja. A kereszt a ki űzetés és megváltás 
egybefonбdđsa, a két idő  találkozása. A kereszt már anyag đban is összeköti a bukást és 
a kegyelmet. Pilinszky idézi: „Ád đm az élet fđjđr6l leszakftva annak gyümölcsét, a halált 
hozta ránk. Jézus kilehelve lelklét a kereszt holt f đján, az örök életet szerezte vissza 
számunkra."34  Az isteni kegyelemben a bűnt ugyan már nem lehet meg nem történtté 
tenni, fölmenteni sem, de visszamendleg megvált бdhat a világ, e transzcendentálisban 
visszaállhat a status quo. A m űvészet valбdi, egyedid lehetséges közege ez a tö гténel-
met-történetit meghaladd metafizikai, meta-id ő  lehet. 

A verbđ lšs művészetekben (lírai, epika, dráma mint szöveg) az idd megszervezése 
külön hangsúlyt kap — az idd itt „szukceszfv vil đgállapotokг6l szбlб  kijelentések foгmá-
jában" (Eco) jelenik meg. Egy több pontb б l áll6, egymásra következd vagy behatárol-
hatd iddfolyamatot rendez rá (vagy át) egy lineáris sfkra. Pilinszky elméletében minden 
mű  a múlttal, a már lejátszódottal, a jóvátehetetlennel foglalkozik: az ábrázolt šdöben 
olyan végérvényessé vált tényekkel, melyek t гanszсindentđlhatбk. Ezek a tények szintjén 
létezd jelenségek lezártságuk folyauйđn ugyanšs mđr kicsúsztak a tevdleges emberi be-
avatkozđs sfkjábб l, s így elvezérelhet ők egy általđnosabb, magasabb összefüggésrend-
szerbe. Vagyis a konkrEttdl eljuthatunk egyfajta által đnossđgšg, ahol a világ nem magya-
rázhat6vá, de kitapšnthatбvá válšk. A történet, mely minden szövegszerű  művészet 
alapanyagát képezi, egy szublšmált, meta-történetš id őben, a történeti mozzanatot meg-
haladб , Pilinszky kifejezéséve( kozmikus id őben, a tények mindenfajta átrendezése, pon-
tosabban meghamšsítása nélkül „visszafelé megváltódhat", vagyis egy személytelen, ér-
dekmentes szfé гđban vilđgelvként funckionálhat. „Az összes megrendezett és elképzelt 
és tervszerű  életünk, ami megbukott", az újrateremtés etikai aktus đval (mert a művészet 
a teremt ő  képzelet morálja) részesedhet egy olyan šgazságb бl, mely a szimpla okozati 
láncolatokat, érdekeltségeket, kifejthetd nézeteket, mi több, všlágnézeteket meghaladva 
sem veszft elementđršs erejébdl, hat đsábбl és érvényébdl. A költészetnek nem az a 16-
nyege, hogy végsđ  kérdésekben véleményt nyilvánítson, állítja Pilinszky, hanem hogy 
vállalja a világ képtelenségét, mely a fölismert abszurditásnál nem abszurdabb, de kö-
vetkezetesebb, etikusabb lépés. „Látni a rosszat és nem megfutni eldle, ez a szép" —
mondja Sšmone Weil is. A m űvészet időben tehát a múltat, mint saj đt érvényességén 
belül lezárt időfolyamot emeli meg a mindség szubjektumon túli abszolút idejébe. A 
művészet az idбt tiszta mindséggé szublšmálja. 

Pilinszky egyik alapvetd tétele, hogy a remekm űvek nem unalom eldttiek, hanem 
unalmon túliak. Az unalom nyilvánvalóan az idd múlđsának fokozott érzékelése. Ahhoz, 
hogy  az alkotd az unalmat kiküszöbölhesse, beavatkozást kell eszköz đlnie az idd sfkjđ-
ban. Ennek egyik mбdja az idбegységek váltakozásának, temp6já Пak fölgyorsftása: az 
idölineá гison nincs szünet, a láneolatiság elemei egymás után következnek megszakítás 
nélkül, a mű  ábrázolt ideje valójában gyorsan pergel események montázsa. Ezek a cse- 
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lekményes alkotások a történeti iddt veszik üldözőbe, s elsősorban a ponyvairodalom, a 
tömegkultúra termékei között találhatjuk meg tiszta megval бsulási formájukat. A Pi-
linszky által unalmon túlinak nevezett m űvek az unalom, tehát az id б  meghaladására 
törekszenek : ez az idбfolyamatok lelassftđsa , a pillanatok kidolgozottsđga , a holt idő  
beágyazása az idбlineárisba . Holt idöpeгiбdusnak tekinthetjük az ábrázolt idб  megá1г-
tását , az idd mint tiszta esemény , történeti mozzanat visszafogotts đgát , s ezek a késlel-
tetések az ábrázolás idejében megnyúlást eredményeznek . A tájlefrások , a refleхібk, a 
bölcseleti betétek , a naґгátori kommentárok-kisz6lások mint negatfv idбértékek válta-
kozása a történeti iddsfkkal formai eszközként az elbeszélt id б  ritmusait hozzák lébe az 
elbeszélés szintjén . Ez az élet szerves részét alkot б , az emberi élet ritmusához igazodd 
akcidenciák , szünetek , a kis halálok realizálása a mdben . „A nagy regéПyfr6k mondatrб l 
mondatra meg tudtak halni" — mondja Pilinszky, tehát önnön eredend ő  ambfciбjukat 
legyőzve vállalták az đll6 idő  beépftésének kockázat đ t. A költő  értelmezésében az idd 
igazi mđvészeti terepe a prdza , ahol levetkбzve minden személyességet , célirányultságot, 
nárcisztikus magatartást , el lehet jutni az én leépftéséig , a belsd iddk történetfelettisé-
gének vállalđsával az egyetemes idd olyan fokú é гtintéséig , amely metamoгfбzisokat hoz 
létre a holt időanyagban , s hasonlatossá teszi azt az univerzum örökös idejének nagyvo-
nalúságđhoz. Véleménye szerint a jelenkor regénye, amikor a lf гához közelít, a sиrftéssel 
valбjđban mondatonkénti öröklétre tör, tehát szubjektfv ambfci бkkal dolgozik — nem 
meri vđllalni a redundanciák , a közlésszünetek , az akcidenciák nagylelkd alázatát , holott 
a művész egyedül eredményre vezetd magatartása a val бsággal szemben az egyszerre 
fejedelmi és szolgai kűzelftés lehet. Az emberi tudat térh бditđsábбl fakadб  megszállott 
igazsđg — és boldogulásvágy meghasonlotts đgként az idd birtokbavételének tendenciájá-
ban leplezte le magđt. 

A ptolemaioszi és a kopernikuszi világképet általában a zárt-nyitott viszonylatában 
vizsgálhatjuk . Mfg az első  egy végesnek hitt mindenségen belül a nyilv đnosságokra, a 
mđr lefeketett evidenci đkra épített , a kopernikuszi fordulat a végtelen elbizo аytalanftб  
effektusát váltotta ki. Peter Sloterdijk ezt a paradigmaváltást a mozg бsftáshoz hasonlftja: 
a kopernikuszi forradalom a világ és a világ képének mobilizáci6ját jelenti egészen addig 
a pontig , amikor is mđr minden megálmodott lehet бsбg lehetséggessé válik? A lehet-
séges elérése versenyfut đs az iddvel . A fejlődés elve fejlettekre és lemaradottakra osztja 
a világot , s az alacsonyabb technikai fejlettség egyeal бvé válik az alacsoпyabbгendбség 
fogalmával. A világmodellben beállt változás az iparilag eldrehaladottabb Nyugaton a 
művészetet sem hagyja érintetlenül. Az irodalomban ekkor érik be mdfajként a regény, 
az „idd mбvészete". Az elld modern  regény, a Don Quijote mđr a reális-iггeáliѕ  ütkö-
zését ábrázolja , még némi nosztalgi đval az utбbbi iránt , hogy aztán a pikareszken, a 
fejlбdésregényen át a történelmi és társadalmi regényig vezessen útja, s tém đjában a 
fejlődés és a konzervativizmus szembe đllftđsakoг  általában az eldbbinek szurkoljon. A 
reflexiбs mű faj, az esszé és a levél is vizsgálata tárgyává az iddben meghasonlott embert 
teszi, s az elsők e sorban természetesen Montaigne és Pascal. Mfg a középkorig a java-
részt, névtelen m űvészek az örök idő t próbálják tettené гni és megragadni, az intenzfvebb 
modernben , az újkoriban az idő  is hajsza tárgyđvđ  válik a tempd minőségi szempontként 
funkcionđ l. A művészetszemléletben ma mđr tarthatatlanná vđlt fej lбdбsеІv itt még moz-
gatбrugбként mdködik . Pilinszky egy festésгeti hasonlatban mutat rá a folyamatra: „A 
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treceоtбban a festmények figurái hirtelen megmozdultak, és mire a barokkig ér a m ű -
vészet, valósággal örvénylik a kép" 36  Ez már a szédalet múvészete, az emberiség meg-
ittasodott képességeinek, lehet бségeinek dimeПziбjaitбl. Pavel Florenszkij is az ikonosz-
tđzrбl frott könyvében az archaikusabb, hiearchikusabb keleti-bizánci és a 
modernisztikus, stilárisan váltakozó nyugati m űvészet közötti különbség kiindulópontját 
a reneszánszban találja meg. Szerinte a reneszánsz m űvészetnek „minél er б teljesebb, 
vérbб  érzékiségre van szüksége ahhoz, hogy naturalisztikus képeket, Istent бl és egyház-
tбl megszabadult világot ábrázolhasson, olyan világot, amely önmaga akar magának 
törvénye lenni ... ; a dolgok ontológiai racionalitását a kor világnézetében felváltotta a 
fenomcnologikus érzékiség ... s ezentúl természetes joga lesz, hogy rendelkezzék és 
törvényt szabjon a metafizikai illúziók világában" 3 7  A középkori moralitást felváltja a 
reneszánsz humanizmusa, az elképzelt kozmikus, sérthetetlen rendet a természeter őre 
emelt emberi törvények, a „szilárd eget" az ingatag föld. Amikor Pilinszky Cranach és 
Bruegel múvészete közötti különbségr бl beszél mondván, mfg az elsó munkáiban még 
a kozmosz van jelen, az ut бbbi már a természet jegyében dolgozik, akkor a két festészet 
alapvetden más világképére utal: Cranach az isteni mitológia képeit festi az emberi 
relációk nélkül, Bruegel már a természeti ember ideálja, az ember mitizálása vonzköré-
ben él. Amikor Hamvas az antik és a modern tájkép alapvet б  elté гéseirбl fr, ugyanezt 
fogalma77.a meg más szavakkal: „A természet egész, határtalan, amiböl a táj csak kivá-
gott, önkényesen elkülönftett rész. A táj kelléke a keret; a természetnek nincs kerete." 
(A hamvasi természet-táj párhuzam Pilinszkynél a kozmosz-természet szóhasználatban 
érvényesül). 

Míg a nyugati festészet ekkor kezd keretre feszített, rugalmasabb vászonra dolgozni 
(mely kisebb ellenállást tanúsít a beavatkozó emberi kézzel szemben), a minden tekin-
tetben zđrkбzottabb Keleten a müvészet megmarad az egyház keretein, ellenбгzésén 
belül. „Az ikonok mozdulatlanok maradtak, csak a feszült intenzitás hullámzott merev-
ségük mögött" — végzi el Pilinszky is az összevetést. Ez az intenzitás a látomás ereje, hisz 
az ikonfestd nem a világban látható képeket ragadja meg, hanem látomásos úton, misz-
tikus víziókkal kíván eljutni az egyetlen valósághoz, Istenhez, az Istennel val б  érintke-
zćshez. Ennek az iddn kivüli találkozásélménynek a kirajzolódása, a „látomás körvona-
la", testetöltése az ikon. Mint Florenszkij frja: emlékezés, emlékeztetés a mennyei 
бsképre. Ezért az ikon nem ábrázol, nem megragad, nem hasonlft, nem utánoz, hanem 
ö maga — nem Isten képe, hanem Isten beszürelmése, nyomhagyása, a falon vagy a 
fatáblán. A jel azonos önmagával, Isten jele azonos Isten lényével. Ezért lehet igazsá-
gértéke annak a nyugati ember számára fölfoghatatlan szillogizmusnak, miszerint ha 
Rubljov Szent Háromsága létezik, abból következ бen Isten is létezik. Az ikonfestés 
folyamata rituális tevékenységsorból tevбdik össze: a Mú létrejöttében egy arra érdeme-
sült, kijelölt közösség, csoport vesz részt, hozzájárulásukat pedig a hierarchiában elfog-
lalt szerepük szerint határozzák meg. A hosszú folyamat szimbolikus cselekedetek sorá-
bбl áll: mivel az ikonosztáz a templomban áll, s választóvonalként mdködik evilág és 
túlvilág kđzött (közvetlenül az ikonfal mögött kezdddik a szentekés szentségek mennyei 
világa), a m űnek magának is meg kell szentel бdnie, hogy szakrálissá válhasson. Az egy-
ház ezért igazi ikonfestdnek a szentatyákat tartotta, akik feladata az elrendezés, a kom-
pozfciб, a szerkezet, egyáltalán a múvészi forma meghatározása volt. A fest бre csupán 
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ezeknek az elképzeléseknek a gyakorlati megval бsftása várt . Az egyénieskedés, tehát 
bármiféle személyes elem beszivárgása a mdbe tiltott , mi több , büntetendő  cselekmény-
nek számftott . A hagyománytбl eltérni itt nem lehetett — a nyugati fejl ődéselv mozgatбja, 
a sikeres újítás itt a szent törvények , az ikon elve elrendelt , mennyei harmбniát megidézб  
szerkezet megsértésének számftott volna . De Florenszkij szerint itt a kiindul бpont is 
más: „az ikonfestб  a dolgok mбvészi igazságát akarja formába önteni, s egyáltalán nem 
foglalkoztatják olyan kicsinyes hiúsági kérdések , mint az, hogy elsбként vagy századik-
ként mondja -e ki az igazságot ."39  A művész a nép számára, egy közösség segftségével, 
nem nevének , hanem erkölcsi tartásának és alázatának köszönhet ően lehetбséget kap 
arra, hogy segftsen megnyilatkozni az öröklétet , az egy és változatlan igazságot, a 
mennyei бsképet . Keleten az idő  áll. 

Egy dsileg hagyományozott , archaikus formát éltet tovább a népm űvészet , az igazán 
névtelenek művészete is. A népköltészet , fratlan lévén , akárcsak az ikon , az emlékezés, 
az emlékeztetés művészetekként funkcionál — bármiféle változtatás a formán már az 
östfpus felejtését jelenti . Pilinszky a népköltészet terméseit a leghitelesebb , legeredetibb 
művészi megnyilatkozások között tartja számon . „Egy lánglelkű  falubolondja 6rákig áll-
va maradt az esбbeо . Aztán elmesélte azt, ami megállftotta . Igy szilletett a népmQvé-
szet"40  — frja le látomásban Sheryl Sutton a folyamat lényegét . A folklбrkutatás is egyet-
len teremtб  mбvészi lelkületet föltételez egy-egy népköltészeti alkotás mögött, amely 
átesve a közösség „rostáján " (tehát ragaszkodva a közösség által elfogadott konvencio-
nális formához ), kisebb-nagyobb , de míg a közeg autentikus , jelentéktelen mбdosulá-
sokkal terjed tovább . A népdal esetében például mind zenei , mind nyelvi szinten a küls45 
hatások jelentéktelenek és a formát nem érintik szervesen, ezért lefejthet бk, s megha-
tározhatбk az általánosnak tekinthet б  prototfpusok . Legdsibb formáikban , a siratбkban, 
a regösénekekben , a ráolvasásokban , a keletkezésmítoszokban stb. még mágikus eleme-
ket бгiznek (alapjuk tehát az istenséggel val б  eleven kapcsolat teremtésének lehet бsé-
gében vetett hit), de kés бbbi formamegoldásukban is a zárt világkép modelljét бгzik: 
kapcsolatuk a környezetükkel még a harmdnia , az együttlélegzés föltételezésén alapszik, 
viszonyrendszerük mértéke a világmindenség , mércéje az embe гtбl fiiggetlen , az ember-
nél magasabbrendű , a sérthetetlen morális tabuk és törvények . Nem véletlen, hogy a 
népdalok legtöbbje természeti képpel indul, mely viszoпyftási alapként funkcionál. A 
közösség e tfpusa még a „természet , a világmindenség gyermekének" tekinthetd . Cioran 
tézise, hogy egy nép bukása akkor kezdddik , amikor belép a történelembe 4 1  Eddigi zárt 
(tekintélyekre épülб, hierarchikus és megbonthatatlan ) közösségbe belép a külvilág té-
nyezđje, életét az eleve elrendelt rend helyett a technol бgiák törvényei igazgatják, har-
mбnia helyett fejlбdéskényszerbe kerül , a majdnem egyenlбkbбl egyenlбtlenek lesznek, 
az idOn kfvüliséget fölváltja a történeti id ő. Elveszftve a „vadember ártatlanságát", a 
civilizáciб  tudathasadásos állapota határozza meg. Pilinszky , elfogadva Cioran tézisét, 
továbbviszi a gondolatot , s tartгsi eszményképpé alakítja azt: „A nép addig alkotO a 
művészetben , amfg bele nem jut a nemzet életébe , föl nem szfvбdik, mQveltsбgében, 
tehát amfg nincs közéleti szerepe , és valamiféle idбtlenségben él. Egész másfajta id őél-
ménye van ; élet-halál , generáciбk egybemosбdnak, együtt van , szinte egy idбben az enуб -
szet és az újjászületés , és ezeket a mdveket nem a publicitás reménye szüli."42 
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Pilinszky ebben a gyđkérteleпbe vall begyökezettségben , az iddn kfvüliségben, a 
kirekesztettségben mindenekeldtt a m űvész ideális pozfciбját látja. A gyermek , a nép, a 
falubolondja , a föl nem ismert lángész, a hamvasi Arlequin pozfci бja ez, aki nem embe-
rekkel, hitekkel , elvekkel és eszményekkel , hanem a létezés kérdéseivel , a keletkezéssel, 
az apгб-cseprő  dolgokban , a lira-lom tájakban đnmagát föltárб  egyedi nagyszегй sбggel 
folytat monológot és dial бgust. A jobbára névtelen d бmépftők és ikonfestdk , az aktuális 
idöbбl kiszorultak tudják csak peremreszoltságukban ledobálni azokat a cilivizáci бs bal-
lasztokat, melyek tulajdon koruk korlátait és korlátoltságait jelentik . A művész számára 
eszerint legjobb pozfcid a pozfci бtlanság . Pilinszky értelmezésében a modern  a mindig 
érvényes, az örök emberi , az időfüggvényeket kiküszöbölve szublimál б  hiteles . Ki a min-
denkori modern ? „A modernek mindig azok voltak és azok lesznek , akik az idd teljes 
drámáját átélik. Aktuálisak viszont azok , akik a puszta jelen sugallatainak balekjává 
válnak."43  Pilinszky névsorában mode rn  Homérosz , Shakespeare , Pascal, Baudelaire, 
Dosztojevszkij , Rilke, Jбzsef Attila... Nála tehát a modern nem történeti iddhöz kötött, 
hanem minőségi fogalom . I&ténetileg a modern megjelenése az újkor hajnalát, a re-
neszánsz megszületését és a historikus idd fogalmának a kialakulását jelenti , s a „mo-
dern" frб  már ég és föld , fđld és ember , ember és ember közötti meghasonlottságot 
ábrázolja, A költd szerint viszont modern az, aki a lét eredendd meghasonlottságát éri 
tetten egy allegorikus vetületben . Mert nem az ember , hanem a létezés paradox. „Az 
élet csak akkor kezd ődik, ha az ember nem tudja , hogy mi lesz "

44  — mondja Hamvas is. 
A kirekesztettség , a kfvülállás, az érintetlenség , a kiszolgáltatottság állapota olyan null-
pont, ahol a surgáгhatások szabadon megnyilvánulhatnak. A történeten-kfvüliség, mint 
Hamvas állítja, teszi lehet ővé Arlequin számára, hogy minden elképzеlhetб  sorsban egy-
szerre létezzen . Hogy egyenldvé tegye azt , ami a világban végérvényesen szétvált. Olyan 
egyenlбséget teremt , amely csak a népköltészetben, a barátok közt, a misztikus dial б-
gusban jöhet létre. 

A művészet egy olyan mezftelenségi fok elérése, egy olyan párbeszéd létrejötte, mely 
a hétköznapok szintjén lehetetlen . Az egyes ember megszбlftása . Pilinszky bevallása 
szerint is az iddnek , a művészet idejének ez a fajta szemlélete sokkal közelebb áll a 
valláséhoz, mint a tudományéhoz. „Mert a tudomány az emberiség legf őbb gondja, a 
művészet az egyes emberé ." A művészet kiegyenlíti azt, ami visszafordfthatatlanul 
egyeniбtlenпé vált, a látszб lag kis dolgoknak is súlyt kölcsönOz, a lényegtelent eljuttatja 
a dolgok tengelyébe , életet és halált visszaállít alapvetO egységébe . Mert valddi párbeszéd 
csak egyeп lбk közt jöhet létre. Az irodalom olvasói megval бsulásának közege nem a 
tömeg, hanem az egyének halmaza — „tulajdсПképpen az irodalom és a m űvészet talán 
nem is több, mint egy széles baráti k đr"'45  a néven nevezés, a hozzáfordulás, az egyesnek 
szб lб  személyes meghfvás. Nem prédikáci б, hanem ima — vallja Pilinszky. Nem fölszdlf-
tás, hanem megszбlftás. Nem kfvülydl i гányftott, hanem bels őleg vezérelt szükségszer ű -
ség. Az elveszett szakrális közeg visszah бditása. 

A művészet nem kultúrfunkci б  — hangsúlyozza számtalanszor . Az igazi (tehát kire-
kesztett ) művész valOdi (tehát reális-i ггeális, idOiség és időtlenség örök dualizmusát ér-
zékelő ) pozfcidja az időn kfvüliség, a kultúra alattiság . A kultúra fogalmához az újkorban 
szervesen hozzánőtt a fejlettségi szint mi ги5sftö fölhangja is. A tudományos -technolбgiai 
előrehaladottság , mely az evolucionizmus elvére épül, elté б  kultúrnfvokat el бfeltételez. 
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A tudományos világképen a kultúra nem pusztán szerves egységbe sze гvezбΡdést, hanem 
fejlettségi fokot is jelent . A mdvészet ezzel szemben nem ismeri el sem a mdveltséget, 
sem a tudást, nem ad el бnyjogot egyiknek sem , kizđrбlag az alkotói gesztus hitelére, 
egyetemes érvényességére figyel. Egy autonóm szellemi világon belüli tiszta , teremtő  
tettre. Pilinszky ezt a futó hasonlatával érzékelteti : „A százméteres slkfutб , amikor fut, 
akkor nem boldog , nem boldogtalan , nincs apja, nincs anyja , nincs gyermeke, senkije 
sincs — merб  és tiszta futás! ... Még meggondolásai sincsenek !"4б  A tudattalan ebben az 
értelmezésben legalább olyan lényegi tényezб, mint a tudatos . Mfg a mdvész kora a 
kulrúra jelene, a mdvészet teszi lehet бvé, hogy alkotói újrateremtéssel kétségbevonha-
tatlan minőséggé abszrahálбdjanak. Az elmúlt mint idб, már kfviilesik az emberi beavat-
kozás tartományain , „tökéletesen átsikl о tt Isten kezébe". A jóvátehetetlen tragédiákat 
nem kitörli , hanem utdlagos szakralizálással j бvđteszi. Szabadság csak a zárt rendben 
lehetséges : a nyitott a tények anarchiájához vezet . Az alkotói szabadság a letdnt id бben 
nyilvánulhat meg teгmetб  módon , ahogy az ikonfestб  képzelete a kanonizált , szigorú 
-mdvészi farmában , ahogy a népmdvész ihletettsége a hagyom đnyozott eszköztárban. A 
jövő  a foгmđtlan anyag : „minél nagyobb ez a formđtlansđg , az elvđgyбdás , a hatáгtalan-
sđg, annál inkđbb jelen van egy leláncoltság ", mondja . Leláncoltság a jelenben, begyö-
kerezettség a történeti el őjelel idбben . A jövi már az utópiák szintjén mdködik . Logikája 
a következtetésé , az okságié, az ésszelvбl , a jelen lezđratlan tényeit csupán a kauzális 
láncolat fölfejlődéséig vezérli , alapállásában pedig optimisztikus vagy pesszimista. Min б-
séggé emelés helyett minбsft. Érdekeltségi indittatása folytán részvétteljes helyett rész-
rehajlб. Pilinszky elméletében ezzel szemben a mdvészet feladata nem a véleményezés, 
hanem a megértб  megjelenftés , nem a megoldáskeresés , hanem a megbékélés, nem a 
jóslat , hanem a hdség , a kiszolgđ ltatottságon belül is a helytállás . A mdvészetnek, ha 
létezésközelben kfván maradni, a részvét figyelmét kell megteremtenie . Mert az életet 
nem megoldani kell, mint mondja , hanem élni. 

c) Irodalom és válság 

Cioran azt vallja, hogy minden könyv egy -egy elhalasztott öngyilkosság . Az frás e 
szerint a nézet szerint a halálvágy és a halál között feszül , lét és nemiét párbeszédét hozza 
létre. Olyan terápia, melynek során a világ abszurditás đt6l, irreafitásđtбl, ellentomondá-
saitбl szükségszemen szenvedб  és meghasonlott ember ideig-бг  ig visszalllftja az ere-
dend бΡ egység đllapotát. Pilinszky amikor saját veszélyeztetettségé гб l, melankбlikus, dep-
resszfv és hallucinációs állapotairól beszél , szintén az alkotást jelöli meg gyбgyftб  
folyamatként ,;én az irodalom vagy az frás révén — bár nem tudom megtagadni azokat 
az árnyékokat , melyek beárnyékolják lényemet , hiszen ezekkel muszáj szembesülni —
tulajdonképpen haza akarok találni !"47  A haza az emberi létdimenziбk teljessége, a 
szent és a profán egységének visszaállft đsa. 

Pilinszky szerint minden ember felel бs ömagáért , saját életéért . Hogy e felel бΡssé-
gérzet kialakulhasson , a szüntelen figyelem iskolázottságára van szükség . Az iskolázott 
figyelem képes arra , hogy fölismeг7e a jбt és a rosszat, hogy különválassza бket. Ha a 
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mávészet valбdi közege a j6vátehetetlen, a múlt , akkor a szelektfv figyelem feladata, 
hogy a lezárt tények világában гámutassoгі  a bánre, a bűnösségre, arra, amely botrđПy, 
mert megtörténhetett , ugyanakkor szent és megmásfthatatlan , mert már megtörtént. Az 
ember egyetlen jövője a múlt szakadatlan emlékezete : a bánősség tudatosításában, hogy 
a bán ha nem is elkerülhetővé , de minimđlissđ  váljék Ez az egyedül lehetséges etikus 
magatartás . Az emberi lelkiismeret mé гбmászere a kialakított , a meghonosított bántu-
data lehet. „A bántudat , mint art Kolakowski (rja, nem az intellektus tette, hanem olyan 
tett, amely az ember helyzetét vizsgálja a kozmikus rendben ; nem a bosszútбl, hanem 
az ember tulajdon tevékenységét ől valб  félelem, amely megbontotta a világ ha гmбniájđt, 
olyan szorongás , amely nem a törvény , hanem a tabuk megszegésébбl eгed ...'4  A tabuk 
pedig mđг  a szent szférđjđba tartoznak . A tabuktбl mentes világ egy deszakralizált világ, 
melyet a sérthetetlen ontologikus törvények helyett az emberalkotta törvények igazgat-
nak. Mfg a tabu tudatosftása a szentség és a sérthetetlenség egyéni fölismerését jelenti, 
s megsértése bántudatot vált ki , az emberalkotta törvények alapvetб  tényezбje az emberi 
— a változékony , a „fejlődő" — fgy e törvények sem ö гбkéletáek , hanem relatfvak, külső  
tényeгбktбl függlek, evolucionisztikusak, nyilvánvaló kijátszásuk pedig a kollektfva bün-
tetését, külsd büntetést von maga után, a szanckionálás foka pedig teljesen relatfv. Ami-
kor a gondolkodás áthidathatatlan különbséget föltételez egyén és emberiség , emberi 
világ és embeгtбl független világ között , az embert elszigetelt jelenségként , részecske-
ként vizsgálja, a létezés univerzális összefüggései nélkül. Az emberi tényez б  túlhangsú-
lyozđsa egy antropomorfra és egy külvilágra szakftja szét az ontologikus rendet. „A 
külvilág létezését bizonyftani , írja Heidegger , hinni a külvilág létében , elбfeltételeгi létét: 
mindezek a kfsérletek (melyek egyébként már a világban -valб-lét mбdjai) már egy világ-
nélküli szubjektum fikciбjáгa épülnek, aki saját világában bizonytalan , s akinek ezért 
aттai kellene kezdenie, hogy megbizonyosodik fel бle. A kérdés — folytatja — fgy helyesen 
fölfogva inkđbb a következбképpen szбl: hogyan lehetséges , hogy az ember mint világ-
ban-valб-lét hajlamos a világot , egyfajta ismeretelméleti redukci б  révén , a semmibe 
süllyeszteni , hogy azutđn a megmaradt két roncs , az izolált szubjektum és a külvilág 
között állandбan és reménytelenül megpr бbđljon hidat verni?'49  Aválaszt erre nyilván-
valбan a redukcionizmus elvének természete adhatja meg. 

A redukcionizmus, a tudományos vil đgkép egy összetevője úgy képzeli, hogy a rész 
magán viseli az egész jegyeit, tehát a részecske kutatásakor tettené гthetб  az egész rend-
szer máködésének természete. Ahhoz, hogy az igazsághoz eljuthassunk, ennek értelmé-
ben nem az egészből kell kiindulnunk, s deduktfv úton lebontatunk azt, hanem ellenke-
ző leg: elбfeltételezve, hogy a rész az egész minden lényegi jegyével rendelkezik, ezért, a 
vizsgálat elsddleges és alapvet ő  tárgyává vđ lhat, s a részbбl rekonstгuálhatб  a valds egész. 
Ez a nézet az abszolút törvényszeráségre esküszik, az el őre kiszámfthat6ságban, a világ 
ésszeráségében hisz, s a гendsze гbбl kiikatatja a teremt ő  véletlenek lehetőségét. 
Amennyiben véletlenségszeráség lép fel az el őre megkonstruált rendszerben, nem tud-
ván megmagyarđzni annak okozatát , azt a szabályt e гбsftб  kivételnek tekinti , a rendszert 
tehát paradoxmentesnek kiáltja ki . A világ egésze , a létezés misztériuma a tudományos 
gondolkodás alapđllása szerint a redukci б  útján, a ráciб  eszközévef evolucionisztikus 
jellege folytán egyszer tökéletesen megismerhet ővé válik. A nvszté гiuш  ekkor mđг  pusz-
ta okozatként magya гázhatб  lesz, s az emberi tud đs számđгa (és előtt) nem létezhetnek 
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tabuk. Az a kultúra pedig, amely nem ismer tabukat, Kolakowski szavával olyan, mint 
a kör négyszögesítése , az ilyen vilđg Cioran szerint geometrikus idill ű  máködésében 
pedig Pilinszky szemlélete alapján a koncentráci6s táborok univerzuma . A világ, mint 
mondja, didergő  létezésre , nem pedig becsvágyra épül. 

A művészet elirigyelte a tudomány egгaktását , maga is tehđt becsvágyбvá lett, s 
ezzel tulajdon válságát idézte el ő  — hangoztatja többször is Pilinszky. Mfg a polgári 
irodalom a tárgyilagos ábrázolás hitére épftve az objektivitás illúzi6ját kelti , a huszadik 
század válságirodalma , leleplezve ezt az illúzi бjelleget, a forma radikális megújftásával 
kfvđn ráduplázni a tudományosság t đmasztotta tárgyilagoss đgigényre . Az ipari -techno-
Idgiai fejlбdés egy új mitolбgia szintjén olyan hamis védettség đbrándba ringatta az em-
beriséget , mely lehetetlenné tette a гá leselkedi veszélyek , kataklizmák idejében valб  
felismerését . Az avantgárd a tudom đnyok eredményeinek jegyében deszakraliz đlja az 
alkotás folyamatát , s ez a szakrđlis jellegétől megfosztott , profanizált mdvészetszemlélet 
merő  pesszimisztius utбpiaként fogja föl azt a valбságot , amelyet egy Musil, egy Kafka 
tár elé . Mint Virilio állftja , az ember a vasút feltalálásával egyid őben a vonatkisiklást, a 
vasúti szerencsétlenséget is föltal đ lta . Egy-egy tudomđПyos eredménnyel annak rejtett 
hátulütőit is. Amikor az avantgárd , az „élgárda " mávészete a sokkterápiát alkalmazza, 
ebből a gyermeteg védettségi álomb иl, ebből a hamis realizmusból akarja kiragadni a 
közönyös szemlélövé degradált olvasOt. Az új technol6giák mintáj đгa a passzfvbбl átcsap 
az agresszívba : a szemlélбt nem hagyja meg szemlélбi , inaktfv státusában , az alkotб  és 
a befogadб  közötti távolságtartást leépíti, s a szeml бlбt is fokozottabb, aktfv és alkot б i 
újrateremtésre ösztökéli . A sokkhatást mindenekeldtt technikai úton éri el: eszközeivé 
a montázst , az eseményjelleget , vagyis a hfгбгtékásбget , a disszonanciát, a fölfokozott 
reflexivitást — absztгahđlást, a mimikri-jelleg megszüntetését , a formai hagyományok 
tagadđsđt , az atonalitást , a foгmđtlansđg anarchiđjđt teszi . A döbbenetkeltés azonban 
gyorsan kiürül : ami elsifzben alkalmaі~'kor fölfokozott hatást váltott ki, ismételgetéssel 
hatástalannđ , üres gesztussá válik Amint valamely izmus elméleti- еsztétikai kategбгiává 
ndtte ki magát , már történetivé , radikális formájában üres híгéгetékáуб , tarthatatlanná 
vált. Az objektiváci6t olyannyira objektivizálta , hogy önmagát Убgsб  soron puszta tárggyá 
degradálta . Mfg a polgári művészet csak az illúzi бt , az avantgárd csak az illúzi бvesztést 
mutatta föl. Pilinszky értelmezésében a mode rn  művészet az alapvetten belsd p гoblé-
mát, az emberi világ értékkiáгusftđsát, kiüresedését és túlfunkcionálts đgát kizár6lag kf-
vülről, formailag-technikailag és redukci б  útján prбbálta megoldani. Szerinte az iroda-
lom, amikor csak szövegszinten koncentrál , olyan „mint egy hös , vagy menekllli ember, 
aki vállalkozásđt és futását öncélú és öntörvényű  balettá" alakftja . Lefokozza a kon-
textust ahelyett , hogy tágítaná , az egésszel szemben a résznek tesz engedményeket, föl-
fejti kontempláciб  helyett stilizál , a varság komplex kutatása helyett a tényekben turkál. 
A huszadik század embere és mávésze elfáradt tény, amikor pedig „a lélek elf đrad — fгja 
—, s vele együtt a képzelet , a stílusban valamiképp úgy tárgyiasítjuk a világot, ahogy az 
elfáradt szerelem tárgyiasftja szexualüásban a másikat "51  A misztikus alanyi irányultságú 
kapcsolattermetési , párbeszédi igénye helyett a vil đghoz , a létezéshez mint tárgyi tulaj-
donsághoz, megragadhatбsághoz, mérhetб  mennyiséghöz közelft . „Az embernil valб  
elmélkedésnek még a szi széken midszertani értelmében sem lehet tárgya — fгja Témás 
Gáspđг  Miklбs —: minden ember alany , annak kell lennie minden másik ember szemé- 
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ben. Emberek tehát csak az elmélkedés szегерlбi lehetnek: platóni pđrbeszéd, szakrális 
dráma mind ezt formázza, s ilyen szerepl бkkel találkozunk mindabban, ami az eu гбpai 
műveltségben (s talán nem csak ott) igazán spirituá Ііs, igazán gondolat."52  Az irodalom, 
a művészet mint gondolkodás, melynek kiindulópontja, témája és célja az ember, csakis 
alanyi irányultságú lehet. „A gondolat itt dialógusra van ítélve — folytatja Z đmás Gáspár 
—, ha válaszol is, választ kap, ha kérdez is, kérdéssel kell szembenéznie." 53  Valódi pár-
beszéd pedig csakis egyenl бk között jöhet létre: mfg az alanyi viszony az egyenrangúság-
bбl indul ki, a tárgyias(tđs birtokviszonyt, tehát birtokbavehet бséget előfeltételez. A va-
Iбság a művészet, a kreatív gondolkodás szemszögébбl nem vehetd birtokba, nem 
saј  1tfthatб  ki, hanem csupán kapcsolatteremtésben részesedhetünk bellle — az igazság 
kimer(thetetlen és đ tfoghatatlan. 

Pilinszky ars poeticáj đban az élmény szintjén megélt talá)kozások, az alanyiasftások 
az élet legfontosabb és perdönt б  mozzanatai. Ziílfunkcionáltsága folytán a világ teljesen 
a tárgyak látszatszintjén jut el hozzánk: az anyag produkciói és reprodukciói végtermé-
keként művi formájában mutatkozik meg, megfosztva eredeti szubsztanci đit6l, kifosz-
tottságában van jelen. Az ember lépten-nyomon ilyara holttá meredt, túltárgyiasftott 
dolgokba botlik, ami nemcsak a tárgyak jelentését jelenlétét, de a l đ tás érzékenységét, 
elemi erejét is sérti és veszélyezteti. Ahogy írja, szemünk egyre inkább kopog a tárgya-
kon, és ez a számkivetettség érzését ébreszti bennünk Az árudömping hatására a tár-
gyak eredendő  jegyeikben átalakftva, szfntiszta eladhatóságként és használhatóságként 
minősfthetők, s pusztđn hiđnyként élhetбk meg, mert jelenlétükben szabványként mű -
ködnek. Az áruban a dolog szabványjellemz бi váltak mindségi szemponttá. Az ember a 
világot jelentlбtvesztésként éli meg, túlfokozott beavatkozásával szám űzi magát az ele-
mentáris történések köréb ől. Cioran szerint az ember ki űzetésének bibliai példázata az 
ember alapvet б  hibájára, a tudásvágyra mutat гá, s ez a paradicsomi szám űzetés Пaprб l 
napra megismétlбdik, fokozódik: az ember a megszállott tudásvággyal csak saját szeren-
csétlenségét keresi és hatványozza. A tudományos termelésben, a futlszalagon az ember 
az árut a dologin, az anyagiságán kívüli jellemzlkkel ruházza föl, megfosztva e гedetisé-
gétбl, merd banalitásában teszi közszemlére. Avilág a modern korban a közhelyek szint-
jére sOhlyedt, s joggal mondta Heidegger, hogy az emberiség második bukása a banali-
tásokba való veszés. A m űvész dolga, hogy e bana нtásokat visszavezérelje eredendl 
jelentбségükbe. „Én hiszek abba, hogy egy műanyag, egy tönkremct műanyag lavór 
éppolyan szakrális, mint az Esthajnalcsillag, viszont az üdvösséget nem szabad ellegez-
ni. Zéhát ha a pillantásomban vagy az érzékelésemben ez nem elemi, akkor nem szabad 
jobbat mondani arrll a dologról, sót lefelé kell nyomni. Azt merném mondani, hogy a 
vfz alđ  kell nyomni. Szóval a műanyagot műarіyagabbá kell tenni, és abban a pillanatban 
elkezd sírni, és abban a pillanatban a tortúra súlya alatt egy olyan sikolyt ad, mint a 
mártfrok."54  mondja Pilinszky. Ez a „lefokozási" eljárás azonban semmiképp sem a 
redukció elvének működése. Ahhoz, hogy  a dolgokat eljuttassuk eredeti tengetyilkbc, 
hogy kiléphessenek banalitásukból, le kell hántani róluk azokat a sallangokat és ballasz-
tokat, amelyekkel az emberi beavatkozás látta el lket. Mi az, ide đ lok, az ábrándok, a 
képek és az álmok bizonytalan reprodukciIj đban élünk, jelenti Id Baudrillard. A világ 
eleven működését tehát nem ezekben az idealizált, utInisztikus realitásmentes tényi, 
hanem az ideálmentes, a jóvátehetetlenre szublimált, val бságteljes állapotában kell tet- 
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tenérni. A tđrgyisđg lefejtésével a világegészet alanyi müködésében vizsgálhatjuk. Alany-
ként visszahelyezбdik oda, ahonnan az emberi tudásvđgy kiszakította . A kб  sem holt 
anyag — frja Pilinszky —, egy ember és egy kб  közötti külünbség távolról sem olyan dönt б , 
ahogy az kfvülröl látszik : szemlélбdéssel, kontemplációval tulajdonképpen be lehet ha-
tolni egy kбbe . Tbremtett egészében , teljes belsб  rendszerében vi тsgđlva többet feltđr a 
létezése misztérimáb6l , mint elszigetelt anyagként . A milvészetben semmi sem marad-
hat elszigetelt jelenség, vallja a költ б . Az átélés , az átlényeg [tés mozzanata a jelenlétvesz-
tést vissza vezérelni az elveszett , de eredendő  azonosság szintjére. Pilinszky tehát a md-
vész feladatát nem a nyitott világkép helyesbft б  közérzetének jegyzésében, látja, ami 
frusztráció , hanem a zárt világkép harm бniatörekvéseinek jegyében, az azonosságérzet 
transzcendentális tettenérésében , ami megbékélés . Atonalitás helyett a tonalitásra tö-
rekvésben , a számkivetettség hatványoz đsa helyett minden létező  jelenség egységének 
az egybelđ tđsđban , a mennyei бsképre valб  emlékezetében . Mint frja : „A művészetbeа  
a művész az emberbбl, abbбl a meghasonlott lényb б l, aki szenved , akit szégyell, aki 
felemđs, megpróbál újra egészet csinálni , megpróbálja újra összerakni, hogy egységes 
legyen ."55  Ezt az eszményt a kortárs múvészetben a Robert Wilson -i szfnházban lđ tta 
megvalбsulni. 

A huszadik század т6vészetének válságtünetei leginkább a szfnházban mutatkoz-
tak meg. A hitelét vesztett szemfényvesztés a szfnház gyakorlati természeténél fogva itt 
azonnal leleplezбdik: az előadás sorsa a nézőtérrel teremt~{t kapcsolatban közvetlen 
mбdon dől el. A polgári drđma (a tegnap színháza , ahogy Pilinszky nevezi ) a színpad 
mozgósításával — a tempб  fölfokozásđval , az állandó cselekményesség és párbeszédesség 
hajszolásával — próbálta kitölteni az üres teret . A fékevesztett fölgyorsulással az esemé-
nyek elveszítették realitásértéküket , a tempб  azonosulás helyett szédületet , illúziбkeltés 
helyett kiđbrđnultsđgot vđltott ki . A beszéd túlforszírozásával a nyelv közlésértéke telje-
sen kiapadt . Az egész el6ad đs valami helyett „mintha" szfnházzá vált . Pilinszky szerint e 
túlzott pergetésben éppen az đllftmány ürül ki, s ezért nevezi a polgári drámát horizon-
tális, lapályos szfnháznak, melybál hiányzik minden mélység. Ezzel szemben az abszurd 
vertikális szfnháznak nevezi, ahol a küzdelem épp az elvesztett állftmányé гt folyik. Az 
abszurd eszköze az eszköztelenség . A cselekményességet , a sz[npadi jövést -menést leál-
lítja, a színen l đ tszбlag nem történik semmi, a szfnpadkép szinte mozdulatlan . A hangsúly 
a nyelvi szintre tevбdik át : a hírértékre valб  törekvéssel agyonterhelt kommunikációt úgy 
próbálja megmenteni , hogy lefokozza . Addig „nyomja lefelé„ a kommunikáciбs helyze-
tet, hogy a darabban az egym đssal folytatott látszatdial бgus helyett az egym đs mellett 
beszélés valбsabb szituációját hozza létre . Az abszurd szfnhđz fölismeri és vállalja a világ 
abszurditását , de a tényállás konstatálásánál és nyfltszfni leleplezésénél nem jut tovább. 
A kommunikációképtelenség radikális fölmérése és a kil đ tástalanлak tű nő  beszédhelyzet 
túlhaladása csakis az elhallgatás , a csđnd lehet. A mozgásszfnház nagy el бnye, hogy 
némaságában a tiszta gesztus segítségével hozhat létre vibráci бt szfnpad és nézбtér 
között. Valбdi kapcsolat a szintér két világa között akkor val бsulhat meg, ha a néz б  is 
aktfv, teremtб  befogadásra kényszerül . De mfg az avantgárd szfnház ezt a néz б  agresszfv 
ide-oda taszigálásával a darab eseményeiben , létrejöttében vall közvetlen részvételével 
hitte megoldani , addig Pilinszky fölfogásában a néz б  bevonásának igazi mddja a szellemi 
jelenlétre késztetés . A szfndarabnak ezért mindenképp enigmatikusnak , rejtélyeket rej- 



132 	 TANULMANYOK 

tбnek kell maradnia. Nem a néven nevezéssel, hanem az utalással é гhetб  el hatás. A 
szfnpadi mozgásnak ezért eleve allegorikus-szimbolikus jelleget kell magára öltenie. A 
wilsoni színház, fölismerve a világ közhelybe veszését, ezt nem kiiktatja, hanem abszta-
hálja — tehát utбlag megváltja. Wilson célja az, frta Pályi András is, hogy a megragadott 
banalitásokon a világ önmga transzendenci đjává legyen. "56  Hogy ezt elérje, a leghétköz-
napibb mozdulatokra ép(tkez б  darab idejét a végs бkig feszfti. A banális gesztust oly-
annyira lelassftja, hogy az már a mozdulatlansággal lesz határossá. A wilsoni szf гіházkon-
cepciб  lényege éppen az, hogy a saját, m đг-már legyűrhetetlen valбságaival küszköd б  
világ val6ságđ t a határhelyzetekben érje tetten, s végleges perfo гmanciđkban leplezze le 
azt. „A határ — állftja Heidegger — nem az, ahol valami megszakad, hanem — miként azt 
a görögök fölismerték — a határ az, ahonnan valami lényeges kezdetét veszi." 57  Határ-
hely a templom, az Isten háza is: az oltá г  már a szentségek szfér đjával érintkezik. Minden 
szfnháznak, minden művészetnek Pilinszky fölfogásában valamiképp a szakrális drámá-
ban, a mise füldöntúli koreográfiájában kellene бstfpusát és a jelképrendsze г  ideális 
míiködését fölfedeznie. Olyan alázatosan is teremt б  mozdulatban tettené гnie példaké-
pét, mint a szentmisében a fölmutatás: itt egyetlen hfv б-kéгđ  gesztusban bennfoglalta-
tik az egész evangéliumi szenvedéstörténet. E szertartás soha sem válik üres jellé, hisz 
magában hordozza az ember egszisztenciális lényegének teljességét. A ki űzetés-világba 
születést, a megválts halált, a profán horizontális mellett a szakrális vertikálisát. Csakis 
így lehetséges a tér és id6~ce гesztjére született emberi individuumnak saját ant гopolбgiai 
lényegét, elvesztett azonosságérzetét, a kozmikus rendben és id бben betöltött biztos 
helyét (és helyzetét) visszaszereznie. „s ezért a paradicsomért (ti. az  egyedi emberi lét 
kiteljesítésért) nem elég merésznek lenni, ehhez alázat kell; nem elég élni, s бt halni sem, 
ezért úgy kell meghalni, hogy türelmesen életben maradjunk a val бság nehéz és kemény 
meredeke számára" —58  vallja Pilinszky. A m űvész ilyen alapállással és magatartási h ű -
séggel törheti át a tények gyű rűjét, s juthat el a megszenvedettségében is гeménykeltб  
(mert életével hitelesített) val бsághoz. Pilinszky számára a m űvészet — ezért és fgy —
mozdulatlan elkötelezettség. 
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T nulmányok, 24. [fizet,  1991.  

SZABÓ KATALIN 

A BOLDOGSÁGKERESÉS ÚTJAI AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJÁBAN 

ÉS A CSONGOR ÉS TÜNDÉBEN 

Az ember tragédiájának forrásai után kutatva a vonatkozó irodalom szfvesen em-
legeti korabeli történészek, filozófusok nevét, és szinte mindegyik megemlfti Milton, 
Tasso, Goethe, Dante életmdve és a Ttagédia között húz бdб  pörhuzamokat. A magyar 
romatikárOl, a hazai irodalmi hatásokról azonban mintha kevesebb szó esne. 

Madách mdve valóban monumentális, egyedülállб  a maga nemében ebben a kor-
szakban, és többen a romantika lezáró összegzését látják benne. 

Az ember tragédiájával kapcsolatban indokolt ugyan az idegen diszciplfnák hat đsa-
ira rámutatni, de az irodalmi példákat, anal бgiđkat sem hagyhatjuk figyelmen kfvül. A 
Madáchot ért magyar romantikus hatásokat vizsgálva, semmiképpen sem keri.11hetjfik 
meg Vörösmartyt, Vörösmarty opusát és ezen belül a Csongor és Tündét. Ma гtinkб  
András szerint is Vörösmarty az „egyik legkézenfekv бbb" forrás Madách sz đmáгa. 

Azok körött, akik elsбként felhfvtđk a figyelmet a 1Yagédia és a Csongor és Túnde 
között húzбdб  párhuzamokra, már Beöthy Zsolt is arra figyelmeztet, hogy a Csongor 
és Tünde „röpke, édes bđja„  figyelmetlenekké teszi az olvasót a mélységei ir đnt. Pedig 
a mesejáték egyes részleteinek eszméi, a küzdelmek, az eszményire vall törekvés mind 
olyan mozzanatok, melyek majd a Tragédiában is megtalálhatók lesznek, de itt már teljes 
súlyukkal, leplezetlenül épülnek a mdbe. 

A mftosz, a mese a romantika szerves velej đ rбja, fgy nem meglepi, hogy Vörös-
marty és Madách mdvében is mesére, illetve mftoszra épül az aktu đlis mondaаivalб . A 
dгámamodellekгбl szб lб  könyvében Bécsy Tđmás mindkét mdvet a kétszintes drámák 
csoportjába sorolja. Ezekre a drámákra jellemzi, bogy a történet a feltételezett két 
világszint határán játszódik, és az isteni és az evilági egybenlev őségét mutatja. Jellemzб-
jük még az is, hogy a szerepldk egy ideális vil đg elérésének lehetбségeit kutatják. 

A Csongor és Tündében és Az ember tragédiájában is a szereptdk arra törekednek, 
hogy már a földi életben az égit, az eszményit magukénak tudják, illetve vic'7aszerezzék. 
igy a harmónia és a boldogság keresése válik mindkét md mozgatójává. Bár Csongor a 
még el nem értet kutatja: 
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„Minden országot bejártam, 
Minden messze tartományt, 
S aki álmaimban él, 

A dicsđ t, az égi szépet 
Semmi földön nem találtam." 

Éva viszont az elvesztett Édent szeretné a földre varázsolni: 

„Én meg lugost csinálok, éppen olyat, 
Mint az előbbi, s (gy közénk varázsolom 
A veszett Édent." 

A mesés, a mftikus háttér magával hozza saját gazdag szimb бlumгendszerét, melyet 
mindkét költő  alkalmaz . A történetek kezdetén megjelenik a kert , benne egy almafával. 
Az alma a népköltészetben, s őt egyesek szerint a bibliai teremtésmondában is a szerel-
met jelképzi , vagy a szeretб t. Csongor hosszú útjárбl hazatérve pillantja meg az aranyal-
mákat termő  fát, a mellé kötözött Miriggyel . Ez a fa is titkokat őriz, emberek számára 
tiltott a gyümölcse, hiszen éjszaka bájszell б  kel, „Melytбl szemek lehunyónak, / S reggel 
a szedett fa áll, / Mint puszta tüskeszál'. Az alma tehát nem kerülhet illetéktelen kezek-
be, hiába virrasztana bárki is, a bájszell6 mindenkit elaltat . A ]tagédiában az édenkerti 
almafa a tudás fája: miért ne lehetne éppen a szp гelem tudásáé? (Madách a késбbbi 
Jelenetekben is tudatosan használja ezt a szimb бlumot : A londoni szfnben kéjhölgyek 
énekelnek olyan almárбl , melyet le kell tépni, tehát a szerelemr ől, melyet ők kínálnak.) 

E párhuzamok mellett fontos az a tény is , hogy mindkét esetben túlvilági lények 
csábftják új utakra a szerepl őket. Ádám és Éva Lucifer csábításának engedtek, amikor 
szakítanak a tudás fájának gyümölcséb бl, Csongor pedig Mirfgy buzd ítására indul el a 
fa tulajdonosának, Tündének a keresésére. Így prбbálja Mirfgy, a boszorkány Csongort, 
Lucifer, az ördög, pedig Ádám és Éva lelkét megszerezni magának. 

A fák olyan titkokat őriznek, mely titkok tudása a szerepl ők lelkében, világlátásában 
bizonyos változásokat hoznak. A változások pedig arra késztetik dket, hogy szembeszáll 
janak azokkal a kozmikus er őkkel, melyek életük alakulását befolyásolják. 

Csongort mesehdsök teszik pr бbára útja során, elsősorban mesébe illő  cselekede-
teket várva el tdle. De a cselekménybe, a túlvilági h ősök mellé Vörösmarty belopja az 
embert is, a három vándor jelenetét, mellyel rejtett filoz6fiai színezetet nyer a md. A 
Kalmár, a Fejedelem és a Tüdős természetes emberi vágyakat képviselnek, ellenpontoz-
zák Csongor világát, törekvéseit. Csongor tudja, hogy a vándorok céljai a maguk kizá-
rбlagos egyedüliségükben megvaldsfthatatlanok , illetve esetleges megval6sulásuk nem 
vezet a teljes boldogsághoz. Ebben a vándor jelenetben mutatkozik meg Vörösmarty 
filozófiája, kicsit szégyenlősen, mese mögé bújtatva, visszafogottan. Az (r б  mintha nem 
merné Csongort kitenni a csal бdásoknak, a hiábavaló küzdelemnek , el sem indítja a 
téves úton. 

Madách sokkal keményebb megpr бbáltatásoкПak teszi ki Ádámot. A boldogságát, 
az élete értelmét keresб  embernek végig kell néznie eszméinek bukását, végig kell járnia 
azokat az utakat, amit Vörösmartynál a három vándor képvisel. Ádám a t űrténelmi 
peciбdusokat mindig hanyatló szakaszukban éli át, amikor a megvalátiult eszmék nega-
tfvumai már rombol б  hatásukat éreztetik . Ezen kívül a történeti szfnekben az egyén 
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boldogsága és a közéleti szereplés is mindig konfliktusba kerülnek egymással , az elemi 
emberi törekvések , a természetes emberi boldogságvágy mindig a boml б  eszmék áldo-
zatai lesznek. Mfg Vörösmarty individuális síkon keresi a probléma megoldását (talán 
ezért is egyé гtelmйbb a kifejlet ), Madáchnál ez a kérdés komplexebbé válik, az egyén 
vágyait társadalmi , történelmi kényszerekkel kell összeegyeztetnie. 

Ádámot a történeti színekben csal6dások és kudarcok érik. Ennek ellenére mindig 
van ereje az újrakezdéshez , vállalja az újabb megprбbáltatásokat , egészen addig, mfg a 
végső  elkeseredés az önpusztítás gondolatáig sodorja, bár az ember még ekkor is re-
ménykedik: 

„Sokat tanultam álomképeimböl. 
Kiábrándultam sokbб l , s most csupán 
Tđlem függ , útam másképpen vezetni." 

Lucifer azonban az eleve elrendelésbe vetett hite miatt ellent mond Ádámnak 

„Ha felejtés és örök remény 
Nem volna a végzetnek frigyese, 
Hogy, mfg amaz hegeszti a sebet, 
Ez szбnyeget von a mélység fölé, 
S biztatva mondja : száz merész beléhullt, 
Tb léssz a boldog , aki átugorja." 

Ádám elveszíti az önmagába , szabad akaratába vetett hitét, Lucifer determinizmusa 
készteti , hogy az öngyilkosság mellett döntsön: 

„Dacolhatok még, Isten , véled is. 
Bár s7A7s7oг  mondja a sors : Eddig élj: 
Kikacagom , s ha tetszik , hát nem élek." 

Csongor és Tdnde is betekintést nyernek a jövdbe a varázskút által, de ez megcsalja 
бket Mirigy mesterkedései folytán . Tünde egy „kalandor" ifiút lát a kútban Csongor 
helyett, Csongor viszont hamis álomkép után futkos , Tündét sejtve a fályol alatt. Mind-
kettőjüket kétségbeejti az el nem ért bologság , a beteljesületlen szerelem. Csongor e ггб l 
fgy szб l: 

„Elérhetetlen vágy az emberé, 
Elérhetetlen, tündér, csalfa cél!... 
Elmúlt szerelem és meghiúlt remény, 
S a szfv halála lassú , nem gyötör," 

A csalбdások miatt Csongor is éppen olyan értelmetlennek és hiábaval бnak érzi a 
harcot, mint Ádám, a további megpr бbáltatások elбl 6 is a halálban prбbál menedéket 
keresni: 

„Mondj halált rám, s ajkaidrб l 
Azt öröm lesz elfogadnom." 

Lényeges és meghatározó has оП lбság ez a két mű  között . A harcok, a küzdés után, 
az út végén mindkét hds megsemmisülten , reményvesztetten vallja be önmagának, hogy 
elérhetetlen vágyakat kergetett , megvalósfthatatlan eszmékén csatázott. A kiutat mind-
ketten a halálban látják , bár az elhatározás nem egyforma erösségQ . Csongor még nem 
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jut el az önpuszt (tás gondolatáig , mástбl várja az ftéletet „Mondj halált rám", Ádám 
már sokkal öntudatosabb h ős. A szabad akaratba vetett hitét megingatja ugyan Lucifer, 
de ő  éppen szabad akaratának bizonyft đsául és harcának értelmetlensége miatt választja 
a halált: 

„Elбttem e szirt, és alatta mély 
Egy ugrás , mint utolsб  felvonás... 
S azt mondom : vége a komédiđnak. — 

Vörösmarty hđse bizonyos fokú passzivitásba vonul, Madáché viszont cselekv ő  ma-
rad. Ez a különbség abbdl is eredhet , hogy bár mindkét műnek mozgatбja a harc, a 
küzdés , Vörösmartynál ez szövegszerűen , adekvát mбdon nincs jelen , Madáchnál vi-
szont megtalálhat б . 

A Csongor és Mindében és Az ember tragédi đjđban is két öntörvényű  világ — a 
mese , a mftosz és a valбság — teljes szintézise jön létre . Vörösmarty már pl . a Délsziget-
ben is megprбbálkozik az ilyen fajta dimenziбváltással , de — Martínkб  András szerint —
legsikeresebben a Csongorban tudja elérni a töretlen áthajlásokat , Madách valбszfnű leg 
ezt is tőle veszi át. 

Az álom mindkét m űben olyan formai eszközzé válik , amely a két világszint határán 
611, és seg (tségével minden emberfeletti erő  beiktatása nélkül szabadon járhatnak a sze-
replők a két világ között. 

Csongor számára egyáltalán nem idegenek azok a világok , melyekben mozog. A 
mesébбl kilépve hallgatja a három vándort , úgy mint aki már ismeri a szerelem nélküli 
világot, és a saját, emberi dimenzi бjđba vall visszatérést veti el azzal, bogy tovább indul 
Tünde keresésére . Egyedül akkor torpan meg , amikor „felébred đ lmábбl", a rđciб  ke-
rekedik felül gondolkodásán , és bízonytalansđgba esik: 

„Rejtékeny álom, csalfa jóslatok, 
S reményvezérrel elt ű rt , hosszas út, 
Ha, ahol kezdtem , vége itt legyen, 
Bizonytalanság csalfa közepén?" 

Vörösmarty innen újra visszahelyezni Csongort a mese világába , hogy ebben a mđ-
sik valбságban beteljesfthesse Csongor vágyait. 

Ádám is kételyek közt vergődik ébredése után. Ma гtinkб  András szerint a T)•agé-
diába гх  a fordulat akkor áll be, „amikor Ád đm vörösmartyas kétségbeeséssel meg кбгdб -
jelezi — hogy átléphessen acélos, értelmet és biztonságot nyújtd negyedik dime пziбba —, 
megkérdбjelezi a reális , valбdi világ, történelem és antropoldgia val бdiságát": 

„Uram! rettentб  látások gyötörnek, 
És nem tudom mi bennük a vall. 
Oh! mondd, minб  sors vár reám: 
... Vilđgosfts fel, 
S hálásan hordok bármi végzetet; 
Csak nyerhetek cserémben, mert ezen 
Bizonytalanság a pokol." 

Fontosnak tartom megemlfteni , hogy a költбk mindkét műben bizonyos fokú álta-
lánosftásra törekszenek Vörösmarty három vándora és Csongor még egészen rejtetten 
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szimbolizálja az emberi törekvéseket , a boldogságkeresés lehetséges útjait , Madáchnál 
már nyilvánvalб  ez az elvonatkoztatás , hiszen emberiség -költményt ír , melyben Ádám 
és Éva is az emberi nem archetípusaként foghat б  fel . A kozmikus távlatok megnyitđsđ -
hoz a lélek legmélyebb titkait kell feltárni , és a tudattalan birodalmában kell kutatni. 
Ezért kap olyan fontos szerepet az álom és azok az бsi kifejezési formák , amelyek az 
álommal rokonok és a tudattalan rétegeib ől tđplálkoznak : a mese , a mítosz , a monda, 
babona — állítja santarcangeli . De az álomjelleg nemcsak az elképzelt m űvészi anyagot 
és a meglátott valбságot egyesfti , a Tragédiában a szerkezeti rendszer lét гehozásában is 
fontos szerepet játszik. 

Vörösmarty és Madách is hasonl б  megoldásokat kfnálnak hdseiknek, de míg Cson-
gor és Tünde elnyerik „jutalmukat" a földi boldogságot , addig Ádám és Éva csak a 
boldogság elérésének reményét kapja az Úrt бl: 

„Szabadon bűn és erény közt 
Választani , mily nagy eszme " — zengi az angyalok kara . Igy a Tragédiában 

a kérdés tehát nincs egyértelm űen eldöntve , ami több interpretálási lehet őséget is felkí-
nál. 

Csongor és Tünde útjaik végén egymásra találnak, vágyaik beteljesülnek a szere-
lemben . Milyen boldogság is az övék? Tiinde az égit , Csongor a földi embert testesíti 
meg. Vágyaik lényege ugyanaz — elérni egymást —, de ellentétes irányú , Tünde a földi 
világba, Csongor Tündérhonba, kfvđnkozik. A mesejáték egymás felé közeledésük tör-
ténete , találkozásuk helye Csongor kertjében van . Ez a kert nemcsak a két világ határát 
jelenti, hanem elsősorban a Földet , azt a helyet , amely a maga elzártságában , táгsada-
lomkfvitliségében és szerelemfájával az elveszett Édent idézi. 

Ádám végsб  elkeseredésében önpusztításra gondol, a szakadék szélé гбl Éva hfvja 
vissza, Éva anyasága menti meg. S б téг  István ebben a cselekedetben az anyag, a te ггб-
szet szavát véli felfedezni . Az élet hívása ez, a paradicsomi boldogság , mely az emberi 
kétségek poklábбl vezet ki . Ádám , aki az ideák szféráját képviseli, ebben a jelenetben 
talál rá Évára, aki viszont a természeti szféra üzenetét közvetfti. Egymás гatalálásuk a 
két szféra egyesülését , teljes összhangbaolvadđsđt is jelenti. Ez már a Paradicsomban 
egyszer megvalбsult és az emberen áll, hogy ugyanezt a ha гmбniát újra létrehozza. A 
választás lehetőséget nyújt a földi , a történelmi Paradicsom megtermetésé гe is. 

Madách az emberi élet értelmét , boldogulását és boldogságát a reményteli munká-
ban és bizakodásban látja, az égi, remény, bizakod đs és földi, a munka összekapcsolásá-
ban. 

A boldogságkeresés, az élet értelmének kutatása, a létezés mftosza az emberiség, a 
művészet örök témáihoz tartoznak. Minden kor más-más magyarázatot talál. A roman-
tika —úgy gondolom — holmi transzcendensben, világon kívüli eszményben látta a bol-
dogság beteljesülését. 

A két drámai költemény csak lehet őséget kfnál acél elérésére. Megfigyelhet б  azon-
ban, hogy Vörösmarty boldogságigenlб  határozottsága, optimizmusa hogyan alakul đ t 
Madáchnál a pesszimisztikusabb feltételesig. 
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Irodalom: 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tlinde, Szépirodalomi Kk. 1963. Вр . 
Madách Imre : Az ember tragédiája , Szépirodalmi kk. 1982. нр . 
Madách-tanulmányok, Szerk. Horváth Károly, Akadémiai K. 1978. нр . 
Martinkб  András : Vörösmarty és Az ember tragédiája (In: Madách -tanulmányok) 
Lengyel Dénes: Az ember tragédiája mint szerelmi dráma (In: Madách-tanulmányok) 
Sб tér István: Álom a történelemr бl, Akadémiai K. 1965. Bp. 
Sб téг  István: A szembesftett Madách, Itk 1974/2 
Paolo santarcangeli: Éjszaka, álom és német Vörösmarty költészetében, Filol бgiai Közlöny 

1967/3-4 
Bécsy 1 más : A dгdmamodellek és a mai magyar dráma , Akadémiai K.  1974. нр  

Sбtéг  Istáp: Vörösmarty. A magyar romantika h бstfpusai (In: Werthe гtбl Szilveszterig, Szépi-
rodalmi Kk. 1976. Bp.) 



Könyvek 
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Intézetünk egy régi hagyományhoz tért vissza , amikor megszervezte kiadványaink, 
valamint az Intézet munkatársainak másutt, más kiad6knál megjelent könyveinek be-
mutat6ját. Erre , a több éves tevékenységet visszamenőleg áttekint6 könyvmatinéra 
1991. április 25-én és május 8-án került sor a Bölcsészettudományi Karon. 

Könyvszemlénkben a matinén elhangzott ismertet бkbő l válogattunk , elsősorban 
azokat , amelyek kevésbé tekinthetök alkalmaiknak , nemcsak szбbeli előadásra készül-
tek, hanem némi igazttással nyomtatásra is megfelelnek. 

A tömbbe rendezett ismertet бket a szokásos könyvгeeenziеk követik. 
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KÁICH KATALIN: A ZENTAI MAGYAR NYELViT 
SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETE ÉS REPERTÓRIUMA 
(1833-1918) 

ÉRTEKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK 15. Újvidék, 1987. 

Az Értekezések, monográfiák 15. köteteként, Zombor és 1 Јјvidék után, jelent meg 
Zenta város magyar nyelvű  színészetének adatait ta гtalmazб  művelбdéstöтténeti kiad-
vány, melynek adatait Káich Katalin gy űjtötte össze, ki j бl tudja, hogy a múlt éppen úgy 
beletartozik a szfnházi tabl бba — kultúránk, m űvelбdésünk képébe —, mint a legfrissebb 
bemutatбk. 

Milyen lehetett egykor, a múlt század harmincas, negyvenes éveiben a zentai szfn-
játszás? Ez pontosan, fбleg az egyes előadások viszonylatában, láderfthetetlen. Folyama-
tában azonban körvonalazhat б , persze sok mindent tudni kell a korrdl, a tá гsulatokrбl, 
a műsorrбl, illetve műsoггétegekrбl, a játszási körülményekr ől, alkalmakгбl és a közön-
ségrбl is. Így, minden tényezб  számbavételével teljesedhet ki a kép, amelyhez кáich 
Katalin az alapvetd elemeket, az adatokat, a címeket, a neveket, a legszfnházibb ténye-
zбket gyűjtötte össze, tárja könyvében elénk. 

Nagyon értékes és fontos része Kaich Katalin munkájának az 1880 és 1918 között 
Zentán vendégszereplő  táгsulatok névsora; az már teljes mértékben, évnyi po тіtosággal 
megállapfthat б , régebbről csak szбгvánуПyomok vannak, ezeket is begyűjtötte a szeгzб , 
akárcsak az előadott művek cfmét, elkészttette a zentai гepertбriumrбl. Ezeknél az ada-
toknál semmi sem bizonyíthatja meggy őzбbben a zentaí színészet színvonalát, és ezekb ő l 
tudjuk meg, hogy mi mikor volt műsoron, hogy a Bánk bánt csak 1873-ban, Az ember 
tragédiáját azonban már három éwet a pesti бsbemutatб  után, 1886-ban játszották, de 
láthatta a közönség a Hamletet, a Julius Caesart, a Velencei kalmárt, már 1890-ben 
Ibsentől a Nбгát,1903-ban, 1904-ben Gorkijtdl az Éjjeli menedékhelyet, egy éwel el őbb 
pedig Rostand-tбl a Cyгanбt. Megtudhatjuk, hogy voltak helyi d гámaírбk is (Kozma 
János, Kabos Ármin, Novoszel János, Orbán Ká гoly, lđth Lajos, s játszották a legújabb 
világ- és magyar irodalmi m űveket. Káich Katalin könyve teljesebbé teszi kultúrtörténe-
tünket, akárcsak a most készül ő  nagybecskereki szfnháztörténet. 

Gerold László 
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MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ: A MELLÉKNÉVI IGENEVES 
SZERKEZET TRANSZFORMJAI A MAGYARBAN 

ÉRTEKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK 19. Újvidék, 1988. 

Molnár Csikós László értekezésében a melléknévi igeneves szerkezeteknek és 
transzformjainak kérdéskörét és használati lehet бségeit a finnugor és indoeu гбpai nyel-
vek reláci6j đban vizsgálja. A melléknévi igeneves szerkezetet mint sajátos szintaktikai 
formát nemcsak egyszer űen nyelvi jelenségként fogja fel, hanem, mint frja, az indoeu-
rбpai nyelvek közé jutott magyar nyelv fejl бdésének és helyzetének mutatójaként is. Az 
iгіdoeu гбpai nyelvek hatása nyelvünk több szintjén is kimutatható, a sz бszerkeszetekben 
és a mondaszerkezetben is. Vannak olyan szerkezetek, melyeket feltételezhet бen az 
indoeurópai nyelvekbdl vettünk át (ilyen a jelzбi értékű  hátravetett határozós szerkezet), 
és vannak olyan szerkezetek is, melyek használatát az idegen minta er бsftette meg (pl. 
a voпatkozб  mellékmondatot). 

A melléknévi igeneves szerkezet jellegzetesen finnugor mondattani kifejezési for-
ma, ezt a rokon nyelvekbбl vett példák is bizonyítják. Nyelvünk történetének bizonyos 
szakaszaiban az idegen hatás (a latin pl.) kedvezett a melléknévi igeneves szerkezet 
használatának, de a német térth6ditásával ez a szerkezet kezdett háttérbe szorulni. A 
szerbhorvát nyelv interferenciája nyomán más szerkezetek szo гftják Ici. A mai magyar 
nyelv e szerkezet potenciális funkcióinak csak egy részét használja fel, de számos más 
eszköz állhat ugyanolyan funkcióban. Molnár Csikós Lászl б  a transzfo гmáciбs generatív 
mбdszer segítségével közelíti meg az igeneves szerkezet használatának kérdéseit és a 
helyette alkalmazható formákat. Ezek a formák a transzformok, vagyis olyan szerkeze-
tek, melyek felcserélhetik egymással és egymással levezethetik. Egy bizonyos formának 
egy másikká való átalakftása, vagyis transzfo гmáciб  nemcsak egy nyelven belül történhet, 
hanem több nyelv körött is, forditás alkalmával. Ezért Molnár Csikós László a fordítást 
is transzformációnak tekinti, és transzformoknak egy bizonyos szerkezetnek egy másik 
nyelvben más alakban val б  megjelenését. Ebbel kiindulva a magyar és szerbhorvát nyelv 
viszonylatđban fordítđsok segítségével mutat rá, hogy miként adható vissza a szerbhorvát 
nyelvben a magyar melléknévi igeneves szerkezet, illetve milyen szerbhorvát szerkezetek 
alakulnak át a magyarban igeneves szerkezetté. A magyar és szerbhorvát nyelv szerke-
zeteinek egybevetése mindkét nyelv lehet бségeiгe гбvilágft. 

A szintaktikai formák vi тsgđ iatában és értékelésében a funkcionális m бdszer is ér-
vényre jutott. A sze гzб  funkcionális-szemantikai elvek szerint csoportosftotta a nyel-
vünkben elбfordulб  voпatkozб  mellékmondatok tfpusait, és egy üj megközelítési mód 
körvonalait rajzolta meg, amelynek eredményeképpen a ha,gyományos osztályozástól 
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eltézően az a mozzanat került el б térbe, hogy a mellékmondat milyen tartalmat ad a 
főmondatnak. 

A bonyolult viszonyrendszer bemutatásakor Molnár Сsikбs Lászlб  sohasem tévesz-
tette szem elбl a nyelvhelyesség szempontjait, métvad бnak azt tartja, hogy a nyelv ele-
mei, szerkezetei megfelelnek-e a közlés céljainak, az érzelmi, gondolati tartalom kifeje-
zésének. Ennélfogva az értékelésnél mindig a szövegkörnyezetet, beszédhelyzetet veszi 
figyelembe. Ez pedig azért lényeges, mert Igy kerillhette el azt a buktat б t, hogy mecha-
nikusan határozza meg egy-egy forma helyességét ill. helytelenségét. Így derül ki, ho gy  
bizonyos esetekben ugyanaz a szerkezet helyes, máskor azonban helytelen, mert meg-
akadályozza vagy megnehezíti a megértést. 

Az értekezés eredményei, Molnár Csikбs Lászlб  megállapftásai hasznosak lehetnek 
mind a magyar nyelvet különböző  szinten oktatбk, mind a forditбk, lektorok számára. 

Láncz Irén 
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BAGI FERENC: A MAGYAR NYELV MINT 
KÖRNYEZETNYELV TANÍTÁSÁNAK FŐBB KÉRDÉSEI 

ÉRTEKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK 20. Újvidék, 1988. 

Bagi Ferencnek A magyar nyelv mint környezetnyelv tanításának f őbb kérdései 
című  kđnyve 1988-ban jelent meg az Intézet Értekezésekés monográfiák cím ű  sorozata 
20. számaként. Tartalma négy főbb részre tagolódik. 1. Bevezet ő  rész. 2. a magyar nyelv 
és beszéd dallamformáira irányuló szđvegek kiválasztásának kritériumai, 3. a szövegszin-
tek anyagának elemzése, 4. a tanuló nyelvsajátft б  tevékenysége. Már ebből is kitűnik, 
hogy a szerzel fбként módszertani síkon a magyart mint környezetnyelvet tanft бkhoz szб l. 
Központi érdeklбdési kđre az ejtés problematikája, és ejtéselsajátft б  hasznos instrukci-
бkat nyújt. 

Az újabb audiovizuális módszer már tekintetbe veszi a beszéddallam és beszédhely-
zet fontosságát a közlés egyértelm űségének biztosításában. A beszéddallam lényegesen 
befolyásolja az értelmezés szintjét, és a közléstartalomma! és közléskörülménnyel alkot 
egy egységet. A környezetnyelv nem tanfthat б  idegсnnyely-tanftási módszerekkel, ehe-
lyett a szerző  eredeti megközelítést kfnál. Acélnyelv elsajátításának a szövegbál kell 
kiindulnia, és a szövegig kell eljutnia . Indoklása az, hogy a szđveg az extralingvisztikai 
jelzések alkalmazását és helyes megértését szorgalmazza, s ezeknek megfelel бen tđrté-
nik a szövegszint-kategória meghatározása. Az elsó és második stádium a négy alapkész-
ség fejlesztésére irányul, az ejtés, frás, értés és olvasás készségének fejlesztésére után-
zással, forditással és másolással, valamint betdzgetéssel. Az els ő  stádiumban 
betűk/hangzók gyakorisága alapján kiválasztott szövegeket kell alkalmazni, a második-
ban már igényesebb, bonyulultabb szószerkezeteket. A 3. továbbképz ő  stádium két szö-
vegtípus-ágra szakad, a reálra és a humánra (nyelvi és irodalmi szövegekre), mfg a fel-
sőfokú stádium már a forditбk, tolmácsok képzése, és választékos sz бbel! valamint 
frásbeli kifejezést igyekszik kifejleszteni. 

A munka külömbözб  stádiumok emléletí és gyakorlati kérdéseit taglalja, és a tanuló 
nyelvelsajátftб , illetve célnyelven produkáló tevékenységét elemzi. Az ejtés elsajátítására 
különösen alkalmasak a mondókák, gyermekversek, melyek egyben a sz бkincsgyarapftás 
célját is szolgálják. A hangok világosabb megkülönböztetésére a szerbhorvát és magyar 
hangok szembeállftása, valamint a magyar hangpórok (mint pl. az a-á, e-é) kontrasztív 
bemutatása szolgál. 

A nyelvtani anyag szemléletésére is nagyon alkalmasak a népdalok és mondókák. 
Pl. a határozott és határozatlan nével ő  váltakozásának gyakorlására alkalmas az „Egy-
szer volt egy teve" cfm'T mulatságos mondóka, a kijelent б  és fel*.ételes módú igealakok 
váltakozására a „Garzб  Péter megy a rétre" cfrлú népdal. Minden morfológia! katego- 
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riára versek, versszakok sokasságát idézi a szerz б. Pl. Matijevics Lajos gyűjteményének 
sok verse, mondбkája didaktizálva új életre kel. Különben már ismert ez a mond бkák 
útján gyakoroland б  nyelvdallam és nyelvritmusi elsajátítási mddszer, ugyanis a helyes 
dikciбt tanujбk, a bemonddk és szfnészek is részben ilyen mбdon tanulják a helyes ejtést, 
de tudtommal ez az els б  munka, mely ugyanezt a mбdszeгt a környezetnyelv oktatásá-
ban is javasolja. 

Felsőbb szinten a mondatszerkesztés is a szöveg árnyékában történik, mert nemcsak 
megszerkesztettsége, hanem a besze гkesztettsége is nagyon fontos összetevője az aktu-
ális közlés jelentéstartalmának. 

Ez a dolgozat mбdszertani újdonságot jelent. Hangsúlyozza a nyelvritmus és mon-
datdallam jelent6ségét mint megértést fo гmálб  lényeges tényezőt, és tekintetbe veszi a 
pragmatikai meg a komrnunikáciбt kfsérб  mozzanatokat is, ami a szerz б  modern nyely-
tanftási hozzáállásár6l tanúskodik. 

Dobrenov Mária 
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MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ: MUNKAHELYI ÉS 
MUNKÁSKÉTNYELVŰSÉG 

ЕRTEKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK 22. LTjvidék, 1990. 

Ez a mű  azoknak a nyelvhasználati kutatásoknak az eredményeként jött létre, ame-
lyeket a szeгб  és munkatársai A kétnyelv űség szociol ngvisztikai szempontjai címit ku-
tatási téma keretében végeztek. Az adatgy űjtés kérdбfves módszerrel történt egy-egy 
szabadkai, zentai, adai és temerini vállalatban a dolgozók reprezentatív mintáján. Az 
adatközlбk száma meghaladta a háromszázat: 

A kérdбfv négy kérdéscsoportot tartalmazott. Az els ő  általános jellegű  volt (életkor, 
szakképzettség, lakóhely stb.), a második csoport kérdései a magyar, illetve a szerbhorvát 
nyelv elsajátftásának idejére, az adatközl б  tanulmányainak nyelvére és nyelvtudásának 
szubjektfven megállap[tott szintjére vonatkoztak, a harmadik kérdéscsoport seg(tségével 
arra kerestek választ, hogy a dolgoz б  munkahelyén kfvul milyen nyelven tájékozódik 
(újságolvasás, rádi6hallgatás, tévénézés), a negyedik csoportba sorolt kérdések pedig a 
vállalatban való nyelvhasználathoz köt6dtek (tájékozódás, szObeli utasftások adása, a 
felettes és a beosztott közötti kommunikáció). 

Az adatközlбk közt minden szakképzettségi szint képviselve ott, számuk nagyjáb6l 
megfelelt a vállalatok káderösszetételének. Zömük szakképzett munkás, illetve közép-
iskolai végzettségű  dolgozб  volt. A megkérdezetteknek mintegy 80%-a helyben lakik, a 
többi ingázó, viszont körülbelül a felük nem helybeli születés ű . 

Annak megállap[tása, hogy melyik nyelv élvez els5bbséget az egyén beszédtevékeny-
ségében, közvetett úton történt. Ehhez a szerz б  figyelembe vette a magyar és a szerb-
horvát nyelv elsaját(tásának idejét, vagyis hegy az adatközl ő  milyen életkorban tanult 
meg magyarul, illetve szerbhorvátul, továbhá az egyén nyelvismeretének szintjét, vala-
mint azt is, hogy a dolgozб  mely nyelven töltötte ki a k črdб(уet. Az adatokból kiderúit, 
hogy  az adatközlő  zöme főleg az egyik vagy a másik nyelvet részesíti el бПyben, néhányuk 
számára azonban teljesen egye п lб  használati értékűek bizonyult a két nyelv, úgyhogy 
nem lehetett megállapítani, melyik a hagyományos értelemben vett anyanyelvük. Ők 
tehát kétnyelvűnek bizonyultak. 

A munkahelyen és a munkahelyen kívüli kommunikáci6s helyzetekben való nyely-
használati jellemvonásai rendszerint hasonlóak, ám bizonyos eltérések is megfigyelhe-
tбk. A kétnyelvűség elterjedtebb a munkahelyen kfvitli formákban, különöses a tévéné-
zĆSben, hellyel-közzel pedig a rádióhallgatásban is. Ezek a többnyire passzfv 
❑yelvhasználati farmák nem igényelnek tökéletes nyehrism ~retet, ezért gyakran megtör-
ténik, hogy egy-egy magyar nyelvű  tévéműsort vagy г1dihadást olyanok is figyelemmel 
kísérnek, akik kevésbé jól beszélik ezt a nyelvet. 
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A felmérés adataib эl megállaрftja a szerzб , hogy a munkahelyi kétnyelv5ség legin-
kább azokra a személyekre jellemzi, akik korán és viszonylag j бl elsajátították környe-
zetüknyelvét, azok viszont, akik kés5bb vagy kevésbé j бl tanultak meg a másik nyelven 
beszélni, inkább az egynyelv űség felé hajlanak. A munkahelyi és a munkahelyen kívül 
nyelvhasználat legf6képpen kötöttségében tér el egymást6l. A munkahelyen kfvül sokkal 
nagyobb szabadságot élvez az egyén a nyelv megválaszt đsában, mint a munkahelyén. Ott 
kihatással van választásđra beosztása, közvetlen munkatársainak nyelvismerete stb. 

Ez a mű  mбdszereiben a szociolingivisztikai kutatások hagyományait folytatja, mivel 
a szerzel és munkatársai m đr korđbban is hasonld mбdon vizsgálták a tanul бifjúság nyelvi 
viselkedését (fdleg a középiskolásokét), tárgyát illetlen azonban újdonságnak számft, 
mivel nálunk eddig még senki sem tanulmányozta a munkások nyelvhasználatát. 

Dobrenov Mária 
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BOSNYÁK ISТУÁN: JUGOSZLÁYIAI MAGYAR 
NЁ  n  КО  LTÉ S Z ETI  KALAUZ  

JUGOSZLÁVFAI MAGYAR NÉPКÖLтЕ5ZEТ  IV. 1991. 

Bosnyák István arra a kérdésre keresi a feleletet: Milyen költészet a jugoszláviai 
magyar népköltészet? Az elöz б  három kötetben begy đjtött adatok, magyarázatok érté-
kcldjeként, az adatok, a magyarázatok rendszerbe állft бjaként, az elvonás, a szintetiz đ lás 
magasabb rendel szempontjábбl, mintegy levonva és összegezve a tanulságokat állítja fel 
tételeit, téziseit. A munka különleges értéke a jelenségek összefüggés гeпdszeгének fel-
fedezése, öletve sokoldalú és tudományos alaposságú, sokféle kitekinid benutatása, az 
anyag felülrб l kezelése, s nem utolsб  sorban a témára vonatkozб  gazdag és modern 
szakirodalom ismerete. Nem elha пyagolhatб  crér:ye a műnek, bogy egy más ;  de a nép-
raj_.zal is össтcfilggб  terület eminens kćpviselбje, irodalmár nyúlt a témához. Az inter-
diszciplináris összedolgozások sohasem árthatnak egy-egy kérdésre adandd f с leletadás-
nak. Bosnyák, az irodalmár a témához val б  hozzáállásban újat hozott, ami 
tovđbbgondolásra késztet, vitára is ösztönözhet. 

Mit tár fel a szerzel? A „paritalanságot", a jugoszláviai magyar folklor nyitotts đgát, 
térbeli, idбbeli, esztétikai és egyéb határok közé nem zárhat6ságát. Mint a szen б  mondja 
a 2. oldaloг : ..... a  kisebb-nagyobb mé гetti „parttalanságok" egész halmaza tárul fel 
el6ttünk gytiijteményünk köteteinek behat бbb tanulmányozása kđzben, a jelen tanul-
mányvázlatunk rendeltetése éppen az, hogy sorozat zá г6 globális kérdésfeltevés formá-
jában a „parttalanságokat" felmutassa, bizonyos rendszerbe foglalja, és továbbgondo-
lásra a szakmabeliek szíves figyelmébe ajánlja." 

Milyen „pa гttalansđgokrбl" esik sгб ? 
1. (Külsđ  és belsб) területi parttalanságok, 2. Zörténelmi (id đbeli parttalanságok, 

3. Etnikai, nemzeti —nemzetiségi és nyelvi parttalanságok, 4. Folkl бrszocioiбgiai partta-
lanságok, 5. A kollektfv vagy nem hivatásos és az individuális vagy hivatásos jelleg part-
talanságai, 6. A szбbeliség és az frásbeliség parttalanságai, 7. Folkl6resztétikai parttalan-
ságok, 6. „Abszolut parttalan" folklбг  irodalom. 

A II. rész címe: A jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának válogatott bibliog-
ráfiája, 1945-1985. A bibliográfiakészítés modern elveinek alkalmazásával készftett bib-
liográfiával egészftette ki a sze гzб  munkáját. Igen hasznos ez a fogalomkörökre , évekre 
lebontott szelektív bibliográfia. Végre együtt találjuk a témát érir,tö fontosabb mtvek 
jegyzékét. Ezzel segíti a szerzel a további kutatást. A néprajz és a rokontudományok 
szakemberein kívül hasznosíthatja nemcsak a bibliográfiát , hanem az egész m űvet a 
tanulеifjúság és a tárgyat vagy vonatkozásait el бadб  pedagбgus társadalom is. 
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Összefoglalás: A szerz őnek a témához vall meggondolt, megfontolt, szövegközpon 
tú, modern nézetekre alapozott hozzáállása egészen újat hozott, s ez a szemlétet, viszo-
nyulás nemcsak a jugoszláviai népköltészet értékelésében, bemutatd elemzésében jelent 
újdonságot, hanem az általános folklorisztíkában is. Mint az eddigi reagálások, kritikák 
bizonyítják a szellemesen megfogalmazott, kivál б  szerkesztési technikával megszerkesz-
tett, komplex elemzésre alapozott m űvet elismeréssel fogadták. 

Penavin Olga 
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PAI'Р  GYÖRGY: KANIZSA ÉS KÖRNYЕKE 
FÖLDRAJZI NEVEINEK ADATTARA I4I. 

VaJdaság helységeinek földrajzi nevei, Újvidék, 1982., 1989. 

E kétkötetes m ű  is Kanizsa község 12 települések földrajzi neveinek és külön a Tisza 
vízneveinek adattára, s mint ilyen, az Intézet egy fontos sorozatának, a V аjdaság helysé-
geinek fü!drajzi nevei elnevezés ű  sorozatnak 8. és 14. k đ teteként látott napvi!ágot. 

Néhány szót magáról a sorozatról. Minden kötet Elvszavában elmondjuk, hogy a 
fö!drаjzi nevek rendszeres gyűjtésének gondolata 1965-ben vet ődött fel csoportunkban 
(mr. Mirnics Júlia, dr. Matijevics Lajos, dr. Penavín Olga). A gyűjtés szükségét a térszíni 
fogmák, a latár domborzati képének megváltozása, a nevek elt űnése, elfeledése, a bir-
tokviszonyok változása váltotta ki. A régi és az új névanyag rendkívül sok infcrmáci6val 
szolgá!, érdemes éket megmenteni. Általánesan ismert tétel, hogy egy-egy település ftild-
rajzi névanyagában kifejezésrc jut az embernek a környezetéhez, lak бrelyéhez, gazda-
sági' s társadalmi köréhez való viszonya. A helynevek ugyanakkor felvilágosítást nyújta-
nak arról a hosszú fej ІбdбѕгбІ , mely a letelepül ember munkája nyomán valamelyik falu 
vagy váres bel- és külterületén végbement. Az đsszcgyűjčütt névanyag sok szempontb б i 
értékes és hasznosfthat б , pl. helytörténeti monográf -;ában, tefepüléstörténeti m űben, te-
!еpülésfüldrajzban, agrártörténetben, geológiai, b!ol бg!ai, néprajzi, régészeti, m űvelб-
déstörténeti, nyelvészeti, szociológiai vizsgálatokba. 

Kanizsa földrajzi neveinek adattára az I. kötetben tárgyalja Adorján , Kanizsa, lor-
gos földrajzi neveit, a  U.  kötetben Kishomok, Kispiac, Martonos, Orom, Oromhegyes, 
Iő tfalu, Velebit, Zimonié földrajzi nevei kaptak helyet. Itt találjuk még a Tisza vízneveit. 

Fontos megjegyezni , hogy a magyar népnyelvi adatok mellett feljegyzésre került a 
szerbhorvát nyelvben a kommun !káciб  során ejtett alak is, valamint a magyar , illetve 
szerbhorvát nyelvű  hivatalos elnevezés is. Az egyes helységek jellemzé sére a legszüksé-
gesebb forráskutatások is megtörténtek , külön tekintettel Pesty Frigyes kéziratban farm-
maradt múlt századi, nem éppen mindig megbfzhat б  adataira. Erénye az adattárnak az 
is, hogy az élenyelvi adatok mögött bizonyftékként ott állnak a zentai 'l đrténeti Levél-
tárban található községi jegyzбkünyvek adatai , valamint a múlt századi és századunk 
gazdag magyar és szerbhorvát nyelv ű  forrásirodalmak anyaga is . A névcikkek felépítése 
során helyet kaptak, ha voltak, az illet б  terepegységre, nevére ;  használatára vonatkozó 
néprajzi értékű  megjegyzések is Nr. jelzéssel. 

A szerzv a gy űjtés és a feldolgozás során alkalmazkodott a sorozat koncepciójához, 
némi eltéréssel , m6dosftással, újítással élve, ami csak használt, és küvetend б  példa lehet 
a sorozat jöveсdб  szerkesztđi szánára. 
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Az adatszolgáltat6k életkorát figyelve kiderül, hogy 43 hetven éven felüli, 39 ötven-
hetven éves korú egyén földrajzi névtudását tartalmazza az adattár. Ez azt jelenti, hogy 
egy kb. 100 éves még többé-kevésbé él őnek tekinthető  névréteg él a passzívan meghú-
zбdе  még régebbiek mellett a használ6k, a tájban tá јбkozбdei akaгбk tudatában, emlé-
kezetében. De szerepelnek a modern világ diktálta aktfv használatú új elnevezések is, 
valamint a nyelvteremt ő  eгб , a fantázia, a j б fzQ humor szüleményei (Adorján: Polya köz, 
Lúdvár; mindenütt: Kezétcs бkolom utca, Haterem; Horgos: Figar б  telep; Oromhegyes: 
Filkб  falu, Szodoma; Kanizsa: lđpsikбt fбdek stb.) 

Kanizsa és környéke településeinek földrajzi nevei is beszédes nevek, szoros kap-
csolatban állnak a tájjal, a növény- és állatvilággal ;  de a tájegységet birtoklб  emberrel, 
illetve a birtokos megváltozásával, a birtokos csúf- és ragadványnevét is meg őrizve. 

Ebböl az adattárb6l is kiderül, hogy a beszél ő  nevek segítségével nagyon szépen 
tetten érhet б  Kanizsa és környéke népének viszonyulása a val6sághoz, a környezethez, 
az anyagi és a szellemi világ dolgaihoz, de az is, hogy ebben a soknemzetiség ű  környe-
zetben a népek érintkezése során kultúrák érintkezése is végbement. A k đzös életnek, 
a „teгemtб  együttélésnek" számos nyoma fedezhet б  fel a nevekben is. 

Az általánosan alapsz бként, illetve meghatá гozб  fogalomként funkcionáló földrajzi 
köznevek jegyzéke egészfű  Ici az adattárat. 

Külön köszönet illeti a sze ггб t, hogy felgyűjtötte és egységes egészbe foglalva kö-
zölte a Tisza folyб  vízneveit. 

A Függelék és a szerbhorvát nyelvű  összefoglalás zárja le a kötetet. 
Ebbбl az adatszolgáltatók, gy űjtбk, ellenбгzбk és a szerkesztб  jбvoltábбl előállott 

kincsesbányából sok és felbecsülhetetlen érték ű  infoгmáciбt lehet kibányászni. 

Penavin Olga 



156 	 TANULMANYOK 

PENAVIN OLGA: BEZDÁN FÖLDRAJZI NEVEI; 
PENAVIN OLGA—KOVÁCS ENDRE: DOROSZLÓ 
F6LDRAJZI NEVEI 

Vajdas ~lg heiységei Пek földrajzi nevei, 12. és 13. Újvid.~k, 1988. 

Tizenkettedik, illetve tizenharmadik kötetként jelent meg a Vajdaság földrajzi nevei 
című  sorozat címbe foglalt két adatára, mindkett б  1988-ban, gyűjtések egész során Ć r-
telбdđ tt nзhdszerekkel. Ami viszont minden újabb földrajzn Ćvi füzetnél izgalmas, az a 
mód, aheü;an az éppen felüleit tájegység egyedi vonásai színezik és próbára teszik ezt a 
hagyományt Ćs gyűjtési, feldolgozási metodológiát. 

Az сgуcdiség Bezdá п  esetében két szempontból ragadható meg. Az egyik a feldol-
gozott terület szükségszer ű  leszűkftése, a másik az u гaikodб  földrajzi jellegzetesség, 
tĆrszínfo гma. 

Gombos anyagához hasonlóan ez a k đ tet is egyetlen település névanyаgát dolgozta 
fel, nem az egész Lombor küzségct, amint ez az elбzmények alapján elvá гhatб  lett volna. 
Ennek oka egyszerű : nem egy település szinkron állománya már zömmel szerbhorvát 
nyelvű , vagy a magyarral arányosan az, tehát egyre nagyobb szúk: ég lenne a párhuza-
mos, összehangolt kutatásokra, kétnyelv ű  adattárak megjelentetésére. Hadd jegyezzük 
meg, ennek hiánya neon múlik sem Penavín Olgán, sem a témamunkálatokhoz tartozd 
más munkatársakon. 

A kis tejületre szorítkozás, amelynek behatárolása nem történhetett minden gond 
nélkül, hisz szárazföldi irányban természetes összefüggésekb бl kellett Вezdánt kihang-
súlyozni, hozadékkal is járt. El lehetett jobban mélyedni a település múltjában, nevének 
eredeztetésében. így plasztikusabban képződik meg eiб ttünk Bezdán múltja, jelene, a 
Duna által sorsdönt бen megszabott arculata, amelyrбl az ö гvéаyt, feneketlen mélységet 
jelentó név is árulkodik. Megképződik Herceg János mйveibбl, egy 1851. évi lefrásb б l, 
Pesty Frigyes helyi adatközl őjének 1861-es jellemzéséb đl: a jobbágyi kötöttségekt ő l 
mentes lakosság betelepülését бl kezdve, a hajós, kubikos, fđ ldmívelб , szüvб  utódok 
vívбdásaiП  át egészen a mai állapotokig minden. 

A Duna vált itt a múltnak is, jelennek is meghatározó tényez őjévé. вezdán mikro-
kozmosza a vfzi világ, névanyagában is a vfzncvek az uralkodók. Erre érzett rá már a 
néhai jegyző  1861-ben, s ezt tükrđzi a szinkron rendszer is: az'sás, a Baiai-csаtorna 
Bаng-tó, Baracska, Bárkás- fok Bezdá п  f ok; Budacs-zátony. Ennek természetes folyomá-
nya, hogy sok az erdбnév (Csapár, Deák-erdő, Dunamenti erdőség);  valamint az á гvfztб l 
mentes magaslatok đsi tereptárgyaira, építményeire való emlékezés: egyháтhalmok, 
Bodro, vára. 
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Sok irányban indulhat el a következetes adattár alapján a nagyobb összefüggések 
felбΡl vizsgál6d6 . Figyelmet érdemelnek az intenzív nyelvjárásos alakok , mint pl. azAlsó-

Dé14 Agácás, illetve az 6siséget idézб, névalkotб  kedvet bizonyftб  számos szép név: 
Kopolya Fekete szín ű, Haramiás fol4 Kis-Csöndđг  Sárkányos, Koppány fok stb. 

Doroszlб  adattara talđn a tájegységek közelsége miatt, sok szempontból hasonlít 
Bezdđnéhoz . Egy települést tartalmaz , a névanyagban itt is a víz jelenléte , közelsége a 
fбΡ szempont , ebben az esetben a Mosztonga hatalmas árterületei , mocsárvilđga , amely-
nek jб  fekvésú részén m đr 1313-ban felbukkan Doroszlou néven a mai település бse. A 
falu múltja egészen kinagyítottan fcidolgozott, részletez бΡ. EldszOr bukkan fel a sorozat-
ban a Pesti -féle anyag , azaz Lakatos Jбzsef lejegyzése teljes terjedelmében , névmagya-
ráгataival, településtörténetével együtt, sít egyéb egykorú jelentések, felterjesztések 
szövege is. 

A továbbiakban szб  esik sok másr6l is: a legend đssá vált 1848-as esemé иyrбl, amikor 
a doroszlбiak kegyelmet kértek a sztap đriak számđra a magyar, nem sokára pedig a 
sztapáriak a szerb tábornoktбl a doroszldi magyarok érdekében, a kés бΡ bbi gazdasági, 
társadalmi változásokról, hagyományokról. 

Penavín Olgának mindebben, a gydjtésben is lelkes helyi munkatársa akadtKovacs 
Endre személyében , aki a falu néprajzásnak , gazdaságtörténetének is avatott ismertje. 
Az eredmény pedig a gazdag, változatos névállom đny, amelyben felidéz бΡdik egyrészt a 
mocsári, vízi világ és gazdálkodás: Csíkászó, Nádas, Nagy-Mosztonga a Bácskában több 
helyen felbukkanб , talányos eredet ű  Kotyogб, Kotyogó-ht 4 amely néhol vízimalmot, itt 
pedig zsilipet jelölt: a török id бket sejtetđ  Bórhíd, amely hidat is jelölt, de eredetileg 
nádkévékbбΡl rakott mocsári átjárót. 

A szikes legelik , az ezzel kapcsolatos állattartás , a hagyomđnyos birtokszerkezet is 
jellegcetes nyomokat hagyott: Kisszékes, Кіѓszékes-legelö (a szikes talajjal kapcsolatban) 
Kétfe ггályosok difileje, Fajzás (irtásföldet jelöl). 

A tipolбgiai , alaki gazdaság , változatosság azt sejteti, hogy a folyamatban levi teljes 
zombori községi anyag felgyűjtésétбΡl , közlését бΡl sokat várhat a föld тajziпév-kutatás. 

Рарр  György 
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PENAVIN  OLGA:  I3ЛCSI{AI  MAGYAR NYELVJÁRАЅI 
AТI..AЅZ 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Huлgarolбgiaí Kutatások intézete, Újvidék, 
1988. 

Ez a lčadvđny egyike azoknak a region đ lis t ájnyel'9 atlaszoknak, amelyek a magyar 
nyв lvjá г<sok atlaszának elkészltés е  utđn jelentek meg. i enavin  Olga  eldször A Jugoszlá-
viai Мuravid čk magyar tájnyelvi atlaszát állította össze, majd Matijevics Lajossal együtt 
A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlaszát tette kö7zé, 1984-ben pedig a Iioг'átországi 
(szlavóniai) magyar nyelvjárási atlaszt jelentette meg. A B đcskai nyelvatlasz nemcsak egy 
sorozat része, hanem saj đ tos arculatú mű  is a maga nemčben. 

A nyelvatlasz anyagát a sze ггб  kčrdб fv alapj đn gydjtütte össze harminckilenc kuta-
tбponton. A kutatбpontok közdl üt a nagy nyclvatiaszban is szerepel, m čgpedig Kupu-
sz_ina, Bajsa, Péteггčve, Piros čs Témerin. Az adatközl ők kiválasztásakor ügyelt arra, 
hogy minden generđciб  kčpviselve legyen, és hogy az illctdk természetesen besz č lј 3k 
anyanyclvjáгбsukat. A kérdő ív mintegy kétszáz (195) k črdést tartalmazott. A kérdések 
zöme hangtani vagy szúkészletbeli jelenségekre vonatkozott, volt köztük tov đbbá alak-
tani és szúföldrajzi vonatkozású is. Java részük olyan adatok össz gg убј tését segftette eid, 
amelyek mđs területekről szá гmazб  adatokkal hasoп lfthatбk össze. Némelyik kérdés 
egyidej ű leg többféle jelenségre is vonatkozott, úgyhogy komplex adatok feiszfnre jutását 
tette Ichetővé. 

A szerző  témakörök szerint csoportosította a kérdéseket, hogy az ada bgy бjtés minél 
folyamatosabb legyen. A kapott adatokat bemutat б  térképlapok szintén témakörök sze-
rint vannak elrendezve: a. az ember és rokonsága, b. az ember környezete ;  C.  ruháхat, 
d. ételek, e. növényvilág, f. állatvilág, g. emberi cselekvések, tovább đ  h. melléknevekkel 
és i. nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos lapok. A térképlapok aránylag k s méret бek, és 
ezáltal kevésbé áttekinthet ők. Megkönnyfti viszont használatukat , hogy az adatok na-
gyolt fonetikai átfr đssal vannak rögz(tve, mellékjelek viszonylag kis számban fordulnak 
elő . A szerző  szögletes zárбjelbe tette azokat az adatokat, amelyeket csak az id ősebbek 
használnak, azokat pedig, amelyek csak fiatalok szá јбbбl halihatбk, kerek zđrбjelbe. Ez-
által az atlasz rügz[teni p гбbálja egyes nyelvi jelenségek dinamikáját és szociális értékét. 
A térképlapok címszava köznyelvi alakban szerepet, alatta ennek szerbhorvát megfele- 
lője találhatб  (az összehasonlítd vizsgálatok megkönnyftése érdekében). Egyik-másik 
tč rképiap alján megjegyzés formájában az adatok használatára vagy jeleaség гe vonatko-
zó utalások kaptak helyet. 

A bácskai nyelvatlasz összeállítását több dolog is szükségessé tette, nem kis mérték-
ben maga az a körülmény is, hogy a bácskai magya гo. zöme más vidékekr đi telepeit át 
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az elmúlt századokban , fбleg a XVII . században . Vannak köztük palбcok, jászságiak, 
kúnságiak , szeged vidékiek , dunántúliak stb. Mindezek eredetileg más és más nyelvjá-
rásban beszéltek . A nyelvjárási jelenségek alakulására több tényez б  is kihatással volt: az 
(rásbeliség és vele együtt a köznyelv elterjedése, más népek nyehhasználata , a napjaik-
ban tartб  belső  migráci6k . Az egyes csoportokra jellemz б  nyelvi sajátságok az idők fo-
lyamán elhalványodtak , de nem tdntek ei. Rajtuk kívül újabb , többnyire közös elemeket 
tartalmazб  nyelvi jelenségek is kifejl бdtеk ezen a vidéken , úgyhogy a számos külü ііbség 
ellenére létrejött egy úo. bácskai nyelv is. Ennek t і invelvnek több közös vonó a is meg-
fgyelhetö (mint például a magánhangz бkлak hangsúlyos szб tagban vall шеKuyúlása, a 
zártabbá válási tendencia , a hangátvetés, kétszeres tárgyrag, a sok számnév utáni főnév 
többes számú használata , névutбs fđnévnek birtokos jelzóként vall szerepeltetése stb.). 
A Bácskai magyar nyelvatlasz mind a meg бrzött régi, mind az újabban kialakult jelen-
ségeket és változataikat igyekszik hitelesen bemutatni. 

Molnár Csikós László 



160 	 T.AAГ1ULMr~Г1YOK 

I~1tiАіN SELI: IST®RIЈSKE I KNJIŽЕ VNE PARALELE 

Vojvodanska akadcmija nauka i umetnosti — Institut za madarski jezik, 
knjižc'.vnost i hungaroloŠka istraiivanja, Novi Sad, 1987 

Megtisztell feladatként sz đmolok be egy olyan kiadványrе l, amely messze túlszár-
nyalja a megjelenés pillanatnyi alkalomszer űségét — több okból is: mert Szeli Istv đ❑ 
akadémikus toll đbб l ered, mert két szakterületet foglal magában, mert eredményei igya-
ránt fontosak a magyar és a jugoszláv m űvelődés számára, és mert mddszertanilag is 
tübbjcleatés ű . 

Senkinek sem kell itt külön fejtegetnünk, hogy a jugoszláviai hungarológiai kutat đ -
sok terén Szeli tanár úr milyen érdemeket szerzett, nemcsak saját tudományos munk đs-
ságával, hanem azzal is, hogy törekvéseivel évtizedeken keresztül lehet őséget nyújtott 
másoknak a tudományos munkával való foglalkozásra, s nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a hu.ngarolбgiai tudományok itt, náluk komoly tudományos tartalékokat halmoz-
zanak fel. 

Szilárd meggyőződésekre, állđspontokra épülő  s ebbő l kifolyólag magabiztos látđs-
módot és értékrendszert kialakftl, érett kutatói személyísége ezdrt példaképül szolgált 
és szolnál ma is az elkötelezett, tudбs felelősségtudatra, a türelmes, hosszantartó és 
igényes alapozó munkára mind az adatgy űjtés, mind a feldolgozás terén. 

Az Istorijske i književne papdele (lбг téneti és irodalmi párhuzamok) cím ű  kötet 
nem az elsó és természetesen nemis az utoisl szerbhorvátul megjelen ő  műve Szeli tanár 
úrnаК . E kötet két, munkásságára tal đn legjellemzőbb tanulmányát tartalmazza, melyek 
két tudományos területére vezetnek el bennünket, az irodalomtörténetbe és a t đrténe-
Icmbe. 'ТZvcs lenne azonban az a következtetés, hogy Szelí tanár úrban különv đ lik a 
történész és az irodalomtörténész. Az ő  számára a történelem és az irodalomtörténet 
ugyanazt az otthont jelenti, csak mfgAz ember tragédiájának délszláv fogadtatásáról írva 
valamivel többet tartózkodik az irodalmi, Hajnбczyrб l és a délszlávokгбl szólva kissé 
tovđbb időzik a történelmi helységekben. Sokoldalúsága azonban még itt sem ér véget, 
mert — tanulmányainak cfine is mutatja —Szeli tanár úr két szomszédos kultúrában 
otthonos, s mindkettőben biztos kiköt ő i vannak. 

Az ember tragédiájának a délszláv népeknél alakuló sorsát tanulmányozva Szeli ta-
nár úr többnyire három kutatási irányt követ: a nyomtatott és kéziratos forditásoknak, 
a mű  jugoszláviai előadásainak és a Madđehгбl szólt irodalomtörténeti és kritikai véle-
ményeknek az elemzését, összevetését és értékelését. Mindez hozzátartozik a nagy ma-
gyar író jugoszláviai fogadtatás đnak a kérdéséhez. A tanulmány kiterjedésében és mély-
ségében azonban túl is haladja a cfmben kijelölt feladatot: Ez a tanulmány egyben 
Madách művének üjabb értelemzése is, Szeli tanár б r sajátos nézőpontjainak jegyeit 
viseli magán, s ez azt jelenti, hogy a dolgozat nemcsak a déisziáv kultúra egyik vonala- 
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tónak, a délszlđv-magyar irodalmi kapcsolatoknak a szemszögéb бl jelentбs, hanem meg-
kerülhetetlen a magyar irodalomtörténet számára is. 

Elsd pillanatra úgy tJnik, hogy a Jakobinus HajnбczyJÓzsef és a délszlávok történeti 
tanulmđny, mint ahogy az is valбјбban, de nem a szб  szйkebb értelmében. A „szakmai" 
történészekt6l eltér ően Szeli tanár úr azoknak az eszméknek a történetére helyezi a 
hangsúlyt, amelyek az eurбpai szellemi áramlatokon belül kiemelkedi helyet foglalnak 
el, s amelyek a 18. század végén behatolnak a magyar, horvát és a szerb val бságba is. 
Abbdl a sokszorosan bizonyított ténybál kiindulva, hogy „Haj ибczy korának egyik leg-
tanultabb feje", s hogy „a (jakobinus) mozgalom erkölcsi ereje nem az 6 (Martinovics), 
hanem Hajnбczy múvein mérhet б  le" Szeli István végigclemzi, sdt nagyrészt feltárja 
Hajnбczynak a horvát és szerb eszmékkel és irodalommal kimutathat б  párhuzamait. 
Szeli tanár úr számára ugyanis nyilvánval б, hogy a korabeli történelmi és irodalmi kap-
csolatok kiindulбpontjai azonosak, hogy a francia forradalom azon eszméiben gyökerez-
nek, melyek a mi, akkor még sok mindenben hasonl б  eszmei térségünkben is eljutottak. 

Nem kell külön kiemelnünk, hogy mindkét tanulm đny sikerét a szerzi szélesköríl 
tđјékoztattsága biztosftotta, s az a törekvés, hogy egyetlen körülmény vagy részlet se 
maradjon homályban. A tanulmányok értékét szavatolják a tények kel alátámasztott kö-
vetkeztetések, a tudományos megbfzhat бság s az ítéletek tárgyiagossđga, noha ezek nem 
fognak mindig és mindenkinek tetszeni. A tanulm đny frđsának idején ugyanis nem volt 
könnyd kedvezi ftéletet hozni Svetislav Stefanoviénak, a „háborús búnösnek" a szemé-
lyes érdemeirбl, vagy abban az időben, amikor a szabadk6mtivességet nemkfvánatosnak 
minősítették, hangsúlyozott szerepet tulajdonítani a mozgalomnak a szellemi felszaba-
dulás folyamatában. Szeli tanár úr számára tudományos téren nem volt, és nem is kell, 
hogy helye legyen kompromisszumnak a mulandбsággal. 

Božidar Kovaćek 
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BORI IMRE: A MAGYAR IRODALOM MODERN IRÁNYAI 
L, II. 

Forum Könyvkiadó, LTjvidék, 1985., 1989. 

A két évtizeddel ezelöni nagy avantgárd-viták, az emlékezetes avantgárd-értekez-
letek idején és Bori Imre avantgárd-története három kötetének (A szecessziótól a dadá-

i 1969;A szürrealizmus ideje, 1970;Az avantgárd apostolai, 1971) megielenésekor már 
elég jól lehetett látni, hogy a nagyfokú és nagyhangú ellenállás nem is annyira az avant-
gárd, a magyar irodalmi avantgárd felfedezésének szól, mint annak, ami ebb ől a felfe-
dezésbál következik, és amit Bori Imre nem is rejtegetett. Nem egyszerücn a magyar 
irodalom egy szándékosan elfejtett vonulata feltárásár бl volt akkor szó, arról inkább, 
hogy ez a felfedezés mindenképp еП  elindítja majd, elóbb vagy utóbb, századunk magyar 
irodalom értékrendjének újrafogalmazását, a megfellebbezhetetlennek vélt ítéletek 
megingatását, a kihirdetett bizonyosságok elbizonytalanítását. Az avantgárd irodalmá-
nak beillesztése a XX. századi magyar irodalom folyamataiba nem egyszerJ kiegészítés, 
hanem egy ideológiával jбl körülzárt irodalomtörténeti rendszer összeomlása. Ezért volt 
akkor oly nagy az ellenállás, ezért tartott olyan sokáig az akkor felismert értékek elfoga-
dása. 

Bori Imre az irodalmi avantgárd történetével az egész modern magyar irodalom 
átértékelését kezdte meg. Mert nemcsak az irodalmi avantgárd t đrzsét és gyümölcsét 
mutatta meg, hanem a gyökereit is feltárta, a gyökerek pedig messzire nyúlnak, egészen 
a múlt század közepéig, Arany Jánosig, Jókai Mбrig. Az avantgárd nem szalmaláng, 
amely gyorsan ki is alszik az irodalom színpadán, hanem folytatás, folytatása mindannak, 
ami a múlt században indult, a korai szimbolizmussal , meg a naturalizmussal , amelyek 
más kezdeményezésekkel eaQyiitt a modern magyar irodalom egészét konstituálják, egy 
merőben új koncepcióját a magyar irodalom alakulástörténetének, s ezzel együtt más-
fajta irodalomszemléletet, amely nemcsak mutat Európa felé, hanem fel is dolgozza, el 
is sajátítja Európát. 

Biri Imre két új könyve,A magyar irodalom modern irányai első  és második kötete, 
egy olyan nagyszabású vállalkozás eredménye, amely az egész magyar irodalmat állítja 
új megvilágításba, ismert fr бk ismeretlen értékeit tárja fel, ismeretlen vagy elfelejtett fr бk 
jelentés műveit mutatja meg. Bizonyítottan lehetséges most már a magyar irodalom egy 
új személeletíí olvasata, életmúvek és irodalmi irányzatok átértékelése. R іel együtt 
pedig a magyar irodalom történetének új szempontü periodizálása. 

Olyan „egyszemélyes" irodalomtörténet a Bori Imréé, amely tervbe vett mérete és 
koncepciója szerint is nagy. Látható és várt eredményeiben pedig kimondottan újft б . 
Mert azon kívül, hogy új megvilágításba helyezte a magyar irodalom közelmúltját, az 
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irodalomttlrténetet, irodalomtörténeti gondolkodásunkat is megújftotta. Módszerében 
azzal, hogy teret nyitott a személyesnek, az individuálisnak, tartalmában pedig azzal, 
hogy a valóban egységes, az Európával egységes magyar irodalomban gondolkodik. 

Bányai János 
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B. SZABÓ GYÖRGY: ÉLMÉNY, SZEREP, HIVATÁS 

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988. —TÉR ÉS ID Ő  Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1988 — A'i'lR ÉS IDŐ  ÁRNYÉKÁBAN  Forum  Könyvkiadó, 
Újvidék, 1989 -ÉJSZAKÁK, HAJNALOK Forum Könyvkiadó, Ujvidék, 
1990 

Amilyen ellentmondásos volt B. Szabó György élete és munkássága, olyannak t űnik 
valбságunk sok-sok paradoxonárak egyike: méltatva ugyanis az eddig egyetlen befeje-
zett írói életm ű  közlését, máris mintha búcsúztatni kellene a Kiadó so гozatđ t. A jelenlegi 
társadalmi s ezen belül a mđvelбdési állapotok közepette aligha hihetd, hogy a Kiadó a 
néhány éwel ezelб tti lendületet megtartva folytathatja a jugoszl đviai magyar irodalom 
nagyjai mбveinek folyamatos kiadását, hogy belátható id őn belül teljes egészében ott 
sorakozhat polcainkon a B. Szabóé mellett a Gál-, a Slnk б- és a Szirmai-0pus is, hogy 
most csak azok nevét említsem, akik életm І5vének közlése már megkezd бdött, s ame-
lyekhez méltđn kívánkozna oda a kilencven éve született Majtényi Mihályé éppúgy, mint 
mondjuk a nemrég elhunyt Fehér Ferencé is. 

A négykötetes B. Szabó-i életmil mindenekel бtt a pđratlan szorgalmú és avatott 
kutató, Bosnyđk István érdeme, aki abban a hármas egységben tette hozzáférhet бvé 
számunkra a munkásságot, amelyben az fogant: az élmény, a szerep és a hivatás három-
szögében. Hogy ben гtlnket olvasóként elsősoгban a B. Szabó-i élmény érdekel inkább, 
mint a hivatás, s még inkább, mint a szerep, talán é гthetб , mert vele együtt valljuk, hogy 
csak az élmény keltheti igazán életre a m űvészt. A hivatást többnyire az oktatói, fölvilá-
gosítб i és kritikusi munkában jelöli meg, a szerep meg elsősorban a társadalom szolg đ -
latđban  6116 kényszerbбl fakadt. 

Azt a bizonyos élményt keresve — e sorok fr бja legalábbis — elsősorban képzбmб -
vészeti írásaiban lelte meg, az olyan fejezetekben például, mint a Tér és idб  kötet Valóság 
és harmónia cfmú fejezetében, vagy az Fjszakák hajnalok Vonal és idő  ciklusában. Mđig 
sincs hitelesebb Pechón J бzsef- vagy Konjovié-portrénk az övénél, de бszintébben kitá-
rulkozó, a világ és az egyén viszonyát mélyebbr бl hozó naplónk is alig, mint ahogy egy 
kor megrázó dokumentumának tekinthet б  a cur riculum vitaeibбl készült füzér is. 

Szellemi arcél is tehát a négy B. Szah б-kötet, amelyben búvбpatakként t űnik föl hol 
az elméletfгб , hol a kritikus és irodalomtörténész, hol pedig az oktató, szervez б  és kö-
zéleti személy. S e különböz б  profilok mögött mindig ott a kor is. 

Hogy a hivatás és a szerep vállalása olykor minden bizonnyal lekötötte az élménynek 
fenntartott energiákat, ugyancsak e kötetek egyik tanúlsága. 'Ihl бn éppen a mindent 
vállalni akarás kényszere tette, hogy e gy űjtemény ma múvetбdéstörténetünk értékes 
dokumentumának is tekinthet ő . 
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Hívjuk fđ1 ismčtelten a figycimet a kđ tetekr.ei: azokra az frásaira, amelyekben a 
Magyar  Nyelv és Irodalom Іan°.zéi:énck, majd a i%ungarolági з i Intčzet koncCpci6jt3nak 

és kutг tási kerettervčпck kidolgozdsa, tov нbb3  a  s, erbhoiYát--magуar čs a mзgvar— 

szerbhorvát nagyszótár I YliOgrгi а 1 ű lnnciYeinck п1е  gјC J1бSC Ćs a jugo$zláviai  magyar  

irodalürll történeti Ч '.zsgálatá Г,ak CiYi- Ináda2Crtani meoalalзoZása foglalkoztatja. 5 itt 

hangzottak el azok a  magyar  irodalom nsdit Ćs e szü ači n^, ~ air,ak élctmd-interpretáci б  
is, цörüsinartyt6i és t4ranyt6i eg ~szeп  Jdzscf :.tti1 б  ig Ćs Ра  dnGtiig, amelyek  ugyancsak 

szerves  részei a rrmünek, olvannyiГa,  hogy  i:]а !g is iiatli: . 

30S1yás IStYá1 Чз16у  ип  nagy  S: бЧ % ti tC i t  li5 L S tг  i0 i :CíЭ  iLnkб t V_r  ZCtt.  Bcvezctd 

tanulmányг i, a 1Cgгpr6bb r čSzlctekrс  kі tćr.S je y~.etei éS az ,:toisб  kđ tct függcl6kekér,t 

kö2ölt biЫ iográfiá3 а  útmut.'.!.би1 is szolg31 a tudomanyos al гposstг g tekintetében. Hogy 

az anyag  ClrcndCzčse, a kđ tC'sCkCi7 L`ci'11i csol.OiCOSítt?s čs az iddrcnd kérüése1bC11 cllen- 

tétes kritikusi véleményekct VáltOit k:,  ezen  SC CSOd.F2lkoz'_iF Гik, mart c sokoldalú mun- 

kásság tđbb ^?egrözelít čsi lehet: sé'Sct Is 1ипи 1. Abban viszont egyet kell értC пÜnk .$OS- 

nyák Isп'бnnal, hogy , ;Ј'сП1п1 г  scm 1Cnnс  Кđп  :VCvb čs CoaѕLer'fbb, mint a  mai  — tehát 

három-nÉgy évtizCdпyi — »шбѕларОѕ  Ok.;.°ságga нг  ЭШ  Ć IVCini a port e szemléleti, пlбд- 

szertгni vagy tárgyi fOg`,s тé4.OSSágoлolг" 
E  jogos aggodalom  vĆ:gi;l — szCiCncSйCC — t árgi'. tlaRnal' is  bizonyult.  

BOrdáS iryŰZŐ  
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GERGLD LÁSZLÓ: SZÁZ ÉV SZÍNIIАZ 

Forum Kбnykiadб , Újvidék, 1990. 

A szabadkai magyar nyelvű  szfnjátszás a hazai magvar színház-kérdés alaptétele; ha 
van Szabadkán magyar szfnjátszás, akkor van szfnházi élet, lehetségesek a nagy szfnészi 
teljesftmények, valбságosak a korszakteremt ő  гendezđi elképzelések és van jelentősége, 
meg jelentése a tapsnak, mely a közönség beszédformája. Ha nincs, vagy szárnyaszegett, 
vagy ćppensćggel kétes szándékok skatulyáiba er đszakolták a szabadkai magyar nyelvíi 
szíajátszást, akkor mindez nincs és ezzel együtt küktathat б  a szfnházi hagyomány, a 
szíaészеkгe és rendezбkтe, az egykori direktorokra, a valamikori bukásokra Ćs sikerekre 
valб  cmiékezés. Ha eltörlik a múltat, eltörülték a jelent is, megszüntették a szfnház-
igényt, einémftották a taps nyelvét. 

Mostаnában újra felerбsüdütt a szabadkai magyar szfnjátszésért vall küzdelem. 
r гtekezleteket tartanak, nyilatkoznak szlnházi emberek, elképzeléseket közölnek ;  
nvcket jelentenek be. WrhatOan mindennek lesz is foganatja, s akkor ismét lesz értelme 
a szfnészkčргésnek, a rendező i vfziбknak, a színházvitának, ismét lesz tartalma a tapsnak. 

Hogy túlzott e reménykedés? Egyetlen érvem sz бl csak e remény mellett. De ez 
bizony súlyos érv. Annyira súlyos, hogy nem is tudom pontosan megfogalmazni. Gerold 
Lászlб  Száz év színház cfmQ könyvében találhat б  meg ez a kemény argumentum, amely-
ről lepereg minden szájhđsküdđ  illuziбkeltés, minden alaptalan te бria. Minden látváayos 
humbug. Mert Gerold Lászl б  éppen azt fogalmazta meg, hogy miért nélkülözhetetlen 
Szabadkán a magyar szfnjátszás. Arr бl frt könyvet, hogy mi történt Szabadkán a színját-
szás terén 1816-t б1 1918-ig. Régi dokumentumok, levéltári és múzeumi adatok, rekonst-
ruálhatб  tények, valamikori kosгtбmök és szfnfalak, egykori szfnházi darabok és rende-
zések felidézével, a valamikori közönség felelevenftésével, vagyis egy példamutat бan 
teljes érték[!, tudományosan megalapozott mílvel bebizonyította, hogy Szabadkán nél-
külözhetetlen a magyar sгfnjátszás , mert továbbélđ  múltja van és ez a hagyomány nem 
szüntethető  meg semmiféle lázas képzelgéssel. A szabadkai magyar szfnjátszás újrate-
remtéséhez nyújt nélkülözhetetlen érveket , megbizhatб  adatokat és nem utols б  sorban 
hagyománytudatot a Száz év színház 

Bányai János 
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CSÁKY S. PIROSKA: VAJDASÁGI  MAGYAR  KÖNYVEK 
1918-1941. 

Forum Кбnykiadб , Újvidék, 1988. 

Bevezetđként egészen szubjektfv megjegyzés Csáky Piroska könyvével kapcsolat-
ban: Úgy tetszik, kfsérve a szerz đ  munkájá Пak születését, hogy könnyebb feladat lehet 
akár a XVI. századi magyar nyelv ű  könyvkiadás történetének megfrása és bibliog-
ráfiájának elkészftése, mint az, amire Csáky Piroska vállalkozott, amikor a két világhá-
ború közötti idđszak magyar nyelvű  könyvkiadását tette gyűjtésének középpontjába és 
vizsgál6dásainak avatta tárgyává. fgy például kitetszett, hogy a belgrádi Nemzeti Könyv-
tár 1941-es pusztulása nemcsak a szerb kultúrának jelent pótolhatatlan veszteséget, 
hanem nekünk is: honi nyomdáink magyar könyveinek köteles példányai ott vesztek a 
tűzben, a romok alatt. Annál inkább örülhetünk, hogy annyi nehézség ellenére mégis 
birtokunkban van immár kiadványaink majdnem teljes bibliográfiája, s bírjuk a sze гіб  
tüzetes tanulmányát is, amely megmutatja, milyen körülmények között dolgozott író, 
könyvkiadе  és könyvkereskedđ  a két háború közötti húsz esztend đ  egyes szakaszaiban, 
pontosabban abban a négy id đszakban, amelyet Csáky Piroska állapított meg. Dicsére-
tes, hogy nem csupán bibliolбgiai kritériumokat tartott szem el б tt, hanem tisztelte az 
irodalomtörténetfrás alapvet đ  követelményeit, s mindazt, ami az irodalom- ѕzociolбgia 
vár el az ilyen természet ű  munkáktól, hiszen az esztétikai értéket hordozó írott-nyom-
tatott szöveg kommunikációs forgalma egy sor küls đ, úgynevezett technikai körülmény-
tđl is függ, s ezért járja be a sze гzđ  a befogadás különböz đ  ta гtomáПyait. De ebbđl a 
munkából tudtuk meg, hogy a vizsgálat id бszakban 70 versfüzet, 60 novelláskönyv, 34 
regény, 12 szfnpadi m ű  jelent meg, általában pedig 429 kiadvány, amellyel számolunk, 
amikor e korszak szellemi képét rajzolni, értelmezni és értékelni kell. De számba vette 
azokat az frбi-kiadói terveket is, amelyek nem realizálódtak — egy negatfv el đjelű  bibli-
ográfia felkínálásával. Azt is emlftenünk kell, hogy a könyv egyik fejezete e кбnyvművé-
szeti törekvésekr бl referál. Fontosnak kell tartanunk a könykiadás technikai és anyagi 
körülményeiröl ínformáló részeket, hiszen legtöbbször a nyomda nem csupán szolgálta-
tásokat végzett, hanem kiadói funkciókat is vállalt. Nem lehet éppen ezért a nyomdák 
történetе  és lokal zбс iбja, valamint a kđnyvesboltok szerepének megmutatása nélkül a 
jugoszláviai magyar művelđdéstörtéпetet sem megfrni. Ott bontakozott ki ugyanis az 
irodalmi élet, ahol a művek elkészültének nem csupán szellemi és anyagi feltételei voltak 
meg, hanem ahol a technikaiak is kedveгđ  (vagy kedvezdbb) körülményeket jelentettek. 
Csáky S. Piroska tehát frt egy nyomda- és nyomdász-történetet, s els đként tárta fel a 
sajtб tőrvény kihatásait is szellemi életünk alakulására. 

Ez is, akárcsak a háború utáni évtizedeket feldolgozó könyve, vizsgálódásainkhoz 
nélkülözhetetlen kézikönyvifnk. Ennél szebbet talán nem is mondhatunk róla! 

Bori Imre 
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ЅІNК6 ERVIN: AZ LTT NAРL6к  
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990 

Az Akadémiai Иiadб  gondozгsában nemrégiben jelent meg Sink б  Ervin naplóinak, 
cmlékiratainak vaskos kötete, amely okkal és joggal számfthat mindazon irodalmárok 
ér deklбdésére, kik figyelemmel kfsérték fr бnk pályájának alakulását. Eddig is tudtunk a 
korai szabadkai naplбkrбl, a proletárdiktatúra invalidusának etikai összeroppanását rüg-
zftd emiékiratrбi, a húszas években keletkezett bé сѕі , szabad Э~ai, szarajevói feljegyzések-
rбl és a moszkvai naplбrб l, melynek újraélt és rekonstáruált változata a X:. századi 
magyar irodalom egyik legfontosabb állomása lett. S mégis, ahogy ezek a mindmáig 
közzé nem tett írások iddrendben felsorakoznak a kötetben, Sink б  Ervin  frб i és emberi 
arcéléne k egész sor vonására közvetlen, teljes fény esik. 

Müycгі  hatalmas, föltétlen đnbizalommal irlditja a tizenéves Sinkб  elsd szabadkai 
naplбjátl Klméletienül ftélбszéket akar tartani önmaga felett, mert úgy véli, hogy igazón 
nagyot és бѕzintб t mindaddig nem alkothat, mfg őnnün lelki alkatát meg nem ismeri. Ezt 
az intenciót azonban csakhamar kikezdi a t đretlen magabfzás, s a fiatal poéta, kit günyos 
tekintetek és megjegyzések kfsérnek végig a szabadkai utcán, nem kevesebbet t űz ki 
ебć  ц l, mint hogy tett alá hozza, amit Goethe és Nietzsche nem tudott befejezni. Ezen 
túlmenten el-elgyđnyörködik a maga munkáiban, sut meglepődik, hogy milyen súlyos 
és érett dolgokat is alkot. Az i Júi nagyrahivatottság szlnez і  tehát sorait, melyek mögött 
lesbe. áll Szabadka: a sötét, a borzalmas város. Ugyanakkor az ifjú Sink б  két olyan 
mozzanatra is ráérez, amely messzemen ően meg fogja határozni eszméíkedését. Egyfe-
161 felismeri, hogy minden ember külön érték, külön kozmosz, másfel ől pedig, a februári 
forradalom hírei nyomán, elemi erej ű  nosztalgiával kezdi fürkészni annak lehet őségét, 
hogy a nyomorult világ megváltása érdekében miként lehetne közös nevez бre hozni 
ezeket a külön kozmoszokat. 

A kötet következd frása,Az ut cfmá, erre is megadja a választ. Sinkб  messiianisztikus 
hittel rohant a magyar proletárforradalom felé, s miután a bukás bekövetkezett, az etikai 
dúltság olyan állapotába jutott, amelyben csakis egy másik abszolutizálható világ, az 
evengéliumi igazságok rendszere nyújthatott számára menedéket. Ma már, a szocialista 
társadalmak romjai fölött t бnбdve, nem az jelent igazi meglepetést, hogy Sinkб  ekkor 
mertben etikátiаnnak látta a szocializmust, amely az emberi élet legcsekélyebb értéke-
lését is megszünteti, hanem inkáb inkább az, hogy nagy-nagy kiszolgáltatottságában be-
felé, a lélek mélye felé, jungi szóhasználattal: a kollektfv tudattalan felé haladt. Nem 
vétetlen hát, hogy új hitét követve eljut egy olyan felismerésig, mely ma is cáfolhatatla-
nak látszik: „a hit annyi, mint a megfoghatatlan lélekkel magunkat pillanatra sem elho-
mályosulбгі  együttérezni". 
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A minden hatalmat, erđszakot és intézményt végsőkig elvetб  evangéliumi hit azon-
ban viszonylag gyorsan fölfeslik nála. A húszas években frt szabadkai, bécsi, szarajevdí 
naplókban lépésrбl lépésre nyomon követhetjük, mint kerül szemben mindazokkal az el 
nem hessenthetd kételyekkel, amelyek végül, 1926-ban, arra a rezignált beismerésre 
késztetik, hogy sajnos, nem hisz máz Istenben. Újra a senki földjén találta tehát magát, 
ahonnan elvben többfelé is indulhatott volna. Minthogy azonban a camus-i égbolt „gyön-
géd közönye" riasztotta, újra a marxizmus mellett döntött, s 1935-ben, k űzvetlenül a 
Szovjetunióba indulás elбtt, már fennen hirdette ismét: „Mi a forradalom céljait akarjuk 
s azért akarjuk mielбbb s minden konzekvenciájában a forradalmi erOszakot." 

Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy útra kelése el б tt Romain Rolland arra inti, hogy 
a Szovjetunióban hagyjon fel a negatív kritikával, s kétkedés nélkül tartson együtt az 
ép(tбkkel, akkor érthet бvé válik a moszkvai napló minden meglepetése. Sinkб  ugyanis 
felhб tlen optimizmussal száll fel a szovjet teherhajó fedélzetére, s optimizmusát sokkal 
tovább meg tudja tartani, mint ar гбl a húsz esztendбvel később újraélt és rekonstruált 
naplе , az Egy regény regénye tanúskodik. Szб  szerint elhiszi és vallja pl., hogy a GPU a 
világ minden addigi rendörségé Пél jobb, hogy a Szovjetunióban minden ember a szabad 
kritika tárgya, hogy a szovjet társadalomban senki más ember kizsákmányolásáb бl nem 
élhet, hogy mindennap történik valami, ami egy lépés el бre, hogy  a világ szívében, 
Moszkvában elképzelhetetlen az fгбi tehetségek elkallódása, hogy az fr бk elsőszámú 
föladata a vörös hadsereg glorifikálása, hogy a szovjet valóság az emberiség legnagyobb 
kincse stb. stb. Nem állítom természetesen, hogy a moszkvai napló az üaként vállalt teljes 
ideológiai vakság jegyében keletkezett. Sinkб, miközben apologetikus észleleteit sum-
mázza, kitér a gyanús tünetekre, a fölháborító eseményekre is, s végül, 1936 бszén, 
rettegve és undorodva immár, fölhagy a napl бfrással. Ennek ellenére vitathatatlan, hogy 
ideológiai és politikai megfontolásból számos olyan megállapítást is tesz, amely ellentét-
be^ áll háttérbe szorított, lefojtott leliismeretével. 

~gmeggy6zőbb példája ennek az André Gide-hez írt, végső  fokon tragikus nyflt 
amely 19361egvégén vagy 1937 elején keletkezett. Ne feledjük, Sink б  ekkorra az 

~ htinistakkal végigjárta már a szovjet könyvkiadás kafkai labirintusát, túl volt a Mosz-
fi lm-peren, melynek során Babel oly gyalázatosan elárulta бt, ahogy Péter sohasem tudta 
volna Krisztust, tanúja volt az elsó monstrum-pereknek, és iszonyodva érezte az egész 
gigaПri ,: mocsár or гfacsarб  bűzét. S mégis, a Gide-hez írt nyílt levélben csaknem rez-
zenéstel ° і  crcсal és tollal azt bizonygatja egyebek között, hogy a szovjet párt minden 
népétől idegen érdektбl független, hogy a világos és egységes szovjet társadalomban 
nincsenek vitás politikai kérdések, hogy megvalósult a szabadság, hogy a gyár a dolgo-
zбké, s a rendđгök, spekulánsok, bankárok és más garázdálkodók múzeumban lát-
hatб  képzбdmények, mitologikus alakok csupán, Sztalin egy-egy jótékony beszéde pedig 
a szovjet élet dinamikus optimizmusának jelképe a boldog proletár tömegek számára. 

Nem véletlen hát, hogy amikor nagy sze гencséjéгe Ervin Iszidonovicsot kituszkolják 
i szovjet paradicsomból, párizsi naplójában úgy szólal meg újra, mint ahogy a sokáig vfz 
alá nyomott ember leveg őéгt kapkod. Mégsem jut el azonban a dolgok tiszt иz~sáig, 
hiszen aktuálpolitikai meggondolásból továbbra is tabuként kezeli moszkvai élményeit, 
s ezen csak a hitIeri-sztalini paktum híre tud m бdositani részben. A hatalmas mélyütés 
nyomán Sinkб  végre föl meri tenni, önmaga számára legalább, a régóta esedékes kér- 
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dést: „minek a csődjénél asszisztálok , egy politika vagy a marxizmus cs бdje e, az ami 
következett Ennek a fundamentális kérdésnek a megválaszolását6l azonban 1939-ben 
még elmenekül, s a lehetséges választ jdval kés őbb, 1965-ben adja meg, mondván: 
.,Megtanultuk: nincs az az eszme, de az a társadalmi rendszer se, mely önm űködően 
szabaddá teszi az embert." 

A Sinkб-képünket igencsak gazdagft б  és árnyal6 kiadvány a Magyar Tudományos 
Intézete és Intézetünk hagyományos együttmtlködésének keretében készült. Az érb бkes 
anyag közzč tčtelében Bosnyák István é гdeme elévülhetetlen. Bб  két évtizede szorgal-
mazza Sinkб  Ervin életmíivčnek minél teljesebb föltárását, s most, hogy e fontos doku-
mentumok közzététele lehet бvé vált, olyan alapos jegyzetapparátussal és bibliográfiával 
látta ei a kiadványt, amelyet bármely kritikai kiadás megirigyelhetne. Bosnyák István 
Ugyanis nemcsak arra törekedett, hogy a naplék és eml čkiratok homályos, rejtjeles uta-
lásait kellбképp megvilágítsa, hanem ugyanakkor az életmífbe kiteljesedett napl бbeli 
mot vumek vonatkozásrendszerét is feltárja, s ami legalább ennyire fontos: egész sor 
nehezen hezzáférhet б  korabeli dokumentumot, levetet, újságcikket is közzétesz, nagy-
mértékben megkönnyítve az eliövendб  Sinkб-kutatбk munkáját. 

IJtasi Csaba 
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I'LNASTIN  OLGA:  NЁI'I к4LLtцDRII)м  
Forum  Копуkіадб , ÚjvidLl:, 1988  

Penaviп  Olga tđbb ćvt іzedе  kutatja a jugoszltviai magyarok nčp. kultúrá;át. A szel-
lemi mdveltséggcl, társadalmi és anyagi ku!túrávaí kapcsolatos kCnyveiben, tanulmánya-
iban a paraszti éiet mára m3 г  eiiunt vagy eltйnőbeи  leve; értč-mai maradtak meg szá-
munkra, és бrződnek meg az utбkor szám. ra is. A ny lvjárásekkal is foglalkoz б  kutatб  
eldtt feltárult sok minden, ami a n čp ć lct čvcl kapcsolatos, mert ha a népnyelv saj đ tságait 
gу-  ј tđtte đssze, ha ryelvj đгási szövegeket g}dј tött, akkor is arrdi faggata az embereket, 
amirő l szívesen hcszdlnck, ami közel ái hoziájuk, ami az čletük része, amiben hittek, 
amit maguk is elődгiktб i tanultak.. igy a gdjtés crednidaye mindig olyan anyag lett, 
amely több szempentbdl is črtčk. Е  rték, mert kultúrdrk megismerését teszi lehet бvé. 

19S8-baa a Forum gondozásában jelent meg PenavirL liga újabb k đnyve a répszo-
kásokrб l čs sok egyéb másról, de ezútta; nem a hagyor: ányos leírás formájában, ponto-
sabban az anyag csonertosítás а  a гeпdhаgуб . A Nčpi kalendárium. a naptári év rendjében 
mutatja be a falusi fđlémúvгs ndp „tudбsát", a hč tknznapokhoz čs az ünnepekhez, jeles 
napokhoz fűződő  SzоkáSоkat, hiedelmeket, jdslđsokat, babonákat, egészségogyi szabá-
lyokat és praktikđkat, nčpi tapasztalatokat. Ez a gazdag adatg űjtetnény hd képet ad a 
hosszú évszázadokon át alaku!d, formál бdб  szбbel г  napi „tudásrбl", azokrбl az íratlan 
tđгvéryekгбl, е lбггбsokrбl, tilalmzkrél, amelyek a k đzбsség čletét sгabályoгtđk. 

Penavin Olga a szakirodalom és  saját gyűjtčsčnek felhasználásával mutatja be az 
esztendő  néprajzát. A kutatások felölelték Bácska, B đnđt, Baranya, Szerémség, Szlavб-
ria és a Muravidék falvait. Az anyagból Idderll, bogy az esztendd néprajzát illet бen nem 
érvényes, hogy ah đny húz, annyi szokás, ugyanis a bemutatott szokások, hiedelmek egy-
ségesek a kutatott területeken . Dc már jobbára csak az idđsebb gereráeiб  emlékezeté-
ben élnek, ahogy a sze гzб  írja, a teljes „rudásanyagnak " csak egy tđredékét jegyezhette 
fel, annyit, „amennyit a megnyilatkozó idős személyek nеmбriájuk egyre аpadб  kútjábб l 
felhoztak". S mert a szokásanyag ma már nem hagyományoz бdik úgy, mint régen, a Népi 
kalendárium megőrzi majd . Ez a gyfijtemény azért is jelent ős , mert sok minden kiolvas-
hatб  belőle : a gazdálkod đsi szokások története , a népi életmбd, a népi gondolkodás, a 
hitvilág , a népi tudás, a népi orvoslás. 

Rđviden nem könnyű  đsszefoglalni , mi mindent tartalmaz a gydjtemény . Először is 
minden hбnaprбl általános képet ad a szerző , aztán következik a gazdag példatár. 

A szokásanyzgban sok szöveg vonatkozik az id бjóslđsra , s ez természetes is, hiszen 
a parasztember munkáját az id бjđrás alakulása befolyásolja , és a termés is az iddtdl függ. 
Elég csak belelapoznunk a kalendáriumba , láthatjuk , hogy az egész évet átfogja az id ő-
járás jбslásđval kapcsolatos népi tapasztalat. Egy nap vagy id őszak idбjáгбsбbбl követ-
keztetett más napok vagy id бszakok időjđrására . Mellékesen megjegyezhetjük, bogy a 
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modern meteorol бgiai előrejelzés is a hosszú távú megfigyeléseken és feljegyzett adato-
kon alapul. Sok negyvenes nap van egy évben, pl. amilyen az idő  máгc. 10-én, olyan lesz 
40 napig: a március 9-ei megmutatja az egész március id őjárását; ha újév reggelén hideg, 
északi szél fi' ј , hosszú, kemény tél lesz; ha gyertyaszentel ő  napján esik a hб , és fúj a szél, 
nem lesz sokáig tél; az okt бberi idбjárás megmutatja a márciusit stb. Az id бjбslб  tud~s 
gyakran szentenciákká súrúsödik, erre is sok példa van a kalendáriumban. Mindenhol 
ismerik azt, hogy ha „Medárd napján esik, negyven napig esik", vagy „Ha megcsordul 
Vince, tele lesz a pince". „Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csiuál". — mondják Tbpo-
lyán stb. Vannak ellentétes id бmutatб  napok is, pl. az aug. 1-ici idбjárás ellenkezője lesz 
télen.. Megtudjuk azt is, hogy vidékünkön milyen jelekbdl j бsolták meg a várhatб  ter-
mést, melyek a bajelhárft б  napok, és ezekhez milyen cselekvések kapcsol бdtak. Egész-
ségjóslásnál, gydgyftd napokrбi is olvashatunk. A hiedelmek, jбslások mellett dramatikus 
játékok is vannak a kalendáriumban, mint p1. a há гomkiгályozás, a Gergety járás, a 
balázsolás, a 7suzsanna játék szövege. Megismerhetjük az ünnepekhez füz ődđ  szokás-
rendet, étkezési szokásokat. 

Mindez felbecsülhetetlen érték ű  anyag szellemi kultú гánk szempontjábć l. 

L. ncz Irén 
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DÉLSZLÁV HŐSÉNEKEK SZÉKELY JÁNOSRÓL. 
Fordította és a bevezetést írta Borislav Jankulov, utószó 
kíséretében közzéteszi Jung Károly 

Forum Könyvkiadб  — Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarol бgiai Kutatások 
Intézete, Újvidék, 1990 

Mivel mindannyian arra vagyunk kárhoztatva, hogy egy epigramma korlátozott te-
rében értekezzünk, azért nem ismeesetem Jung Károly munkáját, hanem azt mondom 
el rбla, miért tartom jelent бsnek, rendhagyбnak s, legalábbis hazai viszonylatban, úttö-
rбnek. Tétclszerúen tehát: 

rJgy vélem, hogy elsősorban kutatás- És tudománytörténeti szempontb бl érdemel 
figyelmet: egy 80  éve lappangб  kéziratot sikerült felkutatnia és közzétennie, amely a 
magyar-szerb szellemi éritkezéseket és kölcsönösségeket sajátos türténetfiloz бfiai meg-
világításba helyezi, s ezzel arra ösztönzi a kutatást, hogy e kapcsolatokat a maguk térbe-
li-fizikai dimenziбjukbбl s anyagi szférájukbбl kiemelve egy spirituálisabb nézбpontbбl 
vizsgálja. 

Évekkel ezelб tt, amikor Jung Károly ennek a lappangб  kéziratnak a felkutatásán, 
majd feldolgozásán és sajtб  alá rendezésén dolgozott, még vai бban merészségnek szá-
mított egy idealista szellemtörténész nézeteinek a közzététele, amely egyértelm űen el-
utas(tja magát б l a politikai pragmatizmus kfsértéseit. Anélkül, hogy ezúttal belebocsát-
koznánk a mбdszer helyességének a kérdéseibe s Jankulov tételeinek taglalásába, 
mindössze arra utalunk, hogy a Székely Jánosr бl szбlб  ciklus fordításának a hátterében 
nem is annyira költői és esztétikai inditékok húzбdnak meg, hanem világnézetiek. Jan-
kulov szerint a történelem val бságos moтgatбerбi nem anyagi, hanem szellemi termé-
szetűek, azért az irodalmi-költ ő i érintkezések mibenlétére és természetére nem a gaz-
dasági-társadalmi szférákban kell keresnünk a választ. Nem a civilizál б  felszínén, hanem 
a kultúra mélyrétegeiben. 

Jung Károly szakmai-filolбgiai tekintetében is min бségi munkát végzett: nagy 
invenciwaí, körültekinthetб  gonddal és szakértelemmel derftette fel a kézirati hagyaté-
kot. Annak közzétételében nemcsak a versszövegekre volt tekintettel, hanem a fordit б  
magyarázatait s jegyzeteit is hiánytalanul közli, amelyek élesen megvilágftják a fordit б  
tđrténelembölcsészeti álláspontját. E szerint a magyar és a szerb nép lelki kongruenciája 
az elmúlt évszázadok tđbbségére nézve e népek pozitfv viszonyában gyökerezik, továbbá 
abban, hogy a magyarság nemzettestében a finnugor és török elemeken kfviil a szláv 
etnikum is jelen van, s ez nem csupán élettani-fajbiol бgiai komponens, hanem a menta-
litás kialakulására nézve sem meliбzhetб  összetevбΡe a nemzeti karakternek. Az ebbб l 
az etnikai amalgámbбl sarjadt szellemiségnek a gyümölcse a szerb h бsépika magyar 
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rétege, s ezzel črtelmezhetб  a magyar irodalmi kultúra ösztönös vonz бdása is a szerb 
népköltészet iránt a XIX. század eisđ  felében. A magyar történelem alakjainak, mot(vu-
rnainak, eseményeinek vagy színtereinek a jelenletét a szerb népköltészetben nem lehet 
tehát szokványos mбdon a hatás, az átvétel, az influencia, a fizikai és térbeli érintkezések 
tényeire szú К(teni, mert ennek belsб, alkati okai is vannak, s ezek kihatnak az egész 
szellemi organizmus m бködésére. 

4) Utry véfem, ez az intézeti kiadvány nem csekély mértékben járul hozzг , hogy 
felisneriük Uajdaság endogćn, bcisб  fejlődésű  kultúrájának szellemi tartaln.ait, eldse-
g(tsiik ünismereti nket, még akkor is, ha a ford(tб  tételeit nem tesszük magunkévá. 
Idézni szeretném végül azt a tanulságot, amit Jung Хároly von te a maga čs az olvasб  
számára e csupán filol бgiainak látszб  munkából, mondván, hogy az eml(tett kulturális 
csereforgalom letéteményesei „lettek légyen akár hfrlap(r бk, disznбkreskedők, szatбcsok 
agy épgen alispánok, általában legalább még két nyelvet bfrtak, ittenit, a saját anyanycl-

vük mellett. Érhtetб  tehát, hogy e boldog idбkben egymás művelбdési értékei iránt is 
mčlységes tisztelettel viseltettek, s egymás értékeit saját nemzetük felé is közvetft еni 
k(sérelték meg, többek között ép рen a mdford(tás által." 

Szeli Istv<n 
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CSORBA BÉLA: TEMERINI NÉPHAGYOMANYOK 

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988 

Csorba Béla 15 munkatársával gy űjtötte össze Temerin kubikus népének tárgyi és 
szellemi hagyomđnyđ t . A monográfia 15-20 év lelkes munk đjđnak gyümölcse. 

A monogгбгiбbбl megismerhetjük az utdbbi 100 év és a mđr csak emlékekben  6 16  
múlt jellemzб it , a temerini egyszer ű  ember életét, életvitelét , gondolkodásmódját, erköl-
csi nézeteit , viselkedési normáit, a világról , az emberekгб l , a vállalt és gyakorolt érték-
rendszerrđl vallott nézeteit, szellemi és folkl бrtermékeit: a régi gy űjtбk lelkesedésével és 
céltudatosságáv а l gyűjtött még élő  hagyományt , a még itt-ott lappangó szokásokat, hie-
delmeket. 

A gyűjtőmunka során szembetalálkoztak wzU І  a megcáfolhatatlan ténnyel, hogy a 
hagyományos falusi élet felbomlása a népköltészet , a népi kultúra, a tárgyi világ đ tala-
kulđsát eredményezte . Az, ami a gубjtб  hangszalagjára , jegyzetfüzetébe került már m đs, 
mint ami régen volt. Egészen természetes , hogy napjainkban sokszor csak törekedés, 
hiányos, esetleg megváltozott hagyományanyagra bukkan a kutató. A folklórt , de a népi 
kultúra többi ágát is éltetб  közösség ugyanis nem statikus, a fejl ődés, a változott körül-
mények, a gazdasági , társadalmi , művelбdési viszonyok változđsa hat rá . A normarend-
szerek is meglazuknak , a közösség elvárása is, fzlése is megv đ ltozik , ez pedig hat az 
alkotókra és az alkotásokra . De működik a feledés is! Az emberi emlékezet megta гtб  
képessége nem korlátlan , érvényesülnek a feledés törvényei , töredékessé vđlik a hagyo-
mányanyag , a mese, a ballada , a szokás forgatókönyve , keverednek a szokások, a hie-
delmek, mint Тémerinben is tapasztalhatták a gydjt бk. (Összekeveredett a garabonciđs 
diák és a táltos alakja, cselekménye , szerepe, az András-napi szokáscselekmények sora 
inkább Lucához kapcsolódik.) 

Az utdbbi idбben bekövetkezett kultúraváltás eredményeként a hagyomány бгzб  
szerep a társadalmi osztályhoz (parasztság ) kötöttség mellett Tbmerinben is a gene гđci-
бhoz (az idősek korosztálya) kötöttséget kell tudomásul vennünk. A hagyományt hajdan 
aktivan ápoló, gyakorló földm űves réteg idus tagjai hívják még el ő  emlékezetük mélyérб l 
a hajdan nagyon összetartó csoport , a falu „egyszer volt" világát, szellemi és tárgyi vilá-
gának emlékeit. 

Temerin példája nagyon szépen szemünk elé vetíti azt a megdönthetetlen tényt is, 
hogy  századunk második felében a tradici б, a hagyományozás szigorú modelljeinek, 
követelményeinek való engedelmesség megszunte , a közösség társadalmi ellenбггésб -
nek, fékezőerejének gyöngülése esésváltozást hozott , és ami igen feltűnd , az egyéni 
fantázia szülte változtatások , szabálylazftások érvényesülnek. Megbomlott pl. az ének-
mondбhagyomđny is. A gyűjtött anyag tanúsđga szerint nбk is énekelnek kimondottan 
férfi repertoárba tartozó betyárballadákat is. Ugyanakkor nemcsak a romlás, a szegé- 
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nyedés t űnik fel a szövegek olvastán, hanem a teremt ő  mozzanat is. A lokalizálás törvé-
nyének megfelelđen az általánosan ismert betyárballadák közül néhány sajátos temerini 
fzekkel, színekkel gazdagodott. A mesék világa, a h ősök szemlélete is mintha a temerini 
embereké lenne. Csorbáék nemcsak a régi világ még él б  emlékeit keresték, hanem 
regisztrálták az újat is mind a szellemi termékekben, mind a tárgyi világban. 

Mit tartalmaz ez a több éves terepi, magnetofonos gy űjtés, irattári kutatás alapján 
megfrt m t? Megismerjük 1bmerin múltját, a telepftést, a telepesek nyelvjárásának f đbb 
sajátságait. A történelmi áttekintés után a gazdasági élet, közelebbr ől a füldművclćs, az 
áilatcnyésztés, az ezekkel összefügg б  kisipari, háziipari mesterségek, a kubikusság került 
sorra a megfcielđ  szakkifejezések használatával. Küiön fejezetet kapott az étkezés, a 
viselet leírása. A szellemi világ, a népszokások, a hiedelmek, a népi gybgyftás, majd a 
népi költészet termékei (16 mese, 13 ballada, 26 népdal dallammal, 5 vallásos ének) 
gazdagítja tudásunkat Zémerin népér бl. A könyv nyomán elбttiink él, lélegzik a temerini 
közösség hétköznapi és ünnepi életével, szokás- és hiedelrendszerével, tárgyi világával, 
a népi tudás emlékeivel. 

A kiegészftđ  melléklet, a tájszók jegyzéke, a jegyzetek, a fényképek, rajzok, a bibli-
ográfia nagyban segfti az olvasót. 

đsszefoglalásként elmondhatjuk, hogy Csorba Béla és társai emléket állítottak szü-
lőfalujoknak. Munkájuk krónika is, tudományos igérnyd mű  is, a temeriniek számár а  
pedig kedves olvasmány. 

Yenavin Olga 
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ÁGOSTON МIHÁLY: RENDSZERВOMLÁS? 

Forum Kđлyvkiadб , Újvidék, 1990 

Egy nyelvművelő  tanulmányhoz, amely már maga is egy nyelvállapot, nyelvhasználat 
kritikája, vagyis viszonyított m ű , lényegében két úton közeüthetünk. Vagy Уіzsgđlatđnak 
szempontjaival azonosulva, belülr б l a vizsgált jelenségek felé haladóan, vagy pedig ma-
gát a normatív szándékú m űvet is a tágabb összefüggésekbe helyezzük, ahonnan már 
nemcsak a nyelvi gondokra, bajokra, hanem a kinagуitб, elrendezö „optikára" is r đ  lehet 
látni. 

A nagyobb összefüggések két irányban teljesfthet бk ki. A megjcle Пés közegét ké-
pező  Nyelv тг  velő  füzetek c. sorozat felбl egугбszt, másrészt pedig az Ágoston Mihály-i 
nyelvművelés elveit, módszereit megköгvonalazva. 

A Nyelvművelб  füzetek sorozat hét évre és öt mű re (az utбbbi nem valami impo-
záns szám) tekinthet vissza. 1984-ben indult a jugoszláviai magyar nyelvet a szívükön 
viselбk áltat oly sokszor elsiratott Nyelvmúvel б  c. melléklet kései, megváltozott jelleg ű  
örököseként. Ez a forma már nemcsak apró vétségek népszer űsítб  szfnvonalú körülás-
kálására alkalmas, már nem csupán a mindig lépéshátrányos reflexiók f бгuma, noha 
bizonyos mértékben az egyes kötetek id őszerű  problémakö гбkbбl jönnek létre, és oda 
is hatnak vissza. 

Ami Ágoston Mihály — nevezzük (gy — alkalmazott nyelvészeti tevékenységét illeti, 
arra a nyelvm űvelés minбsftés egymagában nem elegendd. Amint ugyanis ebben a gya-
korlatban szemernyit is elmozdulunk, nem nyelvm űvelést, hanem nyelvm űveléseket talá-
lunk, amelyek csak tárgyukban azonosfthatdk, sót maga a magyar nyelvm űvelés is spe-
ciálisan magyar m űvelődéstö гténeti sajátság, például a francia, német vagy a déiszl đv 
nyelvek hagyományainak viszonylatában. Másrészt a magyar nyelvészeten belül is föl-
fölbukkantak az egyetlen és egységes norma létét, ö гöklétét kétségbevonó nézetek, ame-
lyek elmossák a pozftiv és a negatfv jelenséghatárt (a norma az, amit a többség használ). 

s még nem is szóltunk a számonkér ő , a didaktikus, a humoros nyelvkritikákгб l, pedig 
már a politikai szfnezet ű  nyelvművelés is bekéredzkedik sajtónkban, közéletünkbe. 

Al2endszerbornlás? elđszava, utószava a lehetséges modellek közül többet fel is vet, 
mások mellett ki is đ ll elvében, gyakorlatában. Jól látja meg, miként telft ődhet a nyely-
javftás szándéka és szerepe mögöttes tartalmakkal, emberi viszonyokkal, még „lappangó 
uralomvággyal is". Hogyan fordulhat a j б  szándék is fonákjára, hogyan válhat a nyely-
m űvelб  írás rossz példává, akár úgy, hogy kedvenc hibákra vadászik, s a többit „futni 
nagyja", miníha, Németh Lásziб  szerint, a Pinté г  lenő-féle Nyelvvédб  könyvbбl csak 
egy-egy lapot tépett volna ki, akár úgy, hogy maga is vét. 

A részek, részletek mozaikkockái mellett vagy helyett a hib đkban is felsejlб  egészet, 
a rendszert prбbđ lja Ágoston Mihály megcélozni, azonnal két összefüggésében: az állo- 
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máriy és rendszer, illetve a használatra, értésre képesség, a nyelvi kompetencia kétarcú-
ságában. A rendszerbomlás tényét vagy kétségét (ezért a ké гdđjel) is természetesen az 
utóbbi értelemben érzékeli, érzékelteti, miközben a rendszerfogalom körét messze a 
grammatika, struktúra határain túlra terjeszti ki: a kiterjesztés, gondolkodásmódra, az 
anyaiyelvvel szembeni értelmi, érzelmi magatartásra. 

Ebbő l a nézđpontbбl fogalmazódnak meg a további kérdések is: Lehet-e üsztönüs, 
vagy csak tudatos a j б  anyanyelv-ismeret? Milyen nyelveszmény, milyen nyeivhasznál б  
kčpviselteti a nyelvi normát? Kit ő l kérhetб  számon a viszonylag hibátlan köznyelv? Hol 
kellene kezdeni a korrekt nyelvhasználat alapozását És mennyi pozitfv mintával? Kikböl 
toborozüatб  a nyelvművelđ  ráhatás közege, s hogyan val бsfthatб  meg ez a befolyásolás? 

A kčгdések egy részérc a Rendszerbomlás? egyértelm ű  válaszokat ad. A nyelvjavít6 
befolyásolást vállalókban a nyelv tudatosftott rendszerének kell élnie, amelynek bajait, 
zavarait szerz đnk a hagyományok nyelvészcti, o г tolбgiai fogalmak rendjében tekinti át, 
két eljárás harmonikus illesztésével. Mindenhol jelen van az évtizedeken át a mások, a 
környezet nyelvi megnyilvánutásaira figyel đ  nyelvművelđ  rendszerbđl kündulб , oda 
vissza térő  tapasztalata, de az aktualitásokra figyel đ  elemzđ  is, hiszen a kötet аКitúгбban 
közült heti tanulmányokból állt össze. Ezeknek kös гönhetđen a közölt elemzések, írások 
szerkezete világos:Íгd&пód (a Szabályzat XI. kiadásával kapcsolatos változások); Kiejtés; 
Grammetikai jelenségek (névelők, névutók, igék, birtokos szerkezetek); Nevek: (család-
és asszonynevek) Szólfisfélék; Ford ads  (pl. a dolgozókés a polgárok tartalmi tükrözéshez 
tanozó témak бгe, amelynek vitája sajt бnkba гі  is felbukkant). 

A felvethető, felvetett kérdések közül sok nyitott, válaszolatlan. Abban a sze гzđvel 
egyet kell értenünk, hogy a hiányérzetb đl fakadó nyelvi vfvбdásaink akkor érnénekvéget, 
ha rčszben vagy egészében magyar közéletünkhöz anyanyelvi köznyelv is tartoznék. Vi-
szont ki és hogyan teremthetné meg ezt a köznyelvet? A nyelvész, egy sz űkebb értelmi-
ségi csoport kezében lenne ilyen insturmentum? A közéletünkhöz kellene-e jd köznyelv, 
vagy éppen az anyanyelvi köznyelvhez eleven, a nyelvet csiszolgató közélet? Ez nem 
csupán inve гziбs, szбrendezgetđ  játék. 

Рарр  Györg,ry 
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BOSNYÁK ISTVÁN — GEROLD LÁSZLÓ — THOMKA 
BEÁTA: OLVASÓKÖNYV 
a középfokú oktatás és nevelés I. osztálya számára, 
Zánkünyvkiadó, Újvidék, 1987 
BORI IMRE: OLVASÓKÖNYV a középfokú oktatás és 
nevelés II. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Újvidék, 1988 
BORI IMRE: OLVASÓKÖNYV a középfokú nevelés és 
oktatás III. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Újvidék, 1989 
SZELI ISTVÁN: OLVASÓKÖNYV a középfokú oktatás és 
nevelés IV. osztálya számára, Z nkiinyvkiadó, Újvidék, 1990 

Babits Mihály az Irodalmi nevelés cfmd régi tanulmányában, amelyet fogarasi diák-
jainakírt 1909-ben, azt mutatja meg, hogy „miért lett az irodalmi nevelés, s miért marad, 
az emberi szellem minden nevelésének tengelye." Hogy az irodalmi nevelés, leginkább 
pedig a stilisztika és retorika, a század elején még valóban a szellem m űvelésének kö-
zéppontja volt, aligha vitatható el. Ám hogy Babits jóslata, miszerint így is marad, mos-
tanára, a századvégre bevált volna, nagy kérdés. Az irodalmi nevelés az clmúlt évtizedek 
során lépésrő l tépésre visszakozott az egyre er ősöбб  szakmai követelmények hatására 
és a fokozódó ideológiai nyomás miatt. Olyannyira, hogy mostanára olyan megtárt része 
csupán az agyonszakosított középiskolai-oktatási rendszernek. Hogy eközben mire tar-
tozik az emberi szellem nevelése, ezt aztán senki sem kérdezi. Merthogy minek a szellem 
a szakmához... 

Mondani sem kell, a Magyar Tanszéken másként gondolták és másként gondolják 
ma is, nem úgy mint az éppen soron lev ő  reform mindenkori iskolamesterei. Úgy gon-
dolják és úgy gondolták, miként Babits a századél őn. Mert tudják, hogy ez a stúdium, 
Babits szavaival: „Egy oldalról gondolkodni, más oldalról beszélni tanft, a szó legtágabb 
értelmében." S mostanában mit kellene a szellemnek jobban tudni, mint „gondolkodni 
és beszélni"? 

Az irodalmi nevelés ilyen értelmezése adhatott kedvet a hatvanas években Bori 
Imrének és Szeli Istvánnak, a haláláig velük tartó B. Szabó Györgynek is a mindmáig 
emlékezetes, s akkoriban nemcsak középiskolai szintd irodalmi tan- és olvasókönyvek 
megírásához; a minden középiskolai osztály számára két kötetb ő l  6116 Az  irodalom élete 
és Az irodalom könyve cfmd kiadványokról van szó, jeles középiskolai nemzedékek min-
dennapi olvasmányáról. E „tankönyvekr ő l" Sinkб  Ervin írt annak idején értó és elismer ő  
cikket a Hídban. 

Az elmúlt években folytatódott az akkoriban megteremtett középiskolai irodalmi 
tankönyvírás hagyománya a Magyar Tanszéken. A középiskola elsó osztálya számára 
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most Bosnyák István, Gerold Lászi б  és Thomka Beáta frták meg az Oivasбkönyvet, és 
a második és a harmadik osztály számára Bori Imre, a negyedikest pedig Szeli István. 
Mondani sem kell, hogy a hatvanas években képest egészen más k đrtUményck között. 
Most már az ún. egységes törzsanyag árnyékában, szigori ei бfrások, kijelölt írók és 
kijelölt címek keretében. Vagyis sokkal kevesebb önállósággal és a kihagyottak j б  nagy 
jegyékével tarsolyukban. A szerzбk megoldásai mégis tartalmasak. Leginkább a szöveg-
be iktatott utalások, hivatkozások, felsoroi đsok és nem egyszer a rejtett értékelések 
eredményeként. Az el бfrásokkal megszabott korlátok ellenére is hasznos Olvas бkđnyvek 
ezek, melyekben sok minden ncm a sze гzбket, inkább az eldfrdsok kifundál6it min бsfti. 
Ezen Olvasókönyvek: értéke, hogy szerzdik minimálisra csökkentették az ideol бgiávа l 
acyonnvomorított „irodalmi neveléssel" szembeni nem irodalmi elvárásokat és így sike-
rtilt megбг izniiik azt az alapvett tapasztalatokat, miszerint az irodalom mégis m űvégzet, 
stilisztikai és retorika, nem pedig kétes érték ű  tétel a politikai nyomorgatás eszköztárá-
ban. 

fppen ezért, ha j б  kezekbe kerOinek ezek az olvasókönyvek, s miért ne ke г illhet-
nének јб  kezekbe, akkor vaiбban az irodalmi nevelés eszközei lehetnek, a szellemet 
műveihetik, gondolkodásra és beszédre tanfthatnak jobb sorsa érdemes középiskolai 
tanulókat, akik végül mégis megtudják tán, hol van Fogaras, ahol Babits Mihály gimná-
ziumi tanár volt és az Irodalmi nevelés cfm ű  tanulmányát frta ottani diákjainak. 

I.Bányni Jíaas 

q  
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PAPP GYÖRGY - PATÓ IMRE - VAJDA JÓZSEF: MAGYAR 
NYELV ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE A 
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS I-IV. OSZTÁLYA 
SZÁMÁRA  

Zžnkđnyvkiad6 Intézet, Újvidék, 1989 

1985-ben a középiskolai rendszer restau гđci6jakoг  szükség mutatkozott arra, hogy 
egységes nyelvtankönyvvel elégítse ki az oktatási rendszer a középfokú képzés anyanyelv-
tanttási igényeit . Az el6frások egyetlen tankönyv k adásával akarták megoldani azokat a 
sokrétd igényeket , amelyeket az emlftett oktatási fokozat támasztott . Akik vállalkoztak 
a feladat megoldására , tisztában voltak a munka összetettségével. Éppen ez a tudat 
késleltette a tankönyv megjelenését 1989-ig. 

A szeгzбk közül ketten gyakorlott tankönyvf гбk : Vajda Jбzsef az általános iskolák, 
szakmunkásképz6k, technikumok számára frt nyelvtankönyvet. Valamikor, a t đvoli hat-
vanas években Szabadka Oktdberi DiJal jutalmazta tevékenységét . Patб  Imre 1975 után 
kfséгletezб  kedvével keltette fel a figyelmet . Papp Györgyöt viszont ebben a tankönyben 
nem kötötték hagyományok , szabadon kezeli azt a nyelvtudományi anyagot, ami közve-
tfteni elhajt a középiskolás fiatalság felé. 

Szükség volt tehát a tapasztalatra , kfséгletezб  kedvre és újftási szándékra . A közok-
tatásügyi hatбság ugyanis egyetlen nyelvtankönnyvel бhajtotta megoldani különbözd 
szakmai fokozatok , irđnyzatok nyelvtanftási igényeit. Nem sokkal a tankönyv megjele-
nése után megváltozott a tanterv. Így azok a tényez ők, amelyek bonyolították sze гzбink 
munkájđ t , kedvezi elбjelet nyertek , mert az egységes nyelvtankönyv továbbra is hasz-
nálhat6 középiskoláinkban! 

A magyar nyelvd középiskolai oszt đ lyok tűbbnyilvd köгПyizetben mdködnek. A 
szerzik nem feledkeztek meg err бl a tényrб l , és a nyelvhasználat fejlesztésében gyakran 
utalnak a másik nyelv azonos , hasonlб  vagy eltérő  jilentégiire , fogalmaira. Ezzel az 
eljárással több kérdés sikeresebb tisztázását érik el, pl. hogy minden nyelv természetes 
jelrendszer ; a nyelvek kölcsönös ismerete világosabbá teszi az anyanyelv mdködési sza-
bályait is. 

A hagyomđnyos leírd nyelvtan anyagának feldolgozása sem volt könnyel feladata a 
szerzőknek . Vilđgosan meg kellett határozniuk azt az új ismeretrendszert, amellyel az 
általános iskolai anyag bбvült , másrészt a tényanyag ismeretét a nyelvhasználat fejlesz-
tése szolgálatában kellett állftaniuk . Mindezeket a törekvéseket következetesen megva-
lбsitották úgy, hogy a tanul бk életkori sajátosságaihoz méretezetten belesz бtték az új 
nyelvészeti felismeréseket (Pl. Dime Lászl6 nézete az egyszeri mondat szintiz бdésérб l, 
amelyet 1966 -ban tett közzé, tirmészetes elemét képezi tank đnyvünk mondattanának). 
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'Іё ljeseП  új elem nyelvtankűnyvünkben a szemiotikai, kommunikációelméleti és szö-
vegtani rész. Ezek a fejezetek képezik azt a törekvést, hogy a tanítás bizonyos lépéshát-
ránnyal ugyan, de kövess е  a tudományos felismeréseket. Ezek megírása, tananyaggá 
tétele bonyolult feladatok elé állftotta a szerzet. 1? bb esetben az ismeretek szintézisét 
is meg kellett teremtenie, majd azt a tanítás szfntjének megfeleli világos értekezi szö-
veggé kellett formálnia olyan gyakorlatrenszerekkel, amelyek az elméleti ismereteket a 
nyelvhasználat szolgálatába állítják. 

Љ talában szokatlan, ha tankünyvekrdi a külfđld is megemlékezik. Kđzépiskolai tan-
künyvonkkel ez történt. A Magyarok Világszövetsége folyóirata, a Nyelvünk és Kultú-
ránk behatdan elemzi a kiadványunkat. Sut észrevételei megszfvlelenddek is. Nevezete-
sen az, amit a tanárok továbbképzésével kapcsolatban javasol. Ti. az id бsebb 
magyartanárok egyes részterületekkel az egyetemi képzés keretében sem ismerkedhet-
tek meg. Lényegében csak azt tudják, amit a tankönyv tartalmaz. Ez viszont nem elég, 
hogy sikeresen taníthassák a középiskolában. A továbbképzési rendszer keretében tehát 
gondoskodnunk kell arrdl, hogy ismereteiket kiegészítsük. T đbbek között azzal is, hogy 
a közlés és fogalmazásról szб lб  rész nem lecke, hanem készségfejlesztési folyamat, amely 
átszövi a taaulmány idd 3-4 évét. 

Nemcsak tartбs értékű  tankönyvet mutatunk be. Ez a kiadvány alkalmas lenne arra 
is, hogy a jugoszláviai magyarság szélesebb néprétegei is használhassák. Mindenki, aki 
érdekladik a nyelv, az anyanyelv iránt, megbfzhat б  kézikönyvként használhatja. 

Horváth чíátyás 
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KERESZTURY DEZSŐ : MINDVÉGIG 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990 

Bđrmennyire igyekszem, sehogy sem sikerül arra bírnom magamat, hogy Keresztury 
Dezsö Arany-monog гáfiájđnak +  mérlegelését, akár csak b еmutа tđsđ t is, csupán szakmai 
feladatként fogjam fel: szigorúan a könyv tényanyagára, szerkezeti felépltésére, része-
inek arđnyára szorítkozzam; az Arany-kép hitelességének a kérdését firtassam, figyelme-
met a port гéfestб  technológiájára, ecsetkezelésére, színeire, đrnyaléerejé гe — munkája 
összhatására összpontosítsam. Olvasás közben egyre azt veszem észre, hogy a monog-
ráfia lapjairól nem a költ ő  tekint rám, hanem a könyv sze гzđje; az 6 hangját hallom, az 
6 gesztusait látom az id đk és terek távolán át. Sietve teszem hozzá: korántsem az 6 
hibájđbбl, ha ugyan egyáltalán valamilyen hibáról lehet itt szólni. Persze ez alig válhat 
dicséretére egy olyan értekez б  fгásműnek, amelynek köztudomásúan az a legfontosabb 
ismérve s egyben követelménye is, hogy vizsgálata tárgyát a tudomány objektfv eszkö-
zeivel s elfogulatlanul elemezze, kiz đrva az ábrázolásból minden alanyi mozzanatot, ami 
a tárgyszer űség rovására lehet. S ugyancsak ilyen t đ rgyszeгűnek kell lennie a portréról 
alkotott értékelésnek is. Mentse azonban e sorok fr бjđnak alig menthetб  alanyi hangvé-
telét, hogy számára Keresztury monográfiája nemcsak „szöveg", 6 maga pedig nem 
pusztán „a szerz б" a szó hűvös-közömbös hangulati együtthatójával, hanem olyasvalaki, 
aki a recenzens szakmai indításához, irodalmi és esztétikai szemléletének kialakftásához 
elhatárolóan fontos ösztönzésekkel járult hozzá. Kevés hfján fél évszázaddal ezeldtt ab-
ban a szerencsés helyzetben lehetett ugyanis, hogy a Horváth J đnos nevével fémjelzett 
proszemináriumon éppen Keresztury Dezs ő  kalauzolásával ismerkedhetett a régi ma-
gyar irodalom jeleinek nemcsak szövegeivel, de lelki formájával, szellemiségével, egyé-
niségük jegyeivel is. Az 6 olvasatukra tanított a szó mindkét értelmében: nyelvi megnyi-
latkozđsuk stllformájának és szemantik đјаnak az ismeretére, de szavuk lexikális 
jelentésén és alaki sajátságain túl emberi tartalmaik fölismerésére is. Távol álltak töle az 
iskolamesteri sémák, a métier fásult rutinja és m бdszertani kimértsége, annál inkább 
áthatotta a tá гgybб l mer(tett alkotói ihlet, ami egyetemi óráin spontán beszédfo гdulata-
inak oly sajátos szint kölcsönzütt. Akkor talán még ő  maga sem volt egészen tisztában 
azzal, hogy a Horvát-szeminárium az elme és a szellem olyan m űhelye és gyakorlбteгe 
volt résztvevб i számára, amely az elkövetkezett évtizedek alatt a lélek és az értelem 
legkeményebb próbái ellen is több-kevesebb védettséget nyújthatott. Mert ha csak a 
maga tejületén, módján és eszközeivel ugyan (els ősorban az irodalomnak mint autonOm 
tudatformának az elfogadtat đsával), mégis a független értékelés és (télalkotás igényére 
nevelte, s talán a szellemi elnyomorodástól is sikerült megóvnia az ordas id őkben. 

Mindennek a fölidézését az teszi lehet ővé, hogy a véglegesen megformált, „szöveg-
gé" lett Aгaпy-monogгđ fiában is az „olvasat" másodikul emlftett jelentését érezzük 
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hangsúlyosabbnak. Benne ugyanis nem Arany költészetének a rendszertana, versst гuk-
túrája, alaki jellegzetességei kerülnek el б térbe, hanem a költб  lelki formája, erkölcsi 
világa, magatartás-változásainak oka és értelme. 

Korántsem áll(thatjuk, hogy az Arany opus korábbi megközelítéseibdl teljességgel 
hiányхot т  ez a szempont, mint ahogy másfel бl azt sem, hogy Keresztury e munkája 
elhanyagolja a pusztán poétikainak tartott aspektusokat az elemzésben, vagy hogy az 
életrajzi mozzanatok, a külsd pályakén részletei annyira ránehezednek a monográfia 
kcacepciбјбга , hogy — mint Voinovich Géza A гanyrбl frt nagy mйvében — akadálycz гtбk 
a spirituálisabb megközelítést. De éppen ebb бl adódik a kérdés: mi az, ami megküln-
büzteti Keresz_tury munkáját el бdeiétб l s egyáltalán máso Кб tбl, ide éгb;e a k'б ltбvel fog-
lalkozб  legújabb szakirodalmat is. Nol a helye, melyek a m đfaji jellegzetességei és ismer-
vei, mбdsze г tani eljárásának és szemléletmódjának a karakterisztikumai? 

6 maga adja meg a választ a valбszfnű leg benne is nyugtalankodó kérdésre azln1, 
hogy művét „esszémonográfiának „  nevezi, ami világosan utal az alany és a tárgy talál-
kozására, a szóösszetétel mindkét tagjának arányos jelenetésbeli részvételére az í.i mi  

пбѕбg tartalmi sajátságának a megnevezésében. Majd kissé részletesebben is kifejti, mit 
ért ezen az alkalmi összetételen. A st пusosan E?бhaпg-nak nevezett bevezet бjében frja: 
„Nem szakkönyvet akartam (mi hanem emberi, társadalmi, m űvészi fejiddésrajzot." Mái 
az 1966-ban megjelent „S mi vagyok én?" c. könyvébe а  is hangoztatja: nem c ćlja, hogy 
újra tárgyalja a teljes Arany-problémakürt: .....nem  az a dolgom most, hogy err бl a 
t árgyrб l szabályszer ű  tudományos monográfiát írjak...", hanem a ггбl a szánббkárбl be-
szél, hogy a Művet a kor, az egyéniség, s a közösség hármas megvilágításába helyezze. 
Küvetkezdleg tehát egyed ű i arra lehet jogunk, rogy munkáját önmaga mércéi szerint és 
szabatosan megfogalmazott szándékai alapján mindsftsük. Etikai érzék h гárбl vallana, 
(mint ahogy egy-két kritikai jegyzetben vall is) annak a számonkérése, amire a sze гzб  
nem vállalkozik. Egy szeméiyiség-elv б  monográfia iránt ugyanis bajosan támaszthatók 
olyan igények, hogy anyagát egyetlen aspektus szerint rendezze, akár a költ őn (küitésze-
ten) kívüli tényezők fontosságára, akár a m űközpoи túság elveire hivatkozók elvárásai 
vagy eгбszaktételei felúl jelentkeznek is azok. Ezzel talán már jeleztük is a lehetséges 
fenntartások két változatát, amellyel ennek az impozáns munkának számolnia kell a 
legtürelmetlenebb iskolák számonkér бszékei elđ tt. A monográfia valóságos értékei 
azonban nem a kisajátftási szándékok elhárításában, a „negatív programban" rejlenek. 
Keresztury jól tudja, hogy nem létezik olyan kizárólagos modell, amelynek a birtokában 
az adott tárgyra alkalmazva választ adhatunk a világ költi megfogalmazásáb бí eredd 
minden kérdésre. Különösen (yy van ez, ha az i Пteгpretálб  maga is költd, akinek a 
válaszaira kevésbé az ftélet egzakt bizonyossága a jellemz б, mint inkább az, hogy maga 
is kérdez, tovább gondolja a kérdéseket vagy erre késztet másokat is. (A magunk részér б l 
egy ilyen mozzanatra térünk ki: a költб  irodalomszemléletére, illetve annak prezentálá-
sára a könyv lapjain.) Keresztury Arany-obszerváci бit, költészetének személyes élmény-
ként való megélését, valamint annak tárgyi formába való foglalását mégis a feloldás, a 
felszabadító funkció tekintetében értékeljük els ősorban: az idбk folyamán ráhordott 
esztétikai, politikai, világnézeti, filozófiai s egyéb e гedetQ idegen anyag vastag alluviális 
rétegétбl szabaditja meg az opust, fellazítja az ábrázolás szobormerevségét, s felfrissíti 
színeit. Az Arany-örökség ugyanis szinte tegnapig tartó écvénnye! nemzedékek egymás- 
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utánja számára volt kánon és kinyilatkoztatás, mintakép és el ő írás, zsinórmérték és út-
jelzd, a költO pedig állócsillag a magyar poézis egén a bolygók, az üstökösök és a mete-
orok között, ahogy irodalmunk asztronómusai kijelölték a helyét az égi mappán. Négyesy 
a magyar stilisztikát építi a lbldira (noha Arany frta az Öszikéket meg a karcsú „s бhaj-
verseket „  is); Gyulai a magyar poétikát, a nemzeti költészet törvénykönyvét alkotta meg 
versébбl, nem méltatlanul, de már idöszerútlenül, mert a parnasszisták meg a szimbo-
listák már másfelé vették útjukat Európában. (Keresztury tudja, hogy Arany mode rn, 
„autonóm" költészetet teremt, „amely az alkotás alapkérdéseiben teszi kortársakká 
Aranyt és a nagy európai moderneket', noha alig tudhatott róluk.) Voinovich Géza még 
a harmincas években is költészetilnk kimeríthetetlen tárházát látja m бvében: „ бгб  hi-
vatkozik a nyelvész, munkájából veszi példáit a stilisztika, verstan, poétika; megállapítá-
sait hirdeti az irodalomtö гténetirб , tanul tdle a mdbfrál б  és esztétikus, fordításai és err бl 
adott tanítási leckék a müfordit бknak." (Keresztury a „lélekömlés" versbeli „szabad 
csapongására", „disszonaПciájá гa", „törmelékességére", az élmény személyesen kavargó 
„asszociációs fény-árnyék ködére", „villódzására" figyelmeztet, mint korántsem minta-
szerű  elemekre.) Péterfy Jen ő  és Riedl Frigyes tanulmányaiban már majd fél évszázad-
dal Voinovich elő tt feltűnnek ugyan olyan vonások is a változhatatlannak hitt porén, 
amelyek bizonyos mozzanatokban eltérnek a fenti sémától (epikájának rejtett lirizmusa 
a „lelki katasztrófa" iránti érzékenysége, pszichol бgizmusa stb.), de az összkép továbbra 
is dгzi a szabványos vonásokat. Még a Nyugat els đ  nagy nemzedékének esztétikai palo-
taforradalma sem tudta megmásftani az Akadémia és az iskolák által kodifikált költ б i 
jellemképet. Jóllehet paradoxonként hangzik, Adyék mégis többet tanultak t őle, mint 
valamennyi tehetségtelen epigonja, mert poézisének éppen azt a rétegét hozták felszfnre, 
amelyre Gyulai iskolája mint a nemzet költ бjéhez méltatlan, majdnem restellni való 
bagatellre tekintett a reprezentatfvnak tartott epikával szemben. A „temp бzб" Arany 
ellen be гzenkedб  Ady szava érte s nem ellene hangzik, a nemzeti гezeгvátumbбl való 
kimentése érdekében. A lirikust perli vissza; a hós pózba merevített epopeia-fr б  helyébe 
a „visszatartott, önmaga el őtt rejtegetett lirikust" állítja, aki „boldogabb ember lett vol-
na, ha nem Eteléék és Budáék által, de önmaga által s önmaga bels đ  eposzaival nyilat-
kozhatik". De még Igy, parádés szerepére kárhoztatva is csak köszönet illeti, mert noha 
„az đ  birtokán évtizedekig csupa gaz termett a kis bérl бk lelketlensége miatt , azért is 
Aranyé a hálánk. Mi várt volna irtásra, s mi adott volna forradalmi reakcióra okot s mi 
csinálta volna meg a fiatal Magyarország irodalmát?" Másféle megközelítéssel ugyan, de 
Babits is az epika kérge alatt rejt бzđ  szenzibilis lelket fedezi fel benne, a „betegesen 
abnormis zsenit". Egybevág ezzel Kosztolányi felfogása is az bszikék költ бjérđl, akinek 
a verse „a fájdalom mosolyát év görcsét, az elfojtott sikolyt és az utcalármát, az ideg-
rendszerek bomlását' fejezi ki. A „népnemzeti" Arany revizf бja azonban nem ebben az 
irányban folytatódott, hanem egy neokonzervatfv szemlélet jegyében, az osztályharcos 
„népi-plebejus" ideológia és a szocialista -realista esztétikai verdiktje alapján , amelynek 
modelldarabja a 'Ibldi-centenáriumra id бzített Lukács-tanulmány. Ez az interpretációs 
minta az önálló Arany-vizsgálat több évtizedes bénul đsának lesz az elбidézöje az akadé-
miai irodalomtörténeti munkálatokról kezdve az iskolai olvas бkönyvekig, sót független-
nek látszik a vasfüggönyös ideológia behatároltságaitól is. Kuri бzus példája lehet ennek 
a magát a zsdanovi irodalomszemlélet kényszereit бl mentesnek deklarált jugoszláviai 
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magyar irodalomoktatás fórumának egy módszertani eligazítása , amely a negyvenes 
évek két nagy epikai alkotás đnak iskolai értékelésére ad utasftást: „János vitéz és lbidi 
is annak az új, feltör ő  társadalmi osztálynak a vonásait, gondolkodásmódját és erkülesi 
tulajdonságait idézik-  elénk, melyek a dolgozd és elnyomott parasztságban rejlenek. En-
nek az elnyomott és kizsákmányolt osztálynak a felszabaditása »emberré levése« — csak 
akkor következhet be, ha a fennáli б  társadalmi rendszert felszámoljuk, ha a feudális 
társadalmi viszonyokat megszüntctjük, ha a paraszt gazdasági és politikai elnyomat бsđ-
nak minden formája ellen állást foglalunk." Ugyanitt olvasunk az Őszikékrбl a Кбvetke-
zбket: „itt jutott el Arany a feudalizmusban belenöv ő  kapitalista társadalom belső  cl-
lentmord đsainak átfogó költбi ábrázolásáig." Nemcsak az idézett mondatok, hanem a 
szöveg cgészének a hivatkozási alapja és fogalmi készlete is, az esztétikai tudat n аvyfokú 
deformáitsđgđnak a példđja, s annak bizonyftéka, hogy az ideológiai fogantatású eszté-
tikai gondolkodás genetikai rendeilenességei гбi van szó, amit nagyvonalú politikai dek-
laráciбvа l nini lehet orvosolni. 

Érthetб  tehát, de aligha igazoihaiб  az az indulatosság, amellyel az új irodalomesz-
tétikai irányiatok mai jugoszláviai hfvei is elutasítják az olyan elj đrásokat az opus é г tel-
П:ezésében, amelyek nem puszt đn a versszövegbбl indulnak ki, s nem azt ismerik el 
egyedül a nyelvi müalkctđs vа iбságđnak, hanem genetikus elvekre is hivatkoznak az 
irodalmi jelenségek megközelítésében. Igy kerül szerzdnk az esztétikai elvek üil ő ie és 
kalapácsa közé: mfg a MTA irodalomtörténete 1966-ban fejcsóválva írja r бls, hogy nem 
jut el „a társadalmi igény ű  elemzésig: mint Horváth János, ő  is megđll a millió-rajz és a 
pszicholdgiai elemzés hat đ rainđ l", addig a szöveg belsd összefüggéseinek vizsgálatára is 
immanenciđјбга  figyeíő  esztétika szaszdidi azt vetik a szemére, hogy „nem irodalmi kér-
dések гészletczésével" foglalkozik, elhanyagolja a költészettani mozzanatokat, „küls ő  
eseményekhez köti a páiyafordul бkat", (annak ellenére, hogy Keresztury szđmára a tár-
sadairni és a történelmi tények csak mint a költészet aspektusai fontosak), s hogy min-
dennek következtében „... egy tömbb бl készült, nehézkes, rendszertelen, a régi iskola 
talaján  6116 s a modern irányzatot csak felszínesen érint ő  monográfiája nem alkalmas 
egy korszer ű  Arany-kép felvázol đsára". Nehéz ezek után nem arra gondolni, hogy az 
eszmei kényszerek ellen tiltakozó dezideologizálás új ideológiák csapdáit rejti magában, 
Sartre szerint egyenesen a dehumanizái бdás veszedelmeit. A közegéből kiemelt, az attdi 
leválasztott, légritkftott térbe került alkotás körül ugyanis szükségszer űen zsugorodnak 
össze a humánus dimenziók is. 

A normatfv esztétika k бrelбzményeinek e néh đny példáját és az Arany-kép megújí-
tását irányuló törekvések egy-két újabb jelenségét csak azért emiftjük e helyen, mert úgy 
véljük, az értékelési szempontok e széls бségeivel is jelezhetjük, milyen nehézségekkel 
jár egy ilyen nagy vđ llalkozás szerkezetének , egyensúlyának , arányainak a kialalг  tása. 
Márpedig Keresztury monográfiája éppen biztos architektonikájával nyeri meg figyel-
münket. Németh G. Béla mondja róla a legtai đ lбbban (igaz, még csak a monográfia 
„egybehangolása" eldtti második „menetére", a Csak hangköre más c. részére gondol-
va), hogy annál „szebben megform đlt s teltebb szöveget az utolsó évtizedekben alig 
olvasott". 

Akartalanul is az elvi és az eszmei kérdések vizeire jutottunk, de a módszertaniak 
szükségképpen ilyenek . Mint ahogyan az irodalom „öneivdségének" látszatra semleges 
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fogalma is ilyen, amivel az Arany-interp гetáciбk általában csak érint őleg foglalkoznak, 
holott a nevéhez kapcsolбdб  hagyomány-modern, nemzeti eu гбpai, hazafias-kozmpolita 
alternatívák ké гdésérбl szбlva nélkülözhetetlenül fontos ismerni Arany irodalom-fogal-
mának kereteit és irodalomtudatának tartalmi elemeit. Hadd mutassunk rá két mer őben 
külđnbözб  véleményre, amely már nem csupán Arany János költ ői gondоlkodásának a 
problémakörét érinti, hanem mint a korabeli magyar irodalom egészének, fejl ődési ten-
denciájának és szellemi alkatának a jellemzése is fetfoghat б . Horváth János Arany elha-
tárolбan fontos szerepét az irodalmi erdetiség — nemzetiség — önelvűség kibontakozásá-
nak a folyamatában úgy ftéli meg, hogy „kfvánatosnak tartjuk ugyan, hogy irodalmunkat 
nemzeti eredetiség különböztesse meg más népek irodalmát бl, de hogy irodalmunk 
egészében véve a nemzeti érzelmek kifejez ője, s nemzeti politikum szбszбlбja és aláren-
deltje legyen: e kötelezettsége al бl a szabadságharc el őtti nagy gyakorlata, majd Arany 
Jánosé felmentette már..." Sínk ő  Ervin viszont még Arany költészetét is túlságosan a 
nemzeti gondolat alárendeltjének tartja, ami, Sinkб  szerint, műve esztétikai min6ségét 
illetően tagadhatatlan hátrányokkal jár: „... még a nagy Arany János is megfizette adóját 
a nemzeti életforma, az uralkodó, hagyományos vidékies korfzlésnek." A kérdés ered-
ményes vizsgálatához nem föltétlenül programversekre, ars poeticára, netán értekezé-
sekben van szükségünk, mint pl. a Kosmopolita költészet, a Vojtina-versek, vagy az 
Irányok című  prózai tanulmány, mert azok múlhatatlanul magukon viselik a nyilvános-
ság iránti elkötelezettség bélyegét , a megszбlaláѕ  közéleti embertől elváгt modorát. Sok-
kal beszédesebbnek tartjuk a pálya peremterületei гбl való megnyilatkozásait, mert azok 
mentesek a költői szerepvállalás feszftettségeit б l , mint amilyenek pl. tanári működésé-
nek szövegdokumentumai. Ezekben nem a „mandátumos " költő  nyilatkozik , s keletke-
zésiek helye , időpontja, körülményei és „m űfaja" folytán igen alkalmasak sajátos szem-
lélete és irodalmi tudatvilága természetének a tanulmányozására. 

Arany halálának századik évfordul6ja alkalmából a sorok fr6ja egy rövid cikk kere-
tében kísérletet tett arra, hogy a nagyk őrösi „tanpálya" törmelékenyagáb бl levonjon 
bizonyos következtetéseket a költő  irodalomszemléletére vonatkozóan . Megállapításai-
hoz a nagykбгösi költő-tanár Pap Károly által közzétett „i гodalomtörténete" szolgált a 
legfontosabb tanulságokkal , noha eггб l a pusztán oktatási céllal készült jegyzetrdl maga 
a költő  is igen tartбгkodбan nyilatkozott : egy Gyulaihoz frt levelében úgy jellemezte, 
mint Tbldy irodalomtörténeti munkáinak egyszer ű  kivonatát. A váztatot még Gyulainak 
sem bocsátotta rendelkezésére , s terjesztését sem hagyta jóvá, pedig , mint Keresztury is 
mondja, 6 maga állftotta össze . Mégis legalább két szempontból találjuk igen figyelem-
гeméltбnak ezt a sokáig kéziratban maradt munkát. Egyrészt megállapíthatók bel őle 
Arany fenntartásai az irodalomkutatás officiális tanterve, m бdszertani meghagyásai s 
elбfrt anyaga iránt, s ugyanfgy a hivatalos programon végzett merész ko гrekc9бi is. Mind-
ez természetesen együtt járt bizonyos esztétikai átértékelésekkel, a hagyományos irodal-
mi ízlés felülvizsgálatával , s újszerű  minбsftésekkel is. Még fontosabb azonban rámutat-
nunk , miben tér el felfogása a Tbldy által képviselt álláspontoktól az irodalom lényegét, 
mibenlétét illetően : mi az, amit egyáltalán irodalomnak ta rt, arra éгdemesft , hogy beik-
tassa az oktatás menetébe, mit rekeszt ki a Tbldy által besorolt anyagbál. Err ől az olda-
lárбl nézve az Arany által szerényen Tbldy „ext гactumának" nevezett vázlat aligha mond-
hatб  egyfajta irodalomtörténeti kuriózumnak , olyanféle melléktermékek , mint az 
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akadémiai titkárságával együttjáró vagy szerkesztli munkáj đval összefügg6 írásos emlé-
kek és éictrajzi adalékok, amelyek valóban nem járulnak hozzá lényegesen a költ б  gon-
dolkodásáról és szellemiségér бl rajzolt képhez. Megelégedéssel tapasztaljuk, hogy Ke-
reszturyaak errll más a véleménye: „ez az i гodalomtőrténeti kivonat több puszta 
kivonatnál'. Hiányolhatjuk azonban, hogy nem mutat гб  kelli nyomatékkal: ez a többlet 
sajátos módon nem abból adódik, hogy bővebben tárgyalja anyagát Tbldynál, hanem 
éppen abból ered, hegy Tbldy szüveg с iгб l leválasztotta azt, ami a megel őző  korszakban 
(s még Toldynái is) az irodalmi „tudatom" szerves elemének számított, de Arany korsze-
rűbb széptana és irodalomfelfоgása máz kiszű rte bellle. A monográfia Arany tanári 
gyakoriatárll szólva beszél arról is, hogy „A tanyagot, annak fölépítését, a tanítás mId-
szerét Пagyrészt maga alakfthatta ki: a hivatali útmutatás (...) inkább csak az elvi szem-
pontokat jelülte meg..." Ez a viszonylagosan szabad mozgástér tette lehet бvé irodalom-
történeti vázlatárak sajtit ízlését és nézeteit tükröz ő  fölfcktctését, лΡlyképpen, hogy 
; abban a magyar nemzeti irodalom — f đkéopen a költészet — igen đnálló, végiggondolt 
elvekre és gazdag egyéni ismeretekre alapozott fejl бdésrajzđnak körvonalai bontakoz-
nak ki. Eхén is oly nagy kár, hogy kés бbb, Toldy halála után, nem foglalta el a pesti 
egyetem magyar tanszékét. Megépíthctte volna a természetes hidat Toldynak igen szé-
lesre mért s német példákat követ ő  аnyagrendezése, meg Horváth Jánosnak a szerves 
fejlűdés menetét követ ő  fejlődésrajza közt." Talán túlságosan merésznek látszik egy 
igénytelen középiskolai jegyzetb ő l az egyetemi tanszék betöltésére való alkalmasságra 
következtetni (Arany szövege ezt objektíve sem bizonyíthatja), de teljeséggel bizonyos, 
hogy ez a vázlat az irodalomrll való gondolkodásnak egy egészen újszer ű  változatáról 
tanúskodik. Ezért is támad némi hiányérzetünk a monográfia e fejezetét olvasva: Ke-
resztury remek felismerése ugyanis Igy önmagában, a filológia bizon .yftl eljárása és a 
szövegszerű  dokumentálás híján egyféle deklarációként hangzik. Sokkal nagyobb lett 
volna a hitele, ha Tbldy szövegeinek (melyeknek?) megfelel ő  helyeivel egybevetve győzte 
volna meg olvasóját költőnk korszakos jele п tбsбgű  szemléleti újftásárll, amely az anya-
nyelvűség majd a nemzeti gondolat kritériuma után a mdvészi ismérvekben l đ tja az 
irodalmi kibontakozás további lehetséges útját. Keresztury értekezésében itt annak a 
hiánya érzik, amihez éppen 6 szoktatott hozzá bennünket, ez pedig a tárgyi érvelés 
konkrétsége. Arany szellemi képe a k őrösi korszakban bizonyára plasztikusabban rajio-
Ildott volna ki e kérdés részletesebb taglalásával, mint baráti körének, id бtültéseinek 
vagy egészségi koпvulziбínak leírásával. 

Bevalljuk: ünzá módon ahhoz a sejtéssze гΡű  állftásunkhoz szerettünk volna Arany 
leghivatottabb értelmez бjétбl filológiai bizonyítékokhoz jutni, amit még 1982-ben így 
fogalmaztunk meg: „Az erdIt ligett ől nem csupán a bennük. lévő  fák száma szerint 
különböztetjük meg. Az egyik maga az áttekinthetetlenség, aljnövényzete miatt maga 
az áthatolhatatlanság, a másik a gondozotts đg és rendezettség képzetét idézi fel ben-
nünk. S hogy megmaradjunk e hasonlat körében: Arany szövege éppen azáltal válik ez 
utlbbikhoz hasonllvá, hogy igen nagy mértékben megritkul benne az aljnövényzet ..." 
Azt már irodalmi eleink is tudták, hogy Arany a magyar költ ői önkifejezés legnagyobb 
megújítója, s az európai formájú magyar poézis honalapft бja volt a múlt század második 
felében, de talán még ma sem méltányoltuk jele аtбsбgéhez méltón azt a nagy fordulatot, 
amit irodalmi tudatunk újjáteremtése terén az  6  fellépése hozott magával. Keresztury 
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koncepciбja ezt is magába foglalja, ha ennek kifejtésére talán nem is mozgdsftja hatal-
mas tudásának teljes készletét. Вбven kárp6tol azonban annak a bizonyftásával hogy 
korunk irodalomtudományának gyakran változ б  frontvonalai között ma is a Horváth 
János által birtokba vett s t đle örökült tartomány a legtermékenyebb talaj, amelyen ilyen 
dús termés takarfthat б  be. 

Sгe1i István 
+ Az ismenetб  a szombathelyi Életünk cfm и  folyбirat felkérésére készült. 
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DANIEL ÁGNES: SZŐ—SZÜVEG—SZER—SZERVEZ 
A szöveg szerveződésének vizsgálata 

Nyelvtudományi Értekezések 132. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990 

Nyelvünk szövegtani kutatása az elmúlt évtizedekben jelent đs eredményeket mu-
tatott fel. A szöveg megközelftéséneksokféle lehetséges módozata rajzolódott ki, és sok 
részletkérdéssel kapcsolatban figyelemre méltó tanulmányok jelentek meg. Ezek sora 
nemrégen egy újabb kötettel gazdagodott. Dániel Ágnes három tanulmányában a szöveg 
szervezбdésének külünfélе  aspektusát elemzi: politikai-publicisztikai újságcikkek közös 
meghatá гozб  jegyeit és szépirodalmi szövegek küls ő  és belsб  tagolódásának összefüggé-
seit. 

A különbözd jcllcgg í szövegek megszerkesztettségének olyan sajáts бgaiгa hfvja fel 
a figyelmet, és olyan üsszefttggéseket tár fel, melyekr đl eddig nem toltak pontos isme-
reteink. De nem csak ezért fontos és értékes Dániel Ágnes munkája. Azért is figyelmet 
érdemei, mert olyan módszert mutat be és alkalmaz, amely segítségével bármilyen szö-
veg sze гvezбdése feltárhat. 

Dániel Ágnes, mint frja, a szöveggel a fordítás folyamatának elemzése során kezdett 
foglalkozni, s figyelme azért terel бdđtt a szöveg konstruk сiбjának kérdésére, mert azt 
tapasztalta, hogy a forditásokat sokszor éppen az torzítja fel, hogy a fordító megfeled- 
kezik a részek és az egész kölcsönös összefüggései гб l, szerves funkcionális kapcsolatairdl. 

A tanulmányokban nem a szöveggé szervez бdés nyelvi és nyelven kfviili összefüg- 
géseivel foglalkozik, hanem újabb szempontok szerint közelfti meg a szöveg egységes 
egésszé sze гvezбdésének meghatározó jegyeit. Abból indul ki, hogy a szövegnek vannak 
olyan részei , szelvényei, melyek az összefüggések csomópontjai, és ezekre a szöveg kü- 
lönféle szelvényeiben elhelyezkedd hosszabb -rövidebb tagolt egység utal vissza és/vagy 
előre. Ezek a részek hordozzák a szöveg tartalmának folytonosságát , és biztosítják ko- 
héziбјб t. Az összefüggéshálеzat feltárásakor a szerz б  megszerkesztette a mondatokra 
vagy mondategységekre bontott sematikus vázakat, és ily módon láthatóvá váltak az 
clбre-vagy visszautaló szövegközi kapcsolatok . Egy-egy szüvegrendezO mondat több 

kapcsolat csomópontjában is helyet kaphat , éppen ezért amennyiségi mutat бkbбl, va- 
lamint a nyelvi megjelenítés érteimének és értékének egybevetésével következtetni le- 
hetett, hogy ezeket mi Пöségük is kiemeli , mert erős szemantikai telftettsбgűek. Az így 
végzett vizsgálatok alapján kiderül , hogy hol és miképpen kapcsolódunk ezek a szelvé- 
nyek egymáshoz és a szöveg többi részéhez. 

A politikai-publicisztikai szövegek gondolatközld és kapcsolatteremt б  funkciója ele-
ve ismert , az elemzés eredményei pedig megmutatják , hogy a közlés sikere érdekében 
milyen eljárásokat alkalmaznak a szerzdk . 'IцΡbbek között Széchenyi , Kossuth, Aczél 
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György, Pozsgai Imre szövegeit vizsgálta Dániel Ágnes. A mondatok kapcsol6dását be-
mutatб  ábrákb6l jбl látszik, melyek a nagyobb kohéziбs eгеј t mondatok, melyik fбkusz-
mondat, és hogy a többi mondatok közül melyek vannak velük referenciális kapcsolat-
ban. A szöveg vázát alkot б  mondatok és a cfm kđzötti összefüggések feltárása is 
tanulságos, mert a cím el бrevetfti a szöveg tartalmát, érzelrri-hangulati színezetét, és 
mert minden szövegre jellemzdek azok az eljárások és nyelvi eszkđzök, amelyekkel a 
szerzб  a cím és a közlés értelmi és é ггelmi összefüggéseit kialakítja. Ki gondolná, hogy 
a tanulmány frбja olyan üjságcíkkeket is talált és elemzett, amelyek címével egyáltalán 
nincs refe гencális viszonyban a bekezdések egyike scm, és nem mindig világos az sem, 
mit akart kđzölni a szöveg alkotбja. Az egyik cikkel kapcsolatos megáilap(tás például az, 
hogy a belsđ  szetvezđdés ambivalens, s ezért a cfm sem egyértelm ű , de maga a szüveg-
szerveгés is következetlen, ellentmondásos. 

A második tanulmányban Dániel Ágnes összehasonlítja Cseres Tibor, Én, Kossuth 
Lajos cfmú regényének nyelvezetét Kossuth eredeti szövegeivel, hogy megállap(tsa mi-
képpen vette át az fr б  Kossuth szövegszervez б  eijárбsait és kifejezésmбdjának jellegze-
tességeit. Cseres ugyanis egy interjúban elmondta, kezeskedik könyvének hiteles nyel-
vezetéért, és hogy a regény tizedrésze „rejtett" idézet. És választ kapunk arra is, hogy a 
szövegek szerkezeti felépftésé пek van-e olyan meghatároz б  jegye, amit Kossuth-modell-
ek nevezhetnénk. 

Kossuth nyelvhasználatának ismeretében a tanulmány szerz đje két részletet válasz-
tott a regénybб l, és az eredeti meg az új szбvegüsszefüggés szervezбdésének s közlб  
szándékának egybevetésével azt kereste, hogy гagadhatб  meg a külđnbség a hasonlбság-
ban. Az elemzés túllép a nyelvi szerkesztés vizsgálatán, hogy bctekinthessünk a felsz(n 
alatt húzбdб  rejtettebb emberi, történelmi és társadalmi összefüggésekbe. El бször átte-
kinthetjük Kossuth mondatainak, majd a képzelt memoár mondatainak szerkezeti fel-
építését, majd a halmozás jellem гбΡit, vagyis a névszбi és az igei alakok ismétlését. Meg-
tudhatjuk például azt, hogy az idбsebb Kossuth másként szervezi a szöveget, mint a 
fiatalabb, s hogy a felfelé fvel б  szakaszában inkább az érzelmekre, emigráci бs éveiben 
pedig az értelemre kfván hatni. S végül, hogy Cseres vakiban megtartja az eredeti szö-
vegszerz5 és nyelvi megjelen(t б  sajátságokat, „szorosabbra fűzi a laza szövedék szálai, s 
ezzel kiemeli az (rásmü stiláris-exp гesszfv értékeit", ugyanakkor saját ír бi poгtгéja is 
kirajzolбdik a képzelt önéletrajzbб l. 

A harmadik tanulmányban az idézб  mondattal kapcsolatos kérdések гбl olvasha- 
tunk. Maupas'ant-novellák és magyar fordításuk egybevetésekor figyelte meg Dániel 
Ágnes, hogy összefüggés áll fenn a szöveg szervez бdése, a közlés expresszivitása és az 
idézб  mondatok beszerkesztettsége között. Az idéz б  mondat beszerkesztettségének há- 
romféle változata van, tehát egészen biztos, hogy a változatokhoz valamilyen funkcid 
kötбdik, heiyének stiláris-expressziv és értelmi-logikai szempontbdl sajátos értéke van. 

Három magyar frd szövegét vizsgálta és hasonlftotta össze ford(tásokk аl: Illyés Gyu- 
la Puszták népe c. regényének részleteit vetette egybe a francia forditással, három Ör- 
kény-novellát német fordításukkal vetette egybe, Déry G. A úr X-ben c. regényének 
részleteit egy-egy német iii. spanyol forditással, továbbá három francia sze гzб  szövegét 
magyar fordításukkal vetette egybe (Maupassant, Aragon és Simon de Beauvoir szö- 
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vegeirбl van szó). Azt vizsgálta ;  hogy az eredeti beszerkesztettséget s ezzel egy;5tt az 
értelmet és kifejezőértéket hogy adja vissza a eélnyelvi szöveg. 

Dániel Ágnes mindhárom tanulmányában végigvezeti az olvasót a vizsgálat minden 
részletén, és nyugodtan mondhatjuk, hogy eélját elérte, mert gondolatait valóban úgу  
rögzítette , hogy nemcsak érthetбek és elfogadhatóak ;  hanem tanuiságaik alkalmazhatók 
is azok szhmára, akik a szöveg kérdéseivel foglalkoznak. 

Iaіez Irén 
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NELU BRADEAN-EBINGER: ЅPRАСIIКĐNТАК i'Е  
UND ZtiVEISFRАСHLIGХEIT IN FENNOЅКraNвINA:цÍEN 
— ЅĐZIĐLINGUISІISCНE ASI'EKТЕ  DER  
ZWEISPRACHLIGKEIT IM  N6R3ЭLICEEN AREAL 

Akadémiai Kiadб , Budapest, 1991 

A Studies in Modern Philology sorozat nyolcadik füzeteként jelent meg Bradean-
Ebinger munkája. A szerzi a szakirodalom alapos ismereté гбl tesz tanúbizottságot, m ű -
vében áttеkintést ad az areális nyelvészet és a tipol бgia, a nyelvi kapcsolatok, a két- és 
többnyelvűség, valamint a szociolingvisztika általános ké гáéseiгđl. A nemzetközileg is-
mert és elismert kutatási eredniényeken kívш  magyar nyelvészek munkáival is foglalko-
zik. Mindezek mellett szinte másodlagosnak, adalék-szer űnek tűnnek az általa Fennos-
kandinбviának nevezett terület nyelvi helyzetéri vonatk оzб  kutatások, leírások. Saját 
konkrét sziciolingvisztikai vizsgáltainak ismertetésé гe csup Sn művének vége f lé kerít 
sort. Kár, hogy éppen a legeredetibbnek és legérdekesebbnek szánift б  rész alaposabban 
valб  kidolgozására nini futotta e гejébđil 

Az areális ayelvészeti megközelítés gondolata a húszas évek végén merült fel. Tru-
beckoj 1928-ban alkotta meg a Sparchbund fogalmát, 1931-ben pedig Phonologic und 
Sprachgeographie cím ű  művében az areális nyelvészet lehct бségeit és szempontjait. Az 
cuгбpai nyelvek areális felosztását el đször Lewy végezte ei Der Bau der europ đischen 
Sprachen c. művében. Ot csoportot különböztet meg, шбgpеdig az atlantit, a középeц -
гбpаit, a balkánit, a keleteurбpait és az arktikusat. Becker (Der Sprachbund,1948.) nagy 
kultúrájú, közepes kultúrájú és kis kultürájú nyelveket különböztet meg. A Magyaror-
szágrбl elszármazott Décsy (Die linguistische Struktur Europas, 1973.) tíz csoportba 
sorolja az eurdpai nyelveket. A magyart a csehvel, a szlovákkal, a szlovénnel és a szerb-
hoгráttal egyiitt a dunai nyelvek kđzé iktatja. 

Décsy csoportjai közt nincsen északi, a fernoskandinávai nyelvek több különbözi 
csoportba keriilnek nála. Jolii (Affinitđt und Intcrfcrenz in den Sprachen des nordeura-
sischen Areals, 1975.) északeurázsiai areális csoport гб l beszdl. Ebbe Grönlandnak, Iz-
landnak, a Fđrüer-szigeteknek, Norvégiának, Svédországnak, Finnországnak é$ a Szov-
jetuniбnak a 60. szélességi kör feletti vidékein beszélt nyelvek tartoznak. A szcrzd ezek 
közül csak az eurбpiakkal foglalkozik, nevezetesen a kcleteszlimwal, az izlandival, a 
füröerivel, a norvéggal, a lappal, a svéddel, a finnel és az észttel. Az emlftctt nyelvek 
areáltipologбgiai leírásábбl néhány jellegzetességre szeretnénk felhívni a figyelmet. A 
keieteszkimб  1978 бtа  a dánnal együtt hivatalos nyelvnek számít Grönlandon, a lakosság 
(39000 eszkimб  és 7500 dán) zöme kétnyelv ű . Az eszkimб  nyelvnek az uráli nyelvekkel 
több rokon vonása is van, ilyen például a több birtokra utal б  -i jel (megtalálhatб  az 
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eszkimókban, a magyarban, a finnben és a lappban). Izland 1944-ig dán fennhatóság 
alatt volt, azбtа  đnállб  köztársaság. Az izlandi nyelv bizonyos technikai és tudományos 
fogalmakat felújított régi szavakkal jel đl (pl. stmi = telefon, leikhús =színház), tehát 
növetni igyekszik önállóságát. A fílröeri nyelvnek (mintegy 40000-ren beszélik) nagy 
nyelvjárási tagoltsága, habár már a középkorban kialakult az írásbeliség (az els б  nyelv-
emlék 1298-bбl való). 1948 óta a dánnal együtt hivatalos nyelv. A norvég nyelv rovást 
rásos emlékei a Vц—VIII. századbбl valбk, úgyhogy meglehetősen régi műveltséget hor-
doz. Sajnos az elmúlt századok során nemigen volt lehet бsége önálló fejlđdésгe. Így 
tđrténhetett meg, hogy egy dán-norvég keveréknyelv (a riksmal) leit az irodalmi nyelv, 
a népnyelvből alakult landsmal pedig csak másodlagos szerepet tölt be (a lakosságnak 
csupán 20%-a használja). A svéd nyelv is régt kultúrájú, az évs7.ázadok során német, 
majd francia hatások érték, újabban pedig angol befolyás alá került. Beszél ő inek egy 
része (kb. 3 00.000) Finnországban éI, és teljes egyenjogúságot élvez (Turkuban például 
svéd egyetem működik). A dán nyelv számos szigetnyelvjárásra oszlik, szókészletének 
több darabja is német mintát követ. Noha bizonyos sajátságaib аП  különbözik a norvégtól 
és a svédtől (a hangsúly például nem a második szбtagгa esik benne), nincsenek köztük 
külđnösebb megértésbeli nehézségek. 

Az említett nyelvektől eltérően az észt, a finn és a lapp nem i пdoeuгбpat hanem 
uráli. Amintegy egymillió lelket számláló észt nyelvközönség tagjainak zöme Fsztország-
ban él. Két irodalmi nyelvük is kialakult, az egyik a tallinni, a másik pedig a tartui nyely-
járáson alapul. A múlt századt6l kezdve az északi (tallinni) válik jelent ősebbé. Az észtben 
sok orosz és német jövevényszó található, és a finn hatás sem elhanyagolható. A finn 
nyelvnek aránylag jól meg sikerült ó гiznie ősi sajátságait, csupán a svéd hatott rá erőtel-
jesebben. Megtartotta a magánhangzó-harmóniát, ezenkfvül sok ragozást forma jellem-
zi. A lapp nyelven beszélők zöme Norvégiában és Svédországban él, vannak azonban 
Finnországban és a Szovjetuniбbaп  is lappok. A mintegy 50000 lelket számláló nyelvkö-
zđsség sok nyelvjárásra tagolбdik, nincsen egységes irodalmi nyelvük. Több ezer skandi-
náv és finn јбvevényszбt használnak. 

Nelu Bradean-Ebinger köпyvébбl nemcsak a kapcsolatnyelvészet és a szocioling-
visztika történetét és módszereit ismerhetjük meg, hanem betekintést nyerhetünk az 
északi nyelvek viszsoиylatában végzett összehasonlft б  viтsgálatokrбl és szociolingvisztikai 
kutatásokról is. Svéd—finn, német—finn, svéd—lapp stb. összehasonlításokat máz az elmúlt 
századokban is végeztek a tudósok. Újabban a kisebbségek és a vendégmunkások nyely-
használatát tanulmányozzák. A kutatások alapján kiderült, hogy más nyelvekhez valб  
viszonyulásuk alapján az északi nyelvek közt van introvertált (pl. a finn), semleges (svéd, 
dán) és keverék-típusú is (lapp). Az északi area nyelvi kapcsolataiban nagy jelent бségük 
van az indoeurópai-uráli megfeleléseknek (pl. skandináv szavak a lapban, svéd—finn kap-
csolatok). A hatásokat nemcsak lexikális, hanem fonológiai, mo гfolбgiat és szintaktikai 
szinten is ki lehet mutatni. Efféle összehasonlft б  vizsgálatokkal számos nyelvész foglal-
kozott, a nevesebbek közül Bjürn Collinder és Robert Austerlitz is. A sze гzб  a lappban 
előforduló óskandináv szavak tematikus megoszlásával, jelentésével foglalkozik. Zömük 
a gazdasági élettel és a természeti környezettel kapcsolatos (mintegy hatszáz), de 
olyanok is vannak köztük, amelyek a m űvelбdésre , valamint a lelki életre vonatkoznak. 
Nem éppen szerencsés megoldás volt a sze гzб  részéről, hogy a teljes szójegyzéket (871 
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szó német nyelvű  értelmezéssel együtt) a folyd szövegbe integrálta, célszer űbb lett volna 
függelékként a md végéhez csatolni. 

Az északi nyelvek körében asszimilációs jelenségekre is van példa, 1950 és 60 között 
négy észak-finnországi he!ységben a lappok 40%-a finnesedett el. F77el  szemben a finn-
orszđgi svédek jOl megбгzik nyelveket, noha nem vonhatj đk ki magukat a finn hatđs a!б l. 
Nyelvük általában archaikusabb, mint a svédországi, és nyclvjárásiasságok is találhatók 
benne. A finn-svéd nyelvi kapcsolatokat jellemzi az az adat is, mely szerint a finn szleng 
40%-a svéd szavakból és tükörszavakból  6 11. 

Bradean-Ebinger könyvébбl tudomást szerezhetünk a svédországi észtekr бl is 
(egyébként hđrom monográfia is foglalkozik velük). Ezeknek egy része Észto гszágbб l 
1944-ben hazatérd svéd, másik részük pedig a velük tartó észt cmcgrá пsok. A kétnyel-
vííségi vizsgálatok szempontjából igen érdekes popul đciбnak számítanak. 

A többnyelvűség, a kétnyelvбség és a félnyelvííség problémáival Skandináviában is 
számos md foglalkozik. Az egyikben péld đul azt taglalják, hogy milyen fokban értik meg 
egymást az egyes skandináv nyelveken beszél бk és (rбk. A maximumot a dán fгás kép-
viseli Norvégiában, a minimumot pedig a d đn beszéd Svédországban. A svéd beszédnek 
a megértési százaléka kétszer akkora Norvégiában, mint D đniában. Az írást általában 
mindegyik országban jobban megértik, mint a beszédet (nyilván azért, mert az (rás egy-
ségesebb). 

Az indo-uráli biglosszia különbözd mértéke Skandináviától a Balkánig terjed, még-
pedig a következd viszonylatokban: norvég—lapp, svéd—lapp, svédteszt, svéd—finn, 
orosz—lapp, orosz—karéliai, észt- огosг, németteszt, magyar—ukrán, szlovák—magyar, né-
met—magyar, magyar—rom đn, szerbhorvđt—magyar. 

A szociolingvisztika (vagy nyelvszocil бgia) mint külön diszciplína az ötvenes évek-
ben jött létre. Zöbbek között a fennoskandináviai nyelvek kürében is végeztek ilyen 
kutatásokat. Bradean-Ebinger ezekhez szeretne hozzáj đrulпi a saját vizsgálataival. A 
Helsinkiben és környékén élő  svédek, svédországi lappok és norvégiai lappok körében 
végzett ké гdІfves felmérést. A negyven kérdést tartalmazd kérd б(v segítségével a csa-
ládban, a baráti körben, az iskolában, a munkahelyen, a hivatalokban, az egyházi életben, 
a szabadidбben és a tájékozбdđsban való nyelvhaszn đlat adatait gyűjtötte össze. A finn-
országi svédek adatai arról tanúskodnak, hogy a svéd nyelv leginkább az iskolában hasz-
nđlatos (S2,80%), otthoni környezetben kevésbé (64,25%). A szabadid б-tevékenység-
ben a finn kerül el б téгbe (54,67%), de nem sokkal elбгi meg a svédet (50,60%), és más 
nyelvek is (angol, német vagy francia) is kifejezésre jutnak (a beszél бk 29%-ánál). A 
svédországi felmérés szerint a lapp nyelv csak a csal đdban dominál, másutt a svéd. A 
svédországi lappok zöme há гomnyelvб  (a lappon és a svéden kívül a finnt is haszn đ lják). 
Jellemzб , hogy hivatalban kizárólag svéd nyelven é гtek°znek. Az északi lappok kürében 
szintén csak otthon jut jelentékenyebben kifejezésre a lapp nyelv, a többi környezetben 
a svéd dominál. Gyakran egy harmadik nyelvet is használnak, ez els ősorban az angol 
(57,85%), majd a finn (28,57%), azután a norvég (11,43%), végül pedig a német 
(2,15%).  

Bradean-Ebinger munkáját német nyelvel összefoglald és terjedelmes irodalomjegy-
zék (mintegy 450 bibliográfiai egység!) zárja. Mivel maga a md is német nyelv ű , célsze-
rűbb lett volna más nyelven összefoglalni tartalmát . Egészében véve tanulságos munká- 
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ról van szó, reméljük, hogy a szcrzđ  további kutatásokat és elemzéseket végez majd az 
észak-európai két- és t бbbnyelvűség terén! 

Molnár Csikós László 






