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BORI IMRE 

SINKÓ ERVINRŐL 1992-ben

Hálátlan, de izgalmas feladat lenne felmérni most, Sinkó Ervin halála után 
huszonöt évvel, hogy a pillanat perspektívája milyen Sinkó Ervin-képet enged 
látni. Hálátlannak mondom, mert ez revíziót jelent, hiszen mindazt felmérni, 
megírni, érzékelni kell, ami miatt Sinkó Ervint tiszteltük, és amit művében 
láttunk és becsültünk. De izgalmas is, mert nemcsak Sinkó Ervint kell 
értékelnünk, újraolvasva műveit, hanem értékítéletet kell mondanunk a korról 
is, amely manapság nem szilárd, nem állandósult, hanem képlékenységének 
van a teljében. Sinkó Ervin művével másképpen nem is nézhetünk szembe, 
csak úgy, olyan módon, ha szembenézünk korunkkal is, elannyira, hogy talán 
a korról kellene mindenekelőtt beszélni, amikor Sinkó Ervinről akarunk 
szólni.

így van ez, már azért is, mert Sinkó Ervin műve alapjaiban és 
„felépítményeiben” ideológiai matériából vétetett, hiszen írójának az ideológia 
alfája és ómegája, mértékegysége volt a világ és az esztétika dolgában. 
Nyilván azért volt maga és műve annyira érzékeny pályafutása során a 
történelmi változásokra, és azért annyira érzékeny az elmúlt huszonöt évben 
az utóéletével kapcsolatos minden problémafelvetés, és ezért annyira 
kiszolgáltatott az ideológiai ingadozások kényszerének is. Gondoljunk csak a 
forradalom témájának a sorsára Sinkó Ervin művében és Közép-Kelet-Európa 
mostani történetében! Vagy gondoljunk a Jugoszlávia-tematikára nála, abban 
pedig a „mi második forradalmunk” képzetére -  ismét csak az ő publicisztikai 
gondolkodásában és az elmúlt huszonöt év történelmi eseményeinek 
megvilágításában, hiszen neki életében mindannak, ami bekövetkezett, 
csupán a „viharok” ígérete adatott meg látni -  a horvát irodalmi nyelv 
kérdéséről készült deklarációban már nem angazsálhatta magát, és fináléját 
sem érte meg. Nem érte meg a liberalizmus elleni hajszát, és nem annak a

SINKÓ ERVIN EMLÉKÉRE -  első tanszékvezetőnk és tanárunk halálának 
25. évfordulójára emlékeztünk Sinkó Ervin műveiből, dokumentumaiból 
rendezett kiállítással és munkásságáról szervezett tudományos konferenciával. 
Ezen az Intézet tanárai és munkatársai olvasták fel dolgozataikat, melyeket az 
elhangzás sorrendjében közlünk. Az emlékülés keretében került kiosztásra az 
1991. évi Sinkó-díj.
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Jugoszláviának a felbomlását, amelynek léte gondolkodásának alapja volt 
1948 és 1967 között. Ma már eltűnt mindaz, ami távlatát adta Sinkó Ervin 
gondolkodásának és illúzióinak.

Ám hadd kockáztassam meg azt az állítást, hogy ma Sinkó Ervin szépírói 
teljesítményei és irodalomtörténeti elgondolásai talán a legkikezdhetet- 
lenebbek. Tehát amikor nem utilitarisztikus célokat hirdetett, hanem amikor a 
szépre esküdött, arra, ami örök, ami egyetemes, ami mindenkor érvényes!
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BOSNYÁK ISTVÁN

SINKÓ ERVIN, AVAGY A DISSZIDENS 
INDIVIDUUM

A szembeötlően önreflexív, önéletrajzi vezérmotívumokkal át- és átszőtt, 
nemcsak a költészetében, napló- és memoárirodalmában, de novelláiban, kis- 
és nagyregényeiben, verses drámájában, politikai közírásában, sőt 
történetfilozófiai, eszmetörténeti és esztétikai értekező prózájában is 
egyféleképp és mindvégig lírikus Sinkó életművének számos magaslati pontja 
van, amelyről ez a kritikusan önértelmező írói tekintet önnön lényegére, az 
opus legfőbb meghatározóira ismer rá.

A találó sinkói önértelmezések közül válasszunk ki ezúttal csupán kettőt.
Az egyik szűkebb pátriánkhoz fűződik, ti. „egy takaros bácskai sváb 

községben”, Prigrevica Sveti Ivánon, avagy Szentivánon íródik 1928-ban, a 
Bácsmegyei Napló karácsonyi almanachja számára, az akkor harmincéves író 
önéletrajzi számvetéseként. „Harmincéves vagyok, és még mindig nem vittem 
semmire a világon. Még csak újságíró se vagyok, hanem csak író, költő, hozzá 
még magyar költő” -  indítja szerzőnk az almanach szerkesztőjétől külön is 
kért bemutatkozást, s miután a szülőhelyi, apatini zsidó kiközösítettség 
koragyerekkori döntő létélményétől, az első világháborúban való kényszerű 
részvételen, Kassák Lajos A tett és Ma című folyóiratában való 
közreműködésén, az 1918/19-es magyar forradalmakban való részvételén, a 
Testvér címen Bécsben kiadott folyóiratán és az ugyanott megjelent A 
fájdalmas Isten című verseskötetén át 1928-hoz érkezik s a pesti Századunk 
és Nyugat, valamint a kolozsvári Korunk akkori munkatársának minősíti 
magát, papírra veti egész addigi -  s akaratlanul is egész későbbi -  életútjának 
és alkotói pályájának esszenciáját. „Vörösöknek fehér, fehéreknek vörös, 
bizonyos keresztényeknek zsidó, zsidóknak krisztiánus vagyok; Isten előtt 
azonban magányos szegény ember, ki nagy kerülőkön keresztül kereste és 
keresi az utat, mely az ő egyéni lelkének út és mégse marad külön, időtlen és 
magányos, hanem táplálóan s hűségesen beletorkollik a szentséges emberi 
közösségnek m a i megváltási akaratába.”

Mi az, amit ebben az önmeghatározásban esszenciálisnak tartunk?
Mindenekelőtt a szabálytalan, a tökélytelen, a „rossz”, az eretneki 

eszmehűségnek, illetve az életpálya és életmű külsőleges látványának 
ambivalensségét, aminek megítélése attól függ, kik és milyen látószögből
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nézik. („Vörösöknek fehér, fehéreknek vörös, bizonyos keresztényeknek zsidó, 
zsidóknak krisztiánus”...)

Másrészt a magányos individuum szakadatlan, „nagy kerülőktől”, tehát 
tévelygésektől és útvesztőktől sem mentes útkeresésének, állandó úton 
levésének programját, mégpedig a tábor-alkotás, szektaalapítás szándéka 
nélkül („... kereste és keresi az utat, mely az ő egyéni lelkének út”...)

Harmadsorban viszont a látszólag teljes individuumi különállás, 
közösségen-kívüliség messianisztikus tartalmakkal való telítését („mégse 
marad külön, időtlen és magányos, hanem táplálóan és hűségesen 
beletorkollik a [...] közösségnek [...] megváltási akaratába”...)

Végül és nem utolsósorban esszenciálisnak tartjuk azt is, hogy e szuverén 
útkeresés, a saját életútformálás, a közösségtől csak látszólag elkülönülő, 
valójában pedig vele nagyon is szolidáris, sőt messianisztikusan azonosuló 
individuumi magatartás ekkori -  s tegyük hozzá gyorsan: mindenkori! -  
sinkói kritériuma és legfőbb instanciája nem a nép, nem az osztály, nem a 
felekezet, nem a nemzet, hanem és mindenekelőtt „a szentséges emberi 
közösség”...

Szerzőnk közelmúltban megjelent kéziratos naplóinak az életút 1916 és 
1939 közötti szakát átfogó kötete, valamint ennek már 1971-ben publikált (és 
gyorsan bezúzott) időrendi folytatása, a magyarul egészében mindmáig 
napvilágot nem látott, 1939 és 1944 között vezetett ún. drvári napló 
közvetlenül tanúskodik arról, amiről az 1916-ban Szabadkán kiadott első 
verseskötettől az 1967-ben Zágrábban bekövetkezett véggel torzónak 
megmaradt regényindításig az egész életmű közvetettebb, áttételesebb és 
diszkrétáló formában, de nem kisebb meggyőző erővel úgyszintén tanúskodik. 
Nevezetesen arról, hogy a harmincéves író prigrevicai önértelmezése nemcsak 
visszamenőleg, az addig bejárt -  ama „nagy kerülőktől” sem mentes, és mégis 
az önazonosság szembeötlő jegyeivel ékes! -  életútra vonatkozóan mondható 
pontosnak, precíznek, találónak, hanem a hátramaradt négy évtizedre szintén.

Akárcsak az a tíz évvel később publikált, látszólag személytelen, látszólag 
objektív történetfilozófiai esszé, amelyet ezúttal a sinkói önértelmezés másik 
jellegzetes dokumentumaként szeretnénk fölidézni.

A párizsi L 'Europe és a kolozsvári Korunk 1938-as évfolyamában 
párhuzamos közlésben megjelent Don Quijote útjaira gondolunk, amelynek 
rejtett lirizmusát és szubjektív végkövetkeztetéseit nyilván az akkori 
Szovjetunióból való kitoloncolás még friss traumája határozta meg 
mindenekelőtt.

Az esszé -  amely 1945 után két újabb, át- és átdolgozott változatban is 
megjelent, annak bizonyságaként, hogy a rejtett lirizmusú téma tartósan 
kísértette megfogalmazóját -  egy-egy történetfilozófiai, illetve
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személyiségontológiai tartópillérre épül. Kiinduló tétele szerint „a történelem 
az emberiség, de nem az emberek egész története. Még azok is, akik tudatosan 
aktív tényezői a történelemnek, csak egyéniségük egy részét manifesztálhatják 
a történelemben. Egyénileg a történelemmel szemben olyaténképp maradnak 
inkognitóban, mint ahogy egy gőzkazánon nem hagy nyomot azoknak a 
munkásoknak testi-lelki öröme vagy bánata, jelleme, lelkiállapota, akik 
gyártották.” A történő történelemmel szemben legalább részben mindig is 
inkognitóba kényszerülő egyes ember ily módon valójában kettős életet él. „A 
históriai élet síkja mellett (...) az egyén életének egy másik síkja is van, egy 
másik központtal: ez ő maga, aki történeti egységbe és a maga külön, 
feloldhatatlan és redukálhatatlan egyéni egységébe van bezárva.” Az egyes 
ember, az egyén, az individuum, az értelmiségi tehát szakadatlan 
konfrontációban is van korának társadalmi zajlásaival még akkor is, ha ezt 
több-kevesebb sikerrel leplezni, elrejteni, magába fojtani tudja. Maga a 
konfrontáció, az egyén és a történő történelem antagonizmusa azonban ettől 
még megmarad, sőt fokozódik is: „Ez az antagonizmus az egyén megszületése 
(ti. az individuumnak a törzsi közösségekből való kiválása, B. I.) óta a 
történelem folyamán nőttön-nő, mert az egyes em ber lelki és szellemi 
szenzibilitása más tempóban, hasonlíthatatlanul gyorsabb tempóban 
fejlődik, mint a gazdasági szükségszerűségek nyomása alatt alakuló 
történelmi-társadalmi feltételek. (...) Benn az emberben gondolatban és 
érzésben, szükségletben készen fölépül, jelen van egy új emberi világ, mikor 
még ugyanez az ember egész élete színteréül csak egy harcaiban és 
szenvedésében, egész mechanikájában emberieden történelmi világot talál 
maga körül.

A Don Quijote-esszé írója ezt és az ilyetén determinált egyes embert nevezi 
disszidens individuumnak, akinek legfőbb személyiségontológiai sajátságát 
abban látja, hogy e kétszeresen bezárt, kétszeresen megszabott történelmi és 
személyi léthelyzetében szükségképpen támad föl benne egy szabadság, egy 
imaginárius meglátás szükséglete, vágya; az öntudat (avagy ama előrefutó 
lelki és szellemi szenzibilitás, B. I.) az egyént disszidenssé, és mert disszidens, 
nosztalgikussá teszi” . S épp ez a nosztalgia, ez a folytonos hontalanság a 
disszidens individuumok által éltetett és kreált kultúra, művészet, fdozófia, 
vallás és ideológia mindenkori fő hajtóereje. Hiszen: Ennek a disszidens 
individuumnak megvan a maga külön, az emberiség történelmével 
párhuzamosan tartó fejlődése és történelme: ez annak a vágynak fejlődése, 
mely a másik, a politikai, a társadalmi történetben nem talált realizálódási 
lehetőséget. Ez a vágy vallási, művészeti, zenei, filozófiai, irodalmi formákba 
öltözött. A nagy, a disszidens utópisztikus honvágy, a történelemtől előre 
korbácsolt, a történelmen túl, a történelem előtt futó honvágy a maga számára 
manifesztálódási lehetőségül megteremtette a szellemi kultúrát, szociológiai
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nyelven: az ideológiák világát.” S az aztán már magától értetődő, hogy ebben 
a sinkói történetfilozófiában és személyiségontológiában a disszidens 
alkotóember nosztalgiájának, a legkülönfélébb szellemi formák 
létrehozásában kompenzálódó létszomjának legfőbb tárgya, áhított célpontja 
és kritériuma maga az emberiség. Az az értékfogalom, amely a Don Quijote- 
esszé írója számára nemcsak e fogalom történeti kialakulása idején, hanem „a 
politikai gyakorlat szempontjából nézve még ma is (tehát 1938-ban, egyfelől a 
fasizmus, másfelől a sztálinizmus híres-hírhedt évtizedének végén, B. 1.) 
gigantikus absztrakciót, a legmerészebb posztulátum, melyet valaha az 
érzékelhető valósággal szembeállítottak.”

Tisztelt közönség, nyilván első hallásra sem volt nehéz felismernünk a Don 
Quijote-esszé és a prigrevicai önéletrajz alaptételeinek egy tőről fakadó 
rokonságát: ott az alkotói életút külsőleges látványának ambivalens és csalóka 
volta; a folytonos úton levés programja; a különállás ellenére is igeneit 
társadalmi messianizmus és „szentséges emberi közösség”, itt pedig a 
kényszerűen inkognitóba szoruló egyéni élet; az individuum szükségképpeni 
külön, a történelmi úttal párhuzamos, ám azt egyben keresztező útja; az 
egyéni szenzibilitás, öntudat, egzisztenciális honvágy előrefutó, disszidens 
volta; s megint az emberiség mint a legfőbb -  minden „gigantikus 
absztrakció”-jelleg dacára is legfőbb! -  értékkategória, a legmerészebb emberi 
követelmény, amit a disszidens individuumnak alkatánál fogva, benső 
parancsai kényszeréből muszáj szembehelyeznie mindennemű jelenbeli 
„érzékelhető valósággal”...

A sinkói életút és alkotói pálya közelebbi ismerői pedig e két, szembeötlően 
rokon önismereti dokumentumban nyilván könnyűszerrel ismerik fel szerzőnk 
egy-egy drámai életszaka benső, szubjektív meghatározottságának 
„teoretikus” magyarázatát is.

Hiszen a XX. század -  tudjuk, hogy milyen -  külső valósága mellett vajon 
nem ez az alkati disszidensség, ez az állandó egzisztenciális honvágy, ez az 
unió humana légszomjában vergődő nosztalgia volt-e a benső kiváltója 
annak, hogy a tizenéves, gimnáziumból kikopott szabadkai ifjú 
szociáldemokratát és munkásotthoni könyvtárost kipenderítik a parciális 
osztály- és pártközösségből, azt követően pedig az „őszirózsás forradalom” 
országos Propaganda Bizottságából is? És nem ez volt-e benső kiváltója az 
Optimistákból és Az út című tanácsköztársasági emlékirat lapjairól jól 
ismert, Kun Bélával való konfliktusának is? S aztán a moszkvai, majd párizsi 
vesszőfutásnak az egyaránt sztálinizálódott szovjet és francia irodalmi 
baloldalon? S az 1943-44-ben aktív partizánként írott s kötetben csak részben 
publikált versekből nem ugyanez a disszidens-individuumi honvágy szól-e 
szakadatlan? S 1948 után nem ez a benső meghatározottság tette-e írónkat 
nemcsak ideológusi, de valósággal lírikusi értelemben is élvonalbeli anti-
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kominformistává? S vajon a horvát irodalmi baloldal 1945 után is még egy jó 
évtizedig zajló csatározásaiban nem ez az alkati disszidensség sodorta-e 
Sinkót nevezetes polémiába a Djelo, a Vjesnik, a Pogledi és más lapok 
ideológusaival és esztétikai komisszáriusaival?

S vajon meggyőződéses titoizmusának legapologetikusabb, 1948 és 1952 
közötti időszakában nem ugyanez az alkati, disszidens eretneksége íratta-e 
vele -  ez esetben 1950 márciusában -  az ilyen és efféle istenkáromló 
antikultikus sorokat: „Mi sose fogjuk azt mondani neki: »legnagyobb«, 
»legbölcsebb«, »kimondhatatlanul szeretett«. Sose fogjuk azt állítani róla, 
hogy csalhatatlan. Nekünk nincsenek bálványaink, nincs istenünk, se 
félistenünk. Bálvány, isten és félistenek azt jelentik, hogy a szívekben félelem 
lakik, sötétség a fejekben, lehajtott, szófogadó, alattvaló fejeket jelentenek. Mi 
nem fogjuk Titót ikonává megtenni, szentképpé, gondviseléssé.” S végül -  
hogy példatárunkat egy kissé közvetlenül is e jubileumi alkalomhoz közelítsük 
- , vajon 1959 októberében, tehát a hírhedt „rankoviéizmus” zenitjén, amikor 
a belbiztonság-tankönyvekben még az állt, hogy a nemzeti kisebbségekkel 
szemben bizony-bizony éberség igényeltetik, szóval, az újvidéki Magyar 
Tanszék megnyitásakor tartott székfoglaló előadásában nem a rendszereken, 
pártokon, felekezeteken, frakciókon pillanatnyilag akár kívül, akár belül álló, 
de pár lépéssel, néhány évvel, fél vagy egy évtizeddel s olykor-olykor egy-két 
fényévvel is előrefutó, disszidens individuum fogalmazta-e meg ezeket a 
megint csak közéleti istenséget, avagy a „rankoviéizmust” káromló sorokat:

„... Mikor az egyetem megtisztelő meghívására ezt a katedrát elfoglalom, 
érzem, hogy ellenkezne a jugoszláv forradalom szellemiségével (...), ha a 
magyar irodalom tanszékének felállításával kapcsolatban az állam vagy a 
kormány nagylelkűségét dicsérném, illetve a jugoszláviai magyarság háláját 
hangoztatnám az állam, a kormány vagy bármiféle hatóság iránt.

Amit kaptunk és kapunk -  mi éppúgy, mint bármely más jugoszláviai nép 
- , nem valamiféle uralkodó nemzetnek, hanem annak köszönhető, hogy a 
Jugoszláv Szövetségi Népköztáraságban nincs uralkodó nemzet.

Amit kaptunk és kapunk, azt a forradalomnak köszönhetjük, amely nem 
Jugoszlávia egyik vagy másik népének, hanem valamennyinek, 
valamennyiünknek a forradalma.

Ez a mi forradalmunk nem dekrétumokkal, hanem minden mitikus 
pokloknál pokolibb hatalmak ellen vívott harcban (...) tömött el mindennemű 
megkülönböztetést Jugoszlávia népei, nép és nép, nemzetek és nemzeti 
kisebbségek között...”

Tisztelt jubiláló közönség, záijuk ezeket a jubileumi sorokat egy alkalmi, a 
kezdő vagy gyakorló, ifjú vagy idős politológusainknak és 
eszmetörténészeinknek szóló kéréssel: kíséreljék meg -  szakmájuk
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tudományosságát és méltóságát is védve -  a sinkói életmű egészét és egyes 
szakaszait nem a historikusán, nem történelmietlenül vizsgálni, értelmezni, 
bírálni és értékelni. Hisz való igaz, hogy ennek az életműnek vannak 
szociáldemokrata és leninista, Károlyi- és Kun-párti, marxista és krisztiánus, 
sztálini kontra antihitleri, partizán és soron kívüli, antisztálini és pro-titói 
fejezete is. Az előítéletektől mentes, beható vizsgálódás azonban minden egyes 
sinkói „izmus”, pályaszakasz, életműrészlet esetében könnyen felmutathatja, 
mi volt benne az adott korra jellemző, az általánosan elfogadott, a megalkuvó 
vagy éppen divatos, és mi volt az a disszidens-individuumi, sejtető, előrefutó, 
transzcendáló, tagadó, eretneki és oppozíciós többlet, amellyel ő is, mint 
minden e századi vérbeli társa az alkati és alkotói disszidensségben, kisebb- 
nagyobb mértékben meg-meghaladta a kortársi perc-emberkék ugyanezen 
„izmusait”. Meggyőződésünk, hogy kollégáink az eszme- és 
politikatörténetben ezzel nemcsak a sinkói életműnek tesznek jó szolgálatot, 
de önmaguknak is: elkerülik azt a fura helyzetet, amelyet a prigrevicai 
önéletrajz előlegezett nemcsak az akkori kortárs kritikusoknak, hanem a mai 
és holnapi sinkológusoknak is. Hogy tudniillik elnagyoltan, a vizsgálat 
tárgyából természetszerűen következő árnyalás nélkül, az alapvető filológiai 
tényeket is szem elől tévesztve vagy letagadva vörösnek mondják azt is, ami 
fehér, fehérnek, ami vörös, kereszténynek, ami zsidó, zsidónak, ami 
krisztiánus... Holott mindez külön és együtt egy és ugyanazon disszidens 
individuum nagy kerülőktől, tévutaktól és zsákutcáktól sem mentes 
útkeresése, állandó utazása volt a huszadik századi Európa rögös, kátyús, 
véres és úttalan utain.
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CSÁKY S. PIROSKA 

SINKÓ ERVIN -  AZ OLVASÓ

Huszonöt év távlatából a meglevő dokumentumok alapján kíséijük meg 
bemutatni Sinkó Ervint mint olvasót. Olvasásszociológiai terminológiával: az 
értelmiségi olvasót, pontosabban az írót mint olvasót.

Kutatásunkat Sinkó Ervin könyvgyűjteménye, olvasónaplói feljegyzései, 
glosszái alapján végeztük. Teljes képet természetesen nem nyerhetünk 
olvasmányélményeiről, hiszen minden elolvasott könyvről nqip készített 
feljegyzést, csak műveiben találunk utalást rájuk. Elemzésünk alapjául 
elsősorban az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete [tanszéki] könyvtárában őrzött Sinkó-hagyaték, az író 
magánkönyvtára szolgált. A könyvállomány összetételének vizsgálatára, 
nyelvi és tartalmi megoszlására ezúttal nem térünk ki. (L. a tanulmányok 10- 
11. kötetét, 1977/78. év.) Az Intézet könyvtárának állományába iktatott 1637 
kötet tüzetesebb vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy sok régebbi kiadvány 
végig kísérte tulajdonosát a száműzetésben. Műveit olvasva vid^ont azt is 
megállapíthatjuk, hogy könyvtárában nem maradt meg több olyan könyv, 
amelyet kapott, vagy vett. (Utalásokat találunk rájuk, de az állományból 
hiányoznak pl. Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig.)

A Könyvtárak gyűjtőkörét típusuk is a használók érdeklődése szabja meg 
és irányítja. A magánkönyvtárak tulajdonosuk érdeklődését és egyéniségét 
tükrözik. Sinkó is így látja mások könyvtárát. Szarajevóban Schneider Vera 
könyvtáráról írja: „ami benne van, és ami hiányzik, együtt a tulajdonosok 
fiziognomiáját adja” (Honfoglalás előtt). Az ő könyvgyűjteményére mégsem 
vonatkoztathatjuk ezt teljes egészében, hiszen Sinkó életrajzi adataiból tudjuk, 
hogy ifjúkorától egészen a második világháború befejezéséig gyakran 
változtatta tartózkodási helyét, ez is közrejátszott abtyn, hogy 
magánkönyvtára nem bővülhetett tervszerűen, nem gyarapodhatott 
meghatározott rendszer szerint. Utaltunk már arra, hogy hagyatékából az 
állandó költözködés folyamán sok könyv elkallódott. „Az én könyveim nagy 
része Prigrevica -  Sveti Ivánon maradt, köztük ugyanaz a zöldkötéses 
Nietzsche-kiadás is, amelyet itt a szálloda e szobájának a könyvespolcán 
láttam” -  íija az Egy regény regényében.

Nehéz megállapítani, milyen elvek alapján gyűjtötte Sinkó a könyveit. 
Könyvtárában fellelhetők olyan könyvek is, amelyek valószínűleg a véletlen
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folytán kerültek hozzá (vagy ajándékba kapta, vagy kiadói 
tiszteletpéldányként). Számunkra ezeknél érdekesebbek azok a művek, 
amelyeket tudatosan szerzeményezett. Ilyen esetről tanúskodna 1940. márc. 
19-i naplójegyzetei: „Rossz nap, de szép este, hála Micinek és a szerencsének, 
hogy egy könyvkereskedésben Krúdy Gyula: Aranykézutcai szép napok -  
könyvére találtam. Az élet megenyhült bennünk, míg egymásnak felolvastuk”. 
Majd a március 20-i feljegyzés: „... Krúdy: tizenöttől-húszéves koromig nem 
szerettem. Hiányzott belőle a harcos elem. Megengedhetetlennek tartottam. 
Negyvenen túl, ma, értem -  és épp azért szeretem, mert 1916-ban az 
Aranykézutcai szép napokról írt” (Honfoglalás előtt).

Melyek Sinkó Ervin könyvtárának első beszerzései nem tudjuk, annyi 
bizonyos, hogy korán kezdte a könyveket gyűjteni. 1916. április 27-i 
naplójegyzete arra utal, hogy két Anatole Francé - kötetet kapott. (L. Bosnyák 
István: Vázlatok egy portréhoz. Újvidék, 1975.). Azt azonban tudjuk, melyek 
az utolsó példányok, hiszen 1967-es kiadású könyve mindössze három volt. 
(Komlós Aladár: Táguló irodalom c. művét 1967. febr. 1-i dátummal 
dedikálta „Sinkó Ervinéknek sok szeretettel Komlós Aladár - ,  ez lehetett az 
utolsó könyv, amit kapott. Olvasni már valószínűleg nem olvasta, hiszen 
ekkor már beteg volt, s március 27-én meghalt.)

Sinkó több nyelven olvasott. Naplófeljegyzéseiből kiderül, hogy amit csak 
lehetett, eredetiben szeretett olvasni: magyarul, szerbül, horvátul, németül, 
franciául -  később oroszul is. Úgy tartotta, hogy nincsenek jó fordítások, csak 
rosszak és kevésbé rosszak, azért tanult nyelveket, hogy leküzdje a nyelvi 
akadályokat. Amint megtudták, hogy Oroszországba utaznak, orosz nyelvtant 
és orosz-francia szótárt vásároltak Sinkóné alkalmi keresetéből. 
Oroszországban pedig nyelvtanárt fogadtak, hogy minél előbb elsajátítsák az 
orosz nyelvet.

Mindamellett, hogy több nyelven olvasott, egyes írók művei mégsem 
eredetiben vannak meg könyvtárában, hanem idegennyelvű fordításban. 
Tudjuk, hogy franciául beszélt és olvasott, néhány francia író műve mégis 
német fordításban van csak a könyvtárában. Németül olvasta Dosztojevszkijt 
és a klasszikus írók nagy részét is: Arisztotelészt, Euripidészt, Ovidiust és 
másokat. Amint azonban annyira megtanult oroszul, hogy eredetiben is újra 
felfedezhette az oly gyakran idézett műveket és írókat: Tolsztojt, Puskint -  
újraolvasta őket, most már oroszul.

Sinkó Ervinről elmondhatjuk, hogy valóban intenzíven olvasott apró 
újsághirdetésektől kezdve újságokat, folyóiratokat, könyveket. „A könyv 
egyféle életvalóság a számára, melyben saját kérdéseire, rejtett vagy nyílt 
kételyeire és problémáira keres feleletet” -  állapítja meg Bosnyák István.
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Műveiben számtalanszor hivatkozik olvasmányélményeire. 
Olvasónaplójában idéz Hölderlin, Dosztojevszkij, Nietzsche, Tolsztoj és 
mások műveiből, gyakran vitatkozott a szerzővel. Munkásságának méltatói 
szerint egyformán érdekelte az Odüsszeia és a Halotti beszéd, a Dekameron és 
a Don Quijote, a baudelaire-i poézis és a krležai életmű.

Fiatal korában, 1935-1937 között Iván Karamazov módján „ollóval 
olvasott”, feljegyzései közé újságkivágásokat ragasztott, cikkeket, 
fényképeket, azt, ami éppen felkeltette a figyelmét. (Ez az olvasási mód nem 
vonatkozott a könyvekre, csak az újságokra.) A könyvekben vagy az első, vagy 
az utolsó lapra kiírta azoknak az oldalaknak a számát, ahol figyelemre méltó 
részt talált; néhol ceruzával -  esetleg tintával függőlegesen megjelölt 
szakaszok, ritkábban aláhúzott sorok jelzik, hogy olvasójukra hatással volt a 
leírt gondolat, elfogadta, helyeselte vagy kétségbevonta a közlés tartalmát. A 
kétségesnek minősített állításokat megkérdőjelezte, vagy kérdő- és 
felkiáltójellel tette nyomatékosabbá. Gyakran mondatrészeket jelölt csak meg 
-  számára gondolatfoszlányok, fél mondatok is fontosak voltak. A megjelölt 
rész mellett néha kommentárt is találunk. Lukács György: Esztétikai kultúra 
c. tanulmánygyűjteményében például ez olvasható: „Ibsen hitte, hogy az orosz 
zsarnokság nevel legjobban szabadságszeretetre...” -  jól hitte, írja mellé 
Sinkó.

Más típusú jelöléseket is találunk. A verseskötetekben egyes verseket a 
címük mellett vagy a tartalomjegyzékben X-szel jelölt meg. (Legtöbb X-et az 
Ady-kötetekben találunk.)

1935-ben, a moszkvai naplóban írja: „Kantot olvasom...”, máshol: 
„Platonov könyvét olvasom, Oroszország történetét. Rengeteget tanultam meg 
belőle.” (Egy regény regénye, I.) 1936. január 30-án már eredetiben olvassa 
az orosz irodalom alkotásait: „Tolsztojt olvasom oroszul, a Háború és békét. 
Úgy élt emlékezetemben, mint egy a nem is oly nagyszámú legnagyobb 
könyvek közül. Tolsztoj kétségtelenül az írás legkülönb mestereivel áll egy 
sorban, de ennek ellenére e nagy regény nem egy fejezete és nem egy 
problémája antikváknak hat, valósággal untat.” (Egy regény... II.)

Nemcsak saját könyvei képezték Sinkó olvasmányait, közgyűjtemények 
állományát is használta, naplójában erre is találunk utalást, de hogy mit 
kölcsönzött, arról nincsenek megbízható adataink. Egy moszkvai feljegyzése: 
„... engedélyt kaptam, hogy a Komakademia könyvtárában megnézzem az 
1932. évből való, a regényhez szükséges újságokat. Sok jegyzetet csináltam, 
melyeknek talán hasznát veszem.” (Egy regény regénye II.) A Tizennégy nap 
című regényről van szó.

Amikor Sinkó Ervinről mint olvasóról beszélünk, meg kell említenünk 
hogyan is olvasott. Némelyik író művét többször is elolvasta. Később 
kevesebb ideje maradt az olvasásra. A könyv társaságot jelentett számára, bár
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emiatt néha különcnek tartották. Olvasott, amikor egyedül volt Moszkvában, 
Drvaron, Szarajevóban vagy Kninben. Olvasott úton, vonatban, hacsak 
alkalom adódott rá. De olvasott a felesége társaságában is -  hangosan 
felolvastak egymásnak.

Ha érdekelte a mű, nagyon gyorsan elolvasta: „Zökkenő nélkül egy 
ültömben olvastam el ezt a véletlenül hozzámjutott könyvet és minden alakját, 
minden lapját máig is szeretem...” íija Gergely Sándor Achrem fickó 
csudálatos élete című regényéről.

Később -  a hatvanas évek elején -  már kevesebb ideje jutott olvasásra. Két 
tartózkodási helye volt: Zágráb és Újvidék. Az utazás kimerítette, a vállalt 
társadalmi tevékenységek az idejét kötötték le. Sem ereje, sem ideje nem volt 
mindent végigolvasni, amit kapott. így vallott erről az író, amikor Zágrábból 
Szabadkára utazva az Új Hang egyik számát dugta a zsebébe, hogy legyen, mit 
olvasnia a vonatban: „1956-ban küldték el nekem Pestről sok más könyvvel és 
folyóirattal együtt, s azóta felbontatlanul hevert abban a bőrtarsolyban, 
melyben meglehetős rendetlenségben, azóta is gyűlnek és feledtetnek el 
folyóiratok és újságok, melyeket azzal a szándékkal őrzök, illetve teszek félre, 
hogy 'egyszer majd' meg kell néznem őket. S íme, az 1956. évi Új Hang című 
folyóiratnak, a februári számnak, 1963. január 23-án éjszaka ütött az órája.” 
(Szuboticai három napon -  Híd, 1963/2.)

Ha vázlatosan is, megkíséreltük bemutatni Sinkó Ervint, az olvasót, aki 
olvasmányélményének bűvöletében élete legnehezebb pillanatait is széppé 
tudta varázsolni. S kell-e ennél jobb útravaló tanítványainak, tisztelőinek, 
hogy erőt merítsenek a túléléshez ennyi év távlatából, itt és most...?
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UTASI CSABA 

A HONTALANSÁG VÁLTOZATAI

Valahányszor Sinkó Ervin alakját, életútját idézzük, első reflexiónk 
általában hazátlanságát villantja föl. Mostoha sorsát, mely megbukott 
forradalmakban, emigráns évek keserűségében részeltette, végigrángatva őt 
csaknem egész Európán, hogy végül az új, de ma már annyira régi 
Jugoszláviában leljen nyugvópontra, s életművét kiteljesítse. A világnak 
kiszolgáltatott, a világtól szenvedő ember megpróbáltatásaira gondolunk tehát 
elsősorban, holott a külső mellett egy mély belső hontalanság is vacogtatta 
élete végéig.

Lélekben hontalan volt már Apatinban, midőn sváb gyerekek falkája 
taszította árokba és alázta meg; hontalan Szabadkán, ahol tanárai 
szorgalmasan buktatták; hontalan Pesten, a forradalmas idők mámorában, 
melyet eszme és gyakorlat ijesztő kontroverziái árnyékoltak be; hontalan 
Bécsben, Istenhez fohászkodva, akit el nem érhetett; hontalan Párizsban, a 
proletárdiktatúra pallosát szidolozva újra; hontalan Moszkvában, melynek 
gigászi mocsara mintha csak azért telepedett volna rá az életre, hogy 
fanatizált emberhitét lerontsa; hontalan a háború alatt, sarkában az ostoba 
halál nem szűnő fenyegetésével, és, igen, hontalan a vész után is, amikor 
tapasztalatait elfojtva, önmagát feladva egyebek között arról énekelt, hogy 
Lenin szava „Jóízű, mint a kenyér, / És szelíd, mint az anyánk tenyere”, hogy 
„Október óta nincs félni miért, / Október óta az igazság megtanult nevetni”, a 
pártról szóló poémájában pedig a „Milliók szívének szíve, szívünk, ó, Párt” 
felkiáltásig vitte el a titkon általa is megvetett szocrealista pátosz.

Gyökeres fordulat 1948 után áll be nála, amikor a politikai 
veszélyeztetettség körülményei hirtelen megváltoznak, s lépésről lépésre 
enyhül a „társadalmi megrendelés” szigora is. Most már hozzáfoghat 
moszkvai élményeinek átértékeléséhez, az antisztalinista dokumentum- 
irodalom emlékezetes művét alkotva meg az Egy regény regényében, s ezzel 
csaknem egyidejűleg kiszakítja magát az ideológiai kötöttségek, az 
aktuálpolitika hínárosából, és megíija Jó beszélgetés című prózaversciklusát.

„Közömbös, örök csillagok alatt” pillantjuk meg itt a lírai ént, akinek 
csontjáig „harap a világ hidege”, s ennek az alaphelyzetnek megfelelően a 
viszonylagosság felismerése és megváltása lesz az egész ciklus egyik uralkodó 
motívuma. Az ember racionálisan meg nem ragadható, eszmei és etikai
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kritériumok alapján meg nem ítélhető, hirdeti Sinkó, hiszen „Szót váltva, én 
is és az is, aki hozzám szól, mindegyikünk a maga sokszemélyű külön 
sokaságával kerül szembe.” Még a legegyszerűbb vagy annak látszó emberi 
kontaktusok is tükörrendszerek labirintusát tárják fel tehát, annál inkább, 
mert tudattalanunkban „trópusi vegetáció buja bőségével őserdei árnyak” 
„villognak a súlyos éjszakában”. Mi több, a ciklusban elűzhetctlen kísértőként 
az ördög is belép, aki nem afféle „huncut sátánka”, hanem „gorillaképű 
szörny”, „öreg, mint a föld”, „zabái és túlél mindent”.

Érthető, hogy a viszonylagosság, a többarcúság relációi fölött tűnődve, 
Sinkó Ervin gyorsan eljut az ember félelmességének gondolatáig. „Félelmes 
az ember, mert kitűnő modorral vagy káromkodva, hallgatva vagy 
tárgyilagosan beszélgetve rejtegeti friss konok sebek, mindig sajgó hegek és 
bevallhatatlan benső éjek titkát” -  írja, messze eltávolodva a Theatrum Mundi 
látványától, s egyúttal előlegezve is a sorozat egyik fő tanulságát, miszerint 
„érthetetlen törvények tájaira tett kiránduláson vesz részt, aki él”.

Ezen a ponton már érdektelen mindennemű harci szerszám, itt már nem 
kérdés, nem lehet kérdés, hogy tervszerűen, megfontoltan odasújthat-e az 
ember, s ha igen, kicsoda, miért és kire. Itt már csupán az intenzív, 
mondhatnám, krisztusi szeretet érvényes, amelyről Sinkó következő 
visszafogott, csöndes, ám mégis oly sokat mondó észrevétele tanúskodik: 
„Vérzik és sebez, ami él.” Vagy ahogy Domonkos István mondta később: 
„senki sem kivétel / mindenki bevétel”.

Fölmerül persze a kérdés, hogy mi óvta meg Sinkó Ervint annak a másokat 
nemegyszer romlásba döntő szorongásnak mérgétől, hogy az ember és a világ 
végső fokon megismerhetetlen. Mi adott erőt neki a produktív életvitel 
fenntartásához, ha egyszer maga is pontosan tudta már, hogy élete gyufaszál 
lángja csupán, amely ellobbanása előtt álmodhat bármit: „máglyaüzenetnek, 
fáklyának, pusztító és termelő tűznek” vélheti magát, ám ennek ellenére 
egyetlen fuvallatra kialszik, mintha „sose fel se lobbant, sose égett s perzselt 
volna”? A választ, azt hiszem, abban kell keresnünk, amit a prózaversek 
egyike a jóllakhatatlan éhség fájdalmaként említ. Ez az áttételes 
jóllakhatatlanság, ez az eredendő kíváncsiság segíti túl Sinkót az élet minden 
kuszaságán, értelmetlenségén, az ún. végső kérdéseken, egyszersmind pedig 
olyan támpontokkal is megajándékozza, melyek kapcsán semmiféle 
viszonylagosságot nem ismer el. Köszöni rossz sorsának, hogy messze 
elkergette azoktól, kiknél „akkurátus rendben minden kérdésre számozott 
fiókban már a kérdés előtt is megvan a kész felelet”; állhatatlannak tartja 
magát, akár a gondolat, mely „mindig magán túlra mutat, s nem nyíl, mely 
célba találva megáll”; a lármától menekvő, igazi szó rossz mását viszont: a 
„ripacs szólam”-ot és a „ringy-rongy tereferé”-t megveti.



UTASI CSABA: A HONTALANSÁG VÁLTOZATAI 19

Ez a kíváncsiság biztosította számára a megtartó szellemi erőt, melynek 
elemei nemcsak a Jó beszélgetés paradoxonokban gazdag prózaverseit 
hálózzák be, hanem Sinkó Ervin minden maradandónak látszó alkotását is. 
Ha ötven, száz vagy kétszáz év múlva könyveit előveszik a kései utódok, mert 
nyilván elő fogják venni, hitem szerint épp az ember létbeii hontalanságából 
táplálkozó sinkói kíváncsiság lesz az, ami a legtöbb szellemi örömmel 
ajándékozza meg őket.
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CSÁNYI ERZSÉBET 

SINKÓ IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSÁNAK 
SÚLYPONTJAI

Az irodalomtörténet 60-as években kiütköző és tudatosodó válsága időben 
egybeesik az összehasonlító irodalomkutatás óriási fellendülésével. A két 
folyamat nyilván nem egymástól függetlenül indult el, valószínűleg benne 
lappangnak az akció-reakció tünetei is. Az irodalomtörténet 
megoldhatatlannak tűnő ellentmondásai közepette a komparatisztika 
gyakorlata képezi a több kontextus iránti igény tágasságát, másfajta 
megközelítési módok kidolgozásának lehetőségét.

Amikor Sinkó Ervin 1959-ben azon kezdett töprengeni, hogy „hogyan, 
milyen módszerekkel és milyen perspektívából kell” ismertetnie a magyar 
irodalmat, mely ismertetés -  szavai szerint -  egyben „elkerülhetetlenül 
értékelés is”, akkor legelőször is a Goethe által felvetett gondolatra lelt rá: „az 
irodalmak nemzeti korlátoltságának, a nemzeti korlátok időszerűtlenségének a 
kérdésére”. Ennek a gondolatnak a körbejárása után még határozottabban kell 
fogalmaznia; megállapítja: „Nem jó az a nemzeti irodalomról szóló 
történetírás, amely nem világirodalmi perspektívából indul el, és nem nyit 
világirodalmi, tehát az emberiséget átfogó perspektívákat”.

Sinkó legelső dolga, hogy annak a bizonyos „szenvedélyes tudásnak” a 
birtokában leszögezze: „ ...a  magyar irodalom ismertetését és értékeit is csakis 
azoknak a nagy nemzetek fölötti összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a 
perspektívájába kell beállítanunk, amelyeket Goethe az egységes 
világirodalom fogalmával jelölt meg”.

Nemcsak a provincializmus és az anakronizmus távoltartása végett sürgeti 
a mércék nemzetek fölöttivé emelését. S nemcsak a világméretű horizontok 
alá tartozás szükségének felismerése készteti az ilyen irodalomtörténészi 
hozzáállásra. Ebbe az irányba lökik a nagynemzeti ideológiáktól eltorzított 
irodalmi köztudat-változatok, a „mély-magyar” fajelméletek nyomán született 
groteszk irodalomtörténetek, az érdek-diktálta, jelent szolgáló 
irodalomértelmezések, „a fékevesztetten vad, agresszív nacionalista misztika 
bujtogatói”. Az irodalmi értéktől ugyancsak távolra keveredő értékkategóriák 
által mozgatott irodalomtörténet-írás egyáltalán nem ártatlan termékei 
riasztják Sinkót, s ez a hőkölő riadtság önt belé erőt oly magas célok 
kitűzéséhez, mint amilyen az egész magyar irodalom átértékelése. A magyar
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irodalomtörténet pártbefolyástól mentes megírását, mindennemű ideológiától 
és pragmatizmustól való megtisztítását csupán itt, Jugoszláviában véli 
megvalósíthatónak: „Mint köztudomású, íija, Jugoszlávia az egyetlen 
szocialista ország, melyben a tudományos kutatás és a művészi alkotás és 
értékelés problémáinak a megoldása és irányítása nem a párt és az állam, 
hanem maguknak a tudomány és művészet munkásainak a feladata”. Sinkó 
felismerte és jelenlétével gerjesztette ennek a kivételes helyzetnek a 
kibontakozását.

Világosan látja, hogy a világirodalmi távlat a nemzeti 
irodalomtörténetben eleve kizárja az irodalomtól idegen szempontok 
iszaplerakódását, a nemzeti-népi, a hazafias szellem bárminemű romantikáját, 
„ami minden szellemnek, magának az emberi értelemnek a negációja”.

Sinkót megdöbbenti az a tény, hogy a gondolkodás nemcsak behódol, de 
önkéntelenül is besétál a nacionalista mítoszok és ellenmítoszok olcsó 
csapdájába. Ugyanakkor az is nyilvánvaló számára, hogy a nagy irodalmi mű 
felülmúlja a szerzői szándékot, s eredendő természetéből következik az üres 
avagy hamis fogalmak elkerülése. Elrettentő példák sokaságával kíséri végig a 
fasizmusba torkolló fajelmélet századokon átívelő, makacsul kísértő 
folyamatát, s ugyanezt a „szellemi elsötétülést” érzékeli a szocrealizmus 
pártos, marxista-leninista irodalomszcmléletében is.

Sinkó nem mentes a jugoszláv szocialista forradalom idealizálásától, de a 
gondolkodó csupán ennek az elnyert szabadságnak a hitében magasodhatott 
emberszabásúvá, s ezáltal eleve a szabad szellemiség szálláscsinálójává vált.

A másik csomópont, amely kitapintható Sinkó programadó 
irodalomtörténészi elvei között: a hozzánk szólás igénye, az
irodalomtörténet muzealitásának elhárítása. Ez a minden történelem és 
múlt porosságával szembeni viszolygás talán abból a mondatából bontható ki 
leginkább, mely szerint: „Az irodalom nem akar irodalom maradni.” Szerinte 
az irodalomnak és a róla szóló tudománynak a „szenvedélyes érdeklődés” 
tüzével kell hatnia, az „alkotó akarat”, az „elementáris gondolat” bátorságával 
élnie, máskülönben „a halottak unalmának szabályos dicséretévé” válik. 
Sinkó a szépséget „az ember egyik legszuggesztívebb megnyilatkozásának” 
tekinti, amely mindenkor az „eruptív őszinteség” izgalmas meglepetésével 
hat. Az irodalomtörténet feladata ezeknek az idő fölé kerekedő szépségeknek 
az örök, átütő elevenségét közvetíteni, arra a hatalom ra figyelmeztetni, ami 
az irodalmi mű, a szó sajátja.
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GEROLD LÁSZLÓ

SINKÓ CSOKONAI-MONOGRÁFIÁJA

Ahogy az irodalomtudomány világában és az egyetemi oktatás régióiban 
otthonosak és jártasak nyilván nem kis meglepetéssel vették tudomásul, 
amikor 1959-ben az újvidéki Bölcsészettudományi Kar akkor megnyílt 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetésével és ezen az újabb -  az 
XIX. és XX. századi -  magyar irodalom oktatásával Sinkó Ervint, a 
Zágrábban élő, szükséges iskolai papírokkal nem rendelkező szép- és 
tanulmányírót bízták meg, ahhoz hasonlóan tamáskodva vonhatták össze 
szemöldöküket a magyar irodalomtörténet tudós művelői, amikor kezükbe 
jutottak a szakmában nem jegyzett, s ilyenformán hívatlannak tekintett 
újdonsült újvidéki professzor munkái, előbb a M agyar irodalom címmel 
kiadott tanulmánykötet -  első 1961-ben, második, bővített kiadása pedig 
1963-ban jelent meg -, majd pedig a Csokonairól írt, 1965-ben publikált 
monográfia.

A két kiadványt nem fogadta kellő szakmai, kritikai érdeklődés. Igaz 
ugyan, hogy a zömmel a felvilágosodás íróival foglalkozó tanulmánykötet két 
változatát, a lehetőségekhez képest kellő hazai figyelem kísérte (Bányai János, 
Bori Imre és B. Szabó György írt ismertetőt, Bosnyák István pedig vitacikket), 
a határon túli sajtóban azonban -  ismereteim szerint -  mindössze két recenzió 
jelent meg, Bán Imréé az Irodalomtörténeti Közleményekben és Végh Ferencé 
a Valóságban. A Csokonairól készült munka a hazai lapokban -  teljesen 
érthetetlenül -  említetlen maradt, s a magyarországi publikációkban is 
mindössze egy kritikát kapott, Julow Viktortól az Irodalomtörténeti 
Közleményekben. Ez fölöttébb különös, mert a Sinkó-kötetek megjelenése 
egybeesik a magyar irodalomtörténeti gondolkodásban fokozatosan helyet 
kérő korszerű, szakmán kívüli béklyóktól megszabaduló szemlélet 
elterjedésével. Éppen a két Irodalomtörténeti Közleményekben publikált 
Sinkó-recenzió példázza az irodalom szemléletében megmutatkozó váltást, 
változást. Bán Imre a M agyar irodalom című kötetről írt bírálat szerzője nem 
csak lekicsinylőén említi, a „hozzáértő mindjárt érzékeli”, hogy „egyetemi 
előadásokat” s nem tudományos munkákat olvas, az „élőszó színesebb és 
merészebb fordulatai” mellett erre vall a „filológiai dokumentáció teljes 
mellőzése” is -  vagyis nem a tanulmányok szelleme, meglátásai, szakmai 
újszerűsége alapján, hanem a tudományosság inkább formai ismérveinek
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hiánya után ítélkezik - ,  hanem a fogalmak osztálytartalmát kéri Sinkón 
számon, s azt, hogy nem a „dolgozó nép szemszögéből” tekinti át a magyar 
irodalom történetének tárgyalt szegmentumát. Pontosan arról ír, ami ellen 
Sinkó Ervin Székfoglaló előadásától kezdve harcot hirdetett, s így utólag is 
igazolja a Sinkó képviselte irodalomszemlélet jogosságát. Bánnal szemben a 
Csokonai-monográfiát méltató Julow Viktor, maga is jeles Csokonai-kutató, 
négy évvel később már nerti csak az elismerés hangján szól, ami nem záija ki, 
hogy apróbb észrevételeket tegyen, hanem eszmei kritika helyett szakmai 
véleményt fogalmaz meg.

A két méltatásban azon kívül, hogy a filológia hiányát, adatbeli 
pontatlanságokat egyaránt felemlítenek, semmi közös nincs.

A téma, Csokonai életművének vizsgálata, kétségtelenül nagyjelentőségű, 
már-már merész vállalkozás. Részben azért, mert jeles kutatói vannak, 
Szauder József, Juhász Géza, maga Julow és mások, még inkább pedig mert 
Csokonai valóban „legellentmondásosabb” költőink közé tartozik. És Sinkó, 
állapítja meg a recenzens, „Nem szelektált vonások alapján konstruál egy 
ilyen vagy olyan Csokonait, hanem koncepciója tengelyébe magát az alapvető 
ellentmondás vizsgálatát állítja, s az abból saijadó többi, apróbb-nagyobb 
ellentmondást bogozza egész művében”. Ezért nevezi Julow a kiindulást 
újszerűnek, Sinkó „koncepcióját fordulópontnak” a Csokonai-irodalomban, 
amelyben az egyetlen Horváth Jánost kivéve, senki nem mutatott fel „valóban 
átfogó” képet. S „ez aligha véletlen”, mert az életmű magyarázói nem az 
életműből indultak ki. Sinkó viszont igen, nevezetesen abból az 
ellentmondásból, melynek egyik tényezője Csokonai „kivetettsége, 
társadalmon kívülisége”, ami a kollégiumból való eltávolítása is 1795 után 
következett be, mintegy derékba törve a költő életét és opusát is, másik 
tényezője pedig Csokonai „küzdelme a nyilvánosságért, a közönségért, művei 
publikálásáért” . A recenzens elfogadhatónak tartja a Sinkó megjelölte 
alapellentmondást, de megjegyzi, hogy „Részletekben, hangsúlyokban és 
árnyalatokban” vitatkoznia kell a szerzővel, mert ő Csokonai 1795 utáni 
verseiben nem lát olyan mértékű „művészi hanyatlást”, mint a monográfus. 
Megítélésem szerint itt Julow sarkít, Sinkó ugyanis kevésbé kifogásolja a 
pálya második felében írt versek művészi színvonalát, mint ahogy a recenzens 
véli.

Sokkal megalapozottabb Julownak az az észrevétele, hogy míg Sinkó 
Csokonai opusát a „monográfia széles nemzetközi távlatai” közé helyezi, 
„szervesen és széles látókörrel illeszti be Csokonai életművét az európai 
kultúrába”, addig nem érzi „teljesen kielégítőnek” az opusnak a magyar 
hagyományokhoz” való kapcsolását. Nevezetesen kötődését a „magyar 
rokokóhoz, a kéziratos énekköltészethez”, Bessenyei irányához, s a 
népiességhez. És nem ismerte fel, hogy „az életpálya utolsó szakasza a nagy
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nemzeti feladatnak érzett Árpádiász megalkotásának megszállottságában telik 
el”.

A monográfia „elvétései” elsősorban filológiai természetűek és időrendiek. 
Ami nem csupán elfogadható, hanem érthető is, ismerve könyvtári 
körülményeinket. Ezért semmiképpen sem tűnhet ellentmondásnak a bíráló 
megjegyzéseket követő dicséret. Hogy a monográfia „szépirodalomként is 
teljes értékű”, kár hogy itt Julow nem említi a negyvenes évek elején 
megjelent magyar esszémonográfiákkal való rokonságát Sinkó könyvének, ha 
már az „esszéstílus legjobb szintjén” készült munkának véli, olyan erénnyel 
dicsekedhet, amely „sajnálatos módon szorult vissza a közelmúlt gyakran 
ólomlábakon járó” magyar irodalomtörténet-írásában. (Emlékezzünk, Bán 
stílusáért is elmarasztalta Sinkó irodalomtörténetét!) Sinkó Ervin könyvét 
mégsem elsősorban az ímitudás dicséri, hanem hogy erénye a „fokozottabb 
érzékenységé, a mélyreható pszichológiai látásé, a kifinomult esztétikai 
látásé”, minek eredménye a sok „eddig észrevétlen” szépség, s hogy felszínre 
hoz „annyi eddig rejtve maradt összefüggést vagy motívumot”, valamint több 
mesteri elemzés. Ez utóbbiakat dicséri Sinkó két nekrológírója is, Komlós 
Aladár a Nagyvilágban -  „szép portrékat rajzol és finom műelemzéseket ad” -  
és Szauder József az Irodalomtörténeti Közleményeknek ugyanabban a 
számában, melyben a Csokonai-monográfia egyetlen recenziója, Julow 
Viktoré megjelent.

Sajátos, s megmagyarázhatatlan, hogy Sinkó Ervin Csokonai-könyvét 
lelkesen méltató Julow Viktor a Sinkó-könyv után tíz évvel megjelentette saját 
Csokonai-monográfiájában mindössze egyetlen egyszer hivatkozik Sinkó 
művére, akkor is ellenvetéssel. Ahogy általában azóta is teszi a szakirodalom, 
melyben ez a monográfia, bár szépségét felemlítik, elsősorban legkevésbé 
lényeges oldaláról említődik, filológiai vétkeiért, nem pedig szemléletéért, új, 
a művek alapján felrajzolt, hiteles Csokonai-képéért.

Hogy Sinkó Csokonaija méltán épüljön be a szakirodalomba, arra, úgy 
látszik, még várni kell.
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BÁNYAI JÁNOS

SINKÓ ERVIN UTOLSÓ EGYETEMI ELŐADÁSA 
(KÖLCSEY FERENC)

Mint a Magyar Tanszék megalapításától kezdődően minden egyetemi 
félévben, Sinkó Ervin az 1966 október elején indult szemeszterben is közel két 
hónapot töltött Újvidéken. Ez volt utolsó újvidéki tartózkodása, és ekkor 
tartotta utolsó egyetemi előadásait. Kölcsey Ferencről beszélt.

Az előadásokat 1966. október 13-án kezdte, és heti két alkalommal -  
hétfőn és csütörtökön, a délutáni órákban -  találkozott hallgatóival, november 
21-ig. Még a tél beállta előtt Zágrábba utazott, és többé nem tért vissza 
Újvidékre.

Emlékezetem szerint életének Újvidéken töltött utolsó két hónapja 
háborítatlanul telt el. Az óráin készült feljegyzéseim tanúsítják, hogy október 
13-a és november 21-e között egyetlen órája sem maradt el. Csak egy 
alkalommal szakította félbe az előadást, amikor elment a villany és félhomály 
borult a teremre, mondván „elég volt, én sötétben semmit sem tudok 
megvilágítani maguknak”. Pedig legközelebbi munkatársai, Sinkóné bizalmas 
közlése alapján, már tudtak halálos betegségéről. Ő még nem sejtette, hogy a 
megkezdett Kölcsey-előadásoknak az elkövetkező év tavaszán nem lesz 
folytatása. Nem is mutatkoztak rajta a betegség jelei, legfeljebb lassabban 
mozdult, görnyedtebben ült és járt, tovább tarteft, amíg felért a Bölcsészkar 
régi épületének második emeletére, így néhány perccel a szokásosnál is 
későbben kezdte meg az órákat. Orvosi tanácsra ekkor már teljesen áttért a 
pipára, s mint mindenkinek, aki későn tanulja ki a pipázás mesterségét, neki 
is sok baja akadt az örökösen kialvó, elduguló, mindent lehamuzó 
szerszámmal. Sinkó Ervin dohányfüst nélkül nem tanított. 1966 őszén 
előadásai pipatöméssel és a pipa meggyújtásának körülményes műveletével 
kezdődtek. Egy-egy rágyújtásra fél doboz gyufa is ráment sokszor. De nem 
csak később kezdődtek, hamarább is értek véget az órák. Mintha 
fáradékonyabb lett volna azon az utolsó őszön Újvidéken, mintha hosszabb 
szüneteket tartott volna beszéd közben, mintha tovább tartottak volna 
emlékezetes lapozásai a nagy fekete táskában magával hozott könyvekben, 
amelyekből minduntalan kiszóródtak az oldalakat jelző kis fehér cédulák.

Sinkó Ervin mindig egy kicsit ideiglenesen tartózkodott Újvidéken. Nem 
vakációzni járt ide természetesen, de sohasem akart megtelepedni itt. 1966-
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bán mintha jobban látszott volna rajta az itteni ideiglenesség. Nagyon 
leszűkítette a mozgásterét, csak ritkán nézett ki a Ćirpanov utcai házból, vagy 
a Bölcsészkar régi épületéből. Rendszerint Sinkóné hozta be gépkocsin, s az 
óra után ő vitte haza, szigorú rendet tartva körülötte. Sinkóné orvos volt, és 
nem játszhatott a reménnyel. Mindent tudott az életről és a betegségről. Ha 
Sinkó nem is, de Sinkóné már készülődött, ezen az utolsó újvidéki ideiglenes 
őszön. Még senki sem mondta ki, ő maga sem, hogy mire készülődött. Csak 
felkészült értelmesen, szigorúan, reménytelenül.

Mintha az akkori hallgatók is megérezték volna Sinkó Ervin lelassult 
mozgásában, egyre hosszabb beszédszüneteiben az evilági, már nem csak 
újvidéki, ideiglenességet. Lassan elmaradoztak az óráiról. Néhány évvel 
korábban, az első és a második nemzedék, még véletlenül sem hagyott ki 
Sinkó órát, a későbbiek már el-elmaradoztak és amikor beültek az órára, 
akkor se nagyon figyeltek oda. Mintha tudták volna, hogy már nem Sinkónál 
vizsgáznak majd. 1966 őszén, a régi épület második emeleti könyvtára előtt, a 
sokajtós és igencsak huzatos olvasóteremben néha csak négyen-öten ültünk és 
vártuk türelmesen, hogy végre felszálljon a pipa füstje, hogy végre 
megkerüljön a kiszemelt idézet, hogy aztán zavartalanul tartson az előadás a 
pipa következő eldugulásáig, s az idézet újabb elbitangolásáig.

Életének utolsó újvidéki őszén, mondtam már, Kölcseyről adott elő Sinkó 
Ervin. Mint mindig, a Kölcsey előadássorozatot is jó messziről indította. Az 
órákon készült feljegyzéseimben az első mondat így hangzik: „A régi 
irodalommal nem azért foglalkozunk, mert régi, hanem, mert irodalom.” És 
így a második: „Az esztétikai érték független a műben megtestesült 
ideológiától.” S e két bevezető mondat után következnek Sinkó mondatai az 
antikvitásról, Platonról és a középkorról, a rómaiak világáról és a zsidó 
prófétákról. S mindehhez természetesen egy 1920-ból származó személyes 
élmény. Majd egy fejezet arról, hogy milyen kivételesen gazdag emberi 
galériát teremtett Dosztojevszkij, aki mellesleg -  Sinkó szerint -  „a nőkkel 
nem tud mit kezdeni”; lám Szonya is, „idea, de nem egyéniség”. Majd szólt a 
„zárt kultúra” veszedelméről, a beleélés nélkülözhetetlen képességéről, azután 
a közönyről, ami „a fantáziátlanságnak, a korlátoltságnak, a szegénységnek a 
következménye”. A közönyös ember, mondta Sinkó, „azonosítja magát saját 
maga egy lehetőségével”, mert „nem ismeri az ördögök és az angyalok 
légióját, akik élnek benne.” Majd hozzátette még a bevezető Kölcsey 
előadáson, hogy „Az író szabadjára engedi az angyalait és ördögeit, és megy 
utánuk.” Közben telik az idő, lassan vége az órának. Sinkó csak most mondja 
ki először Kölcsey nevét. Arról beszél, hogy Kölcsey korában Magyarországon 
húztak legtöbb embert deresre. Jobbágyokat, persze, akik felett a földesúr 
önkényesen rendelkezett. Az a földesúr, aki esős időre beszorul a kúriájába, ki 
se mozdulhatott onnan, amíg fel nem száradt a föld, mert utak nem voltak.
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Ebben a deres használatára épülő, a kúriákba szorult országban -  mondja 
Sinkó -  „él valaki, és olvassa a francia enciklopédistákat, a görögöket, a 
korabeli német írókat, Goethét, a görög filozófiáról ír könyvet.” „így és itt él 
Kölcsey -  mondja - ,  aki készül egy életre; kortársai szemében ellenséges, 
nevetséges figura. Belső kényszere, hogy azonosítsa magát az urakkal, 
ugyanakkor pedig meg akar szerezni magának egy másik világot a fantázia 
erejénél fogva. Ez Kölcsey kivételes emberi, esztétikai és etikai értékének 
titka. Műve nem az, amit megírt, hanem az az életmű, amit úgy hívnak, hogy 
Kölcsey Ferenc.” Valami egészen hasonlót mondott Sinkó korábban 
Kazinczyról is.

Ezekkel a szavakkal ért véget az első Kölcsey-óra. így vált világossá, hogy 
a görögöknek, a középkornak, a zsidóknak és a rómaiaknak, 
Dosztojevszkijnek és Krisztusnak, meg Adynak is természetesen milyen sok 
köze van Kölcseyhez, amit róluk mondott az végső soron mind Kölcseyről 
szólt. Majd a második órán az Országgyűlési naplóról beszél, meg arról, hogy 
„a történelem és a hazugság” összetartozik, viszont „a művészetet nem lehet 
másként elképzelni, mint igazságot”. Meg arról, hogy „Minden kép, amit 
szeretek, az az én saját tulajdonom. Ha tudom szeretni a verset, akkor 
személyes birtokommá válik minden, amit a költő látott. A világ összes 
szerelmei a költészetben az én szerelmem is. Ha elvennék tőlünk azt, amit a 
szépségtől, a szerelemtől kaptunk, a koldusok koldusai lennénk.” Majd a 
Nemzeti hagyományok kerül sorra a következő órán, és a Révai nevű 
ideológus-irodalomtörténész is megkapja a magáét, miként majd néhány 
órával később a Bóka László nevű irodalomtörténész. S nagy fordulattal 
előlépnek a görög tragédiaírók, a nagy hármas természetesen, velük együtt 
Prométheusz, majd Acsády jobbágytörténete, amire mindvégig nagyon sok 
hivatkozás történik, azután mondatok arról, hogy „Magyar hazáról beszélni 
ebben az időben, az közönséges történelmi hamisítás.” A következő, immár a 
negyedik Kölcseyről szóló előadáson élménybeszámolót hallanak a jelenlevők 
egy rádión hallgatott Rubinstein-hangverscnyről. Nagy elragadtatással beszél 
Sinkó a zenéről, és némi duzzogó iróniával arról, hogy a 80 éves 
zongoraművész lám még mindig koncertezik Európa-szerte, mert a 
művésznek nem az a dolga, hogy a pénzén házat vásároljon, hanem az, és 
csakis az, hogy adjon. Mert „A tudományban csak egy igazság lehet, a 
művészetben ezer.”

Ez is Kölcseyről szól, nem férhet hozzá kétség. Ez a Rubinstein-kitérő. 
Ahogyan az a -  Sinkó szavaival -  „mély értelmű vicc” is, amit a professzor 
jókedvűen elmesélt október 24-én: „Egy bölcs rabbi előtt megjelennek 
hárman. Az egyik logikusan kifejti, hogy nincs isten. A bölcs meghallgatja és 
igazat ad neki. A másik megdönthetetlen érvekkel kifejti, hogy van isten. A 
rabbi: Igazad van, fiam. A harmadik: Hogy lehet az, hogy az egyiknek is, a
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másiknak is igaza van? Ez nem lehet. Vagy-vagy! A rabbi azt mondja: 
„Igazad van, fiam.”

így haladt Sinkó, az egész Európa művészeti hagyományán, történelmen és 
filozófián, lélektanon és személyes élményeken, Rubinsteinen és a bölcs 
rabbin át Kölcsey felé, 1966 őszén, egészen november 21-ig. Már nem tudom 
megmondani, az órákon készült negyven lapnyi feljegyzés újraolvasása után 
sem, hogy meddig jutott el, de ahhoz nem férhet kétség, hogy akkor, a 
Kölcsey-előadásokon, kisszámú hallgatóinak valóban bemutatta a költőt, „a 
magyar nép zivataros századaiból” felhangzó Himnusz költőjét. Azt sem 
tudom, hogy megtartotta-e a Himnuszról szóló előadást. Többször bejelentette, 
hogy majd a Himnuszról fog beszélni, de nem mint „nemzeti dalról”, hanem 
mint a magyar költészet egyik legnagyobb alkotásáról. Ezt többször állíthatta, 
mert az elmúlt negyed évszázad során mindig azt gondoltam, hogy 
feljegyzéseim között ott van a Himnuszról szóló előadás is. Egy-két szavát 
néha még idéztem is. Emlékezetből. Most, amikor előkerültek az akkori 
jegyzetek, hirtelen elbizonytalanodtam. Talán el sem mondta Sinkó a 
bejelentett előadást a Himnuszról, esetleg őszről tavaszra halasztotta, vagy a 
papírjaim között elkeveredtek a feljegyzések. Ma már semmit sem állíthatok 
teljes bizonyossággal, csak azt, hogy „hogyan” akart Sinkó a Himnuszról 
beszélni. Amit előadásain Kölcseyről elmondott minden mintha ennek a 
gondolatnak, ennek a „hogyannak” az indoklása lett volna. Akik hallgattuk a 
Kölcsey-előadásokat, mindannyian állandóan a Himnuszra gondoltunk, a 
Himnuszról szóló előadást vártuk, nem azért, mert Kölcsey a Himnusz 
költőjeként élt irodalmi tudatunkban, vagy nem csak ezért, hanem azért is, 
mert Sinkó 1966 őszén mondott fejtegetései a költészetről, a történelemről, a 
költészet és az ideológia diszkrepanciájáról, a költő életéről és művéről, 
közéleti vállalkozásairól és személyes életének csődjéről, életkörülményeinek 
és fantáziájának kontrasztjáról, arról, hogy kint a sár meg a deres, bent a 
szobában pedig Európa, arról, hogy kint a nemes urak, bent meg az ördögök 
és az angyalok -  ez mind a Himnusz mint költemény, a Himnusz mint 
nagyszabású költői alkotás megértése felé vezetett bennünket. Lehet, hogy 
éppen így van jól. Áll előttünk -  Sinkó szavai nyomán -  az az életmű, amit 
Kölcsey Ferencnek hívnak, és értéktudatunk rejtélyében, homályában a 
Himnusz, amiről 1966-ban Sinkó Ervin -  valószínűleg -  nem tartotta meg 
bejelentett előadását, holott hosszan és kimerítően beszélt róla.
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BÁNYAI JÁNOS 

MATIJEVICS LAJOS

Matijevics Lajos 1940-ben született Szabadkán, és tíz évvel ezelőtt, 1983 
őszén hunyt el Újvidéken. Életének nagyobbik felét a Magyar Tanszéken 
töltötte. 1959-ben az első nemzedékkel iratkozott be az újvidéki 
Bölcsészettudományi Karon éppen akkor megnyílt Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékre. Az elsők között szerzett itt középiskolai tanári oklevelet, majd 
rövid vidéki tanároskodás után az első tanársegédek sorába tartozott. Innen 
kezdődően járta végig az egyetemi hierarchia rangfokozatait. A tudományok 
doktora cím elnyerése után docens, rendkívüli majd rendes egyetemi tanár a 
Tanszéken. Halálának pillanatában a Hungarológiai Intézet igazgatója, a 
nyelvészek és a néprajzosok körében megbecsült szakember, a Tanszék 
hallgatói előtt vitathatatlan tekintély. Halála máig ható vesztesége mind a 
Tanszéknek és Intézetnek, mind pedig a nyelvtudománynak.

Kitartóan és rendkívüli szorgalommal dolgozott mindig. Elsősorban a 
nyelv életét figyelte, múltja és jelene felé egyforma érdeklődéssel fordult. 
Levéltárakban, régi nyelvemlékek között ugyanolyan otthonosan mozgott, 
mint az élő nyelv világában. A nyelvi jelenségekben nemcsak a nyelvi tényt 
tisztelte és kutatta, hanem a hátteret is, a történeti és közösségi 
összefüggéseket, a használatot és az alkalmazást. Nem a véletlenen múlott, 
hogy nyelvészeti érdeklődése tudományos alkotómunkája során kiteijedt mind 
a néprajzra, mind pedig a művelődéstörténetre. Gyűjtései és kutatásai ezért 
mindig többszörös eredményt hoztak. A nyelvtudomány és a magyar nyelv 
története, a nyelvjárások és a réteg-, csoport meg szaknyelvek, a földrajzi 
nevek és a kétnyelvűség éppúgy vonzotta, mint a 14-16. századi 
deákműveltségünk dokumentumai, vagy a hitvilág, a népdal, a ballada, a 
monda és a mondóka egyre ritkábban ugyan, de még mindig gyűjthető 
hagyománya és változatai. Adatközlései mindig pontosak voltak,

MATIJEVICS LAJOS EMLÉKÉRE -  1993. október 27-én a tíz éve halott 
Matijevics Lajos, a Tanszék egykori hallgatója, tanára, vezetője és a 
Hungarológiai Intézet igazgatója tragikus emlékét idéztük munkáiból 
rendezett alkalmi kiállítással és tudományos konferenciával. Itt az utóbbi 
anyagát közöljük, a dolgozatok felolvasásának sorrendjében.
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következtetései és megállapításai meggyőzőek. A tudomány és a szakma 
becsülete szerénységre intette, csak arról szólt, amiről valóban meggyőződött, 
és csak akkor, amikor újat közölhetett. Nem tört magasra, de az önmagával 
szembeni követelések mércéjét magasra állította.

A hallgatókkal, nagyszámú tanítványával szemben megértő volt, de nem 
elnéző. A közös gyűjtőutakon útmutatásokat adott, kezdeményezett, szakmai 
tudásának tekintélyével irányított. Jó hangulatot tudott teremteni maga körül, 
mert személyisége vonzó volt és közvetlen. Senki olyan pontosan nem tudta 
megrajzolni egy-egy évfolyam közös portréját, ahogyan ő tudta, az 
abszolvensesteken felolvasott írásaiban.

Most amikor halála után egy évtizeddel munkásságára és életére 
emlékezünk, az ő szellemében járunk el, ha kollégái, egykori tanítványai nem 
közvetlenül róla beszélnek, hanem saját kutatásaik eredményeit mutatják be, 
mert így válik bizonyossá, hogy a mag, mit a nyelvészet, a néprajz, a 
művelődéstörténet talajába munkáival elvetett, gazdag termést hozott. És 
ebben a termésben a tőle származó ízek jól felismerhetők. Azt is el kell itt 
mondani, hogy Matijevics Lajos a szakmát, a tudomány tiszteletét és a 
tudomány erkölcsét Penavin Olga tanárnőtől tanulta, akinek szavára mindig 
tanítványi megbecsüléssel figyelt és hallgatott. Örülünk, hogy a Tanárnő 
legjobb tanítványának emlékét vele együtt idézhetjük fel és őrizhetjük.
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CSEH MÁRTA 

ADALÉKOK A NYELVI NORMATIVITÁS 
KÉRDÉSÉHEZ

„Nem az a kérdés, hogy milyen kódot kell 
használnunk, hanem az, hogy milyen kódot

használunk."
N. Wiener

1. Azt, hogy a stílus maga az ember, szállóigeként is évszázadok óta tudják 
az irodalom dolgai iránt érdeklődők. A kijelentés valóságtartalma pedig, 
valószínűleg sokkal korábbi fölismerések eredménye. Míg azonban régebbi 
időkben a stílus kérdésével elsősorban a szépirodalmi művek kapcsán volt 
szokás foglalkozni, addig mostanra a kommunikációs folyamatokat, 
jelenségeket vizsgáló számos tudományterület (köztük határdiszciplínák is) 
tárgyául választja a beszédprodukció stílusát, formáját -  nemcsak 
grammatikai szempontból. A nyelvészeti megfigyelések és kutatások fontos 
helyet foglalnak el a tudományok ezen körében. Nagyon lényeges mozzanat 
azonban (amire Norbert Wiener fönti gondolata is utal), hogy a normativitás, 
vagyis a nyelvtudomány szemszögéből a nyelvi helyesség kérdése a 
nyelvészetnek, nyelvművelésnek lehet központi problémája, de a 
kommunikációkutatásban csak egy a -  fontosabb -  problémák közül. Vagy 
ahogy Wiener fogalmaz fönt idézett gondolatának folytatásaképpen: „Igaz, 
hogy a finomabb nyelvművelésben normatív kérdések is közrejátszanak, és 
nagyon kényesek. De ezek a közlés problémájának utolsó finom virágai, nem 
pedig annak alapvető kérdései.”

Az alapvető kérdések közé -  legalábbis pszicholingvisztikai 
megközelítésből -  nyilván hozzátartozik az is, amikor azzal foglalkozunk, 
hogy a beszélő részéről milyen szubjektív tényezői vannak, illetve lehetnek 
annak, ha -  és ahogy -  létrejön a beszédproduktum. A nyelvnek közösségi, s a 
beszédnek -  létrejötte vonatkozásában -  egyéni jellegére kell itt gondolnunk. 
A nyelv ilyen szempontból: lehetőség; a beszéd egyéni akció (tett). S ha 
emellett azt is tudjuk, hogy „nyelvünk sokkalta gazdagabb, mint ahogy ma 
általában beszéljük” (Török Tamás), akkor a beszédprodukciót úgy 
értelmezhetjük, mint ami a nyelv eszközkészletéből való alkalomszerű és 
egyedi válogatás eredményeként jön létre. E szelekció tárgya a nyelv,
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eredménye a beszédtény, cselekvő véghezvivője pedig a beszélő. A szelekció 
soktényezős és többszintes, személyhez kötött tudati folyamat. Jelen 
dolgozatomban a nyelvi ismereteknek e szelekciós folyamatban betöltött 
fontos szerepével foglalkozom, valamint azzal, hogy a nyelvi tudat változásai 
közvetlenül is (pl. a nyelvművelés útján) és áttéteken (pl. különböző 
pszichikai, szociológiai stb. faktorokon) keresztül hatással lehetnek a közlésre. 
Erről a fel-föl típusú alakváltozatoknak a vajdasági magyar nyelvben való 
használatmódját illetően szerzett tapasztalataim alapján számolok majd be.

2. A gyermeknyelvi kutatások kétségkívül legizgalmasabb területe a 
nyelvelsajátítás módjával kapcsolatos. A behaviorista és az innátista felfogás 
között máig sem dőlt el a vita: teljes egészében tanulás, kondicionálás 
eredménye-e, hogy az embergyerek „viszonylag gyorsan és korán” (Pléh 
Csaba), „gyakorlatilag a negyedik életév elejére [!] eléri a felnőtt beszéd 
szintjét” (Kabainé Huszka Antónia), tehát magáévá tesz egy meglehetősen 
bonyolult kommunikációs eszközrendszert, vagy pedig „egy jelentős 
előprogramozott, velünk született tényező is segítségére van ebben. A 
generatív nyelvészek első ilyen elméleti megközelítésből táplálkozó, 
meghökkentő megállapításaitól az olyan mérsékeltebb megfogalmazásokig, 
hogy ti. „a beszéd egyetemes elsajátítása az első néhány év során a 
perceptuális, a motoros, a szorosan vett nyelvi, a kognitív és a szociális 
fejlődés [...] kiemelkedő együttes teljesítménye” (Pléh, 1985), időnek kellett 
eltelnie, és újabb kutatások, megfigyelések, kísérletek sorának végbemennie. 
Mindenesetre: mintha ma újból kisebb volna az ellentét a modern és a 
hagyományos elméleti modellezések között. A gyakorlati megfigyelésekből 
származó tapasztalatokra hivatkozni tehát talán újból érdekes lehet kivált 
akkor, ha a beszédet -  és a beszélést -  már a kisgyermek esetében is az emberi 
társasérintkezés egyik (egyébként legjellemzőbb és alighanem legfontosabb) 
formájaként értelmezzük. „Világos, hogy a csecsemő, ha magára hagyják, 
akkor is megpróbál beszélni. Ezekben a kísérletekben azonban az a hajlam 
mutatkozik meg, hogy valamit kifejezzenek, és semmiféle létező nyelvi 
formát nem követnek.” (Wiener, 1973) Hosszú és fáradságos az út ezektől a 
csecsemőkori „beszédkísérletektől” addig a pontig, míg a „nyelvi forma” 
pontos, és a normativitás szempontjából is megfelelő kifejezője lesz ennek az 
imént említett „valami”-nek: a mondanivalónak. Hogy a nyelvi ismereteknek, 
ezek fejlődésének milyen szerep jut abban a szelekciós folyamatban, amely 
úton a mondanivaló közléssé válik, azt a továbbiakban néhány példával 
szeretném illusztrálni.

A nyelv elsajátításának folyamatában ebből a szempontból is több fázis, 
több „emelet” (Fülei-Szántó Endre) ismerhető fel. A gyermekpszichológus ezt 
a következőképp íija le: a 13-18. hónap közötti gyerekről azt mondja, hogy 
„elsősorban a beszéd érzelmi színezetére reagál, mint a konkrét jelentésre”; a
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következő periódusban (a 19-34. hónap között) „ragozás nélkül” mond 50-100 
szót, „elsősorban főneveket”; a 3. életév végéig „az egyszerű 
mondatszerkezetek mellett megjelenik a ragozás, az idők használata, a mellé- 
és alárendelt mondatok” (Kabainé Huszka Antónia). Az itt megfogalmazott 
sorrend mintegy a pszichikai/értelmi fejlődés szemszögéből jelzi a 
beszédfejlődés érési fokozatait: attól kezdve, hogy a mondanivalóhoz alig van 
valami, ami nyelvileg hozzárendelődhet (legföljebb néhány beszédhangra, 
hangkapcsolatra emlékeztető, esetleg arra hasonlító gügyögés), azzal 
folytatva, hogy a kisgyermek szavakat, szóalakokat, szókapcsolatokat használ 
„hallás után”, de még többnyire agrammatikusan; ez után kezdődik az a fázis, 
amelyből a gyermekszáj-történetek nagy része való: ekkor aktivizálódik 
(természetesen számos tévesztésen, félresikláson keresztül) az eddig 
fölhalmozódott nyelv(tan)i ismeretanyag nagy része, s ha az óvodáskorra nem 
éri is el -  mint tartják egyesek -  a felnőtt beszéd szintjét, de egy, a saját és 
környezete kommunikációs szükségleteit kielégítő normának grammatikailag 
általában eleget tesz. A továbbiakban gyarapodnak, úgy bővül a szókincs is: új 
szavakkal, a már ismert szavak új jelentésámyalataival, újabb jelentésekkel, s 
a gyermek beszéde (kedvező körülmények között) stilisztikailag is 
többdimenziójúvá ill. differenciáltabbá válik. Ez a fejlődésvonal egy érési 
folyamat következménye és mutatója, ugyanakkor pedagógiailag 
hasznosítható jelzéseket is bőven tartalmaz. (Itt csak egyet említek meg, a 
Gósy-Laczkó szerzőpáros kutatásaira hivatkozva: a fejleszthetőség, a 
kondicionálás mozzanatát.)

A nyelvelsajátítás aktív formájának a legelején áll az adott nyelv 
hangjainak a megtanulása. (Vö. Lengyel, Kabainé, S. Meggyes, Mikes, Büky 
stb.). Igen szemléletes Illyés Gyulának az a kijelentése, miszerint kislánya 
akkor választott magának nemzetiséget, amikor először ejtette ki szabályosan 
az a hangot. Az összefüggések természetesen nem ilyen közvetlenek, az 
azonban bizonyos, hogy a beszédhangok fölismerésének és „előállításának” 
képessége előfeltétele a további fejlődésnek egy nyelvi rendszer elsajátítása 
során. Mint ahogy a továbbiakban a szavak, szókapcsolatok aktív 
használatának is előfeltétele, hogy használójuknak legyen elképzelése (tudása) 
arról, hogy az adott hangkapcsolat és a valóság valamely darabja, viszonylata 
között milyen összefüggés van, hogy a szó, szókapcsolat mit jelent. A 
kisgyermek a megfigyelés nagymestere ebben a korban, szinte mindennel az 
érzékein keresztül kerül kapcsolatba. Tapasztalatai, „tudása” a nyelvi 
szférában is a közvetlen érzékelésen alapulnak. Kisgyermekes anyaként azt 
tapasztaltam, hogy pl. bonyolult szerkezeti fölépítésű igealakok jelennek meg 
az echolalia (Büky) idején. 1;7-1;8 táján jegyeztem föl Boglárka lányom és 
fiaim, Szilas és Gábor beszédében is az ad ige igekötős alakját fölszólító 
módban, hátravetett igekötővel, grammatikailag szabályos formában („add
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ide”). Boglárka 1;7 korban használta a fél számnevet a fél liter 
szókapcsolatban (azt jelentette a számára: 'sok1; természetes, hogy sem a fél, 
sem a liter szó felnőttnyelvi, normatív jelentéstartalmával nincs, nem lehet 
tisztában még ebben a korban a kisgyerek). Ezekben és a hozzájuk hasonló 
grammatikailag és/vagy tartalmilag a gyermek számára nyilvánvalóan túl 
bonyolult nyelvtényekben, megnyilatkozásokban valójában nem is arról van 
szó, hogy összetett nyelvi szerkezetet (fölszólító mód, jelzős szerkezet) 
konstruál a kisgyerek, hanem arról, hogy -  az első példánál maradva -  
megtanulta: ha kiejti az addide (addede, adde, stb.) hangsort, rendszerint 
teljesül az a kívánsága, hogy megkapjon valamit. Vagy -  a második példában, 
a fél liter esetében az, hogy nem kell tovább bajlódnia a reggelizéssel (mert 
már éppen elég, ill. 'sok', vagyis fél liter tejet megivott). Hogy valóban a 
visszhangjelenségről (Fülei-Szántó Endre) van szó, az az ilyen szabályosan 
megformált kijelentések esetében egyáltalán nem föltűnő; elfogultabb szülők 
az ilyen egyértelműen utánzásként elsajátított és így is (pontosabban csak így) 
használt formulákat tudatos szóhasználatként is elkönyvelik. Jóval 
meggyőzőbb bizonyító ereje van -  véleményem szerint -  egy hasonló 
körülmények között, azon időszakban használt, s az addide-vel azonos 
funkciójú szónak (B:l;7). A Tessék / kezembe és a Tcttyék / anyu / tcttyék 
ide a csokit kijelentések tessék eleméről van szó. Boglárka lányom 
beszédében a jelzett időszakban a tessék/tettyék szinonimája az addidenek; 
jelentése: 'kérem, add ide', s a szituációs kötődés adhat értelmet neki. A 
gyermek helyzetéből szemlélve: talán egy ilyenféle gondolatmeneten alapulhat 
ez a szóhasználat: „Ha nekem azt mondják, hogy »tessék«, az azt jelenti: 
kapok valamit; Én most el szeretnék kapni egy bizonyos valamit (csokit, 
játékot stb.); Én most azt kérem a környezetemben lévő személytől (anyutól 
stb.), hogy mondja nekem azt, hogy 'tessék', mert ezzel együtt teljesíti azt is, 
amit valójában akarok: megkapom az óhajtott tárgyat (csokit, játékot stb.).” 
Az anyanyelv tanulásának ebben a fázisában még a kelleténél szegényesebb, 
korlátozottabb, igen hiányos a mondanivaló kifejezéséhez szükséges 
eszköztár. Sosem igazabb, mint ekkortájt Török Tamásnak az a kijelentése, 
miszerint „a gondolat ki van szolgáltatva a beszédnek” (beszéd alatt értve, 
persze, itt még csak a majdani beszéd kezdeményeit).

Fejlődik azonban a gondolkodás is és a beszédkészség is. Egymással 
összhangban, valószínűleg kölcsönhatásban, azonban nem mindig azonos 
ütemben. Lengyel Zsolt -  Slobinra hivatkozva -  eképp írja le ezt: „A gyerek 
mindenekelőtt olyan formai (nyelvtani) elemek kifejezésére képes, melyeknek 
tartalmát, jelentését is érti.” Ha azonban valamely tartalom formai 
kifejeződése „túl komplikált, akkor késhet a megjelenése”, s ebből az 
következik, hogy „a kognitív (megismerői) tevékenység és a beszédfejlődés 
egymással nem annyira elszakíthatatlan egységben, mint inkább laza
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szövetségben haladnak.” Hasonló következtetésre jutott Vera Vasié is 
Usvajanje priloga na ranom uzrastu c., 1981-ben megjelent tanulmányában. 
Itt számol be arról a tapasztalatáról, hogy a tagadás jegyét hordozó 
határozószók, valamint az időhatározószók aránylag későn jelennek meg, és 
használatukat elég sok tévesztés jellemzi, viszont a „szóismeretben” 
mutatkozó Jelentésszerkezeti hiányosságok” (leksiéka nepunoznaénost), de a 
„nyelven kívüli környezettől való függőség” (zavisnost od nejeziénog 
konteksta) sem akadálya annak, hogy használja őket a gyermek. Vera 
Vasiénak ez a szerb nyelv elsajátítására vonatkozó fölismerése összhangban 
van azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket a kutatók, nyelvtudósok a magyar 
nyelvre vonatkozóan szereztek. A tegnap, holnap időhatározószók elég korán 
megjelennek ugyan a szókincs elemei között, de kezdetben rendszerint formai 
és/vagy tartalmi „hézag” utal a kognitív éretlenségre. Már Verő Leó leíija: 
„Kombinálás eredménye, helytelen jelentéshasználat következménye a tegnap 
használata holnap jelentésben, Kardos Albert pedig Hedvig lánya (2;0) 
beszédéből jegyezte föl a tennapon, hónapon szavakat. E szavak 
jelentéstartalmát a fejlődéslélektan ismeretei szerint (vö. Clauss-Hiebsch: 
Gyermekpszichológia, Žlebnik: Psihologija deteta i mladih) csak jóval később 
tudja majd fölémi ésszel a gyermek. A Gyermekpszichológiában olvasható: 
„A valóságban a szavak elsajátításának egymásutánja nem annyira a gyermek 
szellemi fejlődésétől függ, mint inkább a felnőttek megjelölési szokásaitól.” 
Ez azt is jelenti, hogy szinte esetről esetre, szóról szóra meg kell tudnunk 
különböztetni a szóhasználatnak a passzív és az aktív fázisát, s ennek 
függvényében mérlegelhető, hogy a nyelvészeknek (1. föntebb Lengyel Zsolt 
és Slobin gondolatait) vagy a pszichológusoknak van-e inkább igazuk, amikor 
az egyes hatások, tényezők fontosságát rangsorolják -  illetve mindkét 
szakterület kutatói csak egyazon folyamatnak a különböző aspektusait 
hangoztatják csak, anélkül, hogy véleményeik között nem is valódi, csak 
látszólagos az ellentét. Újabb kutatások szerint mintha valóban ez volna a 
helyzet: „Adatok alapján feltételezzük, hogy a grammatikai/szintaktikai 
formák azonosítása és a szókincs bővülése nem esik feltétlenül egybe egyazon 
életkori szakaszban” -  íiják Gósy Mária és Laczkó Mária. Óvatos 
megfogalmazásuk azonban azt sejteti, hogy kutatásaik ezen a téren még nem 
fejeződtek be, egyetlen adalékkal saját gyűjtésemből magam is szolgálhatok: 
Boglárka szókincsében már a második életév során megjelent a majom szó, 
mégpedig szemantikailag aktív, grammatikailag passzív formában. Erről 
álljon itt tanúságként a Babaszótár három szócikke:

ccrkófmajom: Majomfajta (kép egy könyvben) Ott / benne vannak a / 
cerkófmajmok (mutat a könyvre) (1:9,16). ccrkófmajmok (1:9,16)

majom: 1. Az emberhez leginkább hasonlító főemlős (képen) Ott a / 
majom (egy könyv tetején) majom (1:7,23) 2. Majmos (könyv) (= egy olyan
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könyv (1:8,5), amelyben majmokat ábrázoló képek vannak): A majomat 
(kérem) (1:8,20). majomat (= majmomat?, majmot?) (61;8,20)

majmos: (főnévi használatban) könyv, amelyben majmokat ábrázoló képek 
vannak): Majomott (kéri a majmos könyvet) (1;7,23). majomot (1;7,23)

A grammatikailag aktivizálódó nyelvhasználat azzal ad magáról jelt, hogy 
megszaporodnak a „hibázások” egy-egy jelenség körül (Pléh Csaba is így 
nevezi őket, idézőjelben „hibázásoknak, habár a gyermeknyelv 
vonatkozásában a „hiba”, „hibázás” szavakat a szakirodalom általában kerülni 
igyekszik). Erről Stem és Stem 1907-ben így ír: „Nem mindent mond utána a 
gyermek, amit a felnőtt mond neki; sok mindent mond viszont, amit neki nem 
mond a felnőtt.” (idézi Pléh Csaba, i. m.). A ragokkal kapcsolatban ez 
analógiás tévesztéseket jelent Pléh Csaba szerint, s hivatkozik egy sor 
gyermeknyelvkutatóra (pl. Paul, Esper, Berko, Bogojavlenszkij, Ter- 
Minaszova stb.): „Az alapjelenség itt az, hogy a gyakran használt formákat a 
gyermek túláltalánosítja, illetve a hasonlóságra alapozva analógiás alakokat 
képez.” Nemcsak a ragozási rendszert jellemzik, de a nyelv egyéb szintjeit, 
területeit sem kerülik el a „gyermekszáj-formációk” : gyermeknyelvi névmások 
(Kardos Albert gyűjtéséből): engčddel (teveled), tćgctčkkel (tiveletek); 
„határozószók” (Simonyi Zsigmond gyűjtéséből): innül, onnul (3;0) (innen, 
onnan); ham aran (4;0) (gyorsan); ígyen (2;0) (így); Trencsény Károly 
gyűjtéséből: sokanként (az egyenként antonimája); (Rajsli Ilona gyűjtéséből): 
sokáigóta (3;5) (régóta). Az igeragozás területéről való adatok (saját 
gyűjtésemből: olvasi (5;0) (olvassa), vessze (5;2) (vegye), amelyek Gábor fiam 
beszédjét jellemezték öt éves kora táján. Ugyanő ragozta el pl. az ajtó főnevet 
is ilyenformán: a szoba ajtója (5;2), s mondott legkicsikébbet (legkisebb 
helyett), szófogatlant (szófogadatlan helyett, bár ennek megítélése 
bizonytalan, lehet tréfás „etimologizálás”, de hadarás következménye is). Pléh 
Csaba interpretációjában ismerjük MacWhinneynek a magyar többesszám 
kialakulásának megfigyelése révén szerzett tapasztalatait. Ennek alapján úgy 
látszik, vallja MacWhinney, hogy az alaktani szabályokat a gyerek egy 
háromlépcsős folyamatban sajátítja el: az első szakaszban mechanikusan 
utánozza, ismétli a hallott alakokat; a másodikban, amelyet „analógiás és 
túlgeneralizációs szakaszának nevezhetünk, az alakokat felbontja a „nekik 
megfelelő szemantikai és formai különbségek illesztésével, a »legkisebb közös 
nevező« kiemelésével”; végül a harmadik szakaszban „ezek az egyedi, 
bizonyos esetekre alkalmazandó szabályok egységesednek egy átfogó 
szabállyá”.

Ilyen megközelítésből az sem lehet meglepő, hogy a gyermeknyelv 
szavainak szófajtani minősítése is csak a fejlődés egy meghatározott fokának 
elérése után kap értelmet. Érdekes példám van saját gyűjtésemből az 
„igenévszó” egy különleges esetére. Boglárka 1;7 korából való az a följegyzés,
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amely szerint a csíp egy esetben 'szúnyog' jelentésben fordult elő; igei 
minőségben ugyanakkor nem volt használatban. Szinte azonos időben a 
szúnyog szó is megjelent (bizonyára nem teljesen függetlenül a Jeltárgy” 
foltűnésétől a gyermek közvetlen környezetében). A szúnyog szó használata 
nem tért el semmiben a szokványostól.

„Minden megnyilatkozás, a legegyszerűbb is, a szövevények szövevénye, 
az árnyalatok árnyalata, az emlékek emléke.” A Kosztolányi-idézetre furcsán 
rímel rá a kibernetika atyjaként tisztelt Norbert Wienemek két itt következő 
megfogalmazása: „Az ember nyelvhasználatát teljesen tanulási képességei 
határozzák meg”. És a másik: „A beszéd [...] folyamatában a fonetikus 
szakasz előzménye a szemantikus befogadásnak, amely az emlékezet 
nagymértékű használatával [...] jár együtt.” A „magatartási szint” pedig „az 
egyén -  tudatos vagy öntudatlan -  tapasztalatainak lefordítása olyan 
cselekedetekre, amelyek külsőleg megfigyelhetők.” A „magatartási”, illetőleg 
„kommunikációs” színről, vagyis a nyelvfejlődésnek a további alakulásáról itt 
(egészen röviden) hadd mondjak el csak annyit: különböző szakterületek 
tudósainak, az agykutatónak (pl. Katona Ferenc), mint láttuk, a kibernetikus 
Norbert Wienernek, a pszichológusoknak, a pedagógusoknak és 
nyelvészeknek a véleménye találkozik egy ponton: a beszédtapasztalat (Gósy- 
Laczkó) fontosságának felismerésében. Ebből az is következik, hogy 
kondicionálással (Török Tamás), tudatos ráhatással befolyásolható, 
fejleszthető.

3. A gyermeknyelvben a fejlődés vonala könnyen kitapintható. A felnőttek 
nyelvhasználatát, beszédszokásait is valójában a tapasztalaton alapuló 
mechanizmusok alakítják. A lényeges különbség a nyelvi kompetenciában 
van. Emellett a felnőtt ember tudatában él egy elképzelés is arról, hogy 
mondanivalójának a konvenciók szerint milyen formát kell kapnia; a 
normativitás kategóriája is fontos tényező.

Az anyanyelvű beszélés -  közönséges esetekben -  a készség szintjén nagy 
egyéni különbségeket mutató minőségi keretek között általában 
automatikusan működik. Talán nem mindig a köznyelvi, a „kell-norma” 
szerinti, de valamilyen (egyéni, kisközösségi stb.) mérce szerint 
elfogadhatónak tartott „van-normával” (Kiss Jenő terminusai) minden beszélő 
rendelkezik. A van-norma és a kell-norma közelítése, közeledése egy olyan 
tudatosítási folyamat, amely a beszélés minőségének az emelését célozza egy 
eszményinek -  de legalábbis jobbnak, szebbnek, hatékonyabbnak -  minősített 
nyelveszmény felől közelítve meg a nyelvhasználatot. A nyelvészek, 
nyelvművelők ezen a területen munkálkodnak.

Az általuk szóvá tett, megváltoztatni kívánt jelenségek közt sok olyan is 
van, „amelyek nem a nyelvi rendszer hibái, hanem a nyelvet beszélő ember 
tévedései” (NymKk 11:340), tehát kiküszöbölésüknek alapfeltétele a
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tévedések/tévesztések tényének a tudatosítása. Először is a beszélő emberben, 
s ezzel, a folyamat egy későbbi fázisában, az érintett közösségben is (ha a 
ráhatás hatékony). A feladat az „előítélet” (Büky) megszüntetése. Ezen 
változási folyamat során nemcsak „a beszédnormák interferenciája” (Büky) 
következhet be, de -  markánsabb esetekben -  a nyelvi változásmechanizmusa 
is működésbe léphet, úgy, ahogy azt W. Labov, aki a társadalmi rétegek 
mobilitásának nyelvi vonatkozásait vizsgálva szerzett magának hírnevet, egy 
1975-ben közreadott tanulmányában (A nyelvi változás mechanizmusa) 
bemutatja. Labov ebben a munkájában a nyelvi (fonológiai) változást egy 
tizenhárom fokozatból álló folyamatként állítja elénk. Ha leírását 
megkíséreljük rávetíteni a fel-föl típusú alakváltozatok használatát vizsgáló 
megfigyeléseink eredményeire, azt tapasztalhatjuk, hogy ezekhez fűződő 
beszédszokásaink főbb vonalakban egy hasonlóan spirálszerű mozgásvonalat 
követnek. Szociolingvisztikai vonatkozások is fölfedezhetők itt is, hasonlóan, 
mint Labov leírásában. Csakhogy Labovnál a változás folyamatát az indítja el, 
hogy adva van egy alacsonyabb rendű és egy magasabb rendű vagyis 
presztizsformátum, a fel-föl típusú alakváltozatoknál viszont -  s ez lényeges 
különbség -  egy tévhit, babona, előítélet indítja be ezt a változási folyamatot. 
Ennek következtében a ténylegesen és eredetileg egyenértékű alakzatok egyike 
a használatban presztizsmodellként kezd el viselkedni. Vagyis működésbe lép 
egy hiperkorrekciós mechanizmus, s indokolatlan és fölösleges változások 
következnek be a nyelvi rendszerben is. Ezzel kapcsolatos megfigyelésem 
eredményeit Az e-t ö-vel váltó szabad altemánsok viselkedése a vajdasági 
magyar nyelvben... c. dolgozatomban foglaltam össze.
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MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ

A VAJDASÁGI MAGYAR DIÁKNYELV 
NAPJAINKBAN

Matijevics Lajos sokat foglalkozott a nyelvi rétegeződés kérdéseivel. 1972- 
ben jelent meg A vajdasági magyar diáknyelv c. könyve, 1979-ben pedig Az 
utca nyelve. A vajdasági magyar diáknyelv voltaképpen doktori értekezésnek 
készült, a szerző egy évtizednyi munkájának eredménye. 1961-től 1968-ig 
gyűjtött huszonhat vajdasági helység harmincnyolc iskolájában. Mintegy 1500 
szót és 20 szókapcsolatot szótárazott, néhány szó elterjedtségét térképen is 
ábrázolja. Művében a szerző foglalkozik a diáknyelv keletkezésével, 
mibenlétével, a diákszókincs gazdagításának módjaival. Szerinte a tanulók 
csoportnyelvének a kialakulásához a következő tényezők járulnak hozzá: a 
közösséghez való tartozás érzése, a kívülállóktól való elkülönülés, 
szembeszegülés a felnőttekkel, tréfálkozás, csúfolódás, utánzás, vagánykodás 
stb. A diáknyelv olyan sajátos beszéd, amely csak szókincsében tér el az 
irodalmi nyelvtől, a köznyelvtől és a népnyelvtől. A diákok főleg játszi 
szóképzéssel, szócsonkítással, szóferdítéssel, a tárgyképek hasonlósága 
alapján való névátvitellel, továbbá szókölcsönzéssel gazdagítják 
szókészletüket. Főleg az argóból vesznek át szavakat, de a szerb nyelvből, a 
németből, a cigányból is merítenek.

Jómagam korábban a nyelvi rétegeződésnek inkább elméleti kérdéseivel 
foglalkoztam, csupán a nyolcvanas évek derekán kezdtem el szavakat 
gyűjteni. Történetesen én is diáknyelvi szavak iránt érdeklődtem, egyrészt 
idegennyelv-szakos hallgatóimtól, másrészt pedig a Képes Ifjúság Nyelvi 
játszótér c. rovatának olvasóitól. Meglepődve tapasztaltam, hogy számos 
olyan szó bukkant fel, amely Matijevics Lajos könyvében nem fordul elő, vagy 
másképpen szerepel. Az igaz, hogy nekem néhány olyan helységből is van 
anyagom, ahol Matijevics nem végzett gyűjtést (Csemye, Horgos, 
Ürményháza), de ez önmagában nem bizonyul elegendő magyarázatnak a 
jelenség megvilágításához. Azt hiszem, hogy inkább másról van szó, 
mégpedig a diáknyelv természetéről. Mivel mindig más és más korosztály 
kerül diákkorba, nyilvánvaló, hogy nyelvezete sem teljesen azonos az előző 
korosztályéval. Persze az egyik generáció sok mindent átvesz a másiktól, 
megvan a nyelvhasználat folytonossága, viszont újít is, szükségleteinek 
megfelelően alakítja a maga nyelvét. A diáknyelv tehát változékony.
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Egyáltalán nem kell csodálkozni azon, hogy az én gyűjtésemben szereplő 
korosztályok nyelvhasználata némileg különbözik azokétól a korosztályokétól, 
amelyekkel Matijevicsnak volt alkalma találkozni, hiszen az utóbbiak 
jószerivel szülei lehetnek az előbbieknek.

Jellegzetes példaként szolgálhat az elégtelen osztályzat megnevezéseinek 
sorozata, amely Matijevicsnál 54 címszóból áll, ennyiféleképpen nevezték 
meg a hatvanas években diákjaink az egyest. Csupán néhányat említek 
közülük: ász, búger, cövek, daci, gamesz, kampó, keca, szalmaszál, 
villanykaró stb. Az én gyűjtésemben további 9 változata van az egyesnek: 
betolej, bika, gamcsi, hosszú meg egyenes, kancsi, karó, monying, valamint a 
villám (a dupla egyes megjelölésére) és a betony (amely három egyes közös 
neveként szerepel). A matematikaóra Matijevicsnál 17 változatban fordul elő 
(halál óra, makszi óra, mát, mate, matek, matesz, matéz, matézis, matex, 
mati, matúra, matyematika, matyesz, matyi, matyika, szanyó, utolsó ítélet). A 
nyolcvanas évek diákjai tovább gazdagították a megnevezéseket az algebrai 
értetlenséggel és a tört-csapdával. A kerékpárt is különféle néven emlegették 
negyed évszázaddal ezelőtt a diákok: bicaj, bringa, cajgli, cikli, kenyérgőzös, 
cabigli, zajgli stb. Mai utódaik kiötlötték még a bicaklit, a csoppert, a drekket 
és a drótkecskét.

Napjaink diáknyelvében olyan szavak is találhatók, amelyek Matijevicsnál 
más alakban, illetőleg más jelentésben fordulnak elő. A 'lány' jelentésű cica 
szó helyett a hatvanas években a cicuka járta, a földrajz egyik neveként nem a 
fölcsi szerepelt, hanem a förcsi stb. Adatközlőimnél "beír* értelemben (is) 
használatos a beköp is, Matijevics diáknyelvi szótárában 'érdekest mond', 
'elárul', 'tévesen mond' a jelentése. Gyűjtésemben a piszi orra vonatkozik (a 
pisze származékaként), a hatvanas években pisztolyra mondták.

Gyakran megtörténik, hogy a diáknyelv köznyelvi szavakat szerepeltet más 
értelemben. Ez különösen igék esetében tapasztalható napjaink 
diáknyelvében. A nyakai például azt jelenti, hogy nagyban eszik, a nyivákol 
azt, hogy énekel, a nyúz pedig, hogy feleltet.

A diáknyelvnek sajátos állandó szókapcsolatai is vannak. Matijevics 
anyagában szerepel többek között a Csikorgatja a fogaskereket (azaz sokáig 
gondolkodik), az Ez már döfi! (vagyis ez igen, ez jó, ez megfelelő), a 
Megalszik a tej a szájában (vontatottan, nehézkesen felel), a Melegíti a széket 
(sokat tanul). Az én gyűjtésemből megemlíteném a Behúz egy karót (azaz 
egyest ad), a Fejemen csírázik ki az a bolhász (illetve: unom már a 
biológiatanárt), az Igyál vizet! (vagyis ne unalmaskodj) stb.

Miért érdemes Matijevics Lajos nyomdokain haladva újra meg újra 
bepillantani a diáknyelv életébe? Azért, mert olyan nyelvváltozatról van szó, 
amely bővelkedik új elemekben, és amelynek igen nagy a stiláris ereje. 
Mennyivel kifejezőbb, ha azt mondja a diák, hogy A tantárs engem pecázott ki
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a karóalbumból, ahelyett, hogy A tanár engem hívott fel az osztálykönyvből. 
Vagy egy másik példa: A sulibakter megrázta a kolompot. Köznyelven szólva: 
Az iskolaszolga csengetett. A diáknyelv szinonima-bősége, hogy ugyanazt a 
fogalmat igen sokféleképpen meg tudja nevezni, szintén stiláris erejét mutatja. 
Végül, de nem utolsósorban ötletessége, humora is érdemessé teszi a 
diáknyelvet arra, hogy felkeltse figyelmünket. Amikor (mint láttuk) algebrai 
értetlenségnek nevezi a matematikaórát, kecakatalógusnak az osztálykönyvet, 
kobakborítónak a sapkát, drótkecskének a kerékpárt, uborkának az orrot, 
lócitromfoltozónak a pedellust, bolhásznak a biológiatanárt stb. A diáknyelv 
eleven, ötletekben gazdag, folyton meg-megújuló változata, színfoltja 
nyelvünknek. Nemzetiségi, vagy ha úgy tetszik, kisebbségi körülmények 
között külön jelentősége van, arról tanúskodik, hogy él még nyelvteremtő 
ereje a közösségnek.
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LÁNCZ IRÉN 

A KÖZNYELVŰSÖDÉS ÚTJÁN

Számos nyelvközösségben előfordul, hogy a beszélők bizonyos része 
ugyanannak a nyelvnek két vagy több változatát használja különböző 
feltételek mellett. A legközismertebb példa erre a sztenderd nyelvnek és a 
nyelvjárásnak a használata. A szituációk egyik sorában csak az egyik változat 
a megfelelő, a másikban a másik. A nyelvjárást beszélők nagy része is ismeri 
és használni is tudja a köznyelvet, és bizonyos szituációkban át tud váltani az 
egyik nyelvhasználati formáról a másikra. Nyelvünk esetében a helyzet 
mégsem ilyen egyszerű. „Tiszta” nyelvjárásban ma már csak nagyon kevesen 
beszélnek. A nyelvjárások is változnak, a nyelvjárási alakok mellett 
megjelennek a köznyelviek is, melyek fokozatosan kiszorítják az 
archaikusakat. A köznyelv egyre erősödő hatásának eredményeképpen 
fokozatosan kialakulnak a nyelvjárásoknak a köznyelv felé hajló változatai, a 
regionális köznyelvek, melyekben megtalálhatók az alapjukat képező 
nyelvjárás egyes jellemző sajátságai, de a változás egyértelműen a köznyelv 
felé mutat.

A nyelvjárási és a köznyelvi alakok váltakozva történő használata számos 
kettősséget teremtett nyelvhasználatunkban. A tarkaságot csak fokozza, hogy 
magában a köznyelvben is élnek alakváltozatok. A nyelvi alakok váltakozásai 
a normát érintik. A norma társadalmi szükségszerűség, a nyelvhasználóval 
szemben követelményforma. Csakhogy a követelményeknék nem mindenki 
tesz eleget. Gyakran hallhatunk ilyen-olyan vétségeket a köznyélven beszélők 
körében is, olyankor is, amikor az igényes köznyelv használata a kívánatos, 
amely mégsem tűr meg olyan változatokat, melyeknek nyelvjárási vagy egyéb 
alapjuk van. A nyelvhasználatban jelentkező változatokat számon kell 
tartanunk, tudni kell, kik használják a helytelen formákat, milyen 
szituációkban, milyen nyelvi környezetben. Az élőnyelv vizsgálata mindezt 
számba veszi. Hogy miként alakul a variánsok sorsa, nem tudhatjuk, sok 
mindentől függ, lesz-e nyelvi tény egy-egy ma még rossznak tartott alakból. 
Döntő lehet az, hogy a társadalom melyik műveltségi szintjéről indul el a 
változat, mely csoportok melyik változatot részesítik előnyben. Ha magasabb 
társadalmi közegből indul el a változás, gyorsan utat tör magának, az alsóbb 
társadalmi rétegek is elfogadják, és nagy az esélyük arra, hogy 
presztizsváltozatokká váljanak.
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Tény az, hogy nem egy hangtani és alaktani jelenség esetében változatok 
élnek, a most presztizsváltozatoknak tartottak mellett elítélendő, a köznyelvi 
normától eltérő formák is használatosak. A köznyelvi norma elsajátításában 
nagy szerepe van az anyanyelvtanításnak. Az az anyanyelvismeret, melyet a 
gyerek magával hoz az iskolába, sokszor kevés, mert a norma, melyet követ, a 
nyelvjárás normája, és nem a köznyelvi norma. Aki a nyelvjárást vagy a 
regionális köznyelvet sajátítja el a családban, az iskolában fokozatosan tanulja 
meg a köznyelv szabályait, és tér át -  ideális legalábbis ez volna -  az igényes 
nyelvhasználati formára.

Az alábbiakban néhány olyan morfológiai jelenséget mutatok be, amely 
rávilágít a nyelvhasználat bizonytalanságaira, arra, hogy bizony eléggé rögös 
az út, amely a köznyelvűsödés felé vezet. Az adatokat szabadkai diákok 
körében gyűjtöttem kérdőív segítségével, melyben kétféle feladat szerepelt: 
grammatikalitási ítéletek és mondatkiegészítés. A megadott mondatokról el 
kellett dönteni, hogy helyesek-e vagy sem. Ezek között a mondatok között 
voltak helyesek, és olyanok is, melyek stigmatizációs és hiperkorrekciós 
eseteket tartalmaztak. A feladat másik részénél megadott igető alapján kellett 
a mondatokat kiegészíteni.

A stigmatizáció és hiperkorrekció jelenségével sokat foglalkoznak 
mostanában az élőnyelv kutatói. Pléh Csaba a stigmatizációval kapcsolatban 
abból a feltételezésből indul ki, hogy „a nyelvben vannak természetes 
egyszerűsítési folyamatok, melyek azt eredményezik, hogy az aktuális közlési 
helyzetben a rendszer egészében meglevő különbségek eltűnhetnek, formai 
különbségek neutralizációja lép fel”. A neutralizáció azáltal válik szociális 
stigmatizációvá, hogy a kevésbé iskolázott beszélő nem használja a kiegészítő 
ellenőrzést. A hiperkorrekció pedig úgy fogható fel, „mint a nyelvi 
folyamatokat irányító aktív tényező, mely a természetes tendenciák feletti 
ellenőrzést célzó erőfeszítést túlzó, kiteijesztett használatát jelenti”. Vagyis az 
alakot, mely az egyik kontextusban stigmatizált, a másikban, ahol helyes, sem 
merik használni, nehogy hibázzanak.

Az általam vizsgált jelenségek esetében is megjelennek a formapárok, 
melyek hol stigmatizációk, hol hiperkorrekciók.

A szakirodalom szerint az igék feltételes mód egyes szám első személyű 
alakjaiban terjed a -nák féle igeragozás. A normától való eltérés miértjére 
többféle magyarázat van. Van, aki szerint a magánhangzóilleszkedéssel 
magyarázható, mások nyelvjárásiasságnak tartják. Van olyan nézet is, hogy a 
nyelvi gazdaságosságra, az egyszerűbb megoldásra való törekvés 
következtében jön létre, de az analógia hatása is szóba kerül. Megjegyzendő, 
hogy a vajdasági nyelvjárásokban mindenütt előfordul a -nákozás, mégis 
meglepő, hogy a -nák-os alakot, mely a mondatban stigmatizált, nem 
normatív alak, a tanulók 81,93%-a fogadta el helyesnek. A
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mondatkiegészítésekből azonban kiderül, hogy bár kevesen, de vannak, akik 
pontosan tudják, hol kell a -nék-et használni. A 169 tanulóból mindössze 21- 
en (12,42%) voltak következetesek, 47-en (27,81%) csak a -nák-os alakot 
írták be, a többiek megoldásaiban vagy ingadozás van (101 tanuló -  59,76%), 
vagy nem tudtak mit kezdeni a feltételes módot igénylő mondatokkal. Úgy 
látszik, maga a feltételes mód használata okoz gondot, többen kijelentő 
módban ragozták az igét.

Legnagyobb százalékban (74,11%) abban a mondatban választották a 
feltételes mód helyes alakját, amelyben az ige a fömondatban állt, és az utána 
következő mellékmondatban is volt egy normatív alak. Sokkal kevesebben 
választották a megfelelő ragozást abban a mondatban, melyben a fomondat 
követte a mellékmondatot, és a mellékmondatban volt egy helyesen használt - 
nák-os alak. Tehát a többes szám 3. személyű alakja erősen motiválja a 
rossznak minősített alak jelentkezését, vagyis a morfológiai körülmény is 
meghatározó szerepű.

Bizonytalanság van az illativusi -ba és az inessivusi -bán használatában is, 
bár a két rag alkalmazásának szabályait jobban ismerik a gyerekek, mint a 
feltételes módét. Az ingadozásnak az az oka, hogy a -ba ragos formát a norma 
egy bizonyos jelentésben előíija, míg egy másik kontextusban hibának 
minősíti, stigmatizálja. Függetlenül attól, hogy viszonylag sokan döntöttek jól, 
és jónak minősítették a helyes változatokat, 160-ból 43-an elfogadták a -ba 
helytelen használatát, a stigmatizált változatot az egyik mondatban, és 3 1-en a 
-bán helytelen használatát, ez viszont a hiperkorrekció jelenlétét mutatja. A 
„túljavítás” azonban a mondatkiegészítéskor alig haladja meg a 6%-ot, tehát 
fiataljaink nyelvét nem jellemzi az erőteljes hiperkorrekciós tendencia (a 
magyarországi vizsgálatok ilyen tendencia erősödését jelzik). Az 
alaptendencia azonban nálunk is a két forma egybeesése a -ba alakban. 
Sokatmondó adat, hogy az egyik mondatban szereplő mostanában-t tíz
egynéhány an mostanába-ra javították ki.

A harmadik jelenség, melyet vizsgáltam, a -suk, -sük-ölés volt. Tudjuk, 
hogy a felszólító módú igealak egy bizonyos szerkezetben helyes, a másikban 
helytelen. A helytelent 154-ből 98-an elfogadták (63,63%), tehát erős a 
stigmatizáció. A helyes alakok elutasítása 14,20%-os (22-en jelezték 
helytelennek), ez jellegzetes hiperkorrekciós jegy. A mondatkiegészítésekben 
is vannak tévedések, a kijelentő mód helyett 167-ből 11-en, végül is nem 
sokan, a felszólító módot választottak. De ennél többen, 23-an a bánáti 
nyelvjárásokra jellemző kinyiti, választi formák mellett döntöttek.

Az ikes igék ikes és iktelen ragozása nyelvünkben egymás mellett élő 
variánsokat hozott létre. Szinte ugyanannyian fogadták el az ikes ragozású 
alakot, mint az iktelent (az iszik ige volt a mondatban). Meglepő, hogy az 
alszik igét is majdnem ugyanannyian ragozták ikesen (a kijelentő mód egyes
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szám első személyében), mint iktelenül. Az elkésik esetében viszont csökken 
az ikesen ragozott igealakok előfordulása. Úgy látszik, a ragozási forma egy- 
egy szóhoz is kötődik. Akárhogy is alakulnak a számszerű adatok, tény, hogy 
az ikes igék külön ragozása él a gyerekek tudatában. Bár sok mindenre a 
részletes elemzés ad választ -  erre pedig ezúttal nincs lehetőség - , 
befejezésként fontosnak tartom megemlíteni, hogy lényeges különbségek 
vannak az 5. és 7. osztályos tanulók megoldásai között. A hetedikesek 
nyelvérzéke kevésbé ingadozik, nyelvi ismereteik alapján igazodni tudnak a 
köznyelvi normákhoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy az anyanyelvoktatás 
hatékonyságát nem kell növelni.
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KATONA EDIT

A FÜGGŐ IDÉZÉS SZERB-MAGYAR 
KONTRASZTÍV VIZSGÁLATA

A kontrasztív vizsgálatok azonkívül, hogy betekintést nyújtanak két nyelv 
rendszerének azonos vagy eltérő vonásaiba, az alapnyelvi kutatásokhoz is 
kapcsolódhatnak. Feltárhatnak ugyanis a két nyelv rendszerében olyan 
megoldatlan feladatokat, amelyek egynyelvi kutatásokban fel sem tűnnek, 
vagy érdekes adalékkal szolgálhatnak a leíró nyelvtanban felmerülő vitás 
kérdések tisztázásához vagy egyes tételek igazolásához.

A magyar nyelvészetben izgalmas vitatéma volt az elmúlt évtizedekben a 
függő beszéd. Az egymással feleselő vagy az egymás tudományos eredményeit 
továbbvivő dolgozatok egyre pontosabban kifejtették a régi leíró 
nyelvtanokban még csak érintett nyelvi sajátosságokat. (Ezeket a kutatásokat 
sürgették és feltételezték a beszélt nyelvben és az irodalmi nyelvben 
végbemenő változások is.)

A tárgyi mellékmondat szerb-magyar kontrasztív vizsgálatakor számomra 
is a függő beszéd tanulmányozása mutatkozott a legtermékenyebb területnek. 
Egyrészt mert itt jelentkeztek a legrelevánsabb különbségek a két nyelv 
között, másrészt épp ezekből a különbségekből adódóan a szerb fordításokban 
mintegy tárgyiasulnak a magyar függő beszédnek elméletileg már feltárt 
jellegzetességei. A sajátos típusú magyar idézőmondatok vezérigéiben 
szintetizálódott kettős jelentés a szerb ekvivalensekben szétválik, az elméleti 
megállapítások gyakorlati bizonyítást nyernek.

A függő beszéd

A magyar nyelvtanok a mellékmondatokat általában mondatrészi 
funkciójuk szerint osztályozzák, a tartalmi szempontokat csak másodlagosan 
említik (az ún. sajátos jelentéstartalmú mondatok esetében). A szerb leíró 
nyelvtanok viszont a tartalmi szempontokat tekintik elsődlegesnek, a 
mondatrészi funkció nem szolgál alapul a mellékmondatok csoportosításához, 
így például a Stevanovié-féle nyelvtan a függő beszédet a közlő mondatoknál 
(izrične rečenice) tárgyalja, de nem tartja lényegesnek, hogy melyik 
mondatrészt fejezi ki. A MMNYR és a MMNY a tárgyi mellékmondat 
altípusának tekinti a függő idézetet, megjegyzi azonban mindkét nyelvtan,
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hogy más mondatrész szerepét is betöltheti, pl. alanyét, jelzőét. Más munkák 
mód-, ok-, eszköz- és célhatározói szerepköréről is említést tesznek.

A függő idézésben vannak azonos vonások a két nyelvben, pl. szükség 
esetén a személyeltolódás, a megszólítások és indulatszók elmaradása, a 
helyhatározói és időhatározói viszonyok módosulása. Nem ez a helyzet az 
igemódokkal. A magyar függő idézetben ugyanazok az igemódok 
használatosak, mint az egyenes idézetben. A mellékmondat modalitását nem 
befolyásolja a tőmondat igéje (az ún. vezérige). Tehát az egyenes idézet 
felszólító módú állítmánya a függő idézetben is felszólító marad, erre azonban 
a szerb nyelvben nincs mód.

... és mondja meg a papnak, hogy tiszteltetem, és ha lehet, még ma 
jöjjenek el a harangért. (Beszterce. 27. o.) -  i recite popu da ga pozdravim i 
ako može, još danas da dođu po zvonu. (Opsada. 26. o.)

Azt indítványozta, hogy feküdjenek le. (Édes. 709. o.) -  Predložio je da 
legnu. (Ana 26. o.)

A szerb nyelvben a felszólító (imperatív) az egyes és többes szám második 
személyén kívül legfeljebb többes szám első személyében szokott előfordulni 
(egyszerű mondatban is). A közvetett felszólítás a leíró felszólító mód 
segítségével valósul meg (da radimo da ih pomirimo). Az imperatív árnyalat 
akkor jut jobban kifejezésre, amikor valódi felszólító módú igealak mellett van 
a da kötőszóval bevezetett mellékmondat. Ilyenkor a mellékmondatban levő 
da kötőszós függő idézetbe beleérezhető az előtte álló felszólító módú ige 
jelentése. Erről győződhetünk meg akkor is, ha Stevanovié-féle nyelvtanban a 
felszólító mondatokat (imperativne rečenice) mint a közlő típusú összetett 
mondat alcsoportját tanulmányozzuk. A tőmondatokban feltűnően gyakori a 
parancsolást jelentő ige (zapovjeda se, zahtjevao je) vagy a felszólító módú 
állítmány. A mellékmondatnak erősebb felszólítói színezetet (a harmadik 
személyre vonatkozóan) elsősorban a neka kötőszó adhat.

Mondjátok meg az uratoknak, vigye szegény fejét valami hideg zuhany 
alá, ahelyett hogy ilyen leveleket irkáljon. (Beszterce. 55. o.) -  Recite vašem 
gospodaru neka stavi svoju jadnu glavu pod neki hladan tus umesto što 
škraba ovakva pisma. (Opsada. 54. o.)

A felszólító módról szóló fejezetben Stevanović ki is mondja, hogy valódi 
felszólító módú ige nem is állhat mellékmondatban. (SSHJ 2. 706. o.) Milka 
Ivić ezt úgy pontosítja, hogy felszólító módú ige csak egyenes idézetben állhat, 
függő beszédben automatikusan felváltja a da+P (praesens). A da+P szerinte 
az imperativus kombinatorikus variánsa. A továbbiakban lefordítom a Milka 
Ivić által felhozott példákat az iménti állítások illusztrálására.
Egyenes idézet Függő idézet
1. Kažem ti: ćuti. Kažem ti da éutis.
Mondom: hallgass. Mondom, hogy hallgass.
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2. Molim te: ne viči. 
Kérlek: ne kiabálj.

Molim te da ne vičeš. 
Kérlek, (hogy) ne
kiabálj.
Poručuju ti da ne ide$.
Azt üzenik, (hogy) ne 
menj.
Telefonirali su da
poSaljeS
odmah odgovor.
Telefonáltak, vagy azt 
telefonálták, hogy küldd 
el rögtön a választ.

3. Poručuju ti: ne idi. 
Azt üzenik: ne menj.

4. Telefonirali su: 
poSalji
odmah odgovor.
Azt telefonálták: küldd 
el rögtön a választ

A példamondatokból láthatjuk, hogy a szerb egyenes idézet felszólító módú 
igealakjai megváltoznak a függő idézetben, a magyar mondatokban viszont 
ugyanolyan alakban vannak jelen mindkét idézési formában.

Hadrovics László A funkcionális magyar mondattan c. művében bírálta a 
magyar nyelvtanok függő mondatokról alkotott felfogását, és az ún. „kettős 
funkciójú” („érzelmi momentumokkal színezett, beszélést jelentő”) igékről 
megállapítja, hogy azok egyrészt úgy szerepelnek, mint a függő beszédet 
bevezető igék (mond, beszél, mesél), másrészt váiják a bennük rejlő érzelmi 
momentumok okának megjelölését is. (Hadrovics, 203. o.) Fontos 
megállapítása, hogy a függő beszédben az okadás szintaktikai kényszere van 
jelen, a határozóiban pedig csak a szemantikai. A célhatározói mondat és a 
függő beszéd kapcsolódásáról szólva, felhívja a figyelmünket arra „hogy a 
célképzet már benne lappang az érdeklődést kísérő testi jelenségek 
kifejezésében”. (260. o.) A mondás vagy gondolkodás kísérőjelenségeit 
kifejező igékről megállapítja, hogy ezek magukba szívják a mond vagy gondol 
igét, s a tőmondatban tartalomváró szóként jelennek meg, hogy azután a 
mellékmondat függő beszéd formájában fejtse ki a tartalmukat.

Hadrovics függő beszéddel kapcsolatos nézeteit továbbgondolva Molnár 
Ilona a tőmondattal mondatrészi kapcsolatban nem lévő mellékmondatokról 
beszél, s a kettős funkciójúakról szólva megjegyzi, hogy azokban nem a 
határozói jelleg a domináns tényező, hanem az, hogy nincsenek mondatrészi 
viszonyban a tőmondattal. Úgy véli, ha nincs kitéve az utalószó a Dicsekszik, 
hogy típusú mondatokban, függetlenül attól, hogy kitehető-e, ezek a 
mondatok a főmondattal mondatrészi viszonyban nem lévő mellékmondatok. 
Ezek jellegzetessége, hogy őrzik az élőbeszéd sajátosságait, nem tényt, hanem 
közlést fejeznek ki, s az alanytól származó szubjektív megítélést tartalmaznak, 
ezt hangsúlyozzák. A főmondattal szerkezetileg nincsenek kapcsolatban, csak 
szemantikailag eredménytárgyasak.
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A szerb és a magyar függő beszéd között épp ezen a ponton van a 
legnagyobb különbség. A szerb nyelvben az idéző mondategység igéje és a 
hozzá kapcsolódó mellékmondat mindig szoros vonzatszerkezeti viszonyban 
van. A magyar függő beszédben viszont elképzelhető igen laza viszony az 
idéző mondategység és a mellékmondat között. Ugyanazon mondást jelentő 
ige a mellékmondathoz való viszonyában tranzitív és intrazitív alakjához is 
kapcsolódhat mellékmondat. Ez igen árnyalt kifejezési lehetőségeket biztosít. 
A tőmondattal nem mondatrészi kapcsolatban lévő mondást jelentő vezérigéjű 
mellékmondatok fordításakor azonban kitűnik, hogy ezt a mondatot éppúgy 
fordítják szerbre, mintha tranzitív igéhez, illetve az ige tranzitív alakjához 
járuló mellékmondat lenne. Ez természetes is, hisz a szerb nyelvben nincs 
alanyi és tárgyas ragozás.

... és a második emeleti folyosó karfájára hajolva kiabált, hogy minden 
szocit föl kellene akasztani (Édes. 716.) -  ... I nagnuvši se nad ogradu drugog 
sprata vikala da bi sve socijaliste trebalo obesiti. (Ana. 33. o.)

Számos esetben a tárgyatlan beszélést jelentő ige mellé tranzitív ige 
beiktatására is szükség van, amihez azután kapcsolódhat a fordításban az 
idézet:

Köhintgetett, közbeszólt, hogy várják őket Egerben, csak menjenek le... 
(Édes. 784. o,) -  Kašljucao je, upadao im u reč i govorio da ih čekaju u 
Egeru, neka samo odú. (Ana. 97. o.)

A kettős funkciójú igékhez kapcsolódó magyar mellékmondatok esetében 
sokat számít, hogy a főmondatban ki van-e téve az utalószó, mert az elveheti a 
tárgyatlan ige után a függő jelleget. A szerb nyelvben viszont, ha meg is 
határozható az utalószó, nem teszik ki (csak ha az igen kötelező vonzatáról 
van szó). A Dicsekszik, hogy, ill. az Azzal dicsekszik, hogy mondattípusok 
fordítása egyaránt hvalio se da. így a tényközlés és az idézés nem különül el 
élesen. A fordításokban is gyakran a magyarban határozóinak nevezett 
funkció domborodik ki, a függő jelleg elsikkad.

... káromkodott, hogy valaki megint nyitva hagyta a padlásajtót... (Édes. 
813-14. o.) -  ... i psovao je sto je neko opet ostavio otvorena vrata od tavana. 
(Ana. 124. o.)

Ha a magyar idéző mondat igéje testmozgást jelent, vagy a beszélést kísérő 
mozdulatot jelzi (kihagyva a mondást jelentő igét), a szerb fordításban ezt be 
kell iktatni, amennyiben érzékeltetni akarjuk, hogy függő beszédről van szó.

... arcát egy fehér viola felé hajtotta, rámutatott, hogy azt küldjék fel 
Tatárékhoz a névjegyével együtt. (Édes. 789. o.) -  ... nadnosio lice nad neki 
beli struk Sebőja, pokazivao na njega i zamolio da ga sa njegovom vizit- 
kartom pošalju kod Tatarevih. (Ana. 102. o.)
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Szerb szöveg magyarra fordításakor is előfordul, hogy a fordító él azzal a 
lehetőséggel, hogy a függő beszédet élőbbé tegye,, és jelentéssűrítő kétfünkciós 
intranzitív igéhez kapcsolja az idézetet:

Partizani su u šali govorili da ée posle rata Nikola biti komesar za ishranu. 
(Daleko je. 47. o.) -  A partizánok sokszor tréfálkoztak, hogy a háború után 
Nikola élelmezési megbízott.... lesz. (Majd megvir. 47. o.)

A függő kérdést tartalmazó mellékmondat a magyar és a szerb nyelvben is 
főleg a beszélést, gondolkodást, érzéseket kifejező igékhez kapcsolódik. (A 
magyar nemritkán mozgást jelentő és a beszélés kísérőjelenségeit kifejező 
igéhez is kötődik.) A magyar függő kérdésben a hogy kötőszó el is maradhat, 
de ki is lehetne tenni a kérdőszó elé, ellenben a szerb nyelvben da kötőszó 
csak akkor fűzheti a függő kérdést a főmondathoz:, ha maga a da kötőszó is a 
kérdőszó része: da li. A szerbben a függő kérdés mindig a kérdőszóval 
kapcsolódik a tőmondathoz, és mindig a mellékmondat élére kerül.

Elmondta, hogy ekkor meg ekkor mit csinált... (Édes. 876. o.) -  Ispričala 
m űje štaje tada i tada radila... (Ana. 183. o.)

Ha a beszélés kísérőjelenségét fejezi ki a magyar idéző mondategység 
intranzitív igéje, a szerb fordításban szükségessé válik egy mondást jelentő 
tranzitív ige megjelenése, ennek természetes kiegészülése az idézet.

Elismerte, hogy szép dolog lenne, de nevetett, hogy minek egy cselédnek 
féijhez menni, addig boldog, amíg lány. (Édes. 833. o.) -  Primala je da je 
udaja lepa stvar, ali se smejala i pitala zbog čega bi se udavala jedna sluškinja 
koja treba da je sreéna sve dotle dók je devojka. (Ana. 142. o.)

A tárgyi mellékmondatról szólva a leíró nyelvtan kiemeli azt az igen fontos 
sajátosságot, hogy a magyar tárgyi mellékmondat amellett, hogy kiegészíti a 
főmondat tartalmát, bizonyos értelemben önálló, független is a főmondattól. 
Állítmányának igemódját a tőmondat igéje nem módosítja. A főmondattal 
szembeni önállóság fokozottan vonatkozik a főmondattal nem mondatrészi 
viszonyban levő mellékmondatra. Ha össze akarjuk foglalni, hogy ez a 
szerkezeti lazaság a szerb nyelvben miért nem képzelhető el, a következő 
tényeket kell felsorakoztatnunk. A szerb nyelvben a vezérige szemantikája, 
modalitása dönti el, hogy függő beszédről lesz-e szó. A mellékmondat igéje 
nem jelezhet felszólítást vagy kérdést, erre a funkcióra a vezérszó mellett a 
kötőszók utalnak. A kiegészítői szerepű da kötőszóval bevezetett mondat 
szorosabb vonzata, valódi alárendeltje a vezér igének. Ez a szoros kapcsolat 
kizárja intranzitív igék vezérigeként való szereplését. A mellékmondat 
(igéjének) önállótlansága és a vezérige dominanciája pedig azt teszi 
nehézkessé, hogy a főmondat után különböző modalitású mellékmondatok 
következzenek (kivéve, ha a biti segédige áll a mellékmondatban).
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Beszélt a lánynak, hogy milyen szerencse, a világért se szalassza el... 
(Ana. 829. o.) -  Devojci je govorila da joj predstoji velika sreéa koju ne sme 
da ispusti ni za živu glavu... (Ana. 139. o.)

Az élőbeszéd jellegzetességeit a magyar nyelvben az egyenes idézeten kívül 
a tőmondattal mondatrészi viszonyban nem lévő mondatokkal adjuk vissza. A 
szeibhorvát nyelvben, ha a beszéd élő voltát akaiják érzékeltetni, inkább az 
egyenes idézethez folyamodnak. Ha a da kötőszós függő mellékmondatot nem 
találják elég élőnek, a tőmondat mondást jelentő igéje után kiteszik a 
kettőspontot, és következik az egyenes idézet. A magyarban még az egyenes 
idézetet is lehet hogy kötőszóval kapcsolni a tőmondathoz kapcsolt egyenes 
beszéd formájában. A szerb nyelvben azonban a da kötőszó egyenes idézetet 
nem kapcsolhat a tőmondathoz.

Az alábbi példamondatban sürítve láthatjuk a magyar idéző hogy kötőszó 
sokoldalú kapcsolódási lehetőségeit. Egyrészt a testmozgást jelentő igéhez 
való kötődését (a szerbben a mondást jelentő ige beiktatásával), másrészt a 
kapcsolt egyenes beszédben való alkalmazását (a szerbben a da kötőszó 
nélküli egyenes idézés megjelenését).

Ó, láttam én már ezt... sok cselédem féijhez ment... aztán jöttek, hogy az 
uruk veri, hogy nincs munkája, hogy jaj, méltóságos asszony, kezét 
csókolom, ha én még egyszer visszakerülhetnék ide... (Édes. 843. o.) -  O, 
vidcla sam ja to već... mnoge moje sluškinje su se poudavale... zatim su došle 
da se žale da ih muž tuče, da je pijanica, da je nezaposlen, joj, milostiva 
gospodo, ljubim ruke, ako bih se ja  jós jednom mogla vratiti kod vas... 
(Ana. 149. o.)

Dolgozatomban a függő beszédnek a szerb és magyar nyelvben eltérő 
vonásait igyekeztem bemutatni. Elsősorban magyar mondatok fordításaira 
támaszkodva fejtettem ki mondanivalómat, mert itt reflektálódnak leginkább a 
különbségek. Nagyszámú cédulaanyagom ugyanis azt bizonyítja, hogy 
szerbről magyarra fordítva teljesen problémamentes, beszélést jelentő igéhez 
kapcsolódó függő mondatokat kapunk az esetek nagy többségében. Persze más 
irodalmi művek fordításának tanulmányozása a fordító személyétől függően 
adhat változatosabb formákat is a magyarban, de ez a lényegen nem változtat.

A da kötőszóval bevezetett szerb mondatokról megállapítottam, hogy azok 
szerveződési, szintaktikai lehetőségei igen szélesek a szerbhorvátban, 
akárcsak a tartalmatlan hogy kötőszós mellékmondatoké a magyarban, csak 
más, szigorúbb szerkezeti szabályszerűségekhez igazodnak, kevésbé önállóak, 
mint magyar ekvivalenseik.
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BAGI FERENC

A BESZÉDHELYZET MINT A 
SZÖVEGSZERKESZTÉS ALKOTÓELEME 

MONDÓKÁINKBAN

A dolgozat címének és magának e dolgozat tárgyának pontosítása 
érdekében, hadd jegyzem meg mindjárt, hogy a magyar népi 
mondókakincsből elemzésem anyagát Matijevics Lajos Tíz, tíz, tiszta víz. 
Jugoszláviai magyar népi mondókák1 címmel megjelent gyűjteményének 
darabjai képezték, s azt is, hogy a szöveg terminust Deme László 
szövegdefiníciójának értelmében használom, elfogadva a szerző négy 
szövegszintet (szöveg, szövegmű, irodalmi szövegmű és költői szövegmű) 
megkülönböztető osztályozását is.2

Deme László szóban forgó szövegfelosztásának értelmében Matijevics 
Lajos gyűjteményének mondókái zömmel a második, egyszerű 
szövegcsoportba tartoznak. E besorolás nyomán a mondókák szerkezetüket 
tekintve, de néhány más sajátosságuk alapján is, az írott formájú szövegek 
közül a szakirodalomban bekezdésnyi h ír műszóval jelölt szövegekkel 
rokoníthatók. Ezeket Békési Imre a következőképpen határozta meg: „A 
bekezdésnyi hír lezárt szöveg (nincs beépítve magasabb szövegegységekbe), 
szerkezetét így kizárólag komponenseinek beépülési rendje határozza meg. 
Olyan tehát, mint a szövegműértékű mondat, amelynek formája szintén csak a 
felépítő elemek fajtájától és sorrendjétől függ: Tilos az átjárás! (Á - A), Az 
átjárás tilos! (A - Á).”3

A hasonlat, amellyel Békési Imre definíciójának pontosítása céljából él, 
egyrészt arra utal, hogy ezen az egyszerűbb szövegszinten belül is 
rétegeződéssel, belső tagozódással kell számolni, éspedig mind minőségi, 
mind szerkezeti/szerkesztési szempontból nézve, másrészt olyan tényezőkkel 
is, mint amilyenek a közléskörülmény, az előzetes ismeretek, a pillanatnyi 
beszédhelyzet stb.

A mondókákkal foglalkozva, főképpen válfajaik meghatározása közben, 
Matijevics Lajos ráérzett e népi alkotások szerkezetében megmutatkozó 
különbségekre. Erre a következtetésre juthatunk azokból a soraiból, 
amelyekben a mondókák funkciójuk alapján történő válfajokba sorolását 
követően, azok további, válfajokon belüli elrendezéséről szól. „A kötetet -  íija 
ekkor -  a legegyszerűbb, a legkönnyebb mondókákkal kezdjük, és így
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haladunk a nehezebb, az összetettebb szövegek felé. A csoporton belül szintén 
ezt az elvet alkalmazzuk, tehát a rövidebb, a fonetikailag könnyebb, a 
tartalm ilag egyszerűbb szövegekkel kezdjük, és fokról fokra haladva
közöljük a bonyolultabbakat ” (I. m., 222. o. Kiemelte, B. F.) Az e 
különbségek meglátását bizonyító jelzők (könnyebb, egyszerűbb, illetve 
bonyolultabb) osztályozó jelentése alól tehát nem vonható ki a mondókák 
szövegszerkezetére való utalás, noha ennek kérdésével a szerző kötete 
Utószavában ilyen értelemben tételesen nem foglalkozott. Ettől függetlenül 
azonban megállapítható, hogy a Békési Imre idézett definíciójában észlelt 
szövegmű-szintű szövegeken belüli tagozódás a csakúgy szövegmű-szintü 
szövegszintbe tartozó mondókák esetében is kirajzolódik. Ezt a tagozódást 
Matijevics Lajos a mondókák két csoportjának egymástól eltérő 
rendeltetéséről írva tette kitapinthat óbbá: „... az ilyen szerkezeti felépítés 
folytán -  szól a válfajokon belüli mondóka-elrendezés indoklása -  az 
egyívású, de különböző fogékonyságú és felfogású gyermekek egyaránt 
megtalálják a nekik megfelelő mondókákat.” (I. m., 222. o.) A mondókák 
említett két csoportja közötti különbséget támogatja továbbá a Matijevics 
Lajostól átvett idézetekből levonható következtetés, amelynek értelmében a 
könnyebb és egyszerűbb jelzőkkel kategorizált csoport darabjai (mint erre 
fentebb már utaltam is) mindenképpen szerkezetüket tekintve is egyszerűbbek 
kell hogy legyenek a másik csoportba sorolt, a bonyolultabbaknak minősített 
szövegeknél.

A szövegmű-szintű szövegek kategóriáján belüli különbségek létezése 
méginkább kitapinthatóvá válik, ha Békési Imre egy másik dolgozatában 
kifejtett, és úgyszintén a bekezdésnyi h ír kategóriájába tartozó szövegek 
elemzésének eredményeit is figyelembe vesszük, amelyek szerint: „... 
bőségesen tapasztalta(m), hogy már a három-, de még inkább a négy- és 
ötmondatos hírekben közvetlenül nem mondatrészekre, hanem előbb mondat 
fölötti szövegszerkezeti egységekre -  Deme László kategóriáit használva -  
t ö m b ö k r e  tagolódik a beszédmű,...”4 A szövegszinten belüli tagolódás 
tehát evidens, mert ahogyan nem lehet egyenértékű a Békési Imre emlegette 
bekezdésnyi h ír szövege a szövegműértékű mondattal, ugyanúgy tény, hogy 
különbséget kell tenni Matijevics Lajos mondóka-válfajain belül az 
egyszerűbb és bonyolultabb mondókák között.

A bekezdésnyi hír fogalomkörébe tartozó szövegekre, mint az Békési Imre 
második idézetéből kitűnik, a néhány mondatból való összeállás ellenére a 
szerkezeti egységekre, tömbökre (bevezetésre, tárgyalásra és befejezésre, azaz 
ezek benyomását keltő szerkezeti részekre) való tagolódás a jellemző, míg a 
szövegműértékű mondatokra, valamint az egyszerűbb mondókákra e 
tagolódás hiánya mutatkozik a legjellemzőbb szerkezeti sajátosságnak. Hogy 
ezek a szövegek is betöltik közlésfunkciójukat az kétségkívül magával a
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közlés körülményeivel, beszédhelyzettel magyarázható. Nem szorul ugyanis 
az magyarázatra, hogy Békési Imre szövegműértékű példamondata attól 
függően válik aktuálissá, vagy éppenséggel értelmetlenné, esetleg 
alkalomadtán (szerzői leleményként) komikus hatásúvá, hogy hol, milyen 
körülmények között jelenik meg, vagy figyelünk fel rá, illetve hol és miért 
hangzik el. Ilymódon a közléskörülmény, azaz kommunikáció esetén a 
beszédhelyzet az a tényező, amely a szövegben a bevezetés, tárgyalás-közlés 
és befejezés tömbjei közül leggyakrabban az előzményt, illetve a lezárást 
jelentő részeket helyettesíti.

A mondókák esetében az iménti példánál valamivel összetettebb a helyzet, 
éspedig már azért is, mert az egyszerűbbeknek tartott szövegek is nemcsak a 
gyengébb felfogású többiekkel egyivású gyerekekhez szólnak (ahogyan az 
Matijevics Lajos indoklásában áll), hanem főleg azért, mert ezek az 
egyszerűbbek inkább fiatalabb korú gyerekeknek valók, beszélni éppencsak 
tudóknak, akik a látott, a hallott, az érzékelt valóságot tanulják szóban 
kifejezni, illetve a szavakkal kifejezetteket, a szavakba rejtett valóságot 
tanulják megérteni, mint az az alább következő két példából, az Állatok

A SÁRGARIGÓ BESZEDE ELÖL MEGYEN FENYESKE
Miénk a dió, Elöl megyen fényeske (tű)
Miénk a dió, Utána megy fehérke (cérna)

Jaj, de jó! Fel van a farka kötve, (csomó)

Az első versikéből, szövegszerkezeti szempontból nézve, a bevezetést 
alkotó rész/tömb hiányzik. Ezt a részt a rigóhang hallása helyettesíti, esetleg a 
kérdés: Mit mond a rigó? A közlést-tárgyalást a kétszer megismétlődő 
M iénk a dió mondatból álló tömb, a befejezést pedig az ujjongó felkiáltás 
képezi. Ezzel szemben a találósnak felsorolásból álló tömbje csak a tárgyalás 
részegységét testesíti meg, s a közléskörülmény /a beszédhelyzet (a kézzel való 
varrás látásának ténye, vagy a feladvány-megfejtés más figyelemfelhívó 
előkészületei) azok a mozzanatok, amelyek a bevezetőt helyettesítik, a 
megfejtés közlése viszont a befejezést. A műfaji és ezen belül a válfaji 
sajátosságokat a szerkezeti jellemzők mellett javarészt az azokon kívül eső 
jellegzetességek képezik, így pl. a közölt példákban a madárhang emberi 
beszéddel, beszédhangokkal való visszaadása, utánzása, vagy a 
problémamegoldás, illetve a ritmus, a rím, a gyermek korához és szellemi 
szintjéhez idomuló közléstartalom stb.

A bonyolultabb szövegek közé tartozó mondókákra szerkezeti 
szempontból a „... közvetlenül nem mondatrészekre hanem előbb mondat 
fölötti szövegszerkezeti egységekre...”, tömbökre való tagolódás éppúgy
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jellemző, mint a bekezdésnyi h ír szövegcsoportba tartozó szövegekre. 
Ezekben a mondókákban jól kivehetőek a bevezetést, tárgyalást és befejezést 
alkotó egységekAömbök. A teijedelmesebb mondókák, mint a Matijevics 
Lajos által Állatok beszéde megnevezésű válfajba sorolt A békák beszéde 
(27. o.), vagy a Tréfás mondókák, mondókamesék közé sorolt Egyszer volt 
egy koldus címűek szerkezeti egészén belül is a rövidebb terjedelmű, de 
egészet képező szövegekhez hasonló egységek, mint külön-külön álló 
szövegek tagolódnak, szerveződnek, s csak az egy történetelmondás szándéka 
és szervező ereje fűzi e részeket egységbe. A gyermek emlékezetébe ezek a 
hosszú mondókák e szerkezeti felépítésben könnyebben vésődhetnek be, és 
könnyebben is maradhatnak meg. Az elmondottak mellett ezekben a 
bonyolultabbaknak mondott szövegekben a beszédhelyzet, vagy közlés- 
körülmény már korántsem bír olyan fontossággal, mint az egyszerűbbekben, 
mert a szöveg már tartalmazza, mondanivalója által leírja, elképzelteti vagy 
érzékelteti a beszédhelyzet/közléskörülmény-hordozta tartalmakat, az idősebb 
vagy a szellemileg fejlettebb fiatalabb korú gyermekek pedig már beértek az 
ilyen szövegek befogadására vagy létrehozására. Az ő számukra már a 
beszédhelyzet, a közléskörülmény a szövegszerkesztésnek nem elkerülhetetlen 
alkotóeleme, az érthetőségnek nem előfeltétele.
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BORI IMRE 

MÁNDY-JELENSÉGEK 

Az első

A Mándy-világ nem múlt nélküli világ, de irodalmi tisztelete a kisnemesi- 
paraszti tradíciók ellenében máig sem alakult ki valójában. Sok és makacs 
előítélettől kell megszabadulnunk, hogy zavartalan lehessen Mándy Iván 
műveinek befogadása. Esztétikai akadályokat nem látok recepciója előtt, de 
mássága, a magyar próza konvencióitól való különbözősége zavaró tényező. 
Mert ízlésbeli előítélettől kell megszabadulni, hogy elfogadhatóvá váljék 
például az 1943-ban megjelent A csőszház című kisregényének indítása:

„Úgy, na és most nézz körül.
Apa ezzel eltűnt a konyhában.
Helén lassú, fáradt mozdulattal levette a kalapját és az ágy sarkára ült. Egy 

darabig csak így gubbasztott anélkül, hogy gondolt volna valamire. Aztán 
véletlenül megpillantotta az ágy közönséges, sárgaréz rácsát. Ez valahogy 
olyan szomorú, lehangoló volt és a lány úgy érezte, mintha valami 
összefüggésben lenne mindazzal, ami az utóbbi időben történt...”

Ez az „úgy, na és most nézz körül” a szabványos regényekben 
elviselhetetlen, hétköznapi, közönséges. Mándy Iván regénye másként nem is 
kezdődhetne, s csakis úgy folytatódhat, ahogyan folytatódik. Új poétikai 
szokásrend mutatkozott be akkor a magyar olvasóközönségnek, és olyan írói 
valóságfelfogás, amely akár abban az egy mondatában is összefoglalható,

MÁNDY IVÁN PRÓZÁJA -  a Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetével folytatott immár két évtizedes rendszeres 
együttműködésünk keretében ezúttal, 1992. október 1-én és 2-án Mándy- 
konferencia volt Budapesten. A kötetben az ott elhangzó dolgozatainkat 
közöljük, a felolvasás sorrendjében. A tanácskozás magyarországi résztvevői, 
Pomogáts Béla (Megjegyzések Mándy prózaművészetéről), Rónay László 
(Mándy tükörarca), Angyalosi Gergely (Mándy akusztikája), Bodnár György 
(A Fabulya feleségei), Erdődy Edit (A névtelen univerzum) és Kálmán C. 
György (Mándy „tépett füzetlapjai”) dolgozatának közléséről terjedelmi 
okokból, sajnos, le kellett mondani. (A munkák magyarországi folyóiratokban 
megjelentek, olvashatók.)
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hogy a „dolgok oly egyszerűek”. Tudjuk természetesen az íróval együtt, hogy 
az egyszerűség nem hétköznapi szimplaság, hanem az esendőség változatos 
megjelési formáinak az esszenciája. Másként nem is lehet, mert az 
egzisztenciák az első Mándy-regényben sem definiáltak, nem megbízhatóak. 
Lézengő hősökhöz illőek -  mondhatjuk - , olyanokhoz, akik nem hagynak 
történelmi nyomokat maguk után, legfeljebb halvány lenyomatokat, 
utódaikban szomorú emlékeket. Idézetünkben a lány portréjának költőisége is 
kitetszik, s ha minősíteni akarjuk, a poétikusság kifejezéshez kell nyúlnunk, 
miközben ennek a Mándy alkotta embervilágnak dinamikus karakterére 
gondolunk. Tele van mozgással ez a kisregény is, amibe beletartozik az 
emberek észjárásának a koreográfiái leírása. Ilyen módon a mozgás-benyomás 
intenzitása mindvégig fennmarad, pedig már nem mozgásról, hanem 
gondolkodásról van szó:

„Helén az ablakhoz ment. Körmével az üvegen kapirgált. Gyerekesen 
keskeny válla sután előregörbült. Úgy tetszett neki, hogy az apja valahonnan 
nagyon messziről beszél egészen furcsa, idegen dolgokról. Lassan elindult egy 
könnycsepp a szeme sarkából.”

A második

Mándy Iván világa romantikus világ is. Romantikusnak mondom, noha 
tudom, a terminust jelentésében bővíteni kell, hiszen nemcsak újromantika az, 
s nem is szabályosan szürrealisztikus romantika, noha ahhoz látszik közel 
lenni. Romantikus, mert a létezés heroizmusának a bővületében írja Mándy 
Iván a műveit, s mert hősei egyszerűen csak emberek az érzések természetes 
velejáróival. Arra kell gondolnom, hogy akik előtte jártak, s valójában író- 
rokonai, mindegyik agresszívebb, mint amennyire agresszív a tanítványuk, 
amikor a világot szemléli és észleleteiről novella- vagy regény-beszámolót ír. 
Kosztolányi Dezső, Gelléri Andor Endre, Déry Tibor mindig valamilyen írói 
hátsószándékkal írta műveit. Mándynál az ilyen szándékokat igen nehéz 
feltárni, már azért is, mert vagy nincsenek írói előítéletei, vagy mesterien 
tudja láthatatlanná tenni azokat.

Mándynak -  próbáljuk így megfogalmazni - ,  nem céljai vannak, hanem 
költészete, emberi szituációikból kisugárzó lírája van. Első kis kötetében 
pedig szinte mást sem találunk, mint lírát, és a merengő melankóliának olyan 
diszkréten gyönyörű a muzsikája, amelyet elődeinél ritkábban hallhattunk ki a 
szövegekből. A csőszház kulcsjelenetében két fiatal romantikus szerelmes 
kapcsolata látszik meginogni; a fiú Londonba készül, ahol szerződése van a 
cirkuszhoz, a lány pedig otthon fog maradni:

„Elképzelte a száHodai szobákat ott valahol Berlinben, Rómában... Gyurkát 
váija. A fiú nem jön. A fiúnak dolga van. Ő meg csak várja, váija. Aztán 
lemegy a hallba, angolul beszél, németül vagy franciául és egyedül van.
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Igen, ő már csak ott marad a csőszházban...
Aranyosan sütött a nap, de volt valami a levegőben, ami elárulta, hogy 

nemsokára ősz lesz. Az egész olyan volt, mint egy puha, meleg sóhaj.”
Tudjuk, egy városi csőszház körül virágzik ki a romantika. De romantikus 

maga a csőszház is, a nagyváros kőrengetegének egy szigetén. A mezők 
életrendje helyett a csősz egy tér rendje felett őrködik városi vagányok, 
játszadozó gyerekek, hunyorgó öregek szemében. De nem földrajzi pont a 
csőszház, érzelmi pont inkább, ahonnan az látszik, hogy a hősök miként 
vállalják érzelmeiket és sorsukat. Mándy Iván alakjai ugyanis bámulatos 
heroizmussal vannak az életben, s mert elementáris hitben élnek, sorsuk a 
boldog rév felé kanyarodik.

Nem nehéz kihallani a romantikus felhangokat az elmondottakból, és látni 
azt is, hogy a romantikus igazságszolgáltatás gépezete is zavartalanul 
működik. Mándy azonban nem a valóság elkendőzésére törekszik, amikor 
hőseinek sorsáról gondolkodva a nagy gesztusoktól megfosztja és élni engedi 
őket. Az ő hőseinek világában az a természetes, hiszen ott a kisebb ellenállás 
vonalán való élés az életelv, és a létezés tétje sem akkora, hogy antik 
tragédiák égboltja boruljon a fejek fölé. Mándy hősei már első regényében is 
egyszerűen csak lenni akarnak. De ehhez a Icnnihez is heroizmus kell, más 
ötvözetű, mint az irodalmian megszokott!

A harm adik

A Francia kulcs című 1948-ban megjelent regénye bizonyítja, hogy 
Mándy Ivánnak nincs, nem volt írói iíjúkora: ez is érett alkotása, 
gyönyörködtetően kerek, lezárt, gondosan felépített és figyelmesen 
megmunkált. Ez is az író „kis világának” meggyőző és hiteles könyve. Regény 
-  a műfaj minden következményével, és romantikus, egyúttal mélyen 
„oroszos”, ha melankóliája alapján akarunk minősíteni. Regény és regényes 
regény, mert a történések forrása abból a konfliktusból tör fel, amelyet két, 
egymástól nagyon is különböző emberi temperamentum találkozása vált ki: a 
józan, a racionális asszony, a számító és a hideg, gyakorlatias úrinő áll 
szemben az álmodozó, bohém természetű, verseket író, sikertelen 
vállalkozásokba kezdő, sikert nem arató férfival. Az író természetesen a férfi 
pártján áll, aki fiát is magával cipeli a bizonytalanságok szállodai szobáiba, 
mert az anyának csak vasárnapi gyereknek kell. Tulajdonképpen két 
számkivetett ember történetében védi Mándy az álmodozásoknak, az 
elrugaszkodó képzelet munkájának a jogát. Ahogyan mikor jelenetekben 
megfogalmazza:

„Feriék a téren sétáltak. Lámpák tört fénye szűrte át a sötétet, a tér fölött 
egy ablaksor világított.

Apa szivarozott. A holdat nézte, mint egy régi, jó barátját.
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-  Tegnap írtam egy verset. Anyád! -  Egy vitatkozó mozdulat. -  Minek ír 
verset, az nem hoz pénzt! Törődjön mással, reális dolgokkal! -  Mik azok a 
reális dolgok? A háromezer disznó reális volt -  hol van?

Feri csak hallgatott. Mintha apa most is egy veszekedést folytatna anyával 
-  valami elintézetlenül maradt, valami nagyon lényeges.”

A regény cselekménye az apa és fia szállodai életének jelentéktelen 
eseményeiből támad, és halad a történet a boldog vég felé, ami nem lehet más, 
mint az, hogy a szülők ismét összeköltöznek, és megpróbálnak hármasban 
élni tovább. Abban a világban, amelyben Mándy Iván regényének hősei 
mozognak, nem is történhetik másképpen. A sors ajándéka e 
kiszolgáltatottság tudomásulvétele, valamiféle jóvátétel formájaként. A 
regényben a tizedrangú szálloda, ez „éjjel-nappali menedékhely” lakói csak 
ezzel a sorsajándékkal tudnak védekezni nincstelenségük, árvaságuk, létük 
nyomorának kietlensége ellen. Van aztán olyan is, aki éhenhal a szállodai 
szobában, másokat pedig a nem fizetett számla miatt a „francia kulcs” 
akadályoz meg, hogy tovább lakják a szobát! Szomorú, melankolikus gyerekek 
és felnőttek tűnnek fel, és portréjukat az író gyors, de biztos kézzel meghúzott 
vonásokkal készíti el. Odavetett szavak reflektorfénye villan fel, s egy 
pillanatra állapodik meg az arcokon, s nem egyszer olyan ódon, hogy hasonlat 
pótolja a részletezést, így: „A bajusza bágyadtan lekókadt -  olvassuk a 
szomszéd asztalnál ülő úrról -  mintha azon gondolkozna, hogy beleessen-e a 
sörbe.” Ha pedig a jelzők után nézünk, a céltalannál és a szomorúnál 
állapodunk meg.

A negyedik

A huszonegyedik utca még a nagy irodalompolitikai változások előtt 
jelent meg, és annak a pezsgő irodalmi életnek egyik fontos dokumentuma, 
amely a háború utáni első pár esztendőt jellemezte. Ezt az időszakot akár 
Mándy-korszaknak is nevezhetnénk, hiszen elismerést érdemlő 
termékenységgel jelentek meg egymás után könyvei, mintha érezte volna, 
hogy nemsokára elzáródnak előtte a közlés boldog lehetőségei.

A vég előtti utolsó pillanat jelensége magyarázza, hogy egyik okként miért 
kerülte el Mándy e regénye a regénytörténészek figyelmét, holott a modem 
magyar regényirodalom legfontosabb alkotásai között van a helye. S a műfaj 
teoretikusai is találhattak volna okulni valót benne. Mindazok a jegyek 
megtalálhatók szövegében és szövegén, amelyek a modernnek mondott 
regényformát minősítik. S a filozófusok egy pillantását is megérdemelhette 
volna, mert idézni is lehetne „sartre-i” mondatát: „Valósággal gyűjtöttem a 
mozdulatokat, mintha az érne valamit. Pedig nincs segítség, jól tudom én, 
hogy nincs segítség: semmi sem idegenebb, mint két ember.” Nem feladatom,
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hogy magyarázzam most, a szeszélyes siker vagy az igen bizonytalan 
természetű közfigyelem miért kap fel egy írót vagy egy könyvet, s miért 
hallgat el más írót és más, ugyancsak jelentős könyvet. A huszonegyedik utca 
például ott állhatna az Ottlik Géza oly nevezetessé tett regénye mellett is!

A történet természetesen most is „regényes”. Szerdahelyi Gábor egyetemi 
hallgató, aki óraadással keresi kenyerét, ismét albérletet cserél. A regény első 
mondatai szerint egy öreg, „púposhátú ház” harmadik emeletén száll meg. 
Broziknénál, akinek van egy Péter nevű kisfia, az álmodozó, aki mindenkivel, 
akivel csak érintkezésbe lép, egy bizonyos huszonegyedik utcát akar 
megkerestetni, cédulára rajzolva az odavezető utat. Később megtudjuk, hogy a 
„szeretet utcája” az: „ott tisztességesen lehet élni. Ő persze másképpen 
mondta: este énekelhetsz, nem ver meg a rendőr, potyán mehetsz moziba, a 
boltos ingyen ad narancsot, és ha én azzal akarnék lenni, akit szeretek, hát azt 
is meg lehet tenni.” A szimbolizmus üzen ebben a regénybeli
vezérmotívumban a boldogság-vágy motívumának megszólaltatásával.

Az embervilág ugyanakkor markánsan meggyőző és igaz, s ha reálist 
mondunk, akkor csak dicséijük az írói ábrázolást. Gondolok például Heltai 
Pali bácsi alakjára, akiben a szerelmi szenvedély dühöng, és aki áldozata lesz 
a nők iránt érzett lelkesedésének, a lábak, vállak, mellek utáni olthatatlan 
sóvárgásának. És ott vannak a „semmi ágán” tengődő férfiak, az esendő 
szélhámosok és a javíthatatlan tervkovácsok -  névvel és a magyar
irodalomban e regényben megmutatkozó sorsképekkel, itt a létezés vérbő 
igazságának talaján. Valamint ott van három lány is köztük, az egyik a kis 
pesti Solveig, Klárik Klári, a vézna henteslány. A regény végén, amikor a 
háziasszony kiadja albérlője útját, eltűnnek a lányok, eltűnik Gábor is, téli 
garabonciásként a kavargó hóviharban, talán abban a hitben, hogy tudja, 
végérvényesen tudja, melyik út vezet a kis Péter „huszonegyedik utcájába”.

Ma is vallom, hogy Mándy Iván legjelentősebb regény-vállalkozása A 
huszonegyedik utca, amely egyetlen nagyregénye is. A szánalom
célzatosságának irányregénye, de a lázadó képzelet regénye is. Egyik hőse
mondja: „Hát csak a székre tudok felugrani, a holdba nem? Olyan 
nyomorultak vagyunk, hogy már semmit sem tudunk elképzelni? Ez az 
egyetlen, ami ér valamit, a lehetőség, a határtalan lehetőség.”

Az ötödik

A Fabulya feleségei 1959-ből!
Leleményei alapján ez a regény is mérföldköve a műfaj magyar irodalmi 

történetében. Esti Kornél az 1950-es években -  ez tulajdonképpen Fabulya 
János históriája feleségeivel, de ha a közöny vezérszólamát kísérjük, akár 
Albert Camus hősével is rokoníthatnánk, s mi több, azt is észrevehetnénk, 
hogy milyen békés módon megfér egymás mellett a rokonítás kétfélesége, az
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Esti Kornél és Camus „idegenje”. Ha pedig a részvét motívumát figyeljük, 
látjuk, a narrátor Zsámboki azok iránt képes csak részvétet érezni, akik -  mint 
mondja -  „készen vannak”. S a pesti cukrászdák akváriumvilágában rendre 
ilyen, az élet csatáját veszítette férfiak és nők lépnek fel -  Fabulya János baráti 
körének tagjai.

Két férfi ebből a körből kitűnő Mándy-hős. Zsámboki, a narrátor, 
egyenesen a Francia kulcs című regényből érkezik az új regénybe. Ő az, aki 
ötödikes gimnazistaként hagyja abba középiskolai tanulmányait. „Az 
anyámnak meg azt hazudtam, hogy iskolába járok. Egész évben hazudtam. 
Mert külön laktunk. Én az apámmal egy szállodában, anyám meg a 
nagynénjénél. Anyám fizette a tandíjat.” Irodalmi kísérletei során egyszer egy 
kapualjról írt, „egy öreg, külvárosi kapualjról”, amely elmeséli, milyen 
embereket látott. A regénytörténet idején abból él, hogy alkalmi 
megbízatásokat teljesít a pesti rádió irodalmi osztályának. Sérült, aberrált 
egyéniség, s egy félresikerült szerelmi találka hőse, az ő szerelmi ideálja a 
kövér presszósnő, de a gyermeklánytestű sovány Adél, Fabulya második 
felesége megy fel a szobájába. A másik férfiú, a beszélgetőtárs Turcsányi. 
„Egy lehetetlenül elnyűtt, kiázott kabát állt előtte. Ebből a kabátból nőtt ki a 
vékony, karószerű kéz, a tüskés, pattanásos arc. Az ott gyanakvóan 
megremegett, erre az arc is hullámzani kezdett, az egész alak átvette a 
hullámzást. És a kalap... kerek és belapított, belenyomva a fejbe, akár a 
töviskoszorú. Nem, hát aki ilyen kalapot feltesz, az meg se próbáljon semmit.” 
S valóban, Turcsányi egy rakás szerencsétlenség, múltjában galambász 
apjával és kilenc testvérével.

E két boldogtalan férfi ejti ki a regény (az első kiadás) 11. oldalán a 
varázsszót, hogy „Fabulya”, és megindul a szavak áradata, és ők ketten 
egymást túllicitálva mondják Fabulya eseteit a feleségeivel, apróbb-nagyobb 
incidenseinek részleteit emberekkel. Ezekből a narrációkból rajzolódik ki az 
1950-es évek Esti Kornéljának arcéle tetteinek kiszámíthatatlanságával, 
ötleteinek szabadságával és szabadosságával, viszonyulásainak közömbös 
kegyetlenségével, sajátos szadizmusával, hiszen például „Fabulya rengeteget 
járt kórházakban, mert szereti látni a roncsokat... az neki mindent megér”.

A regényben mindvégig csak róla van szó, míg a zárójelenetben maga is fel 
nem lép. De milyen ez a fellépés! Egy balont kezd fújni a presszó 
közönségének szeme láttára, a balon női formát kezd ölteni, lesz „lufinő”, aki 
végül a levegőbe emelkedik, miközben Fabulya „ravaszkásan hunyorított 
egyet”.

A Fabulya feleségei Mándy Iván ars poeticája, a legegyértelműbb 
műhelyvallomás, s regényírói-elbeszélői módszereinek példatára is. Nem 
tartottam szükségesnek, hogy értekezletünkre ezekkel foglalkozzam, ezért 
csak jelzem, hogy a láttatás kérdései motoznak minduntalan Mándy
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szövegeiben. Ahogyan egy-egy mikrorészletben szemlélteti az elbeszélő 
természetét meghatározó váltásokat, az pedagógiai értékű is. Érzékelhetjük, 
hogy nincsenek éles határok a gondolt és elképzelt szituációk és a valóságos 
között, a „vágásai” a látószög kiszélesítését is szolgálják, s ami elképzelés, az 
emlék párlata volt, nyersen naturalista jelenetté transzformálódik, általában 
zökkenőmentes narrációként. A Fabulya feleségei szövegében, a mondatok 
között terminus technicusokat is találunk, begyűjteni ezeket izgalmas és 
tanulságos munka lehetne. Itt van például az „elkezdte írni” kifejezés, amivel 
jellegzetes „vágását” vezette be. „Zsámboki elkezdte írni Fabulyát. Nem 
tehetett róla, írta magában, ahogy elmondta az esetet Turcsányinak. Azokat az 
alakokat, akik egymás után özönlöttek Fabulya szobájába.” Ez az „elkezdte 
írni magában” az emlék képszerűségének előállításában a varázsszó, és 
mindig a realitásokat segíti megközelíteni, mintha más módja nem lenne, 
hogy a „dudva, bogáncs, kóró, elhajított villamosjegy” tárgyszerűségében az 
elbeszélő szövegbe kerüljön. Az úgynevezett „szép” tájképek ugyanis Mándy 
Iván írói mivoltát nem érdeklik. Ha úgy adódik, akár zárójeles mondatokban 
nyilatkozik: „A táj -  gondolta Zsámboki - ,  milyen tájat húzzak féléjük? Forró, 
nyári délelőtt a Dunával, hegyek vonulásával. Hegyek vonulásával, ugyan! 
Mit láttam én ebből, mi volt nekem a táj... apró, kiszikkadt fucsomók a 
kőlépcsőn poshadt tócsák a repedésekben. Mindig utáltam a tájleírásokat.” 
Mándy bevallja, pontosabban: hőseivel bevallatja, hogy a tárgyi világ, a 
pozitív adatok rendkívüli módon érdeklik, s íróként vallja, neki mindent kell 
tudni hőseiről, s a sok adat és adalék között neki kell rendet teremtenie. 
Mondanunk sem kell, ezekben érhető tetten a való világ írója, aki Mándy Iván 
volt már kezdeteinek idején, s most is az, annyi újabb mű megírásával a háta 
mögött. A láttató író gondos képkezelésének dicséretével zárom tehát 
szemlélődéseim főképpen impresszionisztikus tapasztalatainak ismertetését, ki 
nem mozdulva a művek eme első és engem annyira vonzó köréből!
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JUHÁSZ ERZSÉBET

BESZÉDHELYZET-VÁLTÁSOK MÁNDY IVÁN MI 
AZ, ÖREG? CÍMŰ MŰVÉBEN

A Mi az, öreg? című mű valamennyi méltatója megegyezik abban, hogy 
szervesebben tartozik össze e kötet nyolc írása, hogysem pusztán 
novellagyűjteménynek vagy akár novellafuzémek tekinthetnénk. Elfogadható 
a regény műfajába való besorolás, még akkor is, ha az egyes darabok 
többnyire önálló művekként is olvashatók. Megítélésünk szerint sajátosan 
megformált családregénynek tekinthető e mű, sőt akkor sem tévedünk, ha 
fejlődésregénynek nevezzük.

Különösen ez utóbbi besorolás tűnhetik azonban tévesnek, ha elfogadjuk 
Beck András vitathatatlanul pontos megállapítását, hogy „a gondolati 
erőfeszítés folytonosan beljebb hatoló mozgása, mint a világ megismerésének 
módja, úgyszólván teljességgel hiányzik a Mándy-próza univerzumából.” 
(Beck András: Ami megmaradt. Mándy Iván világáról és a „határokról” . In: 
Jelenkor, 1988/12 1101. o.) Kétségtelen, hogy e regény nem tartalmazza a 
fenti megismerési folyamat mind beljebb hatoló mozgását sem a világ, sem a 
regényt egybefogó elbeszélői tudat vonatkozásában. Mint ahogy az is 
vitathatatlan, hogy Mándy „világa soha sem alakulóban levő (nem előttünk 
bomlik ki, formálódásának nem vagyunk részesei), hanem kész -  úgy tűnhet, 
öröktől fogva az. (Beck András i.m. 1102. o.) Mindezt azonban megannyi 
elfojtott, elhallgatott, a lélek rejtekeiben elkallódott vagy örökösen 
kimondhatatlan tartalomnak a szórabírása bőven helyettesíti. De erről majd 
később részletesebben.

E regénynek nincs lineárisan végigvitt cselekménye. Ami tényleges 
cselekményként lejátszódik itt, nem más, mint a főszereplőnek, Zsámboky 
Jánosnak egynémely ücsörgése és ácsorgása otthon, a lakásban, a presszóban, 
a buszon és a kórház különböző pontjain. Mégis megisjnerjük életének egész 
történetét. Gyerekkori hányattatásait, szüleinek csöppet sem szokványos 
kapcsolatát, az apa rendhagyó életvitelét és egyéniségét, Zsámboky 
magányosságát és nem csekély öngúnnyal és szarkazmussal megjelenített 
„írói sikerességét”. (Zsámboky írói alterego voltára jelen esetben nem tartjuk 
szükségesnek kitérni.)

Évszámszerű pontossággal nincs megjelölve e regény ideje, annyi azonban 
bizonyos, hogy jónéhány évtizedről van szó, s nemcsak Zsámboky
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gyerekkorától számítódik ez az idő, hanem a születését megelőző időszakba is 
vezetnek vissza szálak, anyja lánykoráig például, vagy az anyai nagyapa 
alakjáig, akinek meg nem ismerhetését, lévén, hogy évekkel az ő születése 
előtt meghalt, Zsámboky, apja szerint, nyereségnek tekintheti. Többször is 
felvillan egy elmosódott kép az apáról is, aki fiatal hírlapíróként 1918-ban 
Károlyi és a Jászi mellett állt a kompon, amikor átkeltek a Tiszán, hogy 
eljussanak Szegedre a francia főparancsnokságra. Felidéződik egy emléktábla 
azoknak névsorával, akiket 1945 elején elhurcoltak abból a házból, amelyben 
Zsámboky gyerekkorának egy szakaszát töltötte. A negyvenöt utáni korszakot 
nem jelölik évszámok a regényben, de sivárságként lélekbemaró 
egyhangúságként, mindent átjáró kilátástalansággá állandósult általános 
közérzetként keresztül-kasul átjárja a regényt. Ez a közege és atmoszférája 
mindannak, ami e műben -  kivételes sűrítettséggel -  elénk tárul.

Beck András pusztulásfolyamatnak nevezi a Mándy-művekben 
megjelenitett-sugalmazott időt. Balassa Péter pedig a következőképp 
fogalmaz: „Csak a vereség s a bukás, ami biztos és nyilvánvaló (...) Meg a 
tőlünk független időmúlás, a látható világ folyamatos, megállíthatatlan 
mutálása, amelyben minden és mindenki kísértetté változik. Aki itt van, az is 
csak visszajár. A világ: képmás, másolat, árny, de meg nem tudhatjuk, minek 
és mié. A jelekkel, a szóval való takarékoskodás és a fáradtság érájába 
érkeztünk, a sűrítés és a szegénység birodalmának határára.” (Balassa Péter: 
Észjárások és formák. Bp., 1985. 128. o.)

De téijünk vissza a regényidőhöz. Hiába következtetjük ki, hogy több 
évtizednyi időt ölel fel e mű, valójában egyáltalán nem érzékeljük. Legalábbis 
nem szokványosán. Olyan e regényidő, hogy benne nincs távlata, messzesége 
annak, ami elmúlt, sőt rég elmúlt, a jelennek viszont nincsenek dimenziói. 
Nem arról van szó, hogy érzékelhetetlen, nem tőlünk független ez az időmúlás 
mégsem, ahogy Balassa Péter fogalmaz erről, hanem szinte egyszerre vannak 
jelen mindazok az időszeletek, amelyeket az elbeszélő tudata befog. 
Ugyanakkor mégsem anyira egyidejűségként érzékeljük, hanem az erőteljes 
sűrítés következtében inkább egyfajta nyomásként.

Ez a különös módon összevont idő magának a regénynek ábrázolt 
létezésnek a közege. S kétségtelen, hogy mindezt sajátos narrációs technikával 
éri el az író. Egyes szám harmadik személyű és első személyű narráció 
váltakozik, de valójában ugyanarról a személyről van szó: Zsámbokyról, aki 
képzelt párbeszédeket folytat a múltban vagy közelmúltban lezajlott 
eseményekre vonatkozóan. Zsámboky, ahogy a többi néven nevezett vagy 
névtelen Mándy-elbeszélő is, nem felidézi a múltat, hanem megidézi. A múlt 
itt soha sem jelent lezárulást, hanem mindig eleven változékonyságot, amely 
folyamatosan korrekciókra szorul. Ezért nem nevezhető emlékezésnek, ami 
vele kapcsolatban a regényben lejátszódik, ahogyan ezt már számos Mándy-
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méltató megállapította. Mindezt sűrű beszédhelyzet váltásokkal éri el az író. 
Legalábbis ez az, ami tetten érhető e narrációs technika sajátosságaiból. A 
legritkább a ténylegesen jelen idejű beszédhelyzet a regényben. Vegyük 
példának a Látogatás apánál című fejezetet. Néhány mondat Zsámboky 
„menetkész” ácsorgásáról és ücsörgéséről az üres lakásban, elintézetlen 
ügyekről való töprengés, majd máris egy közelmúltban lezajlott beszélgetés 
úszik be az elbeszélő tudatába:

-  Tudja kitől tanultam én, Zsámboky úr? Ki az az egyetlen ember, akitől 
tanultam valamit? Nehogy ideggyógyászokra, vagy pszichiáterekre gondoljon! 
No jó, inkább megmondom. Dosztojevszkij! Igen, ő az egyetlen, aki...”

Itt a mondat abbamarad, a következő viszont már magában foglalja a 
megidézett helyzet hosszadalmasságát és minden unalmát is: „Akkor már nem 
volt más, csak Dosztojevszkij.”

A következő mondat újabb váltás:
„Jó, de mi lesz apával, aki szépen javul?”
Majd megint váltás:
-  És ön, Zsámboky úr? -  kérdezte később. -  Dolgozik valamin?
-  Egy kisregény, vagy nem is tudom.
Dehogynem tudod, te átkozott hülye! És nem kisregény, hanem egy olyan 

hosszabb lélegzetű... Szóval, amihez neki kell ülni, amihez nyugalom kell. 
Hogy reggel, ha felébredtél, még fekhess egy kicsit.”

A fenti részlet jól érzékelteti azt a szüntelen csapongást, mely a főszereplő 
tudatát átjárja. Pedig a múlt jelentős eseményeinek megidézését nem is 
foglalja magában. A múlt megidézése e regényben úgy megy végbe, hogy 
Zsámboky képzelt párbeszédeket folytat apjával és anyjával, megidézi régmúlt 
beszélgetéseiket, perlekedéseiket, sőt folyamatosan átbeszél hozzájuk a 
jelenből. Mindehhez tudni kell, hogy egy fejezet kivételével az apa és anya 
már halott.

A Mándy-próza méltatói hallucinációknak nevezik e tudatfolyamot, mely 
mindenkori elbeszélőjét jellemzi. Kétségtelen, hogy azt a szüntelen vibrálást, 
mely ezt az elbeszélésmódot áthatja, leginkább a hallucinációhoz lehet 
hasonlítani, azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy szó sincs a érzékelés hibás 
működéséről, hanem éppen felfokozott intenzitásáról. A sűrű beszédhelyzet- 
váltásoknak köszönhetően az elbeszélői tekintet által befogott idő eseményei 
és történései válnak izzó és eleven egyidejűséggé, vagy inkább felfokozott 
mindenidejűséggé. Pontosan azzal a spontaneitással, ahogy az az önmagára és 
a világra reflektáló tudatban naponta, illetőleg rendszeresen lejátszódik. A 
Mándy-próza sűrítésének lényege alighanem abban áll, hogy Mándy 
felgyorsítja és ritmizálja ezt a tudatműködést, mely valamennyiünkre kivétel 
nélkül jellemző, csak sokkal szétfolyóbban, kuszáltabban és szervezetlenebből.
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Ha szavakba akaijuk foglalni, miről szól ez a regény, Zsámboky 
megidézett gyerekkorára, családi életük bonyodalmaira, hármuk sorsának 
más-más formában végbemenő, de egyformán érvényes elrontottságára 
gondolunk elsősorban, holott sokkal többről van szó: egy történetileg és 
társadalmilag is pontosan motivált közérzetről.

Elmondtuk már, hogy számtalan párbeszédből szövődik a regény. 
Zsámboky képzelt beszélgetéseket, vitákat folytat halott szüleivel, lejátszik 
régmúlt beszélgetéseket, melyek anyja és apja között vagy közte és valamelyik 
szülő között bonyolódik képzeletben, sőt egy részletesen a halott apa és anya 
társalog, főleg civakodik egymással. Sokat írtak már Mándy kísérteteiről. A 
halott szülők párbeszéde akár bizonyíték is lehetne e kísértetjárásra. Csakhogy 
mégsem egészen erről van szó itt sem, akárcsak a hallucinációk esetében. Ha 
jobban megfigyeljük ugyanis, akkor az is kiderül, hogy Mándy visszajáró 
alakjai sokkal elevenebbek, mint azok, akik nem visszajárnak, hanem jelen 
vannak. Gondoljunk csak a regény fényképésznőjére, vagy A siker fényében 
című fejezetben szereplő lányra. Noha mind a fényképésznővel mind a lánnyal 
való együttlét párbeszédekben nyer ábrázolást, a döntő különbség szembeötlő: 
mindkét esetben csak párhuzamos monológok hangzanak el, párbeszéd 
egyetlen alkalommal sem. A visszajáró, a megidézett szülők, vagy például a 
halott barát, Zách tökéletes beszédpartnereknek bizonyulnak, még akkor is, 
vagy talán épp ezért oly hitelesen, mert nem valami felhőtlen egyetértés és 
összhang csendül ki a velük folytatott képzelt párbeszédekből, hanem az 
egészet áthatja, a szüntelenül jelenlevő irónia és önirónia ellenére vagy éppen 
ezért, a bizalmasság és otthonosság aurája. Az igazi bennelét, sőt 
bensőségesség toposzai ezek a képzelt beszélgetések. A regény jelen idejű 
síkjából ez az, ami oly feltűnően hiányzik. Annak analógiájára, hogy „már 
nem fog kézen, amit megfogok”, itt nem szól vissza, akit-amit a beszélő 
megszólít. Nem hogy egyetértés nem tud kialakulni, de még egymás 
megértése sőt meghallása se nagyon lehetséges az ún. „valóságos” 
párbeszédekben. Idézzünk néhány példát:

„ -  Nem akar egy plakátot? El is viheti.
-  Milyen plakátot?
-  Az ankét plakátját. -  Egy tekercset dobott az asztalra. -  Hát nem lesznek 

valami sokan.
-  Rotter Klári! -  Zsámboky rábökött egy névre. -  De hiszen éppen maga 

mondta, hogy neki fellépése van.
-  Akkor még nem tudtuk, amikor a plakát készült. És azt se, hogy a 

rendezője elutazott.
-  A rendezőm! -  Zsámboky elvakkantotta magát.”
Vagy:
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Ki az a Rakonczai?
-  A lány egy oszlopot bámult. Olykor megremegett a válla.
Csak nem sír? Legjobb lenne lelépni. Szépen megfordulni és lelépni. De 

csak állt a lány mellett. Váratlanul kibukott belőle -  És mindig alszik a 
buszban?

-  Mit csinálok?
-  Az előbb mondta odabent, hogy mindig alszik a buszban. Nem is tudja, 

hogy ér ide.
Á lány még mindig azzal a dermedt, idegen arccal nézte. Majd nagyon 

csöndesen, szinte tagolva.
-  A Láncos Anikó estje is elmaradt. Mit csináljak? Nem jönnek, 

egyszerűen nem jönek.
-  És a terem?
-  Miféle terem?
-  Hát, ahol ez lenne... ez a... -  Elhallgatott.”
Megítélésünk szerint ez a tényleges párbeszédekre való képtelenség az 

igazán kísérteties ebben a prózavilágban.
Az Ami megmaradt című fejezetben többször idéz Zsámboky egy apjától 

maradt levéltöredékből. íme egy mondat belőle:
„Mi kinyitjuk a zsilipjeinket, és úgy beszélünk a sok évtizedet ledobva, 

mintha szemben ülnénk.
Majd az ironikus kommentár:
Te aztán kinyitottad a zsilipjeidet!”
Épp ennek az elmaradhatatlanul ironikus kisiklatásnak köszönhetően válik 

igazán bensőségessé a megidézett múltbeli töredék, s óhatatlanul arra kell 
gondolnunk, hogy ez vonul végig az egész regényen, a zsilipeknek ez a 
megnyitása, de ugyanakkor az elmaradhatatlan fintor vagy legyintés is (ahogy 
Balassa Péter mondaná), mely nem érvényteleníti ugyan a megidézés aktusát, 
de folyamatosan leszállítja értékét. Semlegesít minden hozzá társítható 
önmagán túlmutató jelentést és értelmet.

Mándynál nincs olyan helyzet, mely ne lenne egyúttal beszédhelyzet is. Ha 
van hallucinatív mozzanat ebben az elbeszélésmódban, akkor éppen ez az. 
Olyan intenzívvé, végletessé fokozni az ácsorgás és ücsörgés hallgatagságát és 
magányát, hogy az végül szórabíija önmagát. Szórabíija elbcszćlhctctlensćge 
ellenére. Megannyi beszédhelyzetté képezve át mindazt, ami már végképp 
vagy már eleve megszólíthatatlan. S mindeközben egyetlen pillanatra sem 
elérzékenyedni azt képzelve, hogy ténylegesen válaszolhatna valaki. Át- és 
visszaszólni az örök sivárságon és monotónián, át időn és halálon, tapodtat 
sem változtatva a megátalkodott hallgatás pozícióján. Mindez kétségtelenül 
kísérteties hallucináció, mint minden vérbeli műalkotás.
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UTASI CSABA

A „BELSŐ REALITÁS” SZÖVEGSZERVEZŐ 
FUNKCIÓJA A FRANCIA KULCS ÉS A 

MI AZ, ÖREG? CÍMŰ MÁNDY-REGÉNYBEN

Műveinek bibliográfiája alapján arra gondolhatnánk, hogy Mándy Iván 
mellőzése az általános elsötétülés éveire korlátozódott csupán, hiszen az 1949- 
es Vendégek a Palackban-t 1955-től kezdődően egész sor ifjúsági 
regényének, színművének, novellás kötetének, kisregényének publikálása 
követhette. A mindenható irodalompolitika eme „nagylelkűségét” azonban 
továbbra is, csaknem a hatvanas évek végéig, az ideológiai kioktatás és az 
esztétikai számonkérés nyers gesztusai árnyékolják be.

A mindentudó korifeusok egyike pl. arról értekezett, hogy az ötvenes évek 
második felében a „revizionizmus ideológiai romboló hatása az 
ellenforradalmat követő kiábrándulás révén dekadens, főleg egzisztencialista 
hatások” érvényesülését is segítette a magyar prózában, mint arról Mándy 
Iván Fabulya feleségei című kisregénye is tanúskodik.

Egy másik kritikusa, az ideológiai husángot, igaz, sarokba téve, egy 
megcsontosodott, lehatárolt irodalmi kód, elvárásrendszer bűvöletében afölött 
töprengett el, hogy a Mándy-novellák „szereplőinek alig van kiteijedése”, 
„önmagukról sincs tudatuk, nemhogy a társadalom ügyeire volna 
pillantásuk”, s így aztán világuk „szűk és kicsinyes”, sőt Jelentéktelen és 
idegen is”. E merőben téves fölismerésből természetszerűleg csakis téves 
kérdésfeltevés sarjadhatott: „Arról lenne tehát szó, hogy nem akármilyen írói 
tehetség fölösleges tárgyakba öli magát, nagy erő kis témával bíbelődik? 
Nagyobb az író, mint a műve? Nem lényegtelen ellentmondás: azt jelentheti, 
hogy az író máig nem találta meg a testére szabott feladatot, mellékes témákat 
vállal, s közben az idő eljár fölötte.”

Egy harmadik kritikusa, már a hatvanas évek végén, Móricz Zsigmond 
segédletével szeretné kiélezni Mándy Iván állítólagos nagy adósságának 
kérdését. Két ars poetica-jellegű Móricz-idézetre támaszkodik. Az egyik: 
„Magyarázzam meg, miért írok úgy, ahogy írok?... Mit tudom én, én úgy 
fütyülök, a rigó másképp. Az író csak arra törekszik, hogy valóban úgy 
fütyüljön, ahogy csak ő tud és senki más a kerek világon. Ha ezt valaki eléri, 
akkor mindent elért, amit ezen a pályán elérhetett.” A másik idézet: „Minél 
nagyobb egy író, annál nagyobb kötelessége a legfontosabb dolgokban színt
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vallani és megmondani, mi az igazság és mi a kötelesség.” Kritikusunk, mit 
sem törődve a két idézet között feszülő ellentmondással, mely az akkori 
magyar irodalmi közgondolkodás egy fundamentális belső ellentmondását is 
jelzi, könnyedén a következő ítéletig jut el: „Mándy Iván az első idézet 
feltételeit régen teljesítette: úgy 'fütyül', ahogy csak ő tud és senki más. (...) A 
második idézetben foglalt kívánalom kielégítéséhez viszont igen sok az 
adóssága.” Noha réges-rég kihűlt szövegről van szó, olvasása közben ma is 
felkapjuk a fejünk. Mert ugyan kinek volt, kinek lehetett adósa Mándy Iván? 
A Révai-féle „gondolkozda” tanítványainak, a pártnak vagy magának a 
megváltást ígérő utópiának netán, mely mindenütt, ahol megvalósításához 
fogtak, szennyet és romlást hozott?

Egy negyedik kritikusa, ígérem, ő lesz az utolsó ebben a kis 
seregszemlében, a másik oldalról közelíti meg Mándy világát. Kétszeresen 
szerencsés írónak tartja, hisz egyfelől félreállítása, illetve a prózáját fogadó 
„széles körű értetlenség” ellenére „gazdag és egyenletes életművet hozott 
létre”, másfelől pedig szerencsés azért is, mert művének 1967-re „szinte 
észrevétlen megtörtént a jóvátevő perújrafelvétele is”. S itt aztán lajstromozza 
a pert kezdeményező, továbbvivő és a döntő szót kimondó 
irodalomtörténészek, esszéisták nevét. Az utóbbiak között meglepő módon 
Bori Imre neve is fölbukkan. Meglepő módon, mert Az ördög konyhájá-t 
méltató, csakugyan új szempontokat kínáló Híd-beli tanulmány szerzőjét a 
nagyobb nyomaték kedvéért, kissé a kutyaharapást szőrével elvét is követve, 
marxista kritikusnak kiáltja ki, mintegy ezzel is jelezve, hogy Mándy 
prózája ügyében ekkor még semmi sem dőlt el. Annál kevésbé, mert az ún. 
„antropológiai optimizmus”, melyet Király István még a hetvenes évek végén 
is az egész háború utáni magyar irodalom „fő jellemzőjének” és „tovább 
viendő nagy örökségének” tartott, egyeduralmát ugyan elvesztette már, de 
hatalmi pozícióját korántsem adta fel.

E példákkal persze nem valamiféle vitát szeretnék kezdeményezni. Az 
ideológiai nyomorgatás és az esztétikai mázzal leöntött, de úgyszintén 
ideológiai gyökerű számonkérés ilyen és ezekhez hasonló manifesztációi 
nemhogy vitát, jóízű kárörvendést sem indukálhatnak ma már. Annak az 
alkotói szabadságot korlátozó, mélyen tartuffe-i atmoszférának megidézésére 
azonban kiválóan alkalmasak, amely épp ekkortájt a nyilvánosság előtt is 
működtetni kezdte a rejtőzködő Mándy Iván önvédelmi reflexeit.

Mint ismeretes, Mándy mindig is ódzkodott attól, hogy alkotói világáról, 
intencióiról beszéljen, hogy kulcsokat adjon az olvasó kezébe. Gondoljunk 
csak ennek kapcsán Apa közbeszól című novellájára, melyben az 
archetípusos apa és a fiú közti disputa ki tudja hányadik menetében az apa 
meredeken kitör, s a fiú egykori nézeteit ironizálva és visszhangozva egyúttal, 
lecsap: „ - Ez igen! Ez aztán a megtiszteltetés, öreg! A lapok mindenféle
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kérdéseket intéznek hozzád. (...) Te pedig szorgosan válaszolgatsz. Óriási 
gyakorlatod lehet az ilyesmiben. Micsoda praxis! Igazán nem akarom az orrod 
alá dörgölni, de valaha mintha azt mondtad volna: Csak a novella! Nincs 
semmi más, csak a novella! Egyszóval semmi nyilatkozat, magyarázkodás. 
Nem vagyok önmagam széljegyzete!"

Ennek ellenére a hatvanas évek derekán Mándy Iván mégis arra 
kényszerül, hogy a műveit kísérő, nem is mindig kioktató értetlenséget 
ellenpontozza. Megírja Mit akarhat egy író? című műhelytanulmányát, mely 
első pilanatra csakugyan amolyan „széljegyzetnek” tetszik, ha azonban 
tüzetesebben is szemügyre vesszük, kiderül, hogy a könnyed önirónia felszíni 
rétege alatt egy határozott, mindennemű doktrinérséget elvető írói magatartás 
kontúrjai rajzolódnak ki. Épp ezért ez a talán legtöbbször idézett Mándy-írás 
ma is megkerülhetetlen kiindulópontnak látszik, annál inkább, mert 
jelentőségét maga az író is nyomatékosította annak idején: előbb az 1966-ban 
megjelent Séta a ház körül, majd nem sokkal később, 1969-ben az Egyérintő 
utószavaként is közzétette.

Mándy itt indulásának legkorábbi szakaszába lép vissza, nem kevesebbet 
sugallva, mint hogy már a kezdet kezdetén rá kellett eszmélnie, alkata nem 
képesíti az írói hivatásra. Már első kísérletei során kiderült, hogy cselekményt 
bonyolítani nem tud, mi több, elindítani sem, fantáziája nem mozdul, s 
hasztalan edzi magát a megfigyelésben is, akár órák hosszat bámul egy fát 
vagy az utcát, a látottakat egyszerűen nem képes leírni. Szabályos leltárt 
készít tehát mindazon alkati sajátságokról, melyeknek megléte nélkül 
irodalmi alkotómunka nincs. S amikor már az addig megjelent művei és a 
szemünk előtt leépülő tehetsége közötti kontroverzia már-már abszurd 
méreteket ölt, egy meglepő fordulattal arra is rámutat, ami a pályán mégis 
megtartotta. „Se cselekmény, se fantázia, se megfigyelés” -  összegez, majd 
hozzáteszi: „Maradt a belső világ. Meg ami az élményekből ebbe belefutott.” 
Minthogy „belső világ” és abba „belefutó élmények” nélkül az írói 
alkotómunka úgyszintén elképzelhetetlen, ezen a ponton megtorpanunk, hogy 
aztán az írói információ általánosságán, közhelyszerűségén töprengve, addig a 
föltevésig jussunk el, hogy a negatív leltárnak is, a tanulmány súlypontját 
képező belső realitásnak is rendelkeznie kell valamiféle megkülönböztető 
jeggyel, tartalommal, amire felületességünk folytán nem figyeltünk föl. S 
csakugyan így van. A látvány leírásában ugyanis nem percepciós zavar gátolta 
a gimnazista korú Mándyt, hanem egy ösztönös idegenkedés, ellenállás. A 
sokáig bámult fát pontosan rögzítette a tudata, hisz jó idő elteltével, midőn 
egy „olyan igazi ázott alakot” penderített eléje a sors, a fa ismét megképlett 
előtte. Mégsem írta le. Sem a közvetlen szemlélődés, sem az asszociatív 
felidézés után. Nem, mert már ekkor sem tudott mit kezdeni a reproduktív, 
faktografikus, hogy ne mondjam, valósághű leírással, ábrázolással. A kitűzött
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cél és a tényleges írói hajlam került tehát kollízióba nála, s így óhatatlanul 
vereséget kellett szenvednie mind a hagyományos cselekménybonyolítás, 
mind a képzelet működtetése terén. Mondhatnánk akár azt is, hogy az 
irodalmunkban oly mélyen gyökerező valóságkonvencióval konfrontálódott, s 
e korai, még spontán szembefordulás később, írói munkássága kibontakozása 
során újabb fontos dimenzióval gazdagodott.

A műhelytanulmány címébe foglalt kérdésre Ottlik Géza nyomán azt 
válaszolja végül, hogy „bármilyen meglepő, írni” -  a „tehetsége törvényei 
szerint”. Tiszta, világos célmeghatározás ez, csak az nem érti, aki nem akaija, 
jelentésének holdudvara azonban mégis csak akkor mutatkozik meg igazán, 
ha a gondolat forrásvidékére is pillantást vetünk.

Kolozsvári Grandpierre Emilről szóló, még 1943-ban írt esszéjében Ottlik 
Géza az alapkérdés fölvetése és megválaszolása után („Mit akar egy 
regényíró? -  remélem, hogy regényt akar írni.”) arról értekezik, hogy ha 
valamely veszélyhelyzetben az írót a tüzelőanyag-ellátás feladatával bíznák 
meg, alkalmasint megragadná a szeneslapátot vagy fát kezdene hasogatni, de 
ezt a munkát semmi esetre sem tartaná írói tevékenységnek. „Bánatos 
kétkedéssel nézem azonban -  folytatja Ottlik - ,  ha a tűzifát az írott szó 
erejével akaija felaprítani egy költő vagy egy regényíró. Miért nem fog 
fejszét? Alkalmasabb és őszintébb szerszám. A favágás is mesterség. 
Tisztelem a favágót, aki fát vág. De elkedvetlenít a regényíró, aki bármi mást 
akar, mint regényt írni.” Amennyiben Ottlik Géza szellemes ars poeticáját a 
műhelytanulmány immanens részének tekintjük, s annak kell tekintenünk, 
napnál világosabb, hogy Mándy Iván is gyökeresen elhatárolja magát a szóval 
fát aprítás irodalmon kívülre mutató rögeszméjétől, az ún. nagy témáktól, a 
feladatvállaló művektől, egyszóval: az irodalmi pragmatizmustól.

Mindenek alapján nem túlzás azt állítani, hogy prózapoétikai és eszmei 
oppozíciója olyan, már-már eszményien szabad távlatot biztosított korántsem 
indeterminált „belső világa” számára, amely új minőségek megteremtését 
előlegezte. A kérdés csak az, hogy a kivívott szabadsággal mikor, hogyan, mit 
tudott kezdeni a tehetsége. Más szóval: csakugyan egyenletes-e a műve, mint 
fentebbi kritikusunk vélte huszonöt esztendővel ezelőtt. A lehetséges választ 
két, időben egymástól távol álló, de a feldolgozott élmények és a főszereplők 
tekintetében számos metszéspontot kínáló művének párhuzamba állításával 
keresem. Az egyik az 1948-ban, a totális elborulást megelőző utolsó 
pillanatban közzétett Francia kulcs, a másik pedig az 1972-ben publikált Mi 
az, öreg? Döntésemet mellesleg részben az is befolyásolta, hogy az elsőként 
említett regény a M it akarhat egy író? képzeletbeli tengelyének túlsó, a 
másik pedig innenső oldalán helyezkedik el.

Amikor a Kortárs szerkesztősége 1972-ben arra kérte Mándy Ivánt, 
világítsa meg művei születésének körülményeit, A modell című novellával
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válaszolt, melyben így íija le a Francia kulcs tárgyát: „A szállodáról szólt az 
az írás, a Hotel Adriáról. A szerkesztő úrról, meg a fiáról. A szerkesztő úr 
semmit se szerkeszt, nincs is lapnál. Olyan szabadúszóféle. Egy-egy cikket 
riportot igyekszik elhelyezni, és ez nem könnyű dolog. De ha fölhajt némi 
pénzt, moziba mennek a fiúval. Ez a fiú semmi egyebet nem csinál, mint az 
apját váija abban a szállodai szobában.” A regény tehát szemmel láthatóan 
önéletrajzi indíttatású, ami a megvalósult szöveg vonatkozásában 
természetesen lényegtelen körülmény, minthogy azonban a közvetlen 
élményiség az elbeszélői nézőpont megválasztásakor dilemma elé állította 
Mándyt, nem hanyagolható el. A fiú statikussága, permanens várakozása első 
személyű elbeszélői módot igényel, vélhetnénk, Mándy azonban ezt nem tudja 
vállalni. Az elsőszemélyűség lépten-nyomon a nosztalgikus emlékezés 
szirénénekével kísértetné, minek következtében a szöveg helyenként 
föltétlenül lirizálóvá, verbálisán stilizálttá színeződne, márpedig Mándynak -  
egyebek közt a Mit akarhat egy író? tanúságaként is -  semmi köze „a hülye, 
gennyes, ’költői' prózához”. Emellett az elsőszemélyűség oly mértékben 
fölerősítette volna a szerzői pozíciót, hogy Ferinek akarva-akaratlan bele 
kellett volna vesznie a múltat átértékelő lélektani reflexiók hínárosába. 
Maradt hát az obiigát harmadik személyű elbeszélői mód, az írói mindentudás 
és felülállás perspektívájával, melynek veszélyeit úgy próbálja enyhíteni 
Mándy, hogy képletesen szólva Feri mögé áll, s nagyrészt az ő szemüvegén át 
láttatja a Hotel Adria emberi tenyészetét és tárgyi világát. így most már nem 
kell kényesen ügyelnie arra, hogy a felnőtt szereplők viselkedése, cselekedetei 
teljes megvilágítást nyeljenek, hogy az inaktív fiút okozati összefüggések 
révén kibomló, célirányos történet hordozójává tegye, hogy az idő egyenletes, 
unalmas múlásának illúzióját fenntartsa. Egymással csak lazán összefüggő 
jeleneteket, képeket soijáz, abban a szellemben, ahogy a hírlapíró a fiút az élet 
megismerésére oktatja. „Apa úgy vezette Ferit az életben, mintha egy 
képeskönyvet mutogatna” -  íija Mándy, s a regény struktúrája épp ezt a 
mellérendelő elvet érvényesíti. A Hotel Adria színpadán, tompított fényben, 
elvágyódó, de vágyaikat realizálni nem tudó bizarr figurák vonulgatnak át. 
Jószerével elszakadtak a valóságtól, létüket nemigen lehet megfeleltetni a 
mindennapokkal, úgyhogy Feri végül a Karácsonyi ének alakjait már 
valóságosabbnak találja, mint a szálloda lakóit, kikről egy este úgy beszél 
apával, „mintha valami regényben olvasták volna őket”. Nem véletlen, hogy 
bő tíz esztendővel ezelőtt, egy maihoz hasonló tanácskozásunkon, Gerold 
László a Francia kulcs szürrealisztikus jellegét emelte ki.

A regény számos megoldása arra enged következtetni tehát, hogy Mándy 
az addigi struktúrák átrendezésére, helyenként érvénytelenítésére törekedett. 
Ehhez azonban nyomban hozzá kell tenni, hogy nem teljes sikerrel. Amint 
megfeledkezik a választott ábrázolói aspektusról, amint ellép Feri mögül, a
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szövegen repedések futnak végig. A szürrealisztikus képeskönyv nem egy 
tablóján olyan eseményt örökít meg, melynek, távolléte folytán, Feri nem 
lehet részese, Mándy ilyenkor is a redukciós ábrázolás ugyanaon nyelvi 
eszközeivel él, mint a többi állókép megformálásakor, nyomatékos szerzői 
jelenléte azonban foltot ejt a fikció világán. A legszembeszökőbb 
rövidzárlatokat viszont azok a szövegrészek mutatják, ahol Mándy 
maximálisan eltávolodik Feritől. Hadd említek erre egy példát. Apa állandóan 
pénz után lohol, ha pedig otthon van, félmondatokat ejt a redakciókról, 
hosszasan kibámul az ablakon, maga elé meredve szivarozik, szétdobált 
kották közt hegedülget. Életének ezek az ismétlődő, kommentár nélkül 
maradó forgácsai teljesen nyitottá teszik alakját, a mindenkori olvasói 
befogadásra bízva, hogy ki-ki újraalkossa magának őt. Egy vasárnap délután 
azonban, amint apa ismét a csöndes kis utcát kémleli hegedűvel a hóna alatt, 
Mándy váratlanul perspektívát vált, belép a hírlapíró belvilágába, irányítani 
kezdi megnyilatkozásait, s az epizód kiég: „Apa a régi vasárnapokra gondol. 
Mennyit állt egyedül az ablaknál! Az embereket figyelte, amíg csak el nem 
tűntek a sarkon vagy valamelyik kapuban. (...) Olvasott, nem járt emberek 
közé. Köztük még jobban érezte, hogy egyedül van, még kínzóbb volt a 
magánya. Félt a vasárnapoktól.”

A Mi az, öreg? elbeszélői perspektívája ugyancsak az írói mindentudásé, 
de az ebből adódó nehézségeket itt már meggyőzőbb korrektívumokkal 
ellensúlyozhatja Mándy, elsősorban azért, mert a Francia kulcs megjelenése 
óta eltelt csaknem negyed század alatt a kisiskolás Feri ismert íróvá lett. A két 
főszereplő között épp ezért sok a különbség. A legfontosabb talán az, hogy 
míg Feri a gyerek természetes érdeklődésével, kíváncsiságával figyeli az élet 
jelenségeit, addig Zsámboky János már enervált közönnyel teszi ugyanezt. 
Mintha mindent tudna már az emberről és a világról, hidegen hagyják az 
odakintről érkező kihívások. Lévén hogy nem változtathat rajtuk, némán 
eltűri őket. Eltűri a halottmosó bornírt kedélyességét, a fényképésznő 
agresszív forgolódását, a felszolgálólányok megjátszott részvétét. 
Valószerűtlen, értéktelen, lényét alig súroló fragmentumok összessége 
számára a világ, mely elől egy nevenincs szorongás újra meg újra önnön 
belvilága felé taszítja. Ha távolról is, ez a szituáció az Esti Kornél egy helyére 
asszociáltat. Egy nap, amikor Kosztolányi agyba-főbe dicséri Kornélt, s az 
nem tudja mire vélni a váratlan fordulatot, magyarázatként a következő 
mondat hangzik el: „Hát kit bámulhatok ezen a ronda világon, ha téged nem, 
testvérem és ellentétem.” Bár a két alakmás igen messze esik egymástól, nem 
kétséges, hogy akár Kosztolányi Estit, Mándy is a ronda világ ellenében 
álmodja meg Zsámboky Jánost, hogy aztán „közös” emlékeik révén 
megírhassa egy tudat működésének regényét. Természetesen itt sem az
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önéletrajziság a fontos, hanem ahogy Mándy az emlékeket szövegszervező 
elemmé transzformálja.

Zsámboky János határhelyzetbe kerül, apa is, anya is elhal mellőle, 
lélektanilag tehát teljesen indokolt, hogy megújulón önnön belvilága felé 
tájékozódik. Alámerülései során azonban még csak kísérletet sem tesz -  s jó, 
hogy nem -  a múlt eseményeinek átvilágítására vagy arra, hogy netán 
ontológiai választ keressen a végső kérdésekre. Ehelyett dialógusok, 
monológok, önmagával és a tudatában tovább élő árnyakkal folytatott viták 
segítségével megjeleníti az egykori helyzeteket, melyek időbeli 
diszkontinuitásuk ellenére is egy jól rekonstruálható életút pillérei.

Fölmerül persze a kérdés, az ördög nem alszik, hogy miként kell, lehet-e 
egyáltalán értelmezni Zsámboky János belvilági kalandozásának eszmei 
mögöttesét. Noha egyetértek Balassa Péter észrevételével, miszerint Mándy 
művei „technikailag precízen leírhatók, világosak, jelentésük azonban 
inkognitóban marad”, bizonyos szimptómák alapján mégis úgy találom, hogy 
a Mi az, öreg? inkognitója feltörhető.

A regényben szemet szúrón, konokul ismétlődik egy kép, a vetetlen ágyé: 
lecsúszott takarókkal, gyűrt lepedővel, harisnyákkal. Régi, kedvenc motívuma 
ez Mándynak, már a Francia kulcs is alkalmazta, ott azonban még 
túlexponálta az efféle „csendéleteket”, hiszen Feriben a „szánalmasság”, a 
„végtelen elhagyatottság” érzetét keltették. A Mi az, öreg?-ben viszont már 
elszigetelten, érzelmi minősítés nélkül bukkannak fel, éppoly intenzitással 
emelve ki a magányosságot, akár a „félig hóba temetett lavór”, melyet 
Zsámboky egy kertben pillant meg.

Mindezek a kiugró képek elsősorban Zsámbokyra mutatnak vissza, az ő 
egyedi magányát motiválják. Ha azonban a regény egészét tartjuk szem előtt, 
kitűnik, hogy egy másik szerep is vár rájuk, az, hogy az embernek mint 
nembeli lénynek egzisztenciális magányát, befalazottságát is érzékeltessék. A 
regény bármelyik emberi relációját fürkésszük, mindenütt reménytelen meg 
nem értésbe ütközünk. Nincs teljes értékű kommunikáció. Semmi sem 
tisztázható. Utólag sem, az idők végezetéig sem, mint ezt az a kis „dramolett” 
is sugallja, melyben apa és anya, már haláluk után, lezárhatatlan vitát 
kezdeményez Zsámboky János képzeletében.

Számomra ma a Mi az, örcg?-ben ez az üzenet is benne foglaltatik. Szinte 
hallom Mándy hangját: ez van. Nem kell szeretni, keseregni se kell miatta. De 
mert van, eliminálhatatlanul, megér egy regényt. A „szóval fát aprítást” pedig 
műveljék csak mások. A boldogok, kik annyi idő után még mindig nem 
tudják, hogy „minden egész eltörött”.
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HARKAIVASS ÉVA

ADALÉKOK EGY NEM LÉTEZŐ 
ELBESZÉLÉSTIPOLÓGIÁHOZ. 

PRÓZAPOÉTIKAI ÉS ELBESZÉLŐI ELJÁRÁSOK 
MÁNDY IVÁN NOVELLÁIBAN

Idestova fél évszázada íródnak a Mándy-művek: regények, kisregények, 
elbeszélések, novellák, itt-ott egy-egy hangjáték. A mára már naggyá 
növekedett életművel párhuzamosan pedig ott sorakoznak a kritikák, recen
ziók, olykor nagyobb időtávra s mélyebbre hatoló tanulmányok. Ezek tömege 
azonban nem helyettesíti a máig meg nem írt monográfiát, amelynek hiánya 
Mándynál is, Mészölynél is, Ottliknál is ott kísért, fényt vetve az Újhold köré 
csoportosuló írók (költők) és az irodalompolitika torz viszonyára is.

Lengyel Balázs tanulmánya 1948-ban egy évvel megelőzi Mándy első 
novelláskötetének megjelenését: a méltatás előbb lát napvilágot az Üjhold 
hasábjain, mint maga a könyv -  a Vendégek a Palackban. Az életmű egészét 
és a vonatkozó irodalmat szemlélve viszont a továbbiakban szembetűnő, hogy 
maga Mándy vágott az irodalomtörténeti rendszerezés elé. A Régi idők 
mozija (1967), a Mi van Verával? (1970), az Előadók, társszerzők (1970), 
a Mi az, öreg? (1972), a Tájak, az én tájaim  (1981) című kötetek a 
novellaíró jellegzetes témaköreit jáiják körül és gyűjtik egybe, kialakítva ezzel 
azokat a tömböket, amelyek az első novelláskötetekben még csak 
jelzésszerűen voltak jelen. Az egységes témakörök, azonos szereplők köré 
csoportosuló novellák alakulására, tömbösödésére Erdődy Edit* is kitér A 
m agyar irodalom történetének Mándyról szóló fejezetében, mondván, hogy 
a hetvenes évek az összegezés, összefoglalás évei Mándy írói pályáján, amikor 
az azonos tematikájú novellák összefüggő ciklusokba rendeződnek. E jelenség 
ugyanakkor olyan prózapoétikai problémákat vet fel, amelyet az 
irodalomtörténet máig nem tisztázott Mándy Ivánra vonatkozóan: novellák 
laza egymásutánjáról, novellafuzérekről, avagy regényekről, kisregényekről 
van-e szó e szövegek esetében? A műfaji besorolás ingadozása, 
problematikussá válása a Mándyról írott tanulmányokban is végigkísérhető. 
Lengyel Balázs** a Mi van Verával? című kötetről szólva leírja, de azon 
nyomban idézőjelbe is teszi a regény szót. Erdődy Edit ugyanerről a műről 
megjegyzi, hogy az azonos főhős, az időbeli folyamat ábrázolása és a 
fejlődésrajz következtében „akár regény is lehetne”. A Mi az, öreg?-ről pedig
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azt íija, hogy regényanyagot dolgoz fel lazán összefüggő novellaciklus 
formájában”: egy családregény anyagát, amely egyúttal „egy hagyományos 
regényforma kiürülését” jelzi. Nem kétséges, hogy egy részletes 
szövegelemzésnek kell majd megelőznie az érintett kérdésekre adott választ, s 
eldöntenie, hogy e szövegek a Szindbád-féle novellafüzérhez vagy az Esti 
Kornél-féle széttört regényszerkezethez állnak-e közelebb. A Mi van 
Verával? és a Mi az, öreg? szövegei mindenképpen összefüggőbbeknek 
tűnnek, mint az Előadók, társszerzők vagy a Régi idők mozija című kötetek 
elbeszélései. A Vera-novellákban valóban rekonstruálható egy időrend, 
amelyen belül a kamaszlány kezdetben cselekvő személyként van jelen, majd 
a későbbiekben emléke irányítja az elbeszélést. A regényműfaj szemszögéből 
szemlélve azonban mindenképpen hangsúlyosan foltszerű ábrázolásmódról, 
töredezett cselekvésvonalról, fragmentumszerű elbeszélésről kell beszélnünk. 
Az eddigi Mándy-kutatások sorában úgy tűnik, Kulcsár Szabó Ernő*** került 
legközelebb e prózafolyamatok műfaji lecsapódásának megfogalmazásához: 
„A hatvanas évek közepétől abban a tekintetben feltétlenül fordulat állt be 
Mándy pályáján, hogy a világkép későmodemista dilemmái egyfajta 
'alternatív’ formaalkotásban fogalmazódnak újra. A Mi az, öreg? (1972) vagy 
a Zsámboky mozija (1975) feloldja a regényszerűség és a novellisztikum 
közti határokat és poétikailag azt a létértelmezési meggyőződést szolgálja ki, 
hogy a lét és az emberi viszonylatok megérthetősége szempontjából csupán 
mennyiségi különbség van az élettörténet és pillanatképszerű epizód között. A 
nagy történetnek valójában nincsenek hatékonyabb eszközei a sorsok titkának 
feltárására, mint az egy-egy megszakítással, át’tűnéstechnikával, emlékképpel 
vagy elhallgatással önállósított életpillanat rögzítésének.”

Méginkább kérdése a Tájak, az én tájaim  című kötetbe gyűjtött szövegek 
egyenkénti műfaji besorolása. Látszólag egyszerű eljárásról van szó: 
helyszínek és tárgyak köré rendeződő szövegekről, ám az már joggal 
kérdőjelezhető meg, mennyire kisregény pl. A trafik  vagy A bútorok, hiszen 
a cselekmény kiiktatása, a felsorolások, a halmozás, az apró részletekből való 
építkezés során bennük lesz a legnagyobb fokú a szaggatottság, a részletekre 
redukáltság, a fragmentumszerűség -  még ha közben apró történetek 
körvonalazódnak is. S egyidőben e szövegek esetében tapasztaljuk 
leghangsúlyosabban azt, hogy Mándy „fellazította az epikus ábrázolás 
kereteit, az idő- és térviszonyokat” (Erdődy Edit).

*

Az említett ciklusokba (kötetekbe) szerveződött szövegek az azonos 
szereplőkön, helyszíneken, szituációkon kívül külön-külön sajátos színfoltot
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hoztak létre Mándy prózavilágán, elbeszélő művészetén belül. Egyrészt 
folytatják azt a kánont, amelyet az előbbi novelláskötetek novellái már 
kialakítottak, másrészt az életművön belül jellegzetes elbeszéléstechnikai 
elemeket hoznak létre vagy mélyítenek el.

A Vera-novellák dialógusaiból egy specifikus alaphelyzet rajzolódik ki. 
Ismeretes, hogy Vera és a szülők esetében két korosztály világa ütközik meg. 
A másik világ. Vera világának elfogadását, a nehézkes, de kényszerű 
belenyugvás mozzanatait jelzik a dialógusok azon részletei, amikor Vera vagy 
barátai feldobnak egy-egy szót, az apa pedig, aki tétován bolyong a Vera 
körüli dinamikus világban, újraismétli, megfontolja e szavakat. Főként 
idegen, mesterkélt vagy különféle elméletekből kibomló szavak ezek, 
amelyeken az apa figyelme meg-megakad, a szóismétlésben pedig jelentések 
halmozódnak: az idegenség érzése, a megdöbbenés s annak tudomásul vétele, 
hogy mindezt el kell fogadni, hiszen Vera világához tartozik.

Pl.: „ -  Lepratelep. -  A belapított orrú hátradőlt a széken, cigarettára 
gyújtott. (...)

-  Lepratelep? -  az apa egyik kezével megfogta az asztalt, szétterpesztette 
az ujjait.” /Locsolók/
(Vera:) Igazán nem tehetek róla, hogy nincs lakáskultúránk.

-  Lakáskultúránk -  A férfi az asszonyra bámult. -  Honnan veszi ezeket a 
szavakat, ezeket a...” /Papírszalvéta/
(Vera:) Ezek után igazán nem várom, hogy törődj a lelkivilágommal (...)

-  Lelkivilág. -  Apa az ásványvizes üveget bámulta.” Az ördög konyhája/ 
Ugyan, ezt Vera csak úgy kitalálta. Majd éppen vele közlik az ilyesmit.

Különben is őrzi Ricardo képét.
-  Nem őrzöm, csak megvan. Szeretem az intellektusát.
-  Az intellektusát!” /Ricardo/
Ehhez hasonló ironikus fordulatok jelennek meg a Mi az, öreg? című 

novellafüzérben is, ahol a fiú az apához kötődő emlékek felidézése közben 
helyenként feddve, helyenként egykedvűen legyintve szólítja meg az apát („de 
te, apa...”; „apa, tudod, hogy...”; „Apa, téged bekaszliztak!”; „Fogházban 
csücsültél, apa.” stb.) A Mi az, öreg? szövegei emlékrekonstrukciók. A 
visszaemlékezés, felidézés keretei olykor elhomályosulnak, s élőbeszédszerű 
fordulatok teszik jelen idejűvé a belső monológot. Az emlékezés gyakran 
ismétlődő alaphelyzete a kád szélén ülő én-elbeszélő, aki önkényesen 
irányított időrendben, indulatainak vagy épp lelkiismeretfurdalásainak 
hullámait követve hívja elő az apával és anyával kapcsolatos múltbeli 
történésszilánkokat.

Ennek a beszédhelyzetnek még ironikusabb, még sarkítottabb megjelenési 
formáját tapasztaljuk az Önéletrajz (1989) című, későbbi kötet négy
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összefüggő utazásnovellájában (Éjszaka utazás előtt; Reggel utazás előtt; A 
pályaudvar; Londoni képeslap): A „na, nem”-féle elbeszélői kiszólások a 
képzeletbeli meglódulások, elrugaszkodások megcsúfolói itt.

Mindezeket a jelenségeket figyelve meg kell jegyeznünk, hogy a 
beszédhelyzetek Mándy elbeszéléstechnikájának lényeges, de korántsem 
egyszerű kérdéskörét képezik. Hiszen a felsoroltakon kívül ide tartoznak még 
az olyan közbeszólások, amelyek a valóságra döbbentik a hőst vagy az 
elbeszélőt („Szórakozunk?” -  Hintázók; „Mit bámulsz? Most mondd meg, 
hogy mit bámulsz!” -  szól Zsuzsi az elmélázó én-elbeszélőhöz -  Önéletrajz -  
A pályaudvar) A külső világ nevében szól valaki a belső világ örvényeibe 
vesző hőshöz vagy hős-elbeszélőhöz -  általánosíthatnánk ezt az 
elbeszélésszituációt. Ezek mindig mások szólamai, a nagyon is szürke realitás 
hangjai. Mintha kívül valaki állandóan mormolná őket (akár valamely hős, 
akár az én-elbeszélő a maga belső monológját), s az utóbbiak olykor 
hallókörükbe engedik e külső szólamokat. Elidegenedett emberi kapcsolatok 
járulékai ezek a beszédek, annak jelei, hogy „semmi sem idegenebb, mint két 
ember”. De itt vannak még az elbeszélő egyéb kiszólásai, kérdései, vagy az 
olykor magának is idegenül csengő, megszólaló hangja, önmagától is 
elidegenedett saját szólama, melytől megretten, s bűntudat keríti hatalmába 
(„Én szóltam?”). Vagy a „hol vagyok?”-, „hogy kerültem ide?”-féle kérdések, 
az öneszmélés apró szimptómai a képzeletbe, emlékekbe való alámerülések 
ellenében. Ezek a beszédhelyzetek dominálnak az Önéletrajz említett négy 
szövegében -  az Árusok terének világából kizökkentett, utazásra 
„kárhoztatott” én-elbeszélő bizonytalanságának, hely- és biztonságkeresésének 
enyhén ironikus lenyomataiként.

A beszéd és beszédhelyzet központi szerepe mutatkozik meg tehát a Vera- 
novellákban, teljesedik ki a Mi az, öreg? szövegeiben, s mélyül el az 
Önéletrajz prózájában.

♦

Az Előadók, társszerzők novelláinak középpontjában a szerep áll. E 
novellák előképeként az Ügynök a kórházban című novellát tekinthetjük. Itt 
is, ott is a kényszerűségből vállalt szerep, s az ezzel járó determináltságérzés 
kerül a novella gyújtópontjába. Mások ezek a szerepek, mint pl. a Konyhafal 
hőseié, akik önként, képzeletük szárnyalásaként élik meg az idős házaspár 
szerepét. Itt valóban kényszerűségről van szó, s a szereplőknek, ha mégoly 
szögletesen is, bele kell simulniuk szerepükbe. Belesimulások és viaskodások 
ellenjátéka bontakozik ki ezekben a szövegekben. Az Ügynök a kórházban 
című novella egyik ironikus csúcspontja az a jelenet, amikor Komlós, hogy
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egzisztenciális problémáit iqegoldhassa, megkísérel belealakulni a beteg 
szerepébe: „Láztáblája van. (Ki tudja, talán már láza is?)”

A szereppel való viaskodás azután az Előadók, társszerzők szövegeiben 
bomlik ki igazán. Az Előadó érkezik címűben Biller a Petőfiről tartott 
előadásába belekeveri legszemélyesebb problémáit: a Margitkával szembeni 
kiszolgáltatott helyzetét. A két párhuzamos szál alapja az azonosság: Biller 
mint előadó is kiszolgáltatott, hiszen kedve, affinitása ellenére tart előadást -  
aprópénzért. A szemtelenül kezelt téma mögött ott hullámzanak érzelmei, 
majd a realitás (a reménytelen szerelem) végül elborítja, bekebelezi a szerepet 
(az előadóét). Ironikus leleplezése ez a hallgatóságnak is, akinek számára 
szintén kényszer egy-egy ilyen előadás. Margitka esete felvillanyozza a 
közönséget, s az egész terem tombol: ki a leány mellett, ki ellenében foglal 
állást. A gyűjteményes kötet további novelláiban is hasonló áttűnések, 
groteszk fordulatok szerveződnek. Míg a korai novellákban valóság és 
képzelet síkjainak egymásracsúszását tapasztaljuk, itt a szerep és a valóság 
vagy a szerep és a képzelet egyenesen egymásba áramlik.

*

Mándy írói világának külön kontinensét alkotják a tárgyak. A Tájak, az 
én tájaim  című szöveggyűjtemény foglalja össze a helyszínek (mosoda) és 
tárgyak (trafik, lift, mosdók, vécék, bútorok, villamos) világát. A tárgyak az 
életmű eddigi fejezeteiben is specifikus alakot öltöttek Mándy prózájában. A 
megszemélyesítések következtében emberi vonásokkal ruházódtak fel, s 
mindaz, amit az író az emberi világra vonatkoztatottan elhallgatott, mindaz, 
amire csupán utalt, célzott, itt gátlástalanul kifejezést kap. Ezek a tárgyak 
sértődöttek, magányosak, ingerültek, méltatlankodnak. A fotelok 
lecsupaszított csontváza, a bútorok vánszorgása, leroskadása, somfordálása, 
kopottsága, árvasága stb. olyan közérzetet sugall, amely visszavetítve, 
áttételesen Mándy novellavilágának élő szereplőire is vonatkoztatható. Nem 
véletlenül említik Mándy értelmezői, kritikusai e szövegek kapcsán Babits és 
Tóth Árpád objektív lírai törekvéseit. A tárgyakhoz történetük, múltjuk is 
hozzá tartozik. Emlékeznek, vagy a rajtuk pihenő, megülő tekintet fordul az 
emlékezés terébe. A villamos című szöveg konkrét történelmi mozzanatokat 
sorakoztat fel (sárgacsillagosokat, forradalmárokat, majd a levert forradalom 
rab katonáit utaztatja). Olykor apró történések kerekednek ki e szövegekből 
(nagyapa és Jancsi utolsó sétája a két kiskocsival). Nagy vonalakban azonban 
az ismétlés, a halmozás, a szaggatottság, a részletekre bontás jellemző e 
szövegekre. Egyben itt leljük a leglecsupaszítottabb Mándy-mondatokat is. 
Ezek a szövegek nem kisregények, mint ahogyan kézikönyvek jelzik, nem is
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novellafuzérek vagy novellák. Legkompaktabb sz ö v e g e  A mosodának van. A 
többi szöveg fragmentumszerű s az ismétlések olykor a leltárszerűség 
benyomását keltik. S ha a dolgozat elején arról szóltam egy idézet erejéig, 
hogy Mándy „fellazította és kitágította az epikus ábrázolás kereteit”, itt azt is 
meg kell jegyeznem, hogy e szövegekben helyenként túl is feszítette. A 
mosodától a Mosdók, vécék című szövegig haladva a halmozás, ismétlés 
csapdái is megmutatkoznak. A veszélyt magukba rejtő, az emberi 
kapcsolatokat, történelmet stb. őrző tárgyak felsorakoztatásának folyamán 
szembetűnő az önismétlés. Szinte nincs olyan tárgy e szövegek világán belül, 
amely ne lenne pl. sértődött vagy ingerült. A redundáns elemekkel szemben 
azonban ott látjuk a redukció szép eredményeit is: egy-két rövidtörténet 
irányába mutató novellavázat (Egy kép).

Mándy eddigi életművében világosan kirajzolódik szereplőinek tablója, 
meghatározható a helyszínek, épületek, tárgyak Jegyzéke”. Ugyanakkor az a 
folyamat is figyelemmel kísérhető, hogyan kapnak a tárgyak önálló, 
főszereplői funkciót. Ennek a folyamatnak a kísérő jelensége az a 
megszemélyesítési apparátus, amely Mándy írói világának kezdettől alkotó 
eleme volt -  szemben az élő személyeket dologi jellemzőkkel felruházó 
képekkel. Mindennek foglalata a Tájak, az én tájaim  szövegegyüttese -  
leleményeivel és zökkenőivel egyetemben.

* A magyar irodalom története 1945-1975. Szerk. Béládi M. és Rónay L. 
III/2. A próza és a dráma. Akad., Bp., 1990.
** Lengyel Balázs: Mándy Iván. In: Hagyomány és kísérlet. Magvető, Bp., 
1972.
*** Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg és világmodell -  A hangsúlyozott 
elbeszéltség formái az 1960/70-es évek magyar epikájában. Literatura,
1992/2.
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BÁNYAI JÁNOS

„KIS BESZÉDMŰFAJOK” AZ 
ÁLOMREGÉNYEKBEN 

(EGY EMBER ÁLMA, ÁLOM A SZÍNHÁZRÓL)

Meg lehet-e érteni Mándy Iván két álomregényét, az Egy em ber álma és 
az Álom a színházról címűeket akár az „álom” természetéből, ami mindkét 
címben előfordul, akár a regényműfaj nézőpontjából, hiszen mindkét művet 
regénynek mondjuk? A kérdés így is feltehető: az álom tartalmi és formai 
útvezető vajon e regények világában, és mennyire megbízható útvezető? Ki az, 
aki itt álmodik? S ki az, aki elmondja az álmait? És mindig csak álmodik 
vajon? Amit leír és elmond, az mind csak álom? Vagy az álom jelenségkörébe 
közelebbről és távolabbról odatartozó más „emberi” képesség, úgymint 
hallucináció, ábrándozás, képzelgés, nosztalgia, vágyakozás. Ugyanígy a 
műfajra vonatkozó második kérdéskör. Vajon könnyen rámondható az 
álomregényekre, hogy regények? Vagy valami másnak kellene nevezni ezeket 
a műveket, ha adunk még arra -  az olvasóban bizony van ilyen szigorúság - , 
hogy mi a regény, mi mondható még regénynek.

A két elbizonytalanító kérdéssor valójában a kiindulópont keresése. 
Honnan kell elindulni vajon Mándy Iván prózavilágának megértése felé? A 
viszonylag könnyen megragadható tematikai és tartalmi tényezőkből? Abból, 
amit mond az elbeszélő? Ez esetben például kétszer is álmot a két mű 
címében. Az álom megnevezésével jól követhető útirány nyílik meg az olvasó 
előtt, mert az álom, és az álomhoz tartozó más lelki képességek indokolják e 
próza egymástól élesen elválasztott képeit, a látványosságok halmozását, a 
gyors fordulatokat, a történetmondás töréseit, az összefüggések elrejtését, a 
helyszínek sokaságát és sokszínűségét, a vonalakkal behálózott világképet. 
Úgy is lehet álmodni, ahogyan Mándy Iván álomregényeinek hőse „elbeszéli” 
az álmokat. Csakhogy a Mándy próza hősei más művekben is ugyanígy 
beszélnek azokban a művekben is, amelyekben szó sincs álomlátásról, vagy az 
álmok elbeszéléséről. Ha mindezek nem csak az álomregények eszköztára, 
hanem egy prózavilág megformálásának leggyakrabban előforduló tényezői, 
akkor mivégre kellene az álomban mentséget keresni a szokatlanra, a 
váratlanra, a meglepőre, ami mostanra már nem is olyan meglepő, nem is 
szokatlan és nem is váratlan, hiszen a fent felsorolt megformálási 
eszköztárnak Mándy otthont teremtett a mai magyar prózaírásban. Az álom a
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két mű címében nem „alibi”. Tehát nem az „elbeszélés nehézségeinek” 
zárójelezése, elfelejtése. Inkább az elbeszélésért való küzdelem ára. Mándy 
Iván az álommal fizeti meg az elbeszélés, az elbeszélhetőség árát. Ha nem 
mentség, se alibi, akkor az álom talán lélektani útmutató lenne e regények 
világában? És ezáltal lélektani esettanulmány a két regény, amely címében az 
álmot viseli? Szó se róla. Ha valakinek vannak fenntartásai a lélektanival 
szemben, hát Mándynak vannak. Talán egyetlen mondata sincs, amiben a 
lélektan útmutatásai szerint elemezne élethelyzetet vagy állapotot. A 
lélektaniság elemző gyakorlatát Mándy Iván nem követi. Nem „elemez”. Nem 
ír le eseteket és állapotokat. Mándy megnevez. Megnevezi a tárgyakat, a 
helyszíneket, a hangulatokat és érzéseket. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
az álom kiindulópont lehet e két regény megközelítésekor, de nem jó 
kiindulópont.

Megközelíthető-e a két álomregény a műfaj irányából? Mándy Iván 
novellaíró, és ezen mit sem változtat, hogy ír regényeket is. Többek között az 
itt szóban forgó álomregényeket. Mégsem mondható regényírónak. Könnyű 
volna ezt az állítást azzal indokolni, hogy túl rövidek a mondatai, semhogy 
regénymondatok lehetnének. Meg hogy a regény történetmondásához képest 
túl töredezett az ő történetmondása, mivel nincs érzéke, és kedve sincs a 
folyamatos történetmondáshoz. Nem is mond történetet, még a novellákban 
sem. Persze ez sincs egészen így. A történet sem a novellában, sem a 
regényírásban nem tehető egészen félre. Már csak azért sem, mert a 
szépprózai beszéd nem mondatokban és nem szavakban való beszéd: a prózai 
művek történetekben beszélnek. Ami a regényben, a novellában elhangzik, 
akár szerzői közlés, akár idézet, az idézet sok változata, mind valamilyen 
történetnek a része; párbeszéd nincs történet nélkül, hiszen a párbeszéd is 
történik, maga is történet. Mándy egymásra következő, de nem egymásra 
épülő mondatai és közlései, a bennük rejlő megnyilatkozás erejével szándékuk 
ellenére alakulnak történetté. Csakhogy ezek a szokásostól eltérő természetű 
és minőségű történetek. Minden novellája Mándynak, és minden regénye, így 
az álomregények is lebonthatók egy-egy történetre, de. ezek a történetek szinte 
szóra sem érdemesek, annyira „köznapiak” és kopottak. Gyakran szándékosan 
banálisak is. Mind sorra az elhagyatottságról, a vereségről, az örökös 
veszteségről és boldogtalanságról szólnak, pontosan arról tehát, amiből az élet 
összeáll. Ennyit lehet mondani ezekről a történetekről, és ez, természetesen 
nem kevés. Van azonban Mándy Iván történetmondásának egy másik szintje 
is, amit nem a novellák és regények „lebontása” alakít ki, haanem maguk a 
novellák és a regények, azzal ahogyan a narrátor „elbeszéli” őket. Van valami 
érdekfeszítő és izgató abban, ahogyan Mándy mondatai egymásra 
következnek. Abban is, ahogyan ezek a mondatok elnéznek egymás felett, 
vagy ahogyan szembenéznek egymással, ahogyan beszélgetésbe kezdenek,
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ahogyan néha-néha hajbakapnak. A legizgalmasabb történet feszültségeit 
teremtik meg az így egymásra néző mondatok. Ez a történet elsősorban 
atmoszféra Mándy prózaírásában. Az egymást távolról figyelő, az egymástól 
éles határvonallal elválasztott, kontrasztstruktúrákat alkotó mondatok valami 
izgalommal telített, mozgalmas történet hangulatát teremtik meg és éppen ez 
a hangulat tartja fogva az olvasót nem a köznapi boldogtalanságokra és 
sértődöttségekre lebontható -  hagyományos -  novella- és regénytörténetek. De 
hogyan építhető fel a regény a mondatkapcsolások atmoszférájából, még 
akkor is, ha ez az atmoszféra a történet intenzitásával telített? A regény 
tudvalevőleg kompozíció és konstrukció. S csak ezután, csak erre hagyatkozva 
csalhatatlan atmoszféra is. Miféle kompozíció állítható elő eszköztelenséggel, 
s miféle regény a puszta nyelvi, szintaktikai, végső soron grammatikai 
atmoszférából? Semmiféle konstrukció és semmiféle regény, mondhatnék. De 
állítható-e ez így, és bizonyítható-e? Vagy másfelé kell keresni Mándy Iván 
novella- és regényírásának műfaji meghatározóit?

A két álomregényt, minthogy mindkettőt az álom atmoszférája lengi be, 
amit a mondatok egymást követő szigorú rendje határoz meg, tévedés volna 
hagyományos értelemben vett történetként rekonstruálni, és úgyszintén 
tévedés lenne tiszta regénykonstrukciónak venni. Nem azt mondom, hogy ezt 
nem lehetne megtenni. Természetesen, hogy leírható a két regény története és 
nagyon pontosan ábrázolható a kompozíciójuk is. Nem is volna tanulság 
nélküli egy ilyen vállalkozás. Ám kétséges, hogy milyen eredményhez 
vezetne. Túlságosan is általános tapasztalatok birtokába lehetne jutni ezzel a 
módszerrel, olyan általános tapasztalatokhoz, amilyenekhez csak a téves út 
vezet.

Ezért, úgy vélem, másként kell megközelíteni Mándy Iván regényműfaját. 
Nem a regény ismérveit keresve, nem a Mándyra oly jellemző „redukció és 
kihagyás” módszerét figyelve. Végülis mi az, amit Mándy „kihagyott”, mi az, 
amit „redukált”? Úgy beszélünk Mándy kihagyásos írói módszeréről, mintha 
csalhatatlan válaszaink lennének erre a kérdésre. Holott nincsenek ilyen 
válaszaink. Amit kihagyott, az nyilván felesleges volt. Nem fért rá ama 
legendás cédulák egyikére. Amit viszont meghagyott az bőven és gazdagon 
megvan.

Ezért azt gondolom, hogy a kihagyás és redukció Mándy Iván 
prózavilágában látszat csupán, vagy egyszerűen az irodalomkritikusok 
gyártotta közhely. Van valami azonban, amiért mégis fenn kell tartani a 
„redukció és a kihagyás” fogalmait, ha Mándy műfajáról, a novellák mellett a 
regény, mégpedig az álomregények műfajáról beszélünk. Az álomregények 
voltaképpen epilógusregények. Már befejeződött a regény, már véget ért a 
történet, már lezárult a hős problématikus életrajza, elmúlott a kaland, amikor 
Mándy Iván hozzálát a regény megírásához. És mind az Egy ember álma,
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mind az Álom a színházról esetében a regények epilógusát íija meg. Már 
mindenen túl vagyunk, már minden megtörtént, minden lejátszódott, 
befejeződött, minden készen áll, s akkor Mándy elmondja azt, ami még 
megmaradt. Nem a regényt mondja el tehát, hanem a regény utáni maradékot. 
Az epilógust. Ennek a maradéknak és epilógusnak a megközelítéséhez 
használható fel a redukció és a kihagyás fogalma.

Csakhogy félrevezető lehet az epilógus fogalma, ha nem határozom meg 
közelebbről. Az epilógus itt valóban után-t jelent. A regény utánit. De nem 
tartalmaz tanulságot, mint legtöbbször az epilógus, és nem a hős későbbi, a 
regénytörténethez szorosan már nem tartozó sorsát mondja el. És funkciója 
szerint sem a regénytörténet kiváltotta feszültség levezetése, nem a 
regényolvasó indulatainak és izgalmainak elcsendesítése. Az epilógus az 
álomregényekben önreflexió. És emlékezés. Az Egy ember álma egy 
lehetséges, virtuális, elképzelhető történelmi regényre való visszaemlékezés. 
Az Álom a színházról emlékezés a színdarabra és a színdarabot megelőző 
novellára. Az első tehát egy (esetleg) többkötetes történelmi regény epilógusa, 
a második pedig egy létező novella és egy létező színdarab epilógusa. Ezért 
mondható a két álomregény epilógusregénynek, még akkor is, ha itt az 
epilógus funkciója egészen más, mint a hagyományos 
epilógusértelmezésekben; nem az elcsendesítés a szerepe, hanem a megőrzés.

Az álomregényeknek epilógusregényként való megformálását 
mindenképpen megelőzi egy stabil és standard forma: a regény maga. Az 
egyik álomregény hátterében -  előzményként -  ott áll az éppen elhagyott 
(elolvasott) regény, a másik hátterében pedig a Mélyváz című színmű és azt 
megelőzően az Utcák című novella. Az első álomregény hátteréről csak 
annyit tudunk, hogy van, a másodikéról azt is tudjuk, mi az, ami van.

Csakhogy az Egy em ber álma „előzményeként” emlegetett -  esetleg 
többkötetes -  történelmi regényt senki sem olvasta, mégis tudjuk róla, hogy 
van. Az epilógusregény ugyanis két világháborút és egy forradalmat nevez 
meg helyszínekkel és tisztekkel, sebesültekkel és holtakkal, üldözöttekkel és 
legyilkoltakkal. A gyerekkor élményvilága szövődik a történelembe 
emlékképekben, az apa, az anya alakjaiban, páciensek és segítségre szorulók 
képében. A regény orvoshőse -  sebész ő talán -  álmodja végig a soha meg 
nem írt és el nem olvasott, de mégis meglévő regényt. A „képzelt művek” 
világába tartozik ez a regény, ezen kívül pedig azon művek sorába, amelyekre 
minden regényíró vágyakozik. Szellemregény tehát ama történelmi regény, de 
egyúttal racionálisan is megragadható. Hiszen az „előzetes tudás”, a mindent 
megelőző tudás része. A század történetének három nagy eseménysorából 
lépnek elő Mándy mondatai és mind sorra az álomregény kezdő mondatainak 
argumentumai. A „Jönnek értem. Ma éjjel jönnek értem.” mondatok tartalmát 
töltik fel egyre meggyőzőbb érvekkel a későbbi jelenetek, függetlenül attól,
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hogy a történelemnek két háborúval és egy forradalommal jelzett időszakából 
származnak-e vagy a magánélet szférájából. Ily módon Mándy nemcsak utal 
az álomregényt megelőző „képzelt” történelmi regényre, hanem az 
epilógusban meg is íija. Megíija azt a történelmi regényt, ami eredeti 
alakjában már meg nem írható. Elmúlt az idő a többkötetes történelmi 
regények felett. S a regényírásnak sincsenek már hatékony nyelvi és 
kompozíciós eszözei a történelmi regényhez. De van igény a történelmi 
regényre. Az emlékezetben, az „előzetes tudásban”, a történelemismeretben. 
Megvan ez az igény az írásban is. Mándy Iván is vágyakozhatott a történelmi 
regényre, de már nem írhatta meg, mert nem volt megírható. Ezért mondta el 
ennek a történelmi regénynek az epilógusát az Egy em ber álmában. Ám a 
történelmi regény epilógusa nem egyszerűen emlékeztető a képzelt műre, 
hanem a képzelt mű megalkotása is az emlékezetben. Ez a regény sohasem 
vehető le a könyvespolcról, az emlékezetben mégis fellapozható, mert az 
epilógusregény helyettesíti. Egy-egy jelenete az epilógusregénynek -  a 
katonazene például: a montenegrói ezred „ad zenét” a fürdő kertjében, mielőtt 
kivonul a frontra, aztán a császár emlegetése, meg a trónörökösé, aki éppen 
itt, a fürdő kabinjaiban szőtte sikertelen összeesküvését, és találkozgatott a 
kedvesével is, aztán a gyereknyaraltatás jelenete, tábornokkal és kerti 
fogadással, távolabbról a kormányzó, meg a kormányzóné felemlegetésével, 
ami ironikus csapdájába vonzza a sebesülteket, a sebészkés munkáját, az 
asztalt, amelyen operál a regény hőse, aztán az utcai tömegjelenet, amikor az 
akadémiai előadásra siető orvos autóját feltartóztatják, minek következtében 
menthetetlenül belekeveredik a forradalmi tömegbe, orvosként résztvevőjévé 
válik - ,  mondom, az epilógusregény egy-egy ilyen jelenete a történelemről 
való előzetes tudás hatására a képzelt történelmi regény fejezeteivé emelkedik, 
egy -  némi túlzással azt mondhatom -  többkötetes történelmi regény 
konstrukciójává. Megőrzi hát Mándy Iván a történelmi regényt az 
epilógusban, amit megírt. Maga az Egy ember álma ilymódon történelmi 
regénnyé válna? Ezt nem is kellene talán külön bizonygatni. A félelem és 
szorongás, ami a „Ma éjjel jönnek értem.” regénykezdő kiemelt mondat 
jelentéséből sugárzik, mind sorra a fenti történelmi jelenetek „eredménye”, a 
századvégi válságtudaté és kétségbeesésé, amit a század készített elő 
történelmének menetével, ami mostanra csak ilyen -  „képzelt” -  történelmi 
regényben beszélhető el. Hasonlóan, mint Mészöly Miklós Film című 
regényében. Csak ott összefogottabban, egyetlen történelmi jelenetbe sűrítve a 
képzelt történelmi regényt. Mándynál több az áthallás, több a jelentéstani 
csapda, több a grammatikai fordulat mint Mészölynél, ahol viszont élesebbek 
a képek, bizonyosabbak a rejtett összefüggések, több a szigorú vágás. A 
rokonság a két regény között nem vitatható el, még abban sem, hogy a Film
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egy „képzelt film” epilógusa, ahogyan az Egy em ber álma is a „képzelt 
történelmi regény” utáni regény: regény a regény után -  epilógusregény.

Az áthallásokat említettem. A művek közötti áthallásokat. Ezek itt 
természetesen „művi” áthallások, ezzel együtt azonban jól előkészítettek és 
messzire mutatók. Az áthallások másik típusa ismerhető meg az Álom a 
színházról felépítésében. A kabát, amelyet az Utcák című novella lapjain 
lopnak el, és indulnak megkeresésére, a ruhatárosnő és vele az utcán szédelgő 
Mándy-hősök egész galériája, átkerül a Mélyvíz című színdarabba, majd 
onnan az álomregénybe is, ahol már tépetten kerül az első személyben szóló 
regényhős kezébe, nem tudni honnan -  „Ki adta ide ezt a kabátot? Itt az utcán 
nyomták a kezembe? Valamelyik ablakon hajították ki?” -  de minden 
bizonnyal azért, hogy ezen a nyomvonalon evidenssé váljon a novella, 
színdarab és regény közötti többszörös áthallások rendszere. És természetesen 
azért is, hogy látható legyen, az Álom a színházról nem „színházregény”, 
aminek címe s részben tartalma szerint is mondható volna, hanem a novella 
és a színdarab epilógusa, amelyben végül oly mellékessé válik a színház és 
színi előadás, hogy a regényhős -  az álmodó színdarabíró -  megfeledkezik a 
bemutatóról, lemarad a premierről, ami végülis legfeljebb csattanója, de nem 
lényege egy lehetséges történetnek.

Az áthallások -  a képzelt történelmi regény és a történelmi regénnyé 
alakuló epilógusregény között, valamint a novella meg a színdarab és az 
Álom a színházról között -  arra figyelmeztetnek, hogy óvatosan kell bánni 
azokkal a Mándy prózavilágát leíró fogalmakkal is, amelyek -  Wölfflin 
művészettörténeti kategóriáira támaszkodva -  a linearitást helyezik előtérbe a 
festőiséggel szemben. Mándy mondatait valóban a szigorú mondathatárok 
jellemzik. Ha valamiről egyszer érdemes volna alaposan elgondolkodni, akkor 
ezekről a mondathatárokról, amelyek élesen elválasztott képeket jelölnek, 
hosszú szüneteket és feszültséget teremtenek, ami teljesen áthatja mind a 
novellák, mind a regények világát. De ezen túlmenően ezek a mondathatárok 
-  éppen az áthallásokkal összefüggésben -  arra is rámutatnak, hogy a 
linearitás nem kizárólagosan érvényes stílusformája Mándy prózai 
beszédmódjának. Ellenkezőleg. A hosszú szünetek során bekövetkező 
áthallások a festőségre irányítják a figyelmet, a ködökre, az elhomályosult 
hangulatokra, a gomolygásra, ami atmoszférát, a Mándy-próza csalhatatlanul 
mándys légkörét teremti meg.

Az a kérdés, hogy mivel töltődik fel ez a légkör? Nem az emberi 
képességeket és minőségeket célozza meg a kérdés, hanem a 
szövegszerveződés egy sajátos mozzanatát. Bahtyin A beszéd műfajai című 
tanulmányában állítja, hogy „a tevékenység minden területéhez 
beszédműfajok sokasága kapcsolódhat” és ennek alapján különbséget tesz az
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„elsődleges” vagy „egyszerű” és a „származékos” vagy „összetett” 
beszédműfajok között. Ez utóbbiak sorába tartoznak a „regények, drámák, 
különféle tudományos munkák, teijedelmes publicisztikai műfajok stb.”, míg 
az egyszerűek -  „egy mindennapi párbeszéd vagy egy levél” -  kivételes 
bőségben vannak meg az emberi kommunikáció minden szintjén. Bahtyin 
szerint „Egészében véve a regény is egyetlen megnyilatkozás, éppúgy, mint a 
mindennapi párbeszéd replikái vagy egy magánlevél (ebből a szempontból 
nem különbözik az utóbbiaktól), viszont -  és ebben már eltér tőlük -  
származékos (összetett) megnyilatkozás.”

Mándy Iván álomregénynek álcázott epilógusregényei ilyen „származékos, 
összetett” megnyilatkozások, amelyek nemcsak az itt bemutatott áthallások 
során át válnak származékos „beszédműfajokká”, hanem azért is, mert a kis 
„beszédműfajok”, az „elsődleges”, az „egyszerű” beszédműfajok egész nagy 
rendszerét teremtik meg, elsősorban a párbeszéd eszköztárával. Mándy 
prózavilágában minden párbeszédben van. Minden élesen lehatárolt mondata 
valamilyen párbeszédnek a része. A bútorok beszélgetnek, az Egy ember 
álmában többször előforduló esernyő párbeszédre, beszélgetésre vágyik, 
miként az a két elhagyott szék is, ami a pinceablakból látható, és a kabát is, 
amely vándorol a novellából a színdarabon át a regénybe, és beszélgetnek a 
nevek is, a névjegyek a kapualjban, a lakások bejáratán, például az „Atlasz 
Miklós” név, ami egy „Jó név. Atmoszférikus”, és a tisztek a csákókkal, az 
osztálytársak névsora, vagy az a megálmodott színlap, amelyen novellahősök 
lépnek fel a soha le nem játszott darabban... Folytathatnám. Itt valóban 
mindenki beszélget. És Mándy Iván lejegyzi ezeket a beszélgetéseket. A 
lények és a tárgyak „kis beszédműfajokban” beszélnek. És hogy ezek jól 
láthatók legyenek, Mándy élesen elválasztja a megnyilatkozásokat, a 
mondatokat. Ezért oly fontos itt a mondathatárok szerepe. De ezek a 
beszélgetések valódi beszélgetések. Mándy nem ismeri a monológot, csak a 
párbeszédet ismeri. Párbeszéd van a leírásaiban, a szerzői közlésekben 
éppúgy, mint az idézetekben, a hősök és a tárgyak szavainak idézésében. Az 
idézet, mint a párbeszéd alapvető szervező elve, egyrészt megőrzi az egyszerű 
beszédműfajokban elhangzott megnyilatkozásokat, megőrzi önállóságukat és 
stílusukat, hiszen a rövid mondatokkal kijelöli a határukat, ugyanakkor -  
másrészt -  be is építi ezeket az egymással örökös párbeszédben álló „kis 
beszédműfajokat” az „összetett” műfajba, a regény műfajába.

El lehetne készíteni ezeknek a „kis beszédműfajoknak” a katalógusát. 
Sohasem lenne teljes ez a katalógus, de legalább néhány részlete utalhatna a 
változatok kimeríthetetlen sokaságára. A párbeszéd állhatna ennek a 
katalógusnak az élén, mint a leggyakrabban alkalmazott megnyilatkozás 
Mándy prózavilágában. Azután következhetnének -  az előbbivel
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összefüggésben -  az idézetek. Régi nyelvi fordulatoktól kezdődően, 
cégtáblákon utcaneveken, filmek és könyvek címein át egészen a hősök 
szavainak közvetlen vagy közvetett alakú idézéséig sorolhatók a példák. A 
„kis beszédműfajok” katalógusának harmadik összefoglaló neve a leírás 
lehetne. Senki olyan pontosan nem ír le tárgyakat és helyszíneket, mint 
Mándy, de ezek a leírások mindig „csak” rámutatások. Mándy Iván rövid 
mondatai rámutatnak a világ dolgaira és jelenségeire, de olyan pontosan, hogy 
ez a rámutatás egyúttal felmutatás is. Majd folytatható ez a katalógus a 
felsorolásokkal. Felsorolni többféleképpen lehet, vesszővel elválasztva, vagy 
mindent új sorba írva. Mint a legteljesebb önarcképben, az Egy öreg boltos 
című novellában:

„Börönd
Dánia
Akasztófa
Alma
Fekete folt a (kapufán)
A labda ott maradt a sárban
Agglomeráció
Óra
Nyúlfarok
Katasztrófa
Cselgáncs
Csőtörés
Énektanár”
Vagy a nevek felsorolása. Osztálytársak, régi moziszínészek, árusok, 

bérházak lakóinak névsorolvasása, mind a felsorolás kis beszédműfajainak 
változatai. És az idegen szövegek is külön részei ennek a katalógusnak. A 
színházplakátról szóló jelenet az Álom a színházról közepe táján „mintha” 
Pilinszky Négysorosának újbóli felmondása lenne. Mindezek a „kis 
beszédműfajok” megőrzik önállóságukat az epilógusregényekben, de a 
novellákban is. Nem oldódnak fel a származékos műfajban, a regényben. 
Ellenkezőleg. Önállóságukkal, a közöttük lévő szigorúan megvont határokkal 
építik fel a nagy regénykompozíciót, ami -  végülis -  nemcsak képzelt, vagy 
éppen valóságos regények, novellák, színdarabok „epilógusa”, hanem ezeknek 
az „egyszerű beszédműfajoknak” is epilógusa, mert a regény csak utánuk, őket 
követően születik meg. Miként a történet, úgy a regény is -  leginkább az 
álomregénynek feltüntetett epilógusregénynek -  szinte szándéka ellenére.
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Annak ellenére, hogy Mándy Iván gazdag, évről évre bővülő életművében 
egyetlen kizárólag hangjátékokat tartalmazó kötet jelent meg, a Ha köztünk 
vagy, Ilolman Endre... (1981-ben), ez a műfaj sokkal inkább jelen van a 
prózaíró Mándy opusában, mint ahogy ezen bibliográfiai adat alapján 
gondolnánk. És nem is csak azért, mert hangjátékokat tartalmaz -  igaz, 
dokumentumjáték megjelöléssel -  már az 1966-os Séta a ház körül című 
kötet, továbbá az Átkelés (1983) s az Önéletrajz 1989) is. De nem is azért, 
mert ahogy Mándy Iván életrajzából tudjuk, élete és munkássága egy részét, 
az Újhold betiltását követően egyebek között hangjáték-átírással volt 
kénytelen tölteni -  „Aha... -  mondja Ágnes az Átkelés-beli Pilinszky című 
Mándy-szövegben -  Valaki írt egy rádiójátékot és magának kell átpofozni” - , 
és így hozzátapadt ez a musz-műfaj szinte óhatatlanul. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy Mándy Iván azért választotta a hangjátékot is hiteles írói 
közlésformának, mert igen közel áll az általa művelt huzatos prózához, 
melynek részeit átjárhatja az író szürrealisztikusnak jellemzett, lényegében a 
valóság és az álom tartományait gátlástalanul összekapcsoló, egységesítő írói 
képzelet és az olvasó igénye, hogy továbbgondolja, kiegészítse az elétárt 
világot. Mándy Iván számára nem úgy másik műfaj a rádiójáték mint az 
elégiaköltő számára lehet a vígjáték, hanem olyan prózavariáns, amelyben 
ugyanazt ugyan úgy fogalmazhatja meg, amit és ahogy novellában, 
novellafuzérben, regényben. Ennek ellenére a Mándy-opusban a rádiójáték 
nem hangosított novella, mégha legtöbb esetben novellából, pontosabban 
novellákból íija is hangjátékait, hanem önálló, öntörvényű műfaj, nem 
melléktermék, nem lecsapódó párája az írói vegykonyhában készülő 
novelláknak, hanem a novellával egyenértékű megnyilatkozási forma, 
melynek áldásos hatása az életmű nagyobb részét kitevő prózára is 
megfigyelhető.

A Mándy-féle hangjátékforma bemutatása mellett ezt szeretném dolgoza
tomban bizonyítani.

Említettem a hangjátékokat tartalmazó köteteket, melyek megjelenési 
évéből, az opus ismeretében, arra is következtetni lehet, hogy az adott könyv 
hangjátékai az életmű melyik fázisához, a Mándy-féle novella melyik 
változatához áll(hat)nak közel.
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A Séta a ház körűi tudósítás az általános rossz közérzet éveiről, arról a 
korról, amely Mándy számára (is) a „nagy átíró korszakaként marad 
emlékezetes. A kötet írásai olyan sorsok körüli séták, akiket a 
szerencsétlenségre hajlamos egyéni adottságok mellett a kor politikai-emberi 
közhangulata is lebénít, akiken még a kabát is „olyan lehetetlenül szomorúan” 
lóg. Egy kor szociográfikus hitelességű dokumentumai ezek, anélkül, hogy 
túltengene bennük a társadalomrajz. Ellenkezőleg, a kor a novellák, a 
rádiójátékok szereplőinek közérzetében érhető tetten, ott dokumentálódott, 
ahol a legmélyebb nyomokat hagyta -  az emberi lélekben. Nem véletlen tehát, 
hogy a hangjátékok ebben a kötetben dokumentumjáték megjelölésűek. 
Szóljanak akár egy hermetikusan nevelt leányról, aki miután beleszédül az 
előle addig tiltott életbe, ballépést ballépésre halmoz, mígnem elveszetten 
egyedül marad (Váróterem). Szóljon a káli (s nemcsak egy falubeli) 
cigányság sorsát példázó férfi tisztességes törekvéséről, hogy olyan lehessen, 
mint bárki más, aki nem cigány (Séta a ház körül), vagy a gyermekek 
világáról (Rajzold fel Kávés Katicát), az aggok háza idővel csupán 
kartotékadatokká váló lakóinak mindennapjairól (Jó napot, bácsi!). Úgy 
dokumentálják ezek a hangjátékszövegek, s velük együtt a kötetben levő 
novellák a kor társadalomképét, hogy szinte egyetlen direkt utalás nincs a 
politikai helyzetre, viszonyokra. Mégis dokumentumok ezek -  a Séta a ház 
körül például a Rádió szociográfiai műsorában hangzott el - , tartalmazzák a 
műfaj jellegzetességeit, ugyanakkor azonban az életepizódokból, 
mondhatnánk életképekből álló szükségszerűen töredékes szerkesztésű forma 
lehetővé teszi a műfaj követelte realizmus fellazulását is. Az epizódikusság 
utat nyit az álom, a képzelet gomolygó, oldottabb tartományai felé. Ahogy a 
kötet egyik kritikusa, Lengyel Balázs észrevette, „a dokumentumanyag 
természete visszahat saját művészetére, úgy tetszik, lazít valamit zárt 
artisztikumán” (Kortárs, 1967/5).

A Séta a ház körül után másfél évtizedet kell várni az újabb kötetre, 
melyben hangjátékok vannak. Ez a Ila  köztünk vagy, Ilolman Endre... 
ebben a novellista egy másik műfajban, hangjátékban tárja elénk olyan 
jelentős kötetek prózájának részleteit, melynek szereplőit -  Zsámboky Jánost, 
az író alteregóját, Apát, Anyát, Verát, Fabulyát, az Árusok terének alakjait -  
és szituációit időközben megismerhették a Mándy-kötetek olvasói.

Ezek a rádiójátékok műfaji-szerkezeti szempontból pontos megfelelői a 
novelláskötetekben található megoldásoknak. A hagyományosnál oldottabb, 
lazább szerkesztés jellemzi őket, egymástól látszólag független epizódokból 
állnak -  Mándy a „morzsaszedegető!”, ahogy a Próba című komédiában az 
író hasonmásáról elhangzik - , amelyeket a főhős személye vagy még inkább a 
hangulat fog egységbe. Nemegyszer, mint a novellák és novellafiizérek
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esetében is, vissza-visszatérő, az olvasó számára már ismerős részletek, 
helyzetek, mondatok fedezhetők fel Mándy rádiójátékaiban. Megítélésem 
szerint azonban, akárcsak a Mándy-próza vonatkozásában, nem különösen 
célravezető vizsgálni a részletek vagy mondatok ismétlődő előfordulását. Ezek 
ugyanis fel- és becserélhetők más, de ugyanazt a közérzetet kifejező, 
hangulatot hordozó részletekkel vagy mondatokkal.

A Ha köztünk vagy, Holman Endre... című kötet rádiójátékai 
összefoglalják, megismétlik a prózakötetek legmarkánsabb szituációit, életre 
keltik az ismert Mándy-szereplőket, felhasználják az ismert Mándy- 
toposzokat, természetesen — ahogy erről alább szó lesz -  a rádiójáték sajátos 
dramaturgiájának szellemében, törvényei szerint.

Hogy mennyire egy bordában szőtték a novellákat és a rádiójátékokat, azt a 
két műfajt vegyesen tartalmazó kötetek, az Átkelés és az Önéletrajz 
szervessége, egységes jellege bizonyíthatja legteljesebben. Szervesen simulnak 
a két kötet világába, poétikai képébe a novellák mellé felvett hangjátékok. Az 
Átkelésben a Vízizene, ez a „rendezői utasításokból összeragasztott, kollázs
szerű konkrét prózavers”, ahogy kritikájában (Kortárs, 1984/4) Domokos 
Mátyás pontosan jellemzi, vagy a Hang a telefonban, amely arra a bizarr 
ötletre épül, hogy a halott hangja „Bent maradt a telefonban”, s úgy beszélget, 
mintha élne, bár nem tudni, Zsámboky halálának híre nem egy ízetlen baráti 
tréfa-e csupán. Mindkét rádiójáték a lét és nemlét -  a köteteim, Átkelés utal 
erre -  közötti állapotot fejezi ki, akárcsak a megidézett barát (Pilinszky); a 
Dosztojevszkijnél is többet jelentő Sylvia Plath, aki „soha nem talál ki 
semmit”, nem „spekulál”, nem is lesz divatos, de „azért beszivárog az 
életünkbe”; a múltat jelentő ifjúsági író, Cooper említése, az elmaradhatatlan 
Apa-kép, az örökké visszajáró moziélmények, melyekből majd önálló könyv is 
kerekedik. Ha megszoktuk, hogy a Mándy-szövegek féllábbal a valóság 
talaján, féllábbal az álom birodalmában állnak, akkor az Átkelés című kötet 
írásaiban önállósul a két part, a két tartomány közötti köztes állapot, világ. 
Ahogy szép elemzésében Balassa Péter írja (Jelenkor, 1984/5), 
kísértctírásokból áll a kötet, melyben Mándy Iván az Apa alakja mellett 
fogalmakat, tárgyakat s a történelmet kelti életre, még pedig olyképpen, hogy 
a kötet minden darabját, legyen az novella, prózavers vagy hangjáték, 
kifejezett auditivitás jellemez. A kritikusnak, aki Sámuel Beckett „késői 
hallucinatórikus egyfelvonásosaihoz és hangjátékaihoz” érzi közelinek a 
Mándy-könyv szövegeit -  bizonyítékként elég csupán a Pilinszky című 
emlékidézés egyetlen mondatára („Parányi rés a színpad” emlékeztetni - ,  
igazat kell adni, vitathatatlanul van valami becketti Mándy Iván új és legújabb 
írásaiban. (Nem lenne utolsó feladat ennek a kapcsolatnak a felfejtése!)
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Legutóbb az Önéletrajz című Mándy-kötetben jelentek meg a novellák 
mellett hangjátékok, ezek tematikailag felismerhetően kötődnek a 
válogatásban helyet kapott életrajzi novellákhoz (Londoni képeslap, 
Zsámboky visszanéz, Szürke notesz, Egy öreg boltos), ami egyebek között 
az emlékidéző író-alterego gyakori szerepléséből is látszik, műfajilag pedig 
mintha a Ha köztünk vagy, Holman Endre... szerkezeti-dramaturgiai 
eljárásait ismételné meg az író, aki minden eddigi könyvénél többet 
foglalkozik az íróság kérdéseivel, vissza-visszatér saját cédulatechnikájához.

Mándy Iván műveinek olvasója számára az opusszal való ismerkedés 
kezdetén nyilvánvaló, hogy a mai magyar próza kiválósága a szemével ír. A 
novellák, regények szinte mondatokként új látványt elénk táró, bemutató, 
felvillantó módszere láttatja velünk Mándy világát, ezt a lényegében zárt, de 
írásról írásra másik arcát mutatni képes sajátos tenyészetet. Mándy olvasni 
olyan, mint mozit nézni. De milyen Mándyt hallgatni? Aki annyira a leírásra, 
a megjelenítésre alapoz, hogyan érvényesül abban a műfajban, amelytől 
idegen a leírás, a láttatás, amely a hangok útján, kizárólag hanghatások 
segítségével kommunikál közönségével?

Mielőtt ennek a kérdésnek megválaszolására -  akár csak vázlatos -  
dramaturgiai, s poétikai-stilisztikai elemzéssel vállalkozhatnánk, nem 
érdektelen felidézni Mándynak írásra, irodalomra, hangjátékra vonatkozó 
vallomásai közül néhány fragmentumot.

Ilyen vonatkozásban alapszöveg a Mit akarhat egy író című vallomás, 
amely a Séta a ház körül kötetzáró írása is. Ebből tudjuk meg, hogy az író, 
kinek novelláiban, regényeiben szinte leltárszerűen felsorolt, jegyzékbe vett 
tengernyi részlet található, csak akkor tud leírni valamit, egy fát, egy embert, 
ha ezek az ő belső világává, lelki élményévé válnak, ha belső realitássá 
lesznek. Ha Mándy az anyaggal való küzdelméről, az alkotás problémáiról 
nyilatkozik, felpanaszolja, hogy sem cselekményt bonyolítani sem kitalálni, 
bármit is, sem megfigyelni nem tud. „Marad a belső világ -  mondja, 
vigasztalja magát. -  Meg ami az élményekből ebbe belefutott.” Lényegében 
nincs ebben semmi rendkívüli, lévén hogy minden alkotás minősége attól 
függ, hogy az író belső, lelki vetítővásznán milyen kép projektálódik arról a 
bizonyos valóságról. Vannak írók, mint Mándy is, akikben ez a „belső 
realitás” különösképpen intenzív. Mivel a rádiójáték, abból adódóan, hogy 
kizárólag hang útján realizálódik, hogy „az ember belső világára, 
gondolataira, emlékeire, akár rejtett érzelmi-indulati folyamatokra is, vagyis a 
láthatatlan történésekre” (Világirodalmi Lexikon 11. 337. old.) összpontosít, 
éppen arra, ami Mándy műveire is elsősorban jellemző, magától értődik az író 
és a hangjáték egymásra találása.

A rádiójáték dramaturgiájának jellege szerint igen közel áll Mándy 
alkotómódszeréhez. Afölötti panasza tehát, hogy ő nem tud szerkeszteni,
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eseményt bonyolítani, sőt elindítani sem, erre a műfajra vonatkozóan nem 
lehet érvényes. A színpadi dramaturgia szabályai alól menekülő s a műfaji 
önállósulás igényétől hajtva, valamint abból következően, hogy minden más 
irodalmi műfajnál alkalmasabb a belső történések kifejezésére, a rádiójáték 
szabályai szerint a cselekménytelenség -  ami Mándy írásait általában 
megkülönböztetően jellemzi -  nem hiba, hanem inkább erény, mely mind a 
műfaj, mind pedig a Mándy által az ok-okozati szerkesztés helyett olyannyira 
kedvelt asszociációs komponálás elvét engedi szabadon érvényesülni.

A „videoklip-forgatókönyvre emlékeztető” (Csókás László: Fűit. Új írás, 
1987/3) technika azonban nem jelent kompozíciós anarchiát is. A hangjáték 
szerkezeti egységét, mint a Mándy-novellákét -  a motívumvezetés, a 
visszatérő szólamok biztosítják. Az egyetlen mondatban összefoglalható 
történetet az ismétlődő hangulati és lexikális elemek zárják szerkezeti 
egységbe.

Nem nehéz megfigyelni, hogy mennyire fontos a Mándy-művek indítása, 
az első mondat vagy bekezdés szerepe, mert ebben hangzik fel az az alaphang, 
amely majd a szerkezet tartóvázaként többször visszatér. Ezen kívül a 
hangjáték-kezdések szépen példázzák az előbb jelzett író-műfaj egymásra 
találást. Leggyakrabban a főszereplő vallomásával indítja hangjátékait 
Mándy, jelezve ezáltal is, hogy monológról van szó -  a hangjáték műfaja és a 
Mándy-próza is jellege szerint alapfokon monológikus amelynek egy
hangúságát a közbeszőtt hanghatások, hangok bontják meg. Ezek az idegen 
hangok legtöbbször a monologizáló főszereplő hangosított emlékképei. A 
váltásokat technikailag Mándy végtelenül egyszerűen oldja meg. Az egyik 
beszélő hangja lehalkul, a másiké közben felerősödik, illetve távolodik és 
közeledik. Ha egy szereplő szövegén belül kerül sor a váltásra, mert rájön 
valamire, felismer valamit, eszébe jut valami, az író csupán kurtán jelzi, „más 
hangon”, s ez is elegendő, hogy érezzük, mi játszódik le, minek a 
következménye a másféle megszólalás. A hang-váltás legtökéletesebb 
változatát Mándynál a közbeszólásnak abban a formájában látom, amely a 
Családi tabló című hangjátékban található. Amit János magában mond, azt 
hallja a Lány, aki olykor válaszol is. Közben nem tudni bizonyosan, hogy 
János a Lánynak vagy önmagának beszél-e, emlékezik, a Lánytól függetlenül 
monoligizál vagy valóban beszélget a Lánnyal. Ugyanez az epizód így 
hitelesebb s plasztikusabb is a hangjátékban, mint a novellában 
(Fényképezés).

A monologikus formából következik, hogy az elbeszélőpozíciók váltása 
vagy elmarad, vagy szinte észrevétlen. Azokban a hangjátékokban azonban, 
melyek nem a főszereplő monológjaként kezdődnek, hanem két másik 
szereplő felvezető-bemutató beszélgetésével, felismerhetőbb a narrátori
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pozíció, s így inkább érvényesül az író (és vele együtt az olvasó-hallgató) 
elbeszélő-kommentáló szerepe a történetben.

Mivel a párbeszédes formák eleve drámaiaknak tekinthetők, nem kerülhető 
meg a kérdés, van-e drámaiság a Mándy-hangjátékokban, s ha van, miben 
ismerhető fel, hogyan mutatkozik meg.

A kritika már felfigyelt a szereplők helyhez kötöttségére, mondhatni 
mondulatlanságára és vágyaik, mozgásigényük közötti feszültségre, ami a 
Mándy-szövegek drámaiságának egyik, talán legfőbb forrása. Az állandóságot 
példázzák a visszatérő motívumok, ezek béklyóként tartják fogva a 
szereplőket, akárcsak a körülöttük levő tárgyak, a változás igényét pedig a 
jelennélküliség, a múlt és a jövő, az emlékek és a vágyak állandó 
konfrontálódása jelenti. De a drámaiság meglétére mutat, hogy a szereplők a 
pontos leírás ellenére is csak nagy vonalakban rajzolódnak elénk, mintha 
teljes valójukban felismerhetőek lennének, holott elmosódottak, kontúrosak, 
ködképszerüek. A hangjátékok esetében a külső jellemzést a belső történések 
helyettesítik. Ezért mások a stíluseszközök is. Kevesebb a leírás, a külső 
megjelenítés, kevesebb a jelző, ritkábbak a hasonlatok, ugyanakkor viszont a 
párbeszédek naturalisztikusabbak, szükségszerűen közelebb állnak az 
élőbeszédhez.

Ha a Mándy-féle novellaírás esetében az értelmezéshez, értéshez a 
hagyományostól eltérő, új szempontokra van szükség, hangjáték-formái 
esetében ez nem szükséges, mert inkább megfelelnek a műfaji 
követelményeknek, elvárásoknak. Ettől függetlenül számos közös vonása van 
Mándy novelláinak és hangjátékainak, s ezek közül a legkevésbé fontos, hogy 
rádiójátékai rendre novellákból születnek, sokkal inkább lényeges, hogy az 
írói szemlélet és eszközök azonossága, ami az életmű monolitikusságának a 
bizonyítéka. Ennek az életműnek a hangjáték nem leírható, nem mellőzhető 
mellékterméke, hanem a Mándy-féle novellisztikát változásra segítő-ingerlő, 
megtermékenyítő műfaja.
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UTASI CSABA

MÚLTBA NÉZŐ MODERNSÉG 
BABITS MIHÁLY NOVELLÁI ÉS A GÓLYAKALIFA

Babits Mihály elsőként közzétett novellája, az Este az utcasarkon 
egészében még igen távol áll azoktól a szellemi, bölcseleti törekvésektől, 
amelyeket majd hamarosan érvényesíteni próbál kisprózájában. A novella 
Dupla Jeromosa, ez az anyagi gondokkal küszködő „nagyon kis hivatalnok” 
egy ködös, nyomorúságos elsején úgy dönt, hogy maradék pénzét elmulatja. 
Egy külvárosi kiskocsmában köt ki, ahol annak rendje-módja szerint leissza 
magát, majd hirtelen föltámadó önérzettel, sérelmeit megbosszulandó, minden 
útjába vetődő idegent lepuffant. Ámokfutással fűszerezett, egy dimenziós, 
önkörébe záruló rémtörténetről van szó tehát, amelyben érdekes módon maga 
Babits Mihály sem érzi egészen otthon magát. Amikor Jeremosa egy 
utcasarokra érkezik, ahol muzsikaszó üti meg fülét, váratlanul megszakítja az 
objektív narrációt, és belép a szövegbe, mondván: „ezt a szegletet most leírom, 
mert ez ím, a színtér”. Rezdülésnyi, visszafogott gesztus ez a novellában, de 
már benne lappang a későbbi Babits idegenkedése a realista próza 
valóságkonvenciójától, ráismertető funkciójától, életízétől, hogy ne mondjam, 
életszagától. Babits már ekkor felfedezni szeretné a valóságot s nem ábrázolni 
annak látható, felszíni rétegeit; már ekkor teremteni és nem reprodukálni 
akar, még ha alkotóerejéből egyelőre bizarr rémtörténetnél többre nem futja 
is.

A költő és prózaíró Babitsnak, mint már többen rámutattak, Bergson 
filozófiája, a teremtő időről alkotott elmélete adott impulzusokat. Eszerint az 
„anyagi világ lényegileg mennyiségi”, a lelki viszont „teljességgel minőségi”, 
s alapvető sajátsága az emlékezet, amelyet az „anyagból megmagyarázni és az 
anyag mozgásából levezetni nem lehet”. Az emlékezés révén az egész múlt él 
és hat a jelenben, s épp ezért, véli Bergsonnal Babits: „A múlt a lélek, a jelen 
a test: az emlékezés a lélek hatása a testre.”

A mindent átfogó emlékezés mint alapvető lelki minőség tartósan 
foglalkoztatja képzeletét. Petőfi és Arany című, nagy vihart kavart esszéjének 
egyik fő tétele pl. az, hogy az „arisztokrata lélek, amely az egész múltat 
hordozza magában, költészetében is tudatos folytatója és eredője az egész múlt 
költészetének, és minden sorából az egész múlt lelke cseng”. Irodalom és 
társadalom című felszólalásában, mintegy követendő programot adva, ennél



108 TANULMÁNYOK

is tovább lép, „Mert mennek a nagy költők mindig régmúltba, idegenbe 
tárgyért, díszletért mért vallott ma már szemmel látható kudarcot a XIX. 
század irodalmi realizmusa, mért szerelmese a költő a régi neveknek, a régi 
szavaknak?” -  teszi föl a kérdést, majd nyomban megadja a választ is: „Mert a 
művésznek nem kell, vagy inkább nem elég az az élet, ami úgyis körülötte 
forr, neki mindenáron más kell, új szín kell ebbe az életbe.” Ez okból a 
legnagyobb szellemek ismételten visszatérnek a múltba, de nem azért, hogy 
definitíve ott maradjanak, hanem hogy a Jelenből kilássanak”, hogy a 
jelenből meneküljenek, hiszen a múltat valójában nem önmagáért, a jövő 
kedvéért szeretik.

Ezen a nyomon haladva, Babits végül egy olyan paradoxont fogalmaz meg, 
amely messzemenően befolyásolja ekkori tájékozódását. A koreszmék, a 
politikai irányok idővel elvesztik varázsukat, bizonygatja, s bár követőik 
abban a hiszemben ténykednek, hogy a jövőt szolgálják és alapozzák meg, 
valójában a Jelent gyűrik múltba”, szemben a művészettel, amely tudatosan a 
múlt felé tájékozódik ugyan, de mégis Jövőt teremt”. Nem véletlen hát, hogy 
a futuristák második kiáltványát tökéletesen érthetetlennek és nagyhangúnak, 
a „modernség paródiájának” találja, a „hírhedt” Marinetti és Paolo Buzzi 
stílusa pedig egy „bemocskolt és leráncigált Nietzschére” emlékezteti. A 
tárgyilagos kritikus álarcát levetve, rendhagyó ingerültséggel ront neki 
Marinettiék kötetének, s félreérthetetlenül azt sugallja, hogy megítélése 
szerint az olyan szellemi megmozdulásoknak, melyek a jövő nevében nemcsak 
mellőzik a múltat, hanem tüntetőleg tagadják is, nincs és nem is lehet jövőjük, 
mi több, a jelent sem érdemlik meg.

Múlt iránti programszerű nyitottságának jelzetei novelláinak első 
sorozatában is jól megfigyelhetők. Az Odysseus és a szirénekben 
Homéroszig, a Kezdődik Éliás testvér hiteles történeté-ben Szent Ferencig, 
a Karácsonyi Madonnában a XII. századig, a Mese a Decameronból című 
novellában pedig Boccaccióig lép vissza témáért. A művelődés- és 
irodalomtörténet egy-egy lehetséges vagy közismert helyét, eseményét 
aktualizálja, anélkül azonban, hogy szövegének reprodukciós eszközökkel 
próbálna hitelt biztosítani. Képzelete sohasem a feldolgozott történet 
valóságosságának illúzióját kívánja megteremteni. A múltbéli környezetet 
rendszerint visszafogottan, kevés részletre kitérőn rajzolja meg, hogy aztán 
annál nagyobb kedvvel kinagyítson, hangsúlyossá tegyen egy-egy olyan 
sorsdöntő, életutat megszabó lelkiállapotot vagy pillanatot, amelynek nemcsak 
a múltban volt vagy lehetett relevanciája, hanem a jelenben is.

Ennek az intenciónak a nyomát kell látnunk már abban a szövegszervező 
megoldásában, hogy minduntalan nyomatékosítja a maga perspektíváját. Az 
Éliás testvérben külön zárófejezetben világítja meg a kóborló barát 
látomásának igazi természetét; a Boccacciót „átértékelő” novellának már első
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bekezdésében felhívja rá a figyelmet, hogy amit a „ledér mester” vidáman és 
ötletesen mondott el madonna Lisettáról, azt másként kell előadni; az 
Odysseus és a szirénekben, amely egyféleképp Homéroszt értékeli át, 
úgyszintén közbe-közbeavatkozik, arra ösztönözve az olvasót, hogy ne 
elégedjen meg a „lírai novella” képeivel, hanem hatoljon mögéjük, hiszen 
egyébként az eposz hősének fundamentális lelki problémája nem válhat 
láthatóvá.

A novellák erővonalai tehát rendre befelé mutatnak, s így van ez akkor is, 
ha a szöveg valós valóságosságának látszatát nem roncsolja szét közvetlen írói 
kommentárral. Szép példája ennek a Karácsonyi M adonna „regényes 
legendá”-ja. Artúr lovag várában hatalmas tivornya folyik, s midőn már 
borfoltok borítják a vastag asztalt és hányásfoltok a lócákat és a padlót, a 
lovag úgy dönt, hogy meglesi Máriát, ki a jelenlevő páter szerint karácsony 
éjjelén egyedül járkál a dómban. Hasztalan intik, hogy tegyen le szándékáról, 
mert aki a megéledő Máriát megpillantja, élve nem marad. Fölmászik, bezúz 
egy ablakot, csakugyan megképlik előtte Mária, s másnap reggel halva 
találják a kövezeten.

Úgy tetszik, hogy a novellát Babits épp a látomás kedvéért írta meg, hisz 
miközben Mária alakját az amor sanctus fényében megfürdeti, a szerkezeti 
egység nyelvi fordulatai mindinkább prózaverssé transzformálják a szöveget. 
Megszaporodnak az ismétlések, a jelzős szerkezetek, annak a jeleként, hogy 
az Abelardus századába illő misztikus víziót festegetve, maga Babits is 
gyönyörködik. Ennek ellenére mégis fontosabb, ami a lovag lelkében a 
látomás megszületéséig lejátszódik. A legvaskosabb valóság talajáról indul, 
onnan, ahol nincs öneszmélés, ahol a korlátlan magabízás az úr, ahol a 
hübrisz vétke elkerülhetetlen. Amint azonban felkapaszkodik a párkányon, a 
dóm befalazott végtelenje azonnal foglyul ejti, s egy merőben ellentétes lelki 
folyamat indul el benne. Most már érzi, hogy az ember milyen parányi, 
jelentéktelen és kiszolgáltatott. Korábbi határtalan magabízásának és mostani 
elveszettség-érzetének metszőpontja teremti meg tehát azt a dinamikus, 
határhelyzetet jelző pillanatot, melynek feszültségét csakis a lélek 
kiszámíthatatlan, racionálisan nem irányítható működése oldhatja föl -  
számára halálhozón.

Ugyanezt a mechanizmust működteti az Éliás testvérben is. Noha a 
zárórészben egy ironikus, poénszerű ellenpont révén tudtul adja, hogy amit a 
barát csodálatos fényességtől övezett szentek vonulásaként érzékelt, az 
valójában farsangozó diákok és „szemérmükről megfeledkezett némberek” 
vidám menete volt, a súlyt mégis a látomást megelőző pillanatokra helyezi. 
Éliást ugyanis váratlanul megszállja a kevélység ördöge, s az addig feltétlen 
hittel követett vallási dogmákra árnyék vetül tudatában. Horatius jut eszébe, ki 
oly sokféleképpen elmondta, hogy bolondság az életet fel nem használni,
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mígnem Jövend a morgó vénség és a sárga halál”. Bár bűntudatot érez az 
efféle gondolatok miatt, egyre tovább merészkedik, s végül már irigyli a 
pogányokat, kik az ördögéi ugyan, de boldogok, mert „nem kell az ördöggel 
küzdeniük. Lázadása, eretnek eszmélkedése azonban nem viszi lehetséges 
nyugvópontig, hiszen az Istennel nem meri fölvenni a harcot. „Sem az 
Istennel bátorságosan, sem az ördöggel küzdeni nem merészelt” -  mondja 
Babits, itt is azt a pillanatot emelve ki, amikor a határhelyzetbe került lélek a 
fölhalmozódott feszültséget öntörvényűén, kiszámíthatatlanul, ésszerű 
tervekkel össze nem egyeztethető módon oldja fel.

A Boccacciót „átértékelő” novellába ugyancsak a lélekműködés titkos rugói 
tartják fogva a képzeletét. Babits kedvelte a Dekameron „derék, naiv” 
szerzőjét, s kellőképp méltányolta, ahogyan Boccaccio a jellemek és indítékok 
terhétől szabadulva, ismételten és fenntartás nélkül a cselekménybonyolítás 
örömeinek adta át magát. S mégis, a madonna Lisettáról szóló novella 
újraalkotásakor az égi szerelem dicsfényét is odarajzolja az eredetiben 
mérhetetlen ostobasága és hiúsága folytán emlékezetes asszony alakja köré, 
ilymódon jelezve, hogy a léleknek rejtett, földerítetlen szférái is vannak, 
melyeket megkerülni nem lehet.

E téren legtovább talán mégis az Odysseus és a szirének című novellában 
megy el. A szirének éneke a „sokattűrt” hősben éppúgy el nem fojtható 
vágyakozást támaszt, akár az eposzban is, csakhogy Babits a novellában 
állandósítja ezt az érzést, s így Odüsszeusz hiába érkezik meg Ithakába, ismét 
útra kell kelnie, mígnem egyszer megint elmegy, és nem tér vissza többé. 
Leleményessége, megfontoltsága révén eredményesen szembe tudott szállni 
minden gáncsot vető külső hatalommal, önmagával azonban nem: a lélek 
ismeretlen erői nem várt pályára kényszerítették. S ez már félreérthetetlenül A 
gólyakalifa felé mutat, hisz Tábory Elemér nyomasztó gondjainak egyike 
pontosan az, amit az erősen stilizált novella példáz. Egyhelyt ugyanis, 
helyzetének kilátástalanságán töprengve, a következőket veti papírra 
önéletírásában: „... ekkor láttam csak, hogy az az ellenség, akit magunkon 
hordozunk, igazán győzhetetlen. Az ember ura lehet mindennek, de saját 
gondolatainak nem ura -  és ez rettenetes!”

Nem sokkal megjelenése után A gólyakalifához máris odatapadt a 
freudista jelző, Kassák Lajos pedig 1920-ban éppenséggel nem is látott mást 
a regényben, mint a freudizmus illusztrálását. Kassákot nyilván az 
téveszthette meg, a kritikáját átható lekicsinylő szándék mellett, hogy a 
regényben csakugyan szó esik a „bécsi orvosról”, emellett pedig a 
helyzetteremtő első fejezet némely helye freudista fogalmak beszüremléséről 
tanúskodik. Ennek ellenére a regény igen gyorsan átlendül a fantasztikum 
térségére, ahol a freudi álomelemzés tanulságai csaknem maradéktalanul 
súlyukat vesztik. Kialakul a felszínen élesen elhatárolódó két pólus: az
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állandóan napfényben úszó, már-már idilli ébrenlété, és a sötét, mocskos, 
levegőtlen álomé, amely maga is rendhagyó, mert „nincs benne semmi 
lehetetlen, semmi homály, semmi ugrálás, mint az álmokban szokott”. És 
rendhagyó, sőt misztikus Tábory Elemér személyiségmegoszlása is, hisz a 
lelke „két különböző testben él és lakozik felváltva”.

Aligha lehet vitás, hogy ezeket a fantasztikus mozzanatokat elsősorban 
koncepcióbeli megfontolásból alakította ki Babits. Nélkülük a szöveg 
csakhamar torlódó, ugráló álmokba veszne, melyek önéletírás helyett 
legfeljebb ha széthulló, csöppet sem koherens feljegyzéseket 
eredményezhetnének. A kettősen materializálódó egylelkű hős viszont 
lehetővé tette, hogy két regénysíkot alkosson, melyeknek egymáshoz 
közelítésével, gyorsuló ütemű ütköztetésével fokról fokra követni tudta a 
feszültséget, egészen Tábory Elemér haláláig.

Ehhez azonban hadd tegyem rögtön hozzá, hogy a stabil szerkezetért elég 
nagy árat fizetett Babits Mihály. Minthogy a regényben minden lényeges, 
eredendően pszichológiai fogantatású esemény az ébrenléti és az álombéli 
alakmások interakciójából, küzdelméből adódik, a köznapi, idilli Tábory 
Elemér statikussá válik, van benne valami állóképszerűség, némi túlzással 
akár azt is mondhatnám, hogy mindvégig az első fejezetben megismert 
Sonntagskind marad. S nem is lehet másként. Ha Tábory Elemért Babits 
odakinti konfliktusok és megpróbáltatások elé próbálta volna állítani, a 
díj nők, a regénykoncepciót lerontó módon, óhatatlanul perifériára szorult 
volna. Épp ezért Babits kénytelen Elemértől távol tartani minden olyan 
mellékszereplőt, amely fényes napjaiba diszharmóniát vihetne, amely 
valamely más démont vagy démonokat szabadítana rá. Csupa sima, 
betáblázott, egyetlen jellemvonást megtestesítő figura veszi körül, s ezek közül 
tán épp nagy szerelme, Etelka a legérdektelenebb. A maga változatlan és 
tartalmatlan nyájasságával egészen olyan ő, mintha a századfordulón annyira 
divatos, évődő szerelmeseket ábrázoló mázolmányok egyikéről lépett volna 
közénk.

Statikusságából, Sonntagskind mivoltából kifolyólag a fény Táboiy 
Elemére nemegyszer zsákutcába téved. Megtudjuk róla, hogy gyerekkora óta 
áhítattal keresi a „magas szépségeket”, amelyek „fáradság nélkül el nem 
érhetők”, hogy a poézis és a festészet világát belülről ismeri, kiváló 
matematikus, szenvedélyesen érdekli a lélektan stb. annak a fikciónak 
fenntartásához, hogy a regény önéletírás, mindezek az ismeretek és 
adottságok nélkülözhetetlenek, arra viszont már semmi szükség, hogy Tábory 
Elemér a Darvas tanár úrtól kölcsönzött modem pszichológiai könyvek 
elolvasása után is kétféle emlékeinek különválasztására törekedjen, hogy 
sonntagskindi naivitással próbálja meg akadályozni az ébrenlét „szent 
borának” elegyedését a díjnoki világ „utálatos levével”.
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Vagy vegyünk egy másik példát. Amikor Tábory Elemér már 
díjnoktestvére felé csúszik alá, a tartós félálom állapotába jut, melynek 
iszonyatát így érzékelteti Babits: „A két énem (...) úgyszólván teljesen együtt 
volt, egyik sem aludt egészen, mindkettő félálomban mímelte az ébrenlétet, 
vagy inkább pillanatonként váltották egymást/9 Az álom és ébrenlét annyira 
felgyorsult váltakozása nyilván már nem pusztán szellemi, hanem alig 
elviselhető testi gyötrelmekkel is jár, Tábory Elemér azonban ennek ellenére 
két lappal később, amikor Nenne vonatra teszi, mégis elemyedőn, felhőtlen 
derűvel tudja szemlélni a dunántúli tájat: „A szép dunántúli dombok között, 
melyeknek szelíd gömbölyűsége egy ártatlan leány kebleit juttatja eszünkbe -  
a szelíd bor emlői ezek a szelíd dombok, s a nyájas szőlő rézsútos sorai 
hálózzák be, mint finom bőrt a pórusok -  a gyönyörű Völgységen át, melyet 
Vörösmarty, apáink költője megénekelt. Vörösmarty és Garay, és ahol Petőfi 
is utazott hajdan a négyökrös szekéren, a szép Erzsiké mellett. A vicinális 
mordan verte, szórta vissza füstjét az őszi szellőben, mint hajdan az 
ősmagyarok hátrafordulva szórták vissza az ellenségre nyilaik fellegét.” 
Bármily mélyen, akár maréknyi altatóval alszik is épp a díjnok, Tábory 
Elemér gyötröttségéből csakis kizökkentőleg következhet ez a lírai futam.

S ha a regény másik síkjára vetünk pillantást, ott is hasonló tüneteket 
fogunk észlelni. Az álombéli alakmás és a köréje csoportosuló figurák: az 
asztalosmester és családja, a segédek, majd a hivatalbeli munkatársak mind
mind sztereotipek, egyénítetlenek. Erről a tenyészetről állapítja meg Rába 
György: „a vértolulásos, basáskodó irodavezető, az iszákos és disznó vicceket 
mesélő családapa, a hencegő, lump báró és a protekciós jogászsaij alakja a 
félfeudális ország tipikus csoportképévé áll össze”. így van, kétségkívül, de 
épp mert tipikus, mert Babitstól valójában idegen ez az összkép, nem annyira 
a regény súlyát növeli, hanem inkább annak állványzatára hívja föl a 
figyelmet, éppúgy, mint Tábory Elemér idilli napjainak rajza.

Arra kell gondolnom, magát Babitsot is nyugtalanította, hogy A 
gólyakalifa tisztán lélektani alapkérdését csak megkopott, többször 
külsődleges eszközök igénybevételével dolgozta fel. Erre a regény záradéka 
enged következtetni, melyben kilép a fantasztikum világából. Móricz 
Zsigmondnak, mert eredetileg neki címezte a pársoros fejezetet, beszámol a 
kéziratról, írói közbeavatkozásáról, hogy aztán látszólag teljesen 
indokolatlanul mindent visszacsatoljon a fantasztikumhoz. Tábory Elemért 
ugyanis halva találják a szobájában, „homlokán lőtt sebbel”, semmiféle 
fegyver nincs körülötte, sőt, a nyomozás sem vezetett eredményre. Rendkívül 
finom megoldás. Míg a regényhős elképzelhető természetes halála az 
önéletírás „természetességének”, Babits ízlésével össze nem egyeztethető 
valóságosságának vonatkozásait hozná előtérbe, addig a fantasztikum 
másodszori aktivizálása azt húzza alá, hogy Tábory Elemér tulajdonképpen
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nincs -  és nem is volt, hogy díjnok nincs -  és nem is volt. Hogy csak 
nélkülözhetetlen kulisszákról van szó, melyeknek összeomlása után az ember 
kettősségéből adódó küzdelem lázai maradnak fenn, az írón és regényén is 
túlmutatva, szinte féléjük emelkedve.
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JUHÁSZ ERZSÉBET

MONARCHIA-KÉPEK AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚRÓL SZÓLÓ IRODALMI 

MŰVEKBEN

Az alábbiakban olyan irodalmi művek elemzésével foglalkozunk, 
amelyeknek cselekménye az első világháború idején játszódik, s a háború 
végkimenetelét, tehát az Osztrák-Magyar Monarchia bukását is ábrázolja 
vagy legalábbis sejteti. Minthogy ezekben az alkotásokban a maga tematikus 
konkrétságában fogalmazódik meg a válság illetve bukás, felmerül a kérdés: 
vajon célravezető lehet-e ezeknek összevető vizsgálata? Szolgálhat-e olyan 
eredményekkel, amelyek nemcsak azt bizonyítják, hogy e válság- és 
bukástörténetek nézőpontja kizárólag attól függ, hogy „ki honnan nézi a 
süllyedő hajót”. Egyáltalán: lehet-e a tartalmi összevetésnek önmagán túli 
jelentése és haszna? Fried Istvánt idézve: „a Monarchia-modell irodalmi 
modellként való felfogása alkalmasnak bizonyulhat-e az együtt élt (élő) népek 
hasonló tudati tényezőinek kifejezésére, és ennek következtében 
feltételezhetjük-e egy Monarchia-irodalom létét: A tematikán túl a két 
világháború között született irodalmi alkotásokban találhatunk-e olyan 
vonásokat, amelyek nem csupán az egykori együttélés külső formáit 
határozzák meg, hanem belső, a irodalomban, a mentalitásban, és részben 
még a művészi gondolkodásban is érzékelhető tartalmakat is (legalábbis 
bizonyos mértékig)?”1 Mindez nem pusztán önmagáért vizsgálandó feladat, 
hanem mindenekelőtt azért látszik szükségesnek, hogy felderítsük, létezik-e s 
ha igen, milyen jellegzetességekkel rendelkezik a kelet-közép európaiság, 
mint kulturális hagyomány.

A Monarchia végválságának és bukásának témáját vizsgálva az irodalmi 
művekben, az ötlik szembe, hogy az egykori államalakulat területének 
irodalmaiban számos jelentős mű született, közöttük azonban elenyészően 
kevés a magyar nyelven írt alkotások száma. Az alábbiakban közülük 
vizsgálunk meg közelebbről néhányat.

Cs.'és kir. szép napok

Komáromi János Cs. és kir. szép napok (1927) című regényének 
cselekménye az első világháborús Bécsben játszódik. Főhőse, Kóré Antal a 
bécsi cs. és kir. sajtóiroda kötelékében dolgozik, s a magyar nyelvű
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sajtótermékek cenzora. Az a feladata ugyanis, hogy jelentést tegyen az olyan 
cikkekről, amelyek háború- és Monarchia-ellenes irányultságúak, ezen túl 
pedig hazafias és harcias szellemű versek és elbeszélések írásával van 
megbízva. Komáromi János regénye rendkívül gyenge irodalmi mű. Sem a 
regény szereplői nem egyénítettek, sem maga a bonyolult helyzet, mely a 
háborús éveket jellemezte. A bécsi sajtóiroda szerkesztőségében a Monarchia 
minden néptörzse képviselve van. Komáromi színre léptet ugyan a 
magyarokon kívül egy lengyelt (Bohinszky), akivel azonban csak a 
hagyományos magyar-lengyel testvériséget kívánja érzékeltetni -  sajnos csak 
felületesen. Szerepeltet egy „Rutén önkéntest, aki ukránnak vallja magát” 
(Kavuja), „rác granicsárok” utódjaként Szekulics kapitányt, ugyancsak 
nagyon felületesen ábrázolva. A zsidó Usedom mindük közül még a leginkább 
egyénített figurának számít. Komáromi regényének főhőse egyetlen pillanatra 
sem képes gondolkodó emberként megnyilatkozni, dróton rángatott báb. Nem 
csoda, hogy a regény nem képes ábrázolni a Monarchia válságát s bukását 
sem, minthogy a főhős figyelme csak parciális jellegű visszásságok 
leleplezéséig teijed, noha a bécsi sajtóiroda tizenhárom néptörzset képviselő 
szerkesztősége remek lehetőséget nyújthatott volna a válság társadalmi
politikai okainak érzékeltetésére. Komáromi regényéről azért kell említést 
tenni, mert épp általános gyönge színvonalából eredően művészi áttételek 
nélkül fogalmazza meg azt az Ausztria-mítoszt, amely „nem maradt meg az 
általános politikai propaganda szintjén, hanem leereszkedett az érzelmek és a 
mindennapi értékek, az életstílus világába”2 s „amelynek lényege egyrészt 
hódolat az uralkodóház és a katolikus egyház barokkos pompája előtt, amely e 
soknemzetiségű konglomerátum egységének látszatát akarta kelteni, másrészt 
az a könnyed derű, melyet a rossz filmek mindmáig a tárzene, a fütyülő 
pékinasok és operettek érzelmes világaként mutatnak be.”3 A regény utolsó 
fejezete ugyanis tíz év távlatából tekint vissza a háború időszakára, s ekkor a 
főhősön eluralkodik a múlt utáni nosztalgia:

Istenem! Istenem! -  s könnyek futották el a szemét. -  Hogy múlik a idő!
Elbúcsúzott a költő s tántorogva ment le az utcára. Mert csak most jött rá, 

hogy elmúlt már fiatalsága, el a régi frissesség, s általa a régi hév...
Alkonyat felé a schönbrunni parkban ődöngött, ahol a köztársasági bakák 

vihogtak babáikkal s vékonypénzű lateiner-apák rendeztek társas kirándulást 
a gloriette alá. És senki, senki sem emlékezett már Ferenc Józsefre.

Elmúlt, minden elmúlt.”4
Komáromi János regénye általános elnagyoltsága következtében és 

bármiféle egységes nézőpont hiánya miatt gyenge, így azok a vonatkozásai 
sem képesek igazi Habsburg-aurát árasztani, amelyek a Habsburg-mítosz 
meglétére utalnak, hanem mindössze a császár alakjának megidézésére
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szorítkoznak. A más művekkel való összevetés céljából nem árt azonban 
kiragadni e részletet:

„Sokszor megálltak a Burg közepén, a Helden-platzon, s a lovaikon 
ágaskodó fohercegi vezéreken merengtek el, akikből hamu lett régen. Vacsora 
után olykor leereszkedtek az Am Hofon található St. Urbani pincekocsma 
kormos földalatti üregeibe s szerelmesen néztek össze valamelyik oldalteső 
zugba. Ha pedig hold mendegélt a lilatarajú felhők között, kart karbaöltve 
andalogtak a Belvedere táján, hol a megölt trónörökös pár bújt el a világ elől 
valamikor. S mialatt a szende holdfényben kísértetiesen csillant meg a 
Belvedere zöldpenészű kupolája, a trónörökös és boldogtalan felesége három 
árvájáról beszélgettek... Máskor a császárváros környékét csatangolták be. A 
schönbrunni parkban látták egyszer a királyt is, a kert egy elkülönített 
részében, közvetlenül a kastély oldalában. Föltűnt nekik, hogy e rész 
élősövényéhez lapulva sok-sok tiszt és polgári kiránduló szorongott, halkan 
suttogva egymás felé:

-D e  alté Kaiser...
Ők ketten szintén odaálltak az élősövény mögé, s bokrokon át észrevették 

az öreget, amint egyesegyedül lépdegélt a kert egy utcácskáján. Vagy 
huszonöt lépést mögötte udvari-vadász külsejű ember haladt. Mendegélt 
Ferenc József egyesegyedül a kert utcácskáján, mellére bukó fehér fejjel s 
Isten tudná, mire gondolhatott? Köröskörül ágyúi zúgtak az éghatáron, ezer 
katonája haldoklott minden pillanatban s ő maga nyolcvanhatesztendős volt 
akkori augusztusban. Felesége, fia, rokonai, császár- és király-kortársai rég 
kihaltak a világból, s Ferenc József olyan egyedül állt már e földön, mint az 
ember kisujja. De azért katonásan kilépve haladt a kertben, s bizonyos, hogy 
minden lépéshossza az előírásszerű hetvenöt centiméter volt abban a 
pillanatban is... A költő és felesége szívszorongva nézett el a király után, s 
amikor a kanyarodónál elfödték a bokrok, az asszonyka fölsóhajtott:

-  Szegény öreg...”5
Komáromi regénye szemléletéből következően a császár megjelenítését 

illetően is megmarad a forgalomban lévő közhelyeknél. Öregségére és 
magányára élesíti ki megjelenítését, egybehangzóan a róla kialakult mítosszal, 
amely szerint „a császár a hősies középszert testesíti meg: úgy áll az idő 
áljában, tudva, hogy közel a vég, magányosan, mint egy megtépázott vén 
tölgyfa.”6 A Cs. és kir. szép napok-ban megfogalmazódó nosztalgiában a 
főhős elmúlt ifjúsága a hangsúlyos, s -  alighanem nem annyira az írói 
szándék, hanem az ábrázolás fogyatékosságai révén -  nem terjed ki arra az 
időszakra is, amelyet Ferenc József császár testesített meg.
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Város a ködben

Méliusz József Monarchia-témájú regényének, a Város a ködben7 
címűnek cselekménye is az első világháború idején játszódik, de nem a 
harctéren, hanem egy „gazdagodó polgárvárosban”, amelyben nem nehéz 
ráismerni a modellként felhasznált Temesvárra, az író szülővárosára. Már 
maga az a körülmény, hogy az események egy, a trianoni békeszerződés után 
Romániához csatolt város perspektívájából tárulnak elénk, érdemessé teszi e 
művet arra, hogy a Monarchia-modell után kutassunk benne. Kiindulópontul 
idézünk egy hosszabb részletet, amely a Monarchiának, mint hazának a 
meghatározását foglalja magában:

„Mi a haza?
A haza az a földterület, amelyen a jólét utáni törekvésben, hajszában mind 

följebb és följebb jutunk a fizetési ranglétrán, a vagyon lépcsőfokain. Ebben a 
hazában, aki gyűjteni tud, aki ehhez ért, az gyűjthet. A haza tisztviselő fiait 
nem hagyja cserben... És ez a haza most, e remek kezdet után akaija 
leparancsolni a törekvőket a fölfelé ívelő útról, amelyen elindulva, a síksági 
pusztáról a városba vándorolt fiú tizenkilenc éves korára otthagyta a 
kilátástalan néptanítóságot, hogy megyei tisztviselő legyen? Ez lehetetlen, 
mert most, íme, készen áll kis családi háza! Haza. A haza akkor 'haza', ha 
valahol zavartalanul meg lehet bújni. Egy háznyi helyen legalább. És ott a 
haza, ahol nem forog veszélyben az élet, az összekapart kis vagyon, s ahol a 
vagyon naggyá gyarapodhat. A haza csendet, nyugalmat, hivatalt, rangot, 
nem magasat, de mégis társadalmi rangot adott eddig. Ha apám a pusztától 
négy kilométerre fekvő falun végigment, magasan tartotta a fejét, gombos 
cipője ragyogott. Még az öreg parasztok is, nagyapa immár fogatlan szájú 
barátai, ismerősei tisztelettel köszöntötték a pusztán született urat. A haza 
sörgyárat adott, ahol a nyárfák terebélyes lombozata, mulató fiatal férfiak, a 
beamterek fölött meleg nyári estéken susogva, mint valami óriási legyező 
hajladozott ide-oda, miközben ők a jégveremből előgörgetett kis söröshordók 
tartalmát ürítgették. A haza Ferenc Józsefet adta, egyszemélyben egy igazi 
császárt és igazi, kétszeres, magyar és horvát királyt, akiért méltán lehetett 
lelkesedni. A haza adta Tisza Istvánt, akit tisztelni, sőt csodálni lehetett, illett 
és kellett. 'Egy magyar gróf! A magyar államalkotás lángelméje! Új Deák 
Ferenc!' Nemzetszínű zászlókat és szalagokat és sikerült nemzeti ünnepek 
színjátékát ajándékozta a haza a kaliforniai arányú gyarapodási lehetőségek 
mellé. Micsoda esztendők is voltak azok, a millenáris ünnepségek után! A 
katonatisztek és beamterek Eldorádója.

Milyen szép is volt minden, egészen eddig az óráig, amíg kiderült: itt a 
háború. 'Csak nem őrült meg a haza, hogy ezt a rendet tényleg felfordítja?' -
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kérdezhette joggal és felháborodással apám. És nemcsak ő, a többi polgár is, 
akinek ínyére való volt a haza. Egy osztály hazája.”8

Ebből a hosszabb idézetből pontosan kiderül Méliusz látásmódjának 
lényege. Az, hogy távol áll tőle a Monarchia világának eszményítése, 
kritikáját azonban meglehetősen beszűkíti a kommunizmus 
eszmerendszerének ideológiája. Úgy tűnik, mindaz, amit az író ábrázol e 
letűnt világról, szinte akarata ellenére szüremlik ki osztályharcos eszméinek 
rácsai mögül. A regény számos hiteles részlete ellenére beszűkíti az ábrázolt 
világot ez a szempont. A Monarchia társadalmára is jellemző osztályellentétek 
ugyanis az államalakulat bukása után nem szűntek meg, viszont alaposan 
megbolydult az együtt vagy egymás mellett élésnek az a hagyománya, amely 
minden fogyatékossága ellenére is sajátja volt e soknemzetiségű 
konglomerátumnak. E regény egy olyan család életviteléről igyekszik számot 
adni, amelyben a családfő, az apa sikeresen megússza a frontot, és miközben 
dúl a véres háború a lövészárkokban, otthon az apa sikeresen építgeti a maga 
polgári egzisztenciáját, mind szorosabb barátságot kötve azokkal, akiknek a 
háború tetemes anyagi hasznot hozott. Érthető tehát az író bizonyos 
távolságtartása ennek az életvitelnek az ábrázolását illetően. Mégis, a 
föltörekvő, Monarchia-hű kishivatalnok egész sorsának háborús alakulását az 
író nem meri egészen őszintén, a maga megrendítő valóságosságában 
ábrázolni. Folyton a mentegetés és elítélés között ingadozik. Az a törés, amely 
a bemutatott család életét éri a Monarchia felbomlása következtében, sokkal, 
de sokkal komolyabb és mélyebb következményekkel járhatott, mint 
amennyiről az író számot ad. A bemutatott sorshelyzet így önmagában sem 
válik elég hitelessé, ebből következően nem képes magában foglalni önmagán 
túlmutató sajátosságokat sem.

Elmondható, hogy Méliusz József e regénye a Monarchia-témát dolgozza 
ugyan fel, de benne mégsem formálódik a tematika Monarchia-modellé, 
amely, mint tudjuk, igen szerteágazó tartalmak befogadására alkalmas, 
ahogyan erről Magris ír a Habsburg-mítoszról szóló könyvének 
célkitűzéseként: „Arról volt szó, hogy bejárjam a Habsburg-civilizáció 
történetét, de a történelmi kontextusból ki is emeljek valami lényegi magot, 
egy 'mítoszt* -  ha újra kellene írnom a könyvet, ma talán inkább 'modellnek' 
nevezném - ,  hogy megvilágítsam e világ intellektuális és tudatosító szerepét, 
azt a képességét, hogy laboratóriumi tisztaságban tudta felmutatni azt, amit 
Musil 'világméretű kísérletnek' mondott. A mítosz ambivalens fogalma, többre 
és kevesebbre is utal, jelenthet lényeget, az idő változásai felett álló értéket, 
jelenthet pozitív, igaz eszmeerőt, de jelenthet konstrukciót, sőt akár ideológiai 
hamisítványt is. Méliusz József regényében a Monarchia-téma nem 
szervesedik mítosszá, vagy a találóbb magrisi meghatározással élve: modellé, 
még a szó ideológiai hamisítványt jelentő értelmében sem. A Város a ködben
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című műben megírt problematika nem a Monarchia meglétével vagy 
felbomlásával van összefüggésben, hanem -  eléggé indokolatlanul -  a 
társadalmi osztálykülönbségekkel -  valamiféle nem egészen meggyőző 
egyéni, személyes számvetés vagy vezeklés formájában. Erre utal, illetőleg ezt 
a vonatkozást egyértelműsíti a regény zárórésze is, amely egy halottakból 
összehívott vendégség látomását íija le. A halottak lassacskán sorra eltűnnek, 
csak Péter, a forradalmár rokon marad, aki az elbeszélőhöz intézi buzdító
dicsérő szavait: „Már nincs szükséged ránk. Elmondtál mindent, amit el 
kellett mondanod...”

Monarchia-téma vagy Monarchia-modell

Lőkös István íija a Monarchia-témát áttekintő tanulmányában a 
következőket: „az egykori Monarchia területén élt népek irodalmának utóbbi 
félszázados eredményeit szemügyre véve, minduntalan a Monarchia 
válságának sokoldalú kivetítődésére figyelhetünk fel. Az osztrák, a cseh vagy 
éppen a horvát irodalom legjobbjainál, de még az erdélyi románság 
irodalmába is 1920 óta újra és újra felbukkan a Monarchia mint lényeges 
szépírói élmény. A cseh Hašektol és Iván Olbrachttól, a román Liviu 
Rebreanun át, az osztrák Musilig s a horvát KrleMig teijedhet a névsor, a 
Monarchia élményét feldolgozó közép- és kelet-európai írók névsora, s ide 
kívánkozik sok tekintetben Markovits Rodion, sőt Tersányszky J. Jenő és a 
romániai Méliusz József neve is éppúgy, mint a trieszti Italo Svevoé, a prágai 
Franz Kafkáé vagy éppen az osztrák Kari Krausé, aki 1919-ben Az emberiség 
utolsó napjai című művében „ádáz haraggal temette el a Monarchiát” (Vajda 
György Mihály)10 Lőkös István vizsgálataira támaszkodva áttekintettük 
néhányat az idézett szerzők Monarchia-témát feldolgozó művei közül. így 
Tersánszky J. jenő Egy ceruza története című regényét, Markovits Rodion 
Szibériai garnizon és Liviu Rebreanu Akasztottak erdeje című művét, s 
megállapítottuk, hogy valamennyi alkotásban szerepel ugyan a Monarchia
téma, minthogy mindhárom regény az első világháború eseményeit dolgozza 
fel, s szereplői az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tagjai, mindez 
azonban önmagában még nem jelenti feltétlenül azt is, hogy e művekből 
kiolvashatnánk olyan vonatkozásokat is, amelyek egy lehetséges Monarchia- 
modell meglétésére vallanának. Pontosabban: e három regényben a 
Monarchia-témaként van pusztán adva, modellé viszont nem szerveződik. 
Minthogy vizsgálódásaink végső célja egy lehetséges kelet-közép-európai 
kulturális hagyomány feltérképezése, a fenti, és hozzá hasonló típusú művek 
elemzésétől el kell tekintenünk.

Azon művek közül, amelyek az első világháború eseményeit dolgozzák fel 
monarchikus szempontból két olyan alkotás elemzésével fogunk az
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alábbiakban foglalkozni, amelyekben a Monarchia nem csupán témaként, de 
modellként is adva van. Az egyik Joseph Roth Radeczky-induló című 
regénye, a másik pedig Miroslav Krleža A horvát hadisten (Hrvatski bog 
M ars) című elbeszéléskötetének egy darabja, a Jam brek honvéd.

Radeczky-induló

Méltán állapítja meg Kajetár Mária, hogy „Talán nem volt még korszak, s 
nem volt még birodalom -  legalábbis Európában - , amelynek bukása és 
széthullása után ilyen hamar, szinte az első pillanatokban megkezdődött volna 
irodalmi utóélete, mitologikus magasságokba emelése és sárba taposása, az 
iránta érzett nosztalgikus sóvárgás és ironikus lejáratása. Ez a gyakran 
szélsőséges indulatoktól és alapos politikai megfontolásoktól is táplált utóélet 
a hašeki humor röhögtetésétől a musili irónián, nyugtalan ön- és kollektív 
lelkiismeret-vizsgálaton, a krausi apokaliptikus leszámoláson és Krúdy 
sokszor elnéző mosolyán át egészen a roth-i mítoszig terjed. Egyszerűbben 
fogalmazva: Ferenc József legyek lepiszkolta képétől a szentségként tisztelt 
mellszoborig.”11 Mind közül alighanem Joseph Roth Radeczky-induló című 
regénye tekinthető a Habsburg-mítosz megjelenítése szempontjából a 
legreprezentatívabb műnek. Claudio Magris a nemzetekfelettiséget, a 
bürokráciát és az élvhajhász hedonizmust tekinti a Habsburg-mítosz három 
vezérmotívumának. Magris a Habsburg-mítoszról szóló könyvében külön 
fejezetet is szentel Joseph Roth irodalmi munkásságának. Az 1927-ben írott 
Flucht ohne Ende (Állandó menekülés) és az 1928-as Zipper und sein 
V ater (Zipper és az apja) című műveiről szólva megállapítja, hogy „Ezek a 
regények negatív előjellel és közvetett módon Joseph Roth-nak a Habsburg 
világhoz való ragaszkodását mutatják; a nihilizmus és a pesszimizmus válasza 
a birodalom összeomlására. Eltűnt a birodalom, s vele mintha a szilárd, 
nyugodt élet összes biztosítéka és értéke, a kedves hétköznapi életöröm is 
elenyészett volna. Az osztrák-magyar vég mintha az élet minden egészséges, 
biztos lehetőségének visszavonhatatlan halálát jelentené. E korai korszakában 
Roth erre a tagadó álláspontra helyezkedik; később azonban képzelete 
visszatér a Habsburg-birodalomhoz, a tegnap világához, a Radeczky- 
indulóhoz.”13 Magris az 1932-ben írt Radeczky-indulót tekinti a 
legsikerültebb Roth-műnek mind esztétikai szempontból, mind pedig a 
Habsburg-mítosz irodalmi megformálásának tekintetében. A későbbiekben írt 
regényeket és elbeszéléseket, közöttük a Radeczky-induló folytatásának 
tekinthető Kapucinus-kriptá-t „a Habsburg-múlt eltúlzott magasztalása 
megfosztja életteliségétől és igazságától”14 Magris különbséget tesz Roth 
politikai nézetei és alkotásai között: „Mert Roth, ideológiai korlátai ellenére 
igazi nagy realista: mint más írókkal is előfordul, költészetével öntudatlanul 
túllépi intellektuális szemléletének szűkös határait. A Radeczky-induló első
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pillantásra a Habsburg-rendszer iránti teljes nosztalgikus odaadásból 
táplálkozik, és Roth írt is azokban az években legitimista cikket; a regény 
mégsem az elveszett múlt üres dicsőítése, hanem egyszerűen elbeszélés, annak 
a világnak a foglalata.”15

Roth Radeczky-indulóját több okból tekinthetjük a legtipikusabbnak azon 
művek közül, amelyek a Habsburg-mítosz ihletében fogantak. Elsősorban 
azért, mert teljes azonosulás jellemzi e mítosszal szemben, tehát hiányzik 
látásmódjából minden távolságtartás, hiányzik az irónia legcsekélyebb 
szikrája is. A Radeczky-induló közvetlenül jeleníti meg, nem magát a 
Habsburgok letűnt világát, hanem a róluk szóló mítoszt. Magris szavaival 
élve: „Mert a Habsburg-világ mitizálása, mely oly egybecsengőn hangzik föl a 
birodalom összeomlása után írt művekben, nem egyszerűen a múlt felidézése, 
hanem szerves része egy hosszú tradíciónak, az osztrák-magyar valóságot 
eltorzító történelmi folyamatnak: a korszak írói e folyamat végső fázisát 
ábrázolják, az utolsó és legjellegzetesebb fejezetet, s az a tény, hogy e 
társadalmat az eltűnése után festik meg, mutatja a kitérés szándékát, a valóság 
előli menekülést, mely az osztrák látásmódot, a Habsburg-mítoszt mindig is 
jellemezte. Ez mindenekelőtt egy előrelátó politikai elidegenedés bölcs és 
hatásos eszköze volt, annak az erőfeszítésnek a megnyilvánulása, hogy 
sikerüljön életben tartani a mind lehetetlenebb és anakronisztikusabb 
államegyüttest, és ily módon ne maradjon energia a valóság pontos 
érzékelésére.”16

A Radeczky-induló látszatra családregény. Három nemzedéket 
felvonultatva mutatja be a Trotta-család életét és halálát. Valójában azonban 
nem a családon van soha a hangsúly, hanem a végpusztulása felé sodródó 
Monarchián. Jellemző ebből a szempontból, hogy a nagyapa, akinek 
színrelépésével a regény kezdődik, szinte semmilyen más vonatkozásban sem 
nyer ábrázolást, mint hogy a solferinói csatában megmentette a császár életét, 
majd néhány évtizeddel később csalódottan elbocsátását kéri a hadseregből, 
miután rájön, hogy életmentő tettét meghamisították az iskolai 
olvasókönyvekben. Alakjában tehát semmi egyéni vonást sem fedezhetünk fel, 
egyszerűen nem más, mint a Monarchiához való feltétlen hűség 
megtestesülése. Fia, akinek a nevét sem tudjuk meg, mert az író csak 
„Megyefőnöknek” nevezi -  úgyszintén nem egyénített hős, hanem tipikus 
képviselője annak a monarchiabeli bürokráciának, amelynek a császárhoz 
való hűségen kívül a nemzetekfelettiség az egyedüli eszménye. Életszerűvé 
annak köszönhetően válik mégis ez a megyefőnök a regényben, hogy életvitele 
képes helyettesíteni az egyéniséget. (Az, hogy a megyefőnök életvitele 
helyettesíteni tudja egyéniségét, jól példázza, hogy az egész Habsburg-mítosz 
mennyire gyökeret vert a mindennapi értékek és az életstílus világában.) 
Egyéni vonásokkal csak a harmadik nemzedék képviselőjét ruházza fel az író:
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Carl Josephot, a megyefonök fiát. A regénycselekményben való részvétel 
alapján Carl Josephot tekinthetnénk a főszereplőnek, e három nemzedékre 
kiteijedő történetbonyolítás azonban arról győz meg bennünket, hogy e műben 
maga az Osztrák-Magyar Monarchia, illetőleg a róla megteremtődött mítosz 
játssza a valódi főszerepet.

Roth regényének erényeit, de paradox módon fogyatékosságait is a benne 
megjelenített Habsburg-mítosz eredményezi. E mítoszból kifolyólag 
teremtődik meg a regény sajátos világa, mindenekelőtt a megyefonök 
életvitelének megjelenítése révén, akit ízig-vérig átjár a mindenáron 
megőrzendő értékekhez való őszinte és szenvedélyes ragaszkodás, amelynek 
eszményét Ferenc József mitizált alakja testesíti meg. A megyefonök alakját 
az író leggyakrabban mások, legtöbbször a fia szemével láttatva ábrázolja, ami 
azért lényeges, mert Carl Joseph az „elveszett nemzedék” képviselője, aki a 
Monarchia világrendjének fenyegetettségét, sőt a végpusztulás felé való 
sodródását jeleníti meg a maga élményeivel és tapasztalataival. A regényen 
végigvonul a megyefonök és a császár alakjának ismételt egymásra vetítése, 
amely időnként túlságosan közvetlen, ezért erőszakoknak hat, jócskán 
gyöngítve a mű esztétikai színvonalát. Amikor azonban ez az egybejátszás 
mértéktartó, a regény erényeinek legfőbb forrásává válik. íme egy példa:

„A zene minden vasárnap délidőben a megyefőnök háza előtt játszott. A 
megyefőnök nem kisebb személyt képviselt ebben a városban, mint őfelségét, 
a császárt. Carl Joseph az erkély sűrű vadszőlejének lombjai mögött állt 
elrejtőzve, és úgy fogadta a katonazenekar játékát, mint valami tiszteletadást. 
Úgy érezte, hogy egy kicsit rokona a Habsburgoknak, akik hatalmát itt az apja 
képviseli és védi, és akiért majd egyszer ő maga is ki akar vonulni a háborúba 
és a halálba.”17

Ha végigtekintünk a megyefonök alakjának képrendszerén, észrevehetjük, 
hogy ő az, aki közvetlenül kapcsolja be a műbe, mint legfőbb értéket, a 
császárt, illetőleg az általa képviselt világrendet. E világrend megingását 
fiának, Carl Josephnek sűrű és nem egyszer eltúlzott halálsejtelme, 
halálfélelme sőt halálvágya fejezi ki. Jól példázza ezt a fenti idézet folytatása: 
„A legmagasabb uralkodóház valamennyi tagjának nevét kívülről tudta. 
Őszintén szerette mindet, gyermekien odaadó szívvel, mindenekelőtt pedig a 
császárt, aki jóságos volt és nagy, felséges és igazságos, végtelenül távollevő 
és végtelenül közelálló, és a hadsereg tisztjeit különösen kedvelte. Az ember 
legszívesebben katonazenére hal meg a császárért, legkönnyebben a 
Radeczky-indulóra. A gyors golyók taktusra fütyülnek el Carl Joseph feje 
mellett, meztelen kardja villámlik, és szíve és agya megtelvén az induló szelíd 
fürgeségétől, összerogy a muzsika dobáló mámorában, vére sötétvörös és 
keskeny csíkban szivárog a trombiták izzó aranyára, a dobok mély 
feketeségére és a cintányérok győzedelmes ezüstjére.”18
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A cselekmény előrehaladtával egyre jobban felerősödik a megyefonök 
képrendszerében a császár alakjával való feltűnő hasonlatossága:

„Chojnickin kívül ő volt az egyetlen civil a tarka tisztek patkóalakú 
asztalánál. Sötéten és szikáran ült ott I. Ferenc József képe alatt, a mindenütt 
jelenlevő arckép alatt, amely sziromfehér tábomagyi kabátban ábrázolta a 
császárt, vérpiros szalaggal a mellén. Pontosan a császár fehér pofaszakálla 
alatt, és csaknem párhuzamosan vele, egy fél méterrel lejjebb Trotta fekete, 
könnyedén ezüstös pofaszakállának két szárnya látszott. A legfiatalabb tisztek, 
akik a patkó végén ültek, észre is vették a hasonlóságot az Apostoli Felség és 
szolgája között. Trotta hadnagy is összehasonlította a császár arcát apja 
arcával. És néhány pillanatig úgy érezte a hadnagy, hogy fenn a falon apjának 
öregkori arcképe függ, és lenne az asztalnál a császár ül elevenen, egy kissé 
megfiatalodva és civilben. És nagyon távol volt tőle a császár is, apja is.”19 

A hasonlatosság fölcserélhetőséggé, majd tükörképszerű azonosságá 
fokozódik kettőjük személyes találkozásakor:

Felség -  mondta a megyefonök másodszor - ,  kegyelmet kérek a fiam 
számára!”

Olyanok voltak, mint két testvér. Valami idegen, aki ebben a pillanatban 
látta volna őket először, könnyen testvérnek nézhette volna őket. Fehér 
pofaszakálluk, ferde, keskeny válluk, egyforma magasságuk azt a benyomást 
keltette mindkettőjükben, hogy saját tükörképükkel állnak szemben. És az 
egyikük azt hitte, hogy megyefonökké változott. És a másikuk azt hitte, 
császárrá változott. A császár bal keze és Trotta úr jobb keze felől nyitva állt a 
szoba két nagy ablaka a napfénysárga függönyök mögött.

Szép idő van ma -  mondta hirtelen Ferenc József.
Csodaszép idő van ma -  mondta a megyefőnök. És míg a császár bal 

kezével mutatott az ablak felé, a megyefőnök jobb kezét nyújtotta ki 
ugyanabba az irányba. És a császár úgy érezte, hogy saját tükörképe előtt 
áll.” 20

Roth regényében egy teljes fejezet foglalkozik a császár személyiségével. 
Alakját kevés irodalmi műben ábrázolták ilyen meggyőzően, a Trották 
császárimádata és -hűsége mégsem tud egészen meggyőző lenni ebben a 
műben. A Radeczky-induló 1932-ben íródott, mai távlatból ítélve nyilván túl 
közel a Monarchia bukásához. Figyelemre méltó tény, önmagán túlmutatóan 
is, az irodalmi ábrázolás nehézségeit illetően is, hogy egy-egy prózai műben 
az írónak nem elég tudnia az elbeszélés alapjául szolgáló valóság tényeit, 
hiteles megjelenítésükhöz ez nem elegendő. Történelmileg teljesen indokolt, 
sőt Roth szemszögéből alighanem elkerülhetetlen rövidrezárás megy e 
regényben végbe: a bukás tényét az író képtelen egyedi szituációk 
ellentmondásos és bonyolult együttesére bontani; már akkor tényként közli a 
bukást, amikor az még nem lehet több sötét sejtelemnél. Roth realista kíván
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lenni, de ehelyett fatalistává lesz, ezzel viszont attól a megrendültségtől 
fosztja meg regényét, amelynek megteremtésére a leginkább érezhetett belső 
késztetettséget. Még jóval a trónörökös meggyilkolását és a világháború 
kitörését megelőzően a Monarchia bukását elkerülhetetlenül bekövetkező 
tényként tárgyalja. Jól érzékelteti ezt az alábbi párbeszéd is:

És miért, pardon! -  miért lenne éppen olyan felesleges a hazának 
szolgálni, mint aranyat csinálni?

-  Mert nincs már haza, aminek szolgáljak.
-  Nem értem -  mondta Trotta úr.

-  Gondoltam, hogy nem ért engem -  mondta Chojnicki. -  Mi 
valamennyien nem élünk már.” 21

Sőt Roth még ugyané párbeszéd keretében össze is foglalja a bukás 
lényegét, holott mindezt sem az ábrázolt szituáció, sem a beszélő egyénisége 
nem indokolja:

Nem értem. Mit jelent az, hogy már nincsen Monarchia, aminek 
szolgáljunk?

-  Természetesen -  válaszolta Chojnicki -  a szó szoros értelmében megvan 
még. Van még hadseregünk -  és a gróf a hadnagyra mutatott -  és vannak 
hivatalnokaink -  és a gróf a megyefonök felé intett kezével - ,  de a Monarchia 
elevenen rothad el. Elrothad, már el is rothadt. Egy, a halál küszöbén álló 
aggastyán, akinek minden kis nátha az életét veszélyezteti, tartja csak a régi 
trónt, egyszerűen az által a csoda által, hogy még rá tud ülni. De meddig, 
meddig? Az idő már nem akar minket! Ez az idő először is önálló nemzeti 
államokat akar létrehozni! Az emberek már nem hisznek Istenben. Az új 
vallás a nacionalizmus. Az emberek nem járnak már templomba. Nemzeti 
egyesületekbe járnak. A Monarchia, a mi Monarchiánk jámborságra van 
alapítva, arra a hitre, hogy Isten a Habsburgokat választotta ki, hogy 
uralkodjanak ennyi meg ennyi keresztény népen. A mi császárunk világi 
fivére a pápának, császári és királyi apostoli felség. Egyik uralkodó sem 
apostoli, mint ő, de egyik európai uralkodó sem függ annyira Isten 
kegyelmétől és népének Isten kegyelmében való hitétől. A német császár 
akkor is uralkodik, ha Isten elhagyja; esetleg a nemzet kegyelméből. De az 
Osztrák-Magyar Monarchia császárát nem szabad Istennek elhagynia. Most 
pedig elhagyta!” 22

Roth nem hibátlan prózaíró, de a fentiekben tárgyalt rövidrezárás okait 
megítélésünk szerint nem írói fogyatékosságaival magyarázhatjuk, hanem 
sokkal inkább egy olyan jelenséggel, amely a Monarchia válságát kísérő 
publicisztikai propaganda körébe tartozik. Fejtő Ferenc kitűnő 
tanulmánykötete (Requiem egy hajdanvolt birodalomért) mutat rá minden 
eddiginél meggyőzőbben azokra a körülményekre, amelyek minden nemzeti
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önállósodási törekvésnél sorsdöntőbben vezettek el a Monarchia 
szétrombolásáig. (Hisz ne feledjük, a trianoni békeszerződés sem oldotta meg 
a nemzetiségi kérdést, sőt egy újabb világháború magvait hintette el!) Fejtő 
Ferenc ugyanis, Jászi Oszkárral egyetemben, váltig azt vallja, hogy „A 
Monarchia felosztása céltudatos törekvés eredménye volt, és nem 
végzetszerűség.” 23 Arra következtethetünk Fejtő Ferenc tanulmánya alapján, 
hogy a publicisztikai propaganda hatására látta és láttathatta Roth 
végzetszerűnek a Monarchia felbomlását. Ennek a szétrombolás előtt már 
hathatósan propagált nézetnek a manifesztálódásáról lehet szó e regényben is. 
Mindez természetesen mit sem változtat magának a regénynek az esztétikai 
minőségén, viszont hasznos adalék lehet a Habsburg-mítosz alakulásának 
értelmezésében. Arra is fényt derít, hogy Roth nem érzékeli a meglévő 
távolságot a Habsburg-világ és a róla kialakult mítosz között. Regényében 
szinte kizárólag a végzetszerűség okozza a birodalom vesztét. Az Osztrák- 
Magyar Monarchia agóniáját és pusztulását írja meg Roth a Radeczky- 
indulóban, olyan pusztulásként ábrázolva e véget, amely az életre való 
képtelenség következtében áll be; afféle aggkori végelgyengülés 
következtében. Tudvalevő, hogy a mítoszokban nem érvényesülnek ok-okozati 
összefüggések. Az, hogy a Habsburg-világról mítosz teremtődött, valószínűleg 
nem csupán egy letűnt világ utáni nosztalgia következménye, legalább annyira 
fakadhatott szétrombolásának megmagyarázhatatlanságából is. Föltehetően e 
megmagyarázhatatlanságot is kompenzálta valamelyest a mítosz. Roth, aki 
pótolhatatlan veszteségként éli meg a Monarchia bukását, nem tud távolságot 
teremteni regényében a Habsburg-világ valósága és a róla kialakult mítosz 
között, a mítosz szemléletét érvényesíti s ezáltal magát a művét is a mítosz 
foglyává teszi, a regényében ábrázolt múlandóság és veszteség ugyanis nem 
tud önmagán túli, egyetemes tartalmakat felvillantani. Ami igazán hiteles, az 
a hontalanság élménye. Carl Joseph, a legifjabb Trotta a császárhoz való 
hűséget kapta családi örökéül. A birodalom válsága azonban, mint a hősök 
személyes élménye és tapasztalata nem akkor veszi kezdetét, amikor Carl 
Joseph elveszíti a Monarchiába vetett hitét, hanem még Solferinónál, ahol a 
bukás lehetősége először felmerült. A Trotta-nagyapának a császár életét 
megmentő tettétől kezdődően a birodalmi válság, ha burkoltan is, de jelen van 
és egyre mélyül. A nagyapa legfőbb tapasztalata a következőképp 
fogalmazódik meg a regényben: „Noha javakorabeli férfi volt, úgy festett, 
mint aki korán megöregedett. Kiüldözték a császár és az erény, az igazság és 
a jog egyszerű hitének paradicsomából, és tűrésbe, hallgatásba bilincselve, 
most már fel kellett ismernie, hogy a ravaszság biztosítja a világ fennállását, a 
törvények erejét és a császárok ragyogását.” 24 A megyefőnök látszólag a 
birodalom örökérvényűségébe vetett hit eleven megtestesülése, legalábbis a 
világháború kitöréséig, holott valójában e hit a hitnek csak a pótléka. A
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megyefonök lényegében nem a Monarchiában hisz, hanem a császárban. Kiss 
Endre tanulmánya (A „k. u. k. világrend” halála -  Bécsben) átfogó elemzését 
adja annak „a létezők fölött álló, egyetemes világrend képzetének”, amely a 
Monarchia fennállását biztosította. S megállapítja, hogy „A Monarchia 
válsága akkor válik teljessé, amikor ez a mindent átfogó világkép valóban 
'széthull darabokra1. A Monarchiának mint államalakulatnak a válsága tehát 
nem magyarázható egyedül az akkori általános európai polgári válsággal, bár 
mutat hasonló jelenségeket, és időben egybe is esik vele, hanem nagy szerepet 
játszott a Monarchia válságában ennek a 'világrendnek' a fenyegetettsége, 
szétesése is.” 25 Mindennek fényében világossá válik, hogy a Radeczky- 
induló megyefönökének Monarchia- és császárhűsége mennyire tipikusan 
válságtermék, mivel a császárral való szenvedélyes azonosulással pótolja az 
egyetemes világrendbe vetett hit hiányát, mintegy familiarizálva a birodalmat, 
a császár válik, mint idősebb testvér sőt hasonmás(!) a hiányzó isten tárgyává. 
Hogy e hit-pótlék is mennyire anakronisztikus, kitűnően érzékelteti a regény 
azon részlete, amely a megyefönököt bécsi miliőben jeleníti meg:

„Soványabb volt, mint különben, és barátját, Hasselbrunnert, állandóan a 
schönbrunni állatkertnek azokra az egzotikus madaraira emlékeztette, 
amelyek a természetnek azt a kísérletét mutatták be, hogy hogyan lehet a 
Habsburgok fiziognómiáját az állatvilágon belül megismételni. Igen, a 
megyefonök minden embert, aki csak látta a császárt, magára Ferenc Józsefre 
emlékeztetett. A jó bécsi urak egyáltalán nem voltak a határozottságnak ahhoz 
a fokához hozzászokva, amit a megyefonök kinyilvánított. És ezeknek az 
uraknak a szeme előtt, akik a főváros kávéházaiban kitalált, pehelykönnyű 
viccekkel szokták elintézni magának a birodalomnak sokkalta súlyosabb 
ügyeit, úgy jelent meg az öreg Trotta úr, mintha nem is egy földrajzilag, 
hanem történelmileg távoli tartományból jött volna közéjük, mint hazájuk 
történetének kísértete és a hazafias lelkiismeret testet öltött figyelmezteté- 
se.” 26

Carl Joseph már ezt a hit-pótlékot kapja örökül apjától, s hitetlensége, 
egyetemes veszendőségélménye akkor válik végérvényessé, amikor átéli, hogy 
nem tud többé a császár alakjával sem azonosulni, sem kapcsolatot teremteni 
vele: „Négy hete volt már, hogy Trotta kijött a kórházból. De még mindig 
sápadtan, soványan és közömbösen állt szakasza előtt. Mikor azonban a 
császár közeledett feléje, kezdte érezni közömbösségét és egyszerre fájt neki. 
Az volt az érzése, hogy kötelességet mulaszt. Idegen lett számára a hadsereg. 
Idegen volt számára a legfelsőbb hadúr. Trotta hadnagy olyan emberhez 
hasonlított, aki nemcsak a hazáját vesztette el, hanem a honvágyát is.” 27

Igazán hitelesnek és megrendítőnek nem a fia halálát elszenvedett és a 
császárt túlélni nem tudó megyefonök sorsát érezzük ebben a regényben, 
hiszen számára a császárral való szenvedélyes azonosulás minden
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anakronizmusa és illuzórikussága ellenére létfenntartó hitpótlékot jelentett -  
hanem Carl Joseph egyetemessé táguló hiányélményét, aki nemcsak hazáját, 
de honvágyát is elveszítette, kijózanodva az idők során az apjától örökül 
kapott illuzórikus hit-pótlékból. Azt az elementáris emberi magáramaradott- 
ságot tehát, amelyet a regény záróképének magányos sakkozója jelenít meg, 
aki „Lejátszott önmagával egy partit, mosolyogva, időnként a szembenálló 
üres székre pillantva. Fülében ott permetezett az a csöndesen szemerkélő eső, 
amely még mindig fáradhatatlanul dobolt az ablakon.” 28

Jam brek honvéd

Miroslav Krleža egész novelláskötetet szentelt háborúellenes 
állásfoglalásának irodalmi művekben való megfogalmazására. A horvát 
hadisten (ürvatski bog Mars, Zágráb, 1922) valamennyi novellája A 
Bistrica Lesna-i csata; Magyar királyi honvédnovella; Három honvéd; Az V/B 
barakk; Jambrek honvéd; Franjo Kadaver halála és a párbeszédes formában 
megírt Horvát rapszódia) az első világháború történéseivel foglalkozik horvát 
közkatonák és tisztek helyzetén és sorsán keresztül láttatva az eseményeket. 
Radovan Vučković szavaival élve: „A nemzeti tematikának az első 
világháborúban való manifesztációjának ironikus hangvételét már maga a cím 
is szuggerálja. Mars a háború istene, az írót pedig a háború horvát istene 
foglalkoztatja. És valóban, e könyvben minden a háború jegyében van jelen: a 
szereplőktől kezdve a háborús helyzetek és események leírásáig. Az is 
megállapítható, hogy ez a könyv olyan harcosokról szól, akik az életre 
vonatkozó minden illúziójuikat elveszítették és tudatuk szervezetük puszta 
negatív vagy pozitív funkciójára korlátozódott.” 29 Krleža köztudottan háború- 
és Habsburg-ellenes hozzáállása, mély együttérzése a horvát néppel nyer 
megfogalmazást ezekben a novellákban, amelyet jól értékeltet a Három 
honvéd című novella egyik főszereplőjének belső monológja: 
Tulajdonképpen pedig szörnyű dolog fog történni! A század holnap a frontra 
indul! Az emberek holnap hallják majd a nagydobot, melyet egy póni ló húz, 
meg a cintányért, a klarinétot, a fuvolákat és a kisdobokat, meg azt a dalt, 
hogy 'Még egy zagoijei sem adta el a borát1 -  de senki sem gondol majd arra, 
hogy mindez kimondhatatlanul iszonyatos, hogy a halálba mennek, de miért? 
Holmi fáraómúmiákért. Bécsi grófokért. A bankokért. Az ügyvédekért.” 30 Azt 
a körülményt pedig, hogy a horvátok az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadseregének kötelékében kényszerülnek hadba vonulni és vérüket ontani, 
szarkasztikus iróniával közli az író A Bistrica Lesna-i csata című elbeszélés 
bevezetőjében, mindjárt a kötet első leütéseként: „A Bistrica Lesna mellett 
lezajlott csata egyik mozzanatának itt következő történetét néhai Pesek Mato 
tizedes úr és a második zászlóalj második százada hat halott honvédjének, név
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szerint Trdak Vid, Blažek Franjo, Loborec Štef, Pecek Imbro és Križ Matija 
emlékezetére jegyezte fel a toll. Mindannyian a háromszáztizenhármas 
magaslat ellen intézett hősi rohamban estek el, magyar királyi honvéd vérüket 
ontván Szent István ezeréves királyságának dicsőségére, az 1868. évi magyar- 
horvát kiegyezés értelmében. Béke poraikra!” 31 A háború céltalanságát és 
értelmetlenségét formálja egyetemes érvényű tablóvá ebben az elbeszélésben 
és a megrendítően erőteljes V/B barakk címűben is Krleža. A témát illetően a 
Monarchia-irodalomba tartoznak ezek a művek is, de maga a Monarchia- 
modell nem rajzolódik ki bennük. Monarchia-modell, egyfajta negatív 
Habsburg-mítosz egyedül a Jam brek honvéd című novellából olvasható ki. 
Esztétikai érték tekintetében e modell nem jelent okvetlenül többletet, hiszen a 
kötet valamennyi darabja igen erőteljes. Tény azonban, hogy a Jam brek 
honvéd épp e negatív mítosz jelenlétének köszönhetően kap sajátos dimenziót 
és művészi hőfokot.

Radovan Vučković rámutat Krleža expresszionizmusának alakulási 
folyamatára, amelynek legfőbb sajátsága, hogy a szintetikus-szimultán 
expresszionizmus mindinkább átvált analitikus-pszichológiai megformálásba. 
„A horvát Hadisten darabjai jól példázzák, hogy az expresszionista stílus 
ezekben a novellákban a Krleža stílusára jellemző látomásos-fantasztikus és 
allegorikus-parabolikus vonások összehangolása felé halad, mindinkább 
törekedve a részletek plasztikusságára, melyek a maguk szarkasztikus 
stilizációjával helyenként erőteljes szimbolikus jelentésekkel telítődnek.” 32 A 
Jam brek honvéd egyik legfőbb erősségét és a részletek érzékletessége és a 
hiteles pszichológiai megformáltság képezi. A szimbolikus jelentés a részletek 
érzékletességéből, s a szereplők mélyen hiteles pszichikai megformáltságából 
következően teremtődik meg. Itt a jelképiség rétege valóban nem konstrukció, 
hanem belülről sugalmazott tartalom. A novellának ez a szimbolikus rétege 
foglalja magában azt a bizonyos negatív Habsburg-mítoszt, amelynek 
kitapintására dolgozatunk törekedik. De kezdjük először a mű 
megformálásának elemzésével.

Jambrek, a novella címszereplője azon kevesek közé tartozik, akiket nem ér 
utol az értelmetlen halál a háborúban, hanem életben maradnak, A horvát 
hadisten novellahőseinek túlnyomó többségével ellentétben. Jambrek életben 
maradása azonban -  ha lehet -  még megrendítőbb, mint azoké, akiket 
elpusztítottak vagy önkezükkel vetettek véget életüknek. E novella 
cselekménye röviden arról szól, hogy Jambrek, egy fiatal zagorjei legény 
bevonul katonának, a harctéren súlyosan megsebesül, mindkét lábát levágják, 
s hogy mégis életben marad, annak köszönhető, hogy egy Habsburg-hercegnő 
magánszanatóriumába kerül ápolásra. A hercegnőben beteges vágy ébred a 
gyönyörű honvéd iránt, s ezért elmenekül, magára hagyja Jambrekot, aki úgy
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éli meg e mások szemében hihetetlen élményt, hogy nem tud többé 
megszabadulni a hercegnő gyűlölve szeretett emlékétől.

A novella első része a katonai kiképzés groteszk, sőt tragikomikus 
helyzetének realisztikus megjelenítését foglalja magában, ahol Jambrek alig 
kap kiemelt hangsúlyt, s ezért a második részben megformált vonásai 
meglepetésként hatnak. A katonai kiképzésről szóló rész súlyát és fontosságát 
épp a honvédek személytelen tömegként való láttatása adja meg. A felülnézet 
perspektívájából következően emelkedik olykor szimbolikus jelentésűvé a 
helyzetleírás:

„A tizedesek nagy ajtócsapkodással ki-be járnak, hogy ezzel is növeljék 
tekintélyüket, az emberek meg riadtan összébb húzódnak, lecsücsülnek sötét 
katonaládáikra, előszedik a hazai kenyeret, sajtot, húst (már amelyik 
zsellérnek mije van), s csak hallgatnak és rémülten gubbasztanak. A 
gigantikus óceánjáró gőzösök harmadik osztályának legsötétebb mélye nyújt 
ilyen látványt, amikor en gros liferálják a zagorjei paraszti árut a szabad USA 
partjára, a pokoli öntödékbe és bányákba, s ez az egész honvédi hajóosztály is 
olyan, mintha egy különös ausztriai halálhajó szörnyű kajütje lenne, amely 
lassú, de biztos hajótörés felé szállítja az embereket. Matematikai 
pontossággal.” 33

Ez az „ausztriai halálhajó szörnyű kajütje” -  metafora képezi a novellában 
bennefoglalt negatív Habsburg-mítosz tartópillérét. Adva van a horvátoknak 
osztrák, tehát idegen érdekekért való kényszerítő körülménye, mint az oktalan 
és értelmetlen áldozat (föláldoztatás) eleme. A novella első része egy 
életkontrasztra épül. Az ellentét a durva, sőt embertelen katonai bánásmód és 
a katolikus mise leírása között teremtődik meg. S nem véletlenül az egyházi 
szertartás leírását megelőzően kezd kiemelkedni Jambrek alakja a 
személytelen tömeg egyöntetű masszájából. (Az igazi áldozatot ő hozza meg, 
nem pedig azok, akik meghalnak az osztrák-magyar hadsereg valamelyik, a 
horvátok számára mindenképp „téves csataterén”.):

„így kezdett tehát Jambrek honvéd felfejlődni rajvonalba, meg élessel lőni, 
felmosta az árnyékszéket meg a folyosókat, az irodákat meg a suszterműhelyt, 
s minden hetedik napon, azaz vasárnap, templomba vonult.

A megaláztatások és verések közepette, a káromkodások és szidalmak 
mocskos áradatában a vasárnap olyan volt, mint ragyogó, ünnepi akkord. 
Vasárnap a honvédek katonazenekar kíséretében a városba vonulnak 
szentmisére. A kürtök és dobok s a különféle hangszerek harsognak, a kardok 
mezítelen nikkele csillog-villog, s a koldusok és parasztok éhes századának 
egy pillanatra úgy rémlik, mintha ez az ostoba magyar királyi háború nem 
csupa baj és nyomorúság volna, hanem olyan, mint erőtől duzzadó és jóllakott 
katonák vidám tánca, s ezek a katonák valóban természetfolötti lendülettel
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rohannak harcba; s az embereknek úgy tetszett, mintha valóban valamiféle 
ünnnepélyes és csodálatos jelmezbálban vennének részt.” 34

Nyilvánvaló, hogy a szentmise zagoijei nyelvjárásban elmondott 
prédikációja drasztikus manipuláció eszköze, hiszen az értelmetlen háborút 
szentesíti, angyali sereghez hasonlítja a honvédek seregét. De itt most nem ez 
az otromba manipuláció kap önmagában hangsúlyt, hanem egyre inkább 
Jambrek egyéni élményére összpontosítva maga az érthetetlen, ám 
pompázatos szertartás, mely formát kínál annak az alaktalan sivárságnak az 
ellenében, mely Jambrek kaszámyaéletét, s az életét általában is 
meghatározza:

„Csak hallgatja, hallgatja Jambrek honvéd a nagy és dörgedelmes szavakat 
az Egyetlen Istentől és Jézus Krisztustól kezdve egészen Őfelségéig, a 
jeruzsálemi királyig meg generálisokig, angyalokig, a kénköves pokolig, s ez 
a politikai füst és történelmi tűz mindent elködösít honvédi fejében. Hatvan 
kürt és katonai harsona zendült fel az orgonával egyszerre, s olyan 
mennydörgés támadt a templomban, mint amikor a nehéz tüzérség indít 
pergőtüzet; füstölgőit a tömjén, zengett-morajlott Haydn muzsikája, a zagorjei 
honvédek pedig letérdeltek, s honvédi szívükben csodálatos öröm támadt, 
hiszen végeredményben mindez roppant nagy dolog, ami velük történik, s oly 
boldogok, hogy az osztrák császárért, s a magyar és horvát királyért életüket 
áldozhatják.

így tisztul meg Jambrek honvéd minden hetednapon szégyenteljes, apró- 
cseprő fájdalmaitól, amelyek valamerre Tužna Bistra felé vonzák, s ha most 
átvonul a városon, bátran és büszkén fölemelt fejjel lépked, s mintha az a fény 
áradna róla, melyet Ezékiel próféta látott az angyalok serege fölött 
kigyulladni.

Tratrata bum, bum, bum!” 35
Amikor a Habsburg-mítoszra oly jellemző szertartásosság-áhítatról és - 

tiszteletről beszélünk, általában a katolikus egyház kínálta formákra és a 
császári udvar által kultivált szertartásosságokra gondolunk, amelyeknek 
legrikítóbb és legüresebb túlzásai az operettekben öltenek formát. Azonban 
kevés olyan negatív Monarchia-modell formálódott meg a Monarchia
irodalomban, amely a kifosztottságnak arról a mélypontjáról tárná elénk e 
Habsburg szertartásosságot, mint Krleža szóban forgó novellája. Jambrek 
habsburgi szertartásáhítatát ugyanis nem a manipuláció váltja ki, melyet az 
egyházi szertartás önmagában jelent, hanem a kifosztott és sivár lét ellenében 
maga a szertartás, mint forma, melyben a nincstelen, semmi egyén a maga 
semmiségében azáltal, hogy szerepet kap -  bármilyen jellegtelen szerepet is 
-  a szertartás színjátékában -  egyszerűen megneveződhet. E megneheződést 
éli át a habsburgi szertartásosság első stációjában Jambrek, amikor 
vasárnaponként részt vesz a misén. A megneveződés második stációját a
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Habsburg hercegnővel, Mária Annunziata Valéria Constance Őfelségével való 
személyes találkozása képezi. A megneveződés magasabb szinten való 
megismétlődése fűzi szervesen a novella második részét az elsőhöz.

A második részben igen nehéz írói feladat elé kényszerül Krleža: 
pszichikailag hitelessé kell tennie azt a mozzanatot, hogy Mária Annunziata 
Őfelsége beteges szerelemre geijed Jambrek iránt. így kap helyet a honvéd 
külalakjának megformálásában az a sorsdöntő körülmény, hogy rendkívül 
szép. Áz író a hercegnő jótékonykodási akcióit metsző iróniával írja le, 
beteges vonzalmának kialakulását azonban a pszichológia legámyaltabb 
eszközeivel kell ábrázolnia ahhoz, hogy meggyőző legyen. Ehhez nyújt 
segítséget Jambrek fiatalsága és rendkívüli szépsége:

Ott, a mennyezetes ágyban, fehér tüllbe bugyolálva egy gyermek fekszik! 
Ez a Narcissus még érintetlen gyermek! Mária Annunziata! Gyermek!

S elhessegeti a gondolatot magától, keresztet vet, s újból csak keresztet vet, 
de aztán mégiscsak felkel, odalép ahhoz a gyerekhez, feltárja a tüllfátyolt, s 
nézi a véres, gyermeki sonkát, nézi, s feltámad benne a vágy, hogy egyszer, 
csak egyetlenegyszer megcsókolja. Hogy legalább az ajka hegyével illesse! 
Semmi többet! Csak egyetlenegyszer!

Lehajolt a tüllfátyolba bugyolált véres akthoz, s lelke mélyén 
felkapaszkodott a tantaluszi kínok kísérteties csúcsaira, hogy elérje a tiltott 
almát. Jambrek pedig ott fekszik az ágyán, és érzi a hercegnőt, a testén érzi 
őfelsége lehelletét; nem alszik, nem, csak színleli az alvást, valójában pedig 
virraszt, és érzi a hercegnőt, aki itt van mellette, s leszedi róla mindazt, ami 
véres és szörnyű valóság.” 36

Hogy miért oly lényeges az a mozzanat, hogy a nyomorék Jambrek ne 
beteges képzelődésként élje át a hercegnővel való kapcsolatát, az 
mindenekelőtt áldozat voltával van összefüggésben. Jambrek nem képzelheti 
csupán megerőszakoltságát, annak valamilyen formában ténylegesen meg kell 
történnie ahhoz, hogy áldozat volta túlnőjön egyéni balsorsán. Krleža írói 
virtuozitása abban mutatkozik meg, hogy a hercegnő egzaltáltságát milliónyi 
érzékletes mikrorészletből összetevődő realitássá tudja formálni.

„Egy összemorzsolt férfiakt fekszik előtte, akinek levágták a lábait. Egy 
márvány Nárcissus torzója, csupán fel kell hajtani ennek az aktnak a leplét. S 
a fenséges asszonyban az a titkos gondolat támadt, hogy le kellene tépni a 
fehér tüllfátyolt erről az anatómiai titokról, alá kellene merülnie valahová, el 
kellene tűnnie, megbolondulnia, meg kellene ragadnia ezt a tüllfátyolba 
burkolt panoktikumbéli viaszfigurát, a figurát, amelyen ott vörösük a 
megalvadt vér, hogy ezzel a groteszk, véres testtel felkerekedjék, s az ablakon 
át a mélységbe vesse magát.

S így ereszkedik alá a fenséges asszony éjszakáról éjszakára e különös, 
beteges örvényekbe, de akkor összerázkódik, s visszariad mindettől, úgyhogy
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tébolyultan tudna felsikoltani, s az egész Belvederét fel tudná lármázni, s így 
gyötrődik reggelig; az éjszaka pedig oly sokáig tart, mintha megállt volna az 
idő.” 37

Jambrek tehát nem képzelt, hanem ténylegesen megélt kapcsolatot veszít el 
a hercegnő távozásával. Áldozat volta elcsábítottságában, majd 
cserbenhagyottságában teljesedik ki. Abban az élményben, hogy meg kell 
élnie megneveződésének elveszítését. E megneveződés, mint mondtuk már, az 
adott sanyarú életviszonyokból való kiemelkedést jelenti, olyan 
életlehetőséget, melynek esszenciája a legsűrítettebben éppen a Habsburg- 
mítoszban ölt formát:

„Valami érthetetlen, nagyszerű életkedv, s nagy, csodálatos belvederei élet 
megáhítása lángolt fel idegeiben, és rettentő harcot indított ama sötétség 
ellen, ami a barakk valamennyi zugából az emberre tátong. (...)

S Jambrek előtt lassan világosság válik, hogy a hercegnő csakugyan 
elhagyta. Márpedig csupán ennek a hercegi életnek van értelme! Ó, arany 
Belvedere! Az aztán az élet! S nem a kormos és büdös bistricai viskók meg a 
kaszárnyák, lövészárkok, barakkok, művégtagok, harmonikák és bistricai 
búcsúk!

S most is, miközben ezeket az embereket hallgatja, hogyan tereferélnek a 
nőkről, összeszorul a torka, és fájó vágyakozás fogja el a hercegnő után. Nem 
asszony most az ő szemében a hercegnő! A hercegnő most tündöklőén fehér és 
egészen valószerűtlen, távoli tünemény, olyasvalami, ami volt, de nincs többé! 
S ha újból maga mellett tudná a hercegnőt, mint ott, a Belvederében, úgy érzi, 
őrült mámorral táncra tudna perdülni a műlábain, táncra perdülni és új életre 
támadni.” 38

Jambrek a maga áldozat voltát végül is megerőszakoltságként éli meg. „A 
hercegnő erőszakolt meg! -  kiáltja. -  A Belvederében! Lerágta a lábaimat!”

Ha végigtekintünk a novellán, azt tapasztalhatjuk, hogy az áldozat eleme 
mint a hiábavaló és értelmetlen hadbavonulás közösségi élményéből hogyan 
válik egyedi és személyes élménnyé és tapasztalattá a súlyosan megcsonkított 
Jambrek sorsában. A maga egyszeriségében viszont az egész horvát nép 
háborúzásának szimbolikus értékű összefoglalásává.

Azt mondtuk, egy negatív Habsburg-mítoszt foglal magában ez a novella. A 
negatív lényege pedig nem abban áll, hogy visszataszító és hazug, hanem, 
hogy csábító, azaz: hiábavalóan csábító. A legmélyebb erőszak lényege 
ugyanis nem a puszta rombolásban és pusztításban rejlik, hanem a teljes testi
lelki kifosztottságban. A mégoly illuzórikus és elérhetetlen, de mégis 
felvillantott, megtapasztalt paradicsomból való kiűzetésben. A paradicsom 
utáni vággyal való testi-lelki megmételyezettségben.
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LÁNCZ IRÉN

MONDATSZERKEZETI SAJÁTSÁGOK 
GYAKORISÁGI VIZSGÁLATA A CSANTAVÉRI 

REGIONÁLIS KÖZNYELVBEN

A csantavéri regionális köznyelv néhány mondattani vonását mutatom be 
ebben a dolgozatban. A vizsgálatokat Deme László Mondatszerkezeti 
sajátságok gyakorisági vizsgálata című könyvében ismertetett és alkalmazott 
módszerek alapján végeztem. Az egyes sajátságok ismertetése is olyan 
sorrendben történik, mint az említett könyvben. A Deme által kidolgozott 
módszerek szerint végezte el Szabó József is a nagykónyi nyelvjárás 
mondattani vizsgálatát, úgyhogy alkalom kínálkozik az adatok 
összehasonlítására is.

14 adatközlő szövegét vizsgáltam, nemek és nemzedékek szerint is 
megközelítőleg egyenlő mennyiségű szövegeket választottam. A mondattani 
jellegzetességek bemutatásánál először az egész korpuszra vonatkozó adatokat 
tüntetem föl, ez után a nemek és nemzedékek szerinti eltéréseket vagy 
hasonlóságokat tükröző adatok következnek, ugyanis nyelvszociológiái 
szempontokat is figyelembe kell venni. Feltehető ugyanis, hogy nemzedékek 
szerint vannak eltérések a mondatalkotásban, arra pedig, hogy a nemek 
szerint vannak-e különbségek, választ kapunk a továbbiakban.
Az adatokat nemcsak abszolút számokkal mutatom be, hanem százalékban is, 
ugyanis a százalékos részesedési értékek teszik lehetővé az eltérő számú 
mondatokat tartalmazó szövegegységek arányának összehasonlítását.

1. A mondathosszúság vizsgálata

A mondathosszúság vizsgálata azt jelenti, hogy pontosan meghatározzuk, 
milyen arányban fordulnak elő az egyszerű és a különböző számú 
tagmondatokból álló összetett mondatok a kiválasztott szövegekben. A 
különbségekről azonban a részesedési arány nem ad eléggé plasztikus képet, 
ezért dolgozta ki Deme László a szövegek szerkesztettségi fokának 
jellemzésére a szerkesztettségi mutatót, amely a mondategységek és a 
mondategészek hányadosa.

Az egész korpuszra vonatkozó adatokat a következő táblázat tartalmazza.
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csoport mondategész arány mondategység
i / i 179 39,25 179
2/2 123 26,97 246
3/3 79 17,32 237
4/4 39 8,55 156
5/5 13 2,85 65
6/6 15 3,50 90
7/7 2 0,43 14
8/8 2 0,43 16
9/9 1 0,21 9
10/10 2 0,43 20
15/15 1 0,21 15
456 1047
szerkesztettségi mutató 2,29 me/m

A mondathosszúsági csoportok részesedése lineárisan csökken. Az egy- és 
kéttagú mondatok együttes részesedése 60% fölött van, az egy-, két- és 
háromtagúak részesedése 80% fölötti, a négytagúak részesedése mindössze 
8,55%, a négynél több tagmondatból álló összetett mondatok számaránya 
további csökkenést mutat. A szerkesztettségi mutató 2,29 me/m, vagyis 2,29 
mondategység esik egy mondategészre.
A következő táblázat az egyes mondathosszúsági csoportok részesedését 
mutatja be nemek szerint.

A nőknél A férfiaknál
csoport mondat

egész
arány % mondat

egység
csoport mondat

egész
arány % mondat

egység
1/1 81 36,82 81 1/1 98 41.52 98
2/2 54 24,54 108 2/2 69 29,23 138
3/3 34 15,45 102 3/3 45 19,06 135
4/4 21 9,54 84 4/4 18 7,62 72
5/5 9 4,09 45 5/5 4 1,69 20
6/6 13 5,90 78 6/6 2 0,84 12
7/7 2 0,90 14
8/8 2 0,90 16
9/9 1 0,45 9
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10/10 2 0,90 20
15/15 1 0,45 15

220 572 236 475
szerk. mutató = 2,6 me/m szerk. mutató = 2,01 me/m

Az adatokból kitűnik, hogy a nők szövegeiben kevesebb az egyszerű 
mondat, mint a férfiakéiban, részesedésük a nőknél 36,82%, a férfiaknál 
41,52%. A férfiak szövegeiben viszont több a két és három tagmondatos 
összetett mondat, részesedésük együttesen 48,29%, a nőknél pedig 39,99%. A 
négy tagmondatos és a négynél több tagmondatból álló összetett mondatok 
száma a nőknél nagyobb. Hat tagmondatnál több tagmondatot tartalmazó 
mondat nincs is a férfiak szövegeiben, a nők szövegeiben 8, 9, 10 sőt 15 
tagmondatból álló összetett mondat is volt.
Lényeges különbség mutatkozik a szerkesztettségi mutatókban is. A nőknél 
2,6 mondategység jut egy mondategészre, a férfiaknál 2,01 mondategység.
A nemzedékek szerinti megoszlás a következőképpen alakult:

A fiataloknál A középkorúaknái
csoport mondat

egész
arány % mondat

egység
csoport mondat

egész
arány % mondat

egység
1/1 111 35,92 111 1/1 68 46,25 68
2/2 83 26,86 166 2/2 40 27,21 80
3/3 62 20,06 186 3/3 17 11,56 51
4/4 28 9,06 112 4/4 11 7,48 44
5/5 8 2,58 40 5/5 5 3,40 25
6/6 11 3,55 66 6/6 4 2,72 24
7/7 2 0,64 14
8/8 2 1,36 16
9/9 1 0,32 9
10/10 2 0,64 20
15/15 1 0,32 15

309 739 147 308
szerk. mutató = 2,39 me/m szerk. mutató = 2,09 me/m

A fiatalok nyelvhasználatában növekszik a többszörösen összetett 
mondatok gyakorisága. Az egyszerűbb mondatépítést felváltják a bonyolultabb
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megoldású mondatszerkesztési formák. Ezt jelzik a szerkesztettségi mutatók 
is. Persze ehhez tegyük hozzá azt is, hogy a hosszú mondat, a többszörösen 
összetett mondat nem minden esetben jelent igazán bonyolult szerkezetet is. A 
bonyolultságról a továbbiakban lesz szó.

Á változás a mondathosszúság tekintetében úgy mérhető le, ha az idősebb 
korosztály mondatalkotási jellegzetességeit is figyelembe vesszük. Próbaként, 
ellenőrzésként nyelvjárási szövegeket vizsgáltam meg a fentiekhez hasonló 
módon. Az itt bemutatandó adatok csantavéri hiedelemmondák szövegeinek 
sajátságait tükrözik, az adatközlők 65-89 évesek voltak.

csoport mondategész arány % mondategvség
1/1 195 36,58 195
2/2 137 25,70 274
3/3 100 18,76 300
4/4 48 9,00 192
5/5 27 5,06 135
6/6 22 4,12 132
7/7 3 0,56 21
8/8 1 0,18 8

533 1257
szerk. mutató = 2,35 me/m

Ezek az adatok igencsak meglepőek. Azt várnánk, hogy az idősebb 
generáció szövegeiben több egyszerűbb szerkezetű mondatot találunk. De nem 
így történt. Ha az idősek egyszerű mondatainak és a két tagmondatos összetett 
mondatoknak együttes részesedését nézzük, azt tapasztaljuk, hogy ezek a 
részesedési arányok alig kisebbek, mint a fiatalok szövegeiben. A 
szerkesztettségi mutatókban is alig van különbség. A középkorúak 
szövegeinek szerkesztettségi mutatója viszont alacsonyabb. Megfigyelhetjük, 
hogy a fiataloknál 9, 10 és 15 tagmondatból álló összetett mondat is található, 
a középkorúaknái és az időseknél nincs nyolcnál több tagmondatos mondat. 
Egyszóval a vizsgált anyagban nincs nagy különbség a fiatalok és idősek 
között a mondathosszúság tekintetében, annál nagyobbak viszont a 
különbségek a fiatalok és a középkorúak mondataiban.

2. A kapcsolások vizsgálata

A mondathosszúsági csoportok gyakorisági vizsgálata mellett az is fontos, 
hogy milyen mértékű a mellérendelt és alárendelt összetett mondatok
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részesedési aránya, vagyis az, hogy milyen a mondatok minőségi megoszlása. 
És az is jellemző a szövegekre, hogy a mellérendelt és alárendelt összetett 
mondatok csoportjában hogyan oszlanak meg az egyes mondattípusok. Deme 
László íija, hogy a kapcsolásformáknak vannak gyakoribb és ritkább, a 
kifejezett viszonyt tekintve egyszerűbb és bonyolultabb fajtái. Más értéket 
képvisel a kapcsolatos viszony, mint az ellentétes, mást a kifejtő magyarázó, 
mint az okadó magyarázó. A jelzői és határozói egyszerűbb, mint az alanyi 
vagy állítmányi. Emellett még a kapcsolás helyzetét is figyelembe kell venni, 
mert egy-egy mélységi szintre az is jellemző lehet, hogy milyen típusú 
mellékmondatok, milyen kapcsolások fordulnak elő benne. És ez meg is 
fordítható, a kapcsolástípust is jellemzi, milyen szinten milyen gyakoriságban 
fordul elő.

A következő táblázat a mellérendelő és alárendelő összetett mondatok 
előfordulását mutatja be (adatközlőnként).

adatközlő összetett mondat kapcsolás mellérendelés alárendelés
1 16 48 28 20
2 28 54 29 25
3 28 42 28 14
4 14 47 33 14
5 19 29 18 11
6 23 39 19 20
7 15 42 21 21
8 22 39 17 22
9 22 65 40 25
10 25 68 37 31
11 7 16 8 18
12 9 15 11 4
13 20 40 23 17
14 29 47 27 20

277 591 339 (57,36%) 252 (42,63%)

A mellérendelések száma szinte minden adatközlőnél nagyobb az 
alárendelések számánál.

Deme László a kapcsolások számszerűségét is lemérte, méghozzá a 
bonyolultsági mutatóval. A bonyolultsági mutató egy adott szövegegység 
összes kapcsolásának és az ezeket magukban foglaló mondategészeknek a 
hányadosa. Ez a szám azt mutatja, hogy hány kapcsolás esik a 
mondategészekre.
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vagyis B = -------= 1,29 c/m
456

Ez azt jelenti, hogy 1,29 kapcsolás esik a mondategészekre. 
A kapcsolások megoszlása nemek szerint:

A nőknél A férfiaknál
mellé-

rendelés
% alá

rendelés
% mellé-

rendelés
% alá

rendelés
%

206 58,35 147 41,64 133 55.88 105 44,11

Életkor szerinti megoszlás:
A fiataloknál A középkorúaknái

mellé-
rendelés

% alá
rendelés

% mellé-
rendelés

% alá
rendelés

%

245 57,10 184 42,89 94 58,02 68 41,97

Az adatokból kitűnik, hogy nemek szerint nagyobb különbségek vannak, 
mint az életkor szerint. A fiataloknál alig kevesebb a mellérendelés és több az 
alárendelés, mint a középkorúaknái. A mellérendelés részesedése a nőknél 
nagyobb, az alárendelőké pedig kisebb, mint a férfiaknál.
A bonyolultsági mutatók pedig így alakulnak:

A nőknél B = -----  =1,6 c/m
220

A férfiaknál B =    1,01 c/m
236

A fiataloknál B = -------  1,39 c/m
309

A középkorúaknái B = ------ = 1,09 c/m
147
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A számok azt mutatják, hány kapcsolás esik minden mondategészre. Ha az 
egytagú mondatokat figyelmen kívül hagyjuk, mert azokban nincs kapcsolás, 
a számok a következőképpen alakulnak:

Az összetett mondatok bonyolultsági mutatója a nőknél 2,53 c/m, a 
férfiaknál 1,4 c/m; a fiataloknál 1,71 c/m, a középgenerációnál 2,03 c/m. Az 
egész korpuszra vonatkozó adat: 2,6 c/m.

Ha összehasonlítjuk ezeket az adatokat, azt látjuk, hogy a nőknél nagyobb 
a mondategészekre eső kapcsolások száma. A fiataloknál több kapcsolás esik a 
mondategészekre, ha viszont nem számítjuk be az egytagú mondatokat, a 
középgeneráció által használt összetett mondatokban van a több kapcsolás.

A kapcsolások minőségi megoszlását a megoszlási mutató jelzi. Ez úgy 
alakul ki, hogy a mellérendelő kapcsolások száma (mint egyszerűbb 
megoldás) egyet, az alárendelőké (mint bonyolultabb megoldásé) kettőt kapott 
szorzószámul. Ez adja a számlálót; a nevezőt meg az összes kapcsolások 
mennyisége.” (Deme i.m.)

Az egész korpuszra vonatkozó adat:

338x1 + 253x2
M = --------------------  = 1,42

591

A nőknél szintén 1,42, a férfiaknál 1,43; a fiataloknál és a középkorúaknái 
is 1,42. Tehát a megoszlási mutatók szinte azonosak mind a nemek, mind az 
életkor szerint.

A kapcsolásformák így oszlanak meg:

mellérendelés alárendelés
szám % alárendelés szám %

179 52,80 á 1 0,39
74 21,83 a 33 13,09
7 2,06 z 81 32,14
15 4,43 h 116 46,03
35 10,35 i 21 8,33
29 8,55

339 252

A vizsgált anyagban, és ezt már a fentiekben láthattuk, a mellérendelő 
kapcsolatok gyakoribbak, mint az alárendelők. A mellérendelő kapcsolásokon 
belül leggyakoribb a kapcsolatos, jóval kevesebb az ellentétes mondat. Az 
előbbi részesedése 52,80%, az utóbbié 21,83%. A rangsorban a következő
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helyen az okadó magyarázó mondat áll, részesedése 10,35%, valamennyivel 
kevesebb a kifejtő magyarázat, ennek részesedése 8,55%. A következtető 
mondatoknál tovább feleződik a részesedés (4,43%). A legkevesebb a választó 
mondat a vizsgált anyagban, részesedése mindössze 2,06%. Az alárendelő 
kapcsolásoknál a határozóiak dominálnak, részesedésük 46,03%. A határozói 
alárendelt mondatokon belül leggyakoribbak az időhatározóiak, ezt követi a 
módhatározói, az állandó határozói és célhatározói; eszköz-, társ- és 
mértékhatározói mellékmondat mindössze 1-2 van a korpuszban. Az 
alárendelt kapcsolásformák között a részesedést tekintve a második helyen a 
tárgyi áll 32,15%-kal, az alanyi alárendelések aránya 13,09%, a jelzőieké 
8,33%, állítmányi alárendelés mindössze egy van a korpuszban.

3. A szinteződés vizsgálata

A szinteződés vizsgálatakor azt vesszük számba, hogy a 
szövegegységekben hány szintű mondategészek fordulnak elő. Figyelembe 
vettem az egyszintű mondatokat is, melyek csak egyszintűek lehetnek. 
Egyszintű a mondat akkor is, ha a kéttagú összetett mondat tagmondatai 
mellérendelő viszonyban vannak egymással. Ezek a beszéd szintjén állnak. De 
a kéttagú összetett mondat kétszintű is lehet: ha az egyik tag a beszéd szintjén 
áll, a mellékmondat pedig első alárendelésben. A három vagy háromnál 
többtagú összetett mondatoknál tovább növekszik a szinteződés variációs 
lehetősége, például a háromtagú háromszintű is lehet, ha a második 
tagmondatnak alárendelt mondata a harmadik tagmondat; kétszintű pedig 
akkor, ha a két alárendelt mondat mellérendelő viszonyban van egymással, 
tehát mindkettő azonos szinten, első alárendelésben áll.

Az egész korpuszra vonatkozó adatok
szám %

egyszintű 452 58,77
kétszintű 243 31,59
háromszintű 66 8,58
négyszintű 8 1,04

769

Mivel a szinteződés az összetett mondatokban lehetséges, külön is 
összesíteni kell az összetett mondategészek adatait.

Az összetett mondatok adatai:

szám %
egyszintű 273 46,27
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kétszintű 243 41,18
háromszintű 66 11,18
négyszintű 8 1,35

590

Az egyszintű és kétszintű mondatok együttes részesedése az egész 
korpuszra vonatkoztatva 90,36%, az összetett mondatoknál 87,45%, tehát 
igen magas a részesedés, a három és négyszintűeké viszont kicsi.

Az átlagos szintmélységet a mélységi mutató fejezi ki. Az átlagos 
szintmélységet úgy számítjuk ki, hogy az egyes szintmennyiségek 
részesedését mutató számokat meg kell szoroznunk a csoport szintszámával, s 
az összeget elosztani a mondategészekével". (Deme i. m.) Az eredményeket 
sz/m értékben kapjuk, ez azt fejezi ki, hogy mennyi az átlagos szintmélység 
mondategészenként. Az érték lehetőséget ad arra, hogy az egyes szövegeket 
könnyen összevessük. Az egész korpuszra vonatkozó tényleges mélységi 
mutató 1,51 sz/m, az összetett mondatok szintmélysége pedig 1,67 sz/m.

Mivel feltehetőleg a nemek szerinti eltérések elenyészőek -  erre utalnak 
Szabó József adatai - , a továbbiakban életkor szerint lebontva mutatom be az 
adatokat (az egyszerű mondatok nélkül).

A fiataloknál a középgenerációnál

szám % szám %
egyszintű 193 44,98 80 49,68
kétszintű 180 41,95 63 39,13
háromszintű 49 11,42 17 10,55
négyszintű 7 1,63 1 0,62

429 161

Az egyszintű mondatok részesedése a középkorúaknái nagyobb, a 
kétszintűeké kisebb, mint a fiataloknál. Mindkét csoportban lényegesen 
csökken a háromszintűek száma, a négyszintűeké pedig szinte elenyésző. Az 
egyszintűek és a kétszintűek együttes részesedése 86,94% a fiataloknál, 
88,81% a középkorúaknái. A fiatalok szövegeiben 1%-kal kevesebb a 
háromszintűek aránya, mint a középkorúak szövegeiben, és ugyanennyivel 
kevesebb a négyszintűek részesedése is. Tehát ez azt jelenti, hogy 
valamennyivel bonyolultabb felépítésű mondatokat találunk a fiatalok 
szövegeiben, mint a középkoriakéiban.
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A szintmélység a fiataloknál (az egyszerű mondatok nélkül) 1,69 sz/m, a 
középkorúaknái 1,62. Vagyis a fiataloknál 1,69 szintmélység esik egy 
mondategészre, a középkorúaknái 1,62. Ez azt jelenti, hogy szinte alig van 
különbség az életkor szerint.

A következő táblázat adatai azt mutatják, miként oszlik meg a 
mellérendelés és az alárendelés az egyes szinteken.

Mellérendelés Alárendelés
szám % szám %

felső szinten 273 81,36 első szinten 196 77,77
1. alárend. 44 13,01 2. szinten 48 19,04
2. alárend. 18 5,32 3. szinten 8 3,17
3. alárend. 3 0,88

338 252

A legtöbb mellérendelés a beszéd szintjén áll, második szinten, vagyis első 
alárendelésben sokkal kevesebb a mellérendelés, a 2. és a 3. alárendelésben 
pedig tovább csökken a részesedés.

Az alárendeltek legnagyobb része második szinten áll, vagyis első 
alárendelésben, ritkábban fordul elő, hogy az alárendelt mondathoz újabb 
alárendelt mondat kapcsolódik, és csak 3,17%-os a részesedésük azoknak a 
mondatoknak, melyek tkp. a negyedik szinten állnak.

Az életkor szerinti megoszlás így alakul:
A fiataloknál

Mellérendelés Alárendelés
szám % szám %

felső szinten 193 79,09 első szinten 142 77,17
1. alárend. 38 15,57 2. szinten 35 19,02
2. alárend. 13 5.32 3. szinten 7 3,80

244 184

A középkorúaknái

Mellérendelés Alárendelés
szám % szám %

felső szinten 80 77,17 első szinten 54 79,41
1. alárend. 6 6,38 2. szinten 13 19.11
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2. alárend. 5 5,31 3. szinten 1 1,47
3. alárend. 3 3,19

94 68

A mellérendelésben a felső szinten nincs nagy különbség, viszont a 
fiataloknál több mellérendelés van az első alárendelésben, a második 
alárendelésben sincs nagy különbség, de a harmadik alárendelésben a 
fiataloknál nincs mellérendelés.

Az alárendelésben az első szinten van némi különbség, a második szinten 
elhanyagolható a különbség, a harmadik szinten a fiataloknál nagyobb a 
részesedés.

A linearitás ugyanúgy ugrásszerűen csökken, mint a egész korpuszra 
vonatkozó adatoknál.

4. A mondattcrjcdelem

A mondatteijedelem a tartalmas szavak mennyiségének meghatározásával 
mutatható ki. A névelő és a valódi kötőszó nem tartalmas szó, a többi szófaj 
szavai a tartalmas szavak. A mondatteijedelmet a telítettségi mutatóval 
fejezhetjük ki, melyet úgy kapunk meg, ha a tartalmas szavakat elosztjuk a 
mondategészek számával.

Az egész korpusz adatai:
Az egy mondategészre eső telítettségi mutató: Tm = 7,45 szó/m, az egy 

mondategységre eső telítettségi mutató: Tme = 3,24 szó/me; az egy egyszerű 
mondatra eső telítettségi mutató: T 1/1 = 3,82 szó/m.

A fiataloknál A középkorúaknái
Tm = 7,49 szó/m Tm = 7,36 szóim
Tme = 3,13 szó/me Tme = 3,51 szó/me
T 1/1 = 3,72 szó/m T 1/1 = 3,42 szó/m

A fiataloknál több szó esik egy mondategészre, és némileg kevesebb egy 
mondategységre, mint a középkorúaknái. Az egytagú mondatok a fiataloknál 
valamennyivel hosszabbak.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az adatok a nyelvi valóság sokrétűségét tükrözik. A mondatszerkezeteknek 
több szempontból történő megközelítése során kiderült, milyen különbségek 
vannak a mondatalkotásban nemek és generációk szerint. A vizsgált korpusz 
teijedelme nem teszi lehetővé, hogy a kapott értékeket tipikusaknak tekintsük, 
ennek ellenére a mondatok felépítésével kapcsolatban nem elhanyagolható 
tények kerültek a felszínre. S ha lennének egzakt adataink arra vonatkozóan,
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hogy milyen sajátságai vannak a mondatszerkezeteknek a helyi nyelvjárásban, 
és ha tudnánk, milyen mondatszerkezetek jellemzik a köznyelvet, választ 
kaphatnánk arra, hogy a köznyelvhez való közeledés útján meddig jutott ez a 
regionális nyelvváltozat, azaz Szabó József szavaival élve, mit mutat a 
köznyelv behatolása a nyelvjárásba.

Szabó József nagykónyi szövegek alapján vizsgálta a mondatszerkezeteket. 
Az általa vizsgált korpuszok közül a második (azaz az élményelmondás) 
adataival vethetnénk össze a csantavéri adatokat. Abból a feltevésből 
kiindulva, hogy a fiatalok és középgeneráció Nagykónyiban sem a nyelvjárást 
beszéli, hanem egyfajta regionális köznyelvet, a két generáció 
mondatszerkezeteinek adatai tanulmányoztam át, és azt tapasztaltam, hogy 
tkp. nincsenek nagy eltérések az egyes mutatók között. Az értékek a 
tizedekben térnek el, bizonyos esetekben az általam vizsgált szövegek 
mondatai mutatnak valamennyivel nagyobb bonyolultságot, de van, mikor a 
nagykónyi értékek a magasabbak.

Ha a mondatalkotásban a változásokat akarjuk megragadni, akkor a 
nemzedékek szerinti elemzésre kell fokozottan figyelnünk. Nem azért, mert az 
életkori eltérésekben vannak a nyelvi különbségek okai, hanem azért, mert az 
életkorból adódóan különböző lehet a regionális köznyelvet beszélők 
iskolázottsága, életmódja, munkaköre, érdeklődése, s ezek miatt a faktorok 
miatt a különböző életkornak nem egyformán vannak kitéve a köznyelv 
hatásának. Azt persze nem téveszthetjük szem elől, hogy a nemzedékeken 
belül is nagyok lehetnek a különbségek, és a különböző nemzedékek között is 
vannak olyanok, akiknek a beszéde hasonlít egymáshoz. Mert a köznyelvi 
hatás végső soron az egyénre jellemző. Az egyéni sajátságok is fontosak, 
csakhogy a nyelv sajátságainak leírásakor, bemutatásakor a tipikusát kell 
megragadni. Ahhoz, hogy kielégítő, elfogadható képet rajzoljunk meg a 
csantavéri regionális köznyelv mondattanáról, a vizsgálatokat nagyobb 
korpusz figyelembe vételével tovább kell folytatnunk.
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MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ

NYELVHELYESSÉG AZ ÚJSÁGÍRÁSBAN

Újságíróink körében meglehetősen nagy a közömbösség a nyelvhelyesség 
kérdései iránt. Mind a sajtóházakban dolgozók, mind a rádiós, illetve tévés 
újságírók úgy vélekednek a dologról, hogy az ő feladatuk a hírek továbbítása, 
a tájékoztatás, nem akadhatnak le egyes nyelvi, megfogalmazásbeli 
kérdéseken, azért van a lektor, hogy kijavítsa a újságíró szövegeit. Egyébként 
is a szoros határidők nemigen teszik lehetővé, hogy a újságíró különösebb 
csiszoltságú írást adjon ki a kezéből. Ez azonban, véleményünk szerint, nem 
jelenti azt, hogy minden nyelvhelyességi, helyesírási, netán stilisztikai 
probléma megoldását a lektorra kell hagyni, az újságírónak is kell törődnie 
írásainak nyelvezetével, megformáltságával, helyességével.

Nyilvánvaló, hogy a publicisztika nyelvének nem kell olyan igényesnek 
lennie, mint az irodalmi nyelvnek, bizonyos alapvető nyelvhelyességi 
követelményeknek azonban itt is eleget kell tenni. Természetesen az újságíró 
nem ismerheti a nyelvhasználatnak minden vonatkozását, nem is várható el 
tőle, hogy a különlegesebb nyelvhelyességi problémákat saját maga oldja meg, 
viszont egy bizonyos mércét neki is tiszteletben kell tartania, az alapvető 
nyelvhasználati szabályokhoz alkalmazkodnia kell írásában. Persze nem 
könnyű pontosan meghatározni, melyek azok az alapvető nyelvhasználati 
szabályok, amelyek minden újságírónak a kisujjában kellene, hogy legyenek, 
és melyek azok, amelyekkel nem érdemes törődnie. Mindenesetre azok a 
szabályok tekinthetők fontosabbnak, amelyeknek figyelembe nem vétele 
megértésbeli zavart, olvasási nehézségeket okoz.

Mivel mindannyian többnyelvű közegben dolgozunk, fokozottabb figyelmet 
kell fordítanunk nyelvünk sajátságaira, jellegzetességeire. Akinek kenyere a 
írás, a fogalmazás (mint az újságírónak is), tudatosítania kell magában a 
jugoszláviai magyar nyelv helyzetét, lehetőségeit, alkalmazásának 
nehézségeit. A jugoszáviai magyar nyelvhasználatban a szerb nyelvnek mind 
közvetlen, mind közvetett hatásával számolhatunk. Olykor fölöslegesen 
átveszünk belőle szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, néha viszont csupán 
mintaként szolgál a szerb nyelv a magyar szövegben, beszédben. Sokszor és 
sokat fordítunk szerbről. Az újságíró szerbül kapja kézhez a hírügynökségi 
anyagot, belőle kell megfogalmaznia magyarul a hírt, megírnia a 
hírmagyarázatot, összeállítania a cikket. Eközben nemcsak a szavakat kell
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kicserélnie, hanem a megfelelő szerkezetet is meg kell találnia, hogy az adott 
gondolatot újrafogalmazhassa. A szerb és a magyar nyelv viszonylatában 
nemcsak egyszerűen arról van szó, hogy egy nyelvről átültetünk valamit egy 
másikra, hanem arról is, hogy egyféle nyelvrendszerről átváltunk egy 
másfélére. A szerb indoeurópai nyelv, olyan mint az orosz, a lengyel, a 
francia, az olasz, a német, a holland stb., mindegyikükhöz jobban hasonlít, 
mint a magyarhoz. Kétszer is meggondolandó, hogy ami szerbül jó 
kifejezésforma, az csakugyan jó-e magyarul is.

Á magyar nyelven való fogalmazásnak az indoeurópai nyelvekhez 
viszonyítva számos csínja-bínja van. A magyar szövegalkotás egyik nagy 
próbatétele többek között a szerbhorvát láncolatos birtokos szerkezeteknek 
megfelelő magyar formák megtalálása. Az összetett birtokos szerkezetek 
tekintetében ugyanis meglehetősen korlátozott a magyar nyelv teherbírása, 
kettőnél többszörös alárendelést nemigen lehet kifejezni magyarul. íme két 
példa: „A várakozástól eltérően alakultak Észak- és Közép-Bánát nyolc 
községe gazdaságának hathavi külgazdasági kapcsolatai.” (BH : XVI. : 36. :
1.) -  „Hétfőn, szeptember 9-én öt község társadalmi-politikai szervezetei 
képviselőinek, továbbá a VKSZ Politikai Iskolája becsei községközi tagozata 
előadói karának, a politikai iskola nyolcadik nemzedéke képviselőinek, 
valamint a kilencedik nemzedékbe tartozó hallgatóknak, jelenlétében 
tanévnyitó volt a politikai iskolában.” (BK -  MSZ : 85. IX. 14.) Az első 
mondatban úgy lehet elkerülni a többszörös birtokos szerkezet okozta 
nehézségeket, hogy a szerkezet egyik tagját kiiktatjuk a mondatból. Ez pedig a 
a gazdaságának szó. Mivel a külgazdasági melléknévből már megtudhatjuk, 
hogy milyen jellegű kapcsolatokról van szó, mellőzni lehet az említett ragos 
főnevet. A birtokos -nak, -nek rag így átkerül a község szóhoz. Tehát: A 
várakozástól eltérően alakultak Észak- és Közép-Bánát nyolc községének 
hathavi külgazdasági kapcsolatai. A második mondatban halmozódnak a 
láncolatos birtokos szerkezetek. A probléma megoldása az, hogy a -nak, -nek 
ragos részeshatározókat átalakítjuk alannyá, ragjukat pedig áthelyezzük az 
előttük levő birtokos jelzőkre. Ennek következtében az addigi alanyból 
(tanévnyitó) tárgy lesz, a volt állítmány pedig átadja a helyét a tartottak 
igének: Hétfőn, szeptember 9-én öt község társadalmi-politikai szervezeteinek 
képviselői, továbbá a VKSZ Politikai Iskolájának becsei községközi tagozatán 
előadók, a politikai iskola nyolcadik nemzedékének képviselői, valamint a 
kilencedik nemzedékbe tartozó hallgatók tanévnyitót tartottak a politikai 
iskolában. -  A karának részeshatározó és a jelenlétében helyhatározó 
esetében célszerű a törlés, a tagozata előadói birtokos szerkezetet pedig 
főnevesült igenevű participiumos szintagmává kell átalakítani.

Az egyszerű birtokos szerkezettel is vannak problémák, a legjellegzetesebb 
köztük a -nak, -nek ragnak indokolatlanul való elhagyása. Ha a birtokos jelző
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valamilyen oknál fogva eltávolodik alaptagjától (például amikor a birtokos 
szerkezet más szerkezettel kombinálódik), ki kell tenni a -nak, -nek ragot, 
hogy egyértelmű legyen a szerepe, ne lehessen más mondatrésznek nézni: „A 
most folyó pártalapszervezeti tevékenység során az alapszervezetek 
megismerkednek a községi pártbizottság választásokról szóló határozatával és 
vitát nyitnak az alapszervezet kétéves tevékenységéről.” (TÚ : VIII.: 35.: 1.) 
Ebben a mondatban a pártbizottság szó a birtokos jelző, nem közvetlenül 
alaptagja (határozatával) előtt helyezkedik el, ezért el kell látni a -nak, -nek 
raggal. Az utána következő szerkezetes határozó viszont névelőt kíván maga 
elé. A mondat második részében kétéves tevékenység helyett inkább kétévi 
tevékenység kell, hogy szerepeljen, mert a kétévi melléknév vonatkozik 
időtartamra. Kijavítva így hangzik a mondat: A most folyó pártalapszervezeti 
tevékenység során az alapszervezetek megismerkednek a községi 
pártbizottságnak a választásokról szóló határozatával, és vitát nyitnak az 
alapszervezet kétévi tevékenységéről. A következő példában az egyik birtokos 
jelzőt egy minőségjelző választja el az alaptagtól, a másikat pedig több szó is 
(egy kötőszó; az említett birtokos jelző, amely egy további birtokos jelzőnek az 
alaptagja; továbbá egy minőségjelző): „... a társadalmi-politikai és más 
szervezetek, valamint a polgárok egyesületei folyamatos tevékenységére a 
helyi járulékból 10 millió dinárt fordítanak.” (BH : XVI.: 36.: 2.) Ebben az 
esetben is célszerű kitenni a -nak, -nek ragot: ... a társadalmi-politikai 
szervezeteknek, valamint a polgárok egyesületeinek folyamatos tevékenysé
gére a helyi járulékból 10 millió dinárt fordítanak.

Az egyszerű birtokos szerkezetben nem mindig szükséges jelölni a birtokos 
jelzőt, ha közvetlenül alaptagja előtt van, a többszörös birtokos szerkezetben 
viszont a középső tagot el kell látni -nak, -nek raggal (ez az abszolút 
alaptagnak birtokos jelzője, a szerkezet harmadik tagjának pedig alaptagja): 
„Külön tájékoztatót adtak a kombinát dolgozói szénellátásával kapcsolatos 
helyzetről.” (BK -  MSZ : 85.: IX. 14.) = Külön tájékoztatót adtak a kombinát 
dolgozóinak szénellátásával kapcsolatos helyzetről. -  „A községi végrehajtó 
tanács múlt heti ülésén került első ízben nyilvánosság elé a község 1986-
1990. évi társadalmi terve alapjairól szóló megegyezés tervezete.” (TÚ : VIII.:
35.: 1.) = A községi végrehajtó tanács múlt heti ülésén került első ízben 
nyilvánosság elé a község 1986-1990. évi társadalmi tervének alapjairól szóló 
megegyezés tervezete. -  „A Bečejtrans Teherszállítási részlege helyzetével 
foglalkozott a községi végrehajtó tanács (cím)” (BK -  MSZ : 85. IX. 14.) = A 
Bečejtrans teherszállítási részlegének helyzetével foglalkozott a községi 
végrehajtó tanács.

A mutató névmás fölöslegesen való használata német örökség a 
magyarban, ehhez nálunk némi szerb hatás is járul. Az indoeurópai
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nyelvekben gyakran szükségszerű, hogy mutató névmással utaljanak a 
tárgyra, a határozóra vagy a birtokost kifejező szóra, mivel erre a célra 
nincsen más eszközük. Magyar mondatban rendszerint nincs szükség a 
mutató névmással való utalásra, mert ilyen szerepet igei személyrag, 
személyes névmás és birtokos személyrag is betölthet. Az alábbi példában 
birtokos személyraggal helyettesíthető a fölösleges mutató névmás: „Most már 
nemcsak a KSZ községi fórumai foglalkoznak a soron levő tisztújítással, 
hanem azok közvetlen részvevői is, az alapszervezetek tagjai is.” (TÚ : VIII.: 
35.: 1.) = Most már nemcsak a KSZ községi fórumai foglalkoznak a soron 
levő tisztújítással, hanem közvetlen részvevőik, az alapszervezetek tagjai is.

Német mintára teijedt el a magyar nyelvhasználatban annak idején az egy 
határozatlan névelőnek szükségtelen alkalmazása olyan mondatokban, 
amelyek valamiről megállapítják, hogy micsoda: „Ez egy olyan dolgozói 
közösség, amelyet csak kívánni lehet.” (BH : XVI.: 36.: 3.) = Ez olyan 
dolgozói közösség, amelyet csak kívánni lehet. A német nyelvi logika szerint 
a fogalmak egyedítését névelővel kell végezni, akár határozott, akár 
határozatlan dologról van szó, az egyik esetben határozott névelőt tesznek a 
főnév elé, a másikba pedig határozatlant. A magyarban a puszta névszó 
önmagában állva is általánosít, a fajra utal, ezért nem kell határozatlan névelő 
névszói állítmány előtt.

Idegenszerű a magyarban a vonatkozó névmási kötőszónak mellérendelő 
tartalmú tagmondat élén való használata. Olykor az ilyen ál-vonatkozó 
mondat kötőszavát nem is szükséges más kötőszóval helyettesíteni, elegendő a 
is, ha az igei állítmányt alanyi ragozásból tárgyasba tesszük át: „E hó 7-én 
hirtelen elhunyt Milorad Milisavljević Mile zrenjanini agrármérnök, a Szervó 
Mihály ügyvezető szervének elnöke, akit hétfőn nagy részvét mellett temettek 
el.” (BH : XVI.: 36.: 3.) Ebben a mondatban azért is zavaró a vonatkozó 
névmási kötőszó, mert nem szándékolt időviszony képzetét kelti. A magyar 
nyelvi logika szerint ugyanis ebből a mondatból azt lehet érteni, hogy a hétfőn 
eltemetett személy 7-én megint csak elhunyt. Ez tetszhalott esetében el is 
képzelhető, előbb csupán látszólag halt meg, utána viszont valóságosan. 
Helyesebb tehát elhagyni a kötőszót: E hó 7-én hirtelen elhunyt Milorad 
Milisavljevié Mile zrenjanini agrármérnök, a Szervó Mihály ügyvezető 
szervének elnöke, hétfőn nagy részvét mellett temették el (vagy inkább: nagy 
részvéttel). Olykor a fölöslegesen használt alárendelő kötőszót közeire mutató 
névmással célszerű helyettesíteni: „A gondolat kapcsán javasolták egy 
eszköztársításra vonatkozó önigazgatási megegyezés javaslatának 
kidolgozását, melyet megvitatásra eljuttatnának a helyi közösségeknek és 
munkaszervezeteknek.” (TÚ : VIII.: 35.: 2.) Az állítmány igéje ebben az 
esetben is tárgyas ragozású lesz, a munkaszervezeteknek szó pedig egy 
határozott névelőt kíván maga elé: A gondolat kapcsán javasolták egy
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eszköztársításra vonatkozó önigazgatási megegyezés javaslatának 
kidolgozását, ezt megvitatásra eljuttatnák a helyi közösségeknek és a 
munkaszervezeteknek. -  A következő mondatban a vonatkozó kötőszó és a 
távolra mutató névmás helyett ellentétes kötőszóra, közeire mutató névmásra 
és tárgyas ragozásra van szükség: „A zombori kombinát répát termel a Bellyei 
Kombinátnak, amit az olajnövényekkel viszonoz.” (DT : XVI.: 34.: 1.) = A 
zombori kombinát répát termel a Bellyei Kombinátnak, ez pedig 
olaj növényekkel viszonozza. -  A vonatkozó névmási kötőszó helyettesítésére 
némelykor mellérendelő kötőszó, tárgyas ragozás és személyes névmás látszik 
alkalmasnak: „Ezt megelőzően két éven át, három kisfiút neveltek, 
négyhónapos kortól négyévesig, kiket később mások fogadtak örökbe.” (BH : 
XVI. 36.: 3.) = Ezt megelőzően két éven át három kisfiút neveltek, 
négyhónapos kortól négyévesig, de később mások fogadták örökbe őket.

Az ál-vonatkozó mondatban szereplő -nak, -nek ragos vonatkozó névmás a 
mondatnak mellérendelővel való átalakításakor birtokos személyragnak vagy - 
nak, -nek ragos közeire mutató névmásnak adja át a helyét: „Később 1979-ben 
megalakítottam az akkor harmadikos diákokból álló 16 tagú gyermek- 
citerazenekart, amelynek tagjai ma már a Kéknefelejcsben játszanak.” (TÚ : 
VIII.: 35.: 3.) = Később 1979-ben megalakítottam az akkor harmadikos 
diákokból álló 16 tagú gyermek-citerazenekart, tagjaik (v. ennek tagjai) ma 
már a Kéknefelejcsben játszanak. -  Halaszthatatlan intézkedésekre van 
szükség, mert a kamatok nagymértékben terhelik a tárolt húst, aminek jó 
része ezután más formában válik elfekvő áruvá.” (TD : XVII.: 36.: 4.) = 
Halaszthatatlan intézkedésekre van szükség, mert a kamatok nagymértékben 
terhelik a tárolt húst, ennek jó része ezután más formában válik elfekvő áruvá. 
-  A községi szakszervezeti tanácsban is az idén kerül sor a választásokra, 
amelyek lebonyolítását előirányozó határozat értelmében a községi 
szakszervezeti tanács minden alapszervezetében szeptember végéig el kell 
végezni a választások előtti teendőket, ...” (TÚ : VIII.: 35.: 1.) = a községi 
szakszervezeti tanácsban is az idén kerül sor a választásokra, a 
lebonyolításukat (v. az ezeknek a lebonyolítását) előirányozó határozat 
értelmében a községi szakszervezeti tanács minden alapszervezetében 
szeptember végéig el kell végezni a választások előtti teendőket...

A határozóraggal ellátott vonatkozó névmás határozóragos közeire mutató 
névmással helyettesíthető: „A KSZ kikindai községi szervezetében 220 
pártalapszervezet tevékenykedik, amelyekben értékelik az elmúlt két év 
munkáját,...” (BH : XVI.: 36.: 1.) = A KSZ kikindai községi szervezetében 
220 pártalapszervezet tevékenykedik, ezekben értékelik az elmúlt két év 
munkáját...

A következő mondatban a tárgyragos vonatkozó névmást célszerű közeire 
mutató névmással helyettesíteni, az állítmány igéjét pedig ható igéből képzett
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folyamatos cselekvésű melléknévi igenéwé átalakítani: „Tizenkilenc
százalékos visszaesés volt tapasztalható az értékesítésben, amit a dolgozók 
vásárlóerejének csökkenésével magyaráznak. (DT : XVI.: 34.: 3.) = 
Tizenkilenc százalékos visszaesés volt tapasztalható az értékesítésben, ez a 
dolgozók vásárlóerejének csökkenésével magyarázható.

Az alábbi példában a vonatkozó névmásnak mutatóval való helyettesítésén 
kívül más javításra is szükség mutatkozik. A tavalyi év kifejezés helyett 
választékosabb az elmúlt év, az időszakához felvásárolt szintagmát ki kell 
egészíteni a képest szóval, az anyakoca főnevet pedig el kell látni megfelelő 
birtokos személyraggal: „Mennyiségileg ez is a tavalyi év hasonló 
időszakához felvásárolt malacoknak mindössze az 50 százalékát teszi ki, ami 
pedig arra utal, hogy a termelőknek mind kevesebb az anyakoca.” (DT : 
XVI.: 34.: 3.) = Mennyiségileg ez is az elmúlt év hasonló időszakához képest 
felvásárolt malacoknak mindössze az 50 százalékát teszi ki, ez pedig arra utal, 
hogy a termelőknek mind kevesebb az anyakocájuk.

A mondatalkotásnak egyik alapvető kérdése a szórend. Megfelelő 
sorrendben kell a mondatba beilleszteni a felhasznált szavakat. Az alapvető 
szórendi szabályokat általában ismerik újságíróink, bizonyos esetekben 
viszont tévednek. Viszonylag gyakran megtörténik, hogy indokolatlanul 
felcserélik a jelzők sorrendjét. Az ugyanahhoz az alaptaghoz kapcsolódó 
minőségjelzők sorrendje gyakran tetszőleges, de nem mindig. Vannak olyan 
jelzők is, amelyek közvetlenül is kapcsolódhatnak az alaptaghoz, de egy másik 
jelzővel (vagy jelzőkkel) alkotott szerkezet egészéhez is. Az ilyen jelző meg 
kell, hogy előzze a másik jelzős szerkezetet. Például: „Bronzplakettet 
adományoz Palatinus Arankának több mint egy évtizedes társadalmi-politikai 
és önigazgatási aktív munkásságáért.” (BH : XV.: 36.: 2.) = Bronzplakettet 
adományoz Palatinus Arankának több mint egy évtizedes aktív társadalmi
politikai és önigazgatási munkásságáért. -  Ha az alaptagnak melléknévi 
igenévvel kapcsolódó bővítménye (határozója, tárgya, alanya) és külön 
minőségjelzője van, a minőségjelzőnek nem a melléknévi igeneves szerkezet 
után kell következnie (mert esetleg a bővítmény jelzőjének tűnhet), hanem 
közvetlenül az alaptag után: „Ez különösen a kölcsönös egymáson való 
segítésen alapul, mindkét munkaszervezet igyekszik kisegíteni a másikat, 
hogy abból kölcsönösen hasznot húzzanak.” (DT : XVI.: 34.: 1.) A szóban 
forgó mondatban nemcsak a kölcsönös jelző szórendje problematikus, hanem 
az abból határozóragos mutató névmás használata is, ugyanis itt nem előre 
utal. Helyette jobb a belőle személyragos határozószó. Tehát: Ez különösen az 
egymáson való kölcsönös segítésen alapul, mindkét munkaszervezet igyekszik 
kisegíteni a másikat, hogy kölcsönösen hasznot húzzanak belőle.

Az összetett melléknévi igeneves szerkezet bővítményi részei között is 
megállapítható bizonyos rangsor. Ha például az egyik bővítmény maga is
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melléknévi igeneves szerkezet, akkor a másik bővítmény után kell 
kapcsolódnia az alaptaghoz. Például: „A legjobbak értékes jutalomban 
részesültek és jogot szereztek a tegnap délután a versed községhez tartozó 
Vlajkovacon megkezdődött tartományi vetélkedőn való részvételre. (BH : 
XVI.: 36.: 3.) = A legjobbak értékes jutalomban részesültek, és jogot szereztek 
a versed községhez tartozó Vlajkovacon tegnap délután megkezdődött 
tartományi vetélkedőn való részvételre. Természetesen azzal a lehetőséggel is 
élhetünk, hogy a bonyolult szerkezetet mellékmondattal feloldjuk: A 
legjobbak értékes jutalomban részesültek, és jogot szereztek a tartományi 
vetélkedőn való részvételre, amely a verseci községhez tartozó Vlajkovacon 
kezdődött meg tegnap délután. -  Az is szórendi problémát okozhat, ha nem 
lehet egyértelműen megállapítani egy bővítményről, hogy melléknévi igeneves 
szerkezethez tartozik-e vagy nem. Mint a következő esetben is: „... minden 
találkozón a maximumot nyújtották, és sikerült visszavágniuk az idei 
kispályás tornán a Zelen bregtől elszenvedett vereségért.” (TD : XVII.: 36.:
8.) Ha az idei kispályás tornán határozói rész nem az elszenvedett 
melléknévi igenévnek van alárendelve, hanem a visszavágniuk állítmány 
bővítménye, akkor ajánlatos a mellérendelő tagmondat elejére hozni.

(... minden találkozón a maximumot nyújtották, és az idei kispályás tornán 
sikerült visszavágniuk a Zelen bregtől elszenvedett vereségért.); ha pedig az 
említett határozói rész nem az állítmányhoz tartozik, hanem a melléknévi 
igeneves szerkezethez, akkor közvetlenül a melléknévi igenév elé kell 
helyezni (... minden találkozón a maximumot nyújtották, és sikerült 
visszavágniuk a Zelen bregtől az idei kispályás tornán elszenvedett 
vereségért). Nyilvánvaló, hogy szemantikai szempontból egyáltalán nem 
mindegy, melyik megoldást választjuk. Az első esetben nem az idén 
szenvedett vereséget a csapat, a másikban viszont igen.

A határozók szórendjének meghatározásakor az újságírók olykor szerb 
mintát követnek. Az elöljárókkal (prepozíció) való szerkesztésmód miatt a 
szerb határozók szórendje számos esetben eltér a magyarban megszokottól. 
Például az olyan egymáshoz viszonyított határozók esetében, mint a nezavisno 
od nečega, za razliku od nečega, u vezi s tim, s obzirom na to stb. Magyarul 
ezek így hangzanak: valamitől függetlenül, valamitől eltérően, ezzel 
kapcsolatban, erre való tekintettel. íme egy javításra szoruló mondat: „A 
munkaközösség, függetlenül az állandóan emelkedő áraktól (...), jobb 
munkaszervezéssel (...) igyekszik szolgáltatásainak díját egész éven át a 
januárban meghatározott szinten tartani." (DT : XVI.: 34.: 2.) = Az állandóan 
emelkedő áraktól függetlenül a munkaközösség jobb munkaszervezéssel 
igyekszik szolgáltatásainak díját egész éven át a januárban meghatározott 
szinten tartani. -  a szerb nyelvben az SVO szórendi alapképletnek 
megfelelően a határozót gyakran a igei állítmány után helyezik el, néha a



156 TANULMÁNYOK

mondat legvégére kerül. A magyarban ez szokatlan, a határozónak rendszerint 
meg kell előznie az igei állítmányt, sőt még a mondat elejére is kerülhet. 
Például: „A meglevő 4434 hektáron az átlagnál gyengébb hozam várható 
cukorrépából" (DT : XVI.: 34.: 1.) = Cukorrépából a meglevő 4434 hektáron 
az átlagnál gyengébb hozam várható. Vagy: A meglevő 4434 hektáron 
cukorrépából az átlagnál gyengébb hozam várható. -  A következő példában a 
Zomboiban határozó nincs megfelelő helyen: „... a nehéz körülmények 
ellenére is Zomborban olyan leánynemzedék jött össze, melynek élénk (sic!) 
tanítómesterük Irina és Iván Ivančević állt." (DT : XVI.: 34.: 6.) = ... a nehéz 
örülmények ellenére is olyan leánynemzedék jött össze Zomborban, melynek 
élén tanítómesterük, Irina és Iván Ivančević állt.

A magyarban az SOV szórendi képlet az általános, nyomatéktalan 
mondatban a bővítmény rendszerint megelőzi az igei állítmányt. Például: „A 
szervezők (...) késve kapták meg az eseményt hirdető falragaszokat, és akkor 
is tévedés folytán (...) a zomboriak elvitték úgyszólván az összes szerbhorvát 
nyelven írott plakátot. (TD : XVII.: 36.: 3.) = A szervezők késve kapták meg 
az eseményt hirdető falragaszokat, és akkor is tévedés folytán a zomboriak 
úgyszólván az összes szerbhorvát nyelven írott plakátot elvitték. -  Különösebb 
prozódiai ok nélkül nem kell elszakítani bővítményétől az igei állítmányt. Az 
alábbi mondatokban az alanyi rész ékelődik közbe: „... nem csoda hát, hogy 
aggódva figyelik a földművesek és a mezőgazdasági szakemberek az időjárás 
alakulását." (DT : XVI.: 34.: 1.) = ... nem csoda hát, hogy a földművesek és a 
mezőgazdasági szakemberek aggódva figyelik az időjárás alakulását.; 
„Azonban csak a szakirányú oktatásügyi érdekközösség beruházásra szánt 
eszközeiből egetrengető korszerűsítések nem végezhetők. (DT : XVI.: 34.: 5.) 
A szórenden kívül más igazítanivalók is vannak a mondaton: az oktatásügyi 
melléknév helyett elegendő az oktatási, az érdekközösség szót el kell látni - 
nak, -nek raggal, mert birtokos jelzőként nem áll közvetlenül az alaptag előtt, 
az egetrengető szó (vagy inkább szókapcsolat) használata is stílustalanságnak 
látszik, helyettesíthető a nagyobb szabású, vagy a látványosabb jelzővel: 
Azonban csak a szakirányú oktatási érdekközösségnek beruházásra szánt 
eszközeiből nem végezhetők nagyobb szabású korszerűsítések.

Olykor a számokkal is baj van egyik-másik újságcikkben: fölöslegesen 
többes számba kerül valamelyik főnév, az állítmány számban nem egyezik az 
alannyal stb. A következő mondatban szükségtelen többes számba tenni az 
egyesület főnevet, a helységneveket pedig a kialakult szokásnak megfelelően 
melléknevesült formában kell használni: „A részvevők az Újvidék, Becse, 
Bácsföldvár, Pétervárad egyesületek tagjaiként szerepelnek Temerinben. (TÚ : 
VIII.: 35.: 4.) = A részvevők az újvidéki, becsei, bácsföldvári, péterváradi 
egyesület tagjaiként szerepelnek Temerinben.
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A tapasztalatlan vagy az időszűkében levő újságíró tollából néha zavaros 
mondat születik. Például: „A behozatali hús mellett, továbbá folyamatosan 
dolgozik a vágóhíd is, amelynek a nyersanyagot főleg a mezőgazdasági 
részlegek szolgáltatják." (DT : XVI.: 34.: 3.) Csak találgatásokra vagyunk 
utalva, hogy tulajdonképpen mire is gondolt az újságíró. Talán erre: 
Azonkívül, hogy behozatali hússal látnak el bennünket, a vágóhíd is 
folyamatosan dolgozik, ennek főleg a mezőgazdasági részlegek szolgáltatják a 
nyersanyagot. -  A tagmondatok sajátos összeolvadását tapasztalhatjuk a 
következő példában: „A művésznő ugyanis a gyár vendégeként huzamosabb 
időt töltött el a munkaszervezetben készítette alkotásait." (BH : XVI.: 36.: 1.) 
Látszólag két állítmánya is van ugyanannak a mondatnak, valójában a 
készítette igealak a második tagmondathoz tartozik. Ezt megfelelő 
eszközökkel érzékeltetni kell (vessző, hangsúlyos hely határozó): A művésznő 
ugyanis a gyár vendégeként huzamosabb időt töltött el a munkaszervezetben, 
ott készítette alkotásait. -  Nem kevésbé talányos az alábbi mondat sem: „A 
termelési feltételek nem minden tmasz-ban egyformák, számos, vagy hasonló 
gazdálkodási feltételeket kell teremteni." (BK -  MSZ: 85. IX. 14.) A számos 
szót valószínűleg az azonos szóval kell helyettesíteni hogy értelmes közlést 
kapjunk: A termelési feltételek nem minden tmasz-ban egyformák, azonos 
vagy hasonló gazdálkodási feltételeket kell teremteni. -  A következő 
mondatban zavaró az erre határozóragos mutató névmásnak fölöslegesen való 
megismétlése: „A tavalyi évhez képest erre a célra 78,3 százalékkal többet 
fordítottak erre, a munkások életszínvonalának alakulása még így is csökkenő 
irányzatú." (BH : XVI.: 36.: 1.) = Az elmúlt évhez képest erre a célra 78,3 
százalékkal többet fordítottak, a munkások életszínvonalának alakulása még 
így is csökkenő irányzatú. -  Szabatosság szempontjából sok kívánnivalót hagy 
maga után az alábbi mondat: „Nagy szeretettel, megértéssel és figyelemmel 
voltak irántuk, ami a gyermekszerető családban a fő cél, hogy olyan nevelést 
nyújtsanak nekik is, mint sajátjaiknak, hiszen nagy szükségük volt (mire,?) -  
főleg a fiúgyermekeknek -  akiket viszont mások nemigen szerettek vállalni." 
(BH : XVI.: 36.: 3.) A vonatkozó névmásokat másfélékkel kell helyettesíteni, 
a szükségük volt vonzatot ki kell egészíteni, az utolsó tagmondatot pedig 
teljesen át kell fogalmazni: Nagy szeretettel, megértéssel és figyelemmel 
voltak irántuk, a gyermekszerető családban az a fő cél, hogy nekik is olyan 
nevelést nyújtsanak, mint sajátjaiknak, hiszen nagy szükségük volt rá -  főleg 
a fiúgyermekeknek -  őket ugyanis mások nemigen vállalják.

Publicisztikai szövegekbe nem valók bonyolult szerkezetek, összezsúfolt 
mondatrészek, mert megnehezítik a megértést. A sajtó nyelvének világosnak, 
áttekinthetőnek kell lennie. A rádiós meg a tévés szövegek meg éppenséggel 
nem tűrik a zsúfolt mondatszerkesztést, mivel az elhangzott szót azonnal fel is
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kell fogni, nincs lehetőség arra, hogy különösebben ízlelgesse az ember. A 
zsúfolt szerkezeteket ajánlatos feloldani. Például: „... napirendjén két igen 
fontos kérdés is szerepelt. Az egyik a dolgozók alkotmányos helyzete 
érvényesítésének kérdései a jövedelemmel és társadalmi újratermelési 
eszközökkel való rendelkezésben." (BK -  MSZ : 85. IX. 14.) = ... napirendjén 
két igen fontos kérdés is szerepelt. Az egyik, hogyan érvényesül a dolgozók 
alkotmányos helyzete a jövedelemmel és a társadalmi újratermelési 
eszközökkel való rendelkezésben.; „Az alapszervezetben ezzel kapcsolatban 
legtöbb szó a JKSZ KB 13. értekezlete határozati javaslatainak megvitatása 
kapcsán kialakult eszmei-politikai tevékenység eredményességéről lesz." (TÚ 
: VIII.: 35.: 1.) Ezen a mondaton jóval többet kell módosítani, mint az előzőn: 
a végéről egy részt előre kell hozni, jelöltté kell tenni a benne levő birtokos 
szerkezetet, mellékmondattá kell átalakítani a terjedelmes befejezett 
cselekvésű melléknévi igeneves szerkezetet stb. Az eredmény a következő: Az 
alapszervezetekben ezzel kapcsolatban annak az eszmei-politikai 
tevékenységnek az eredményességéről lesz a legtöbb szó, amely a JKSZ KB
13. értekezletén hozott határozati javaslatok megvitatása kapcsán alakult ki.

Az újságírásban terminológiai, szóhasználati kérdések is felbukkannak. A 
problematikus szavak egy része mögött idegen minta húzódik meg, nálunk 
elsősorban szerb, de a német örökség sem hanyagolható el. íme néhány példa: 
„... nyugodtan állíthatjuk, hogy mégis népszerű a labdarúgás a lányok, a nők 
soraiban." (DT : XVI.: 34.: 6.) Szerbül u redovima žena, magyarul nem a nők 
soraiban, hanem a nők körében: ... nyugodtan állíthatjuk, hogy mégis 
népszerű a labdarúgás a nők körében. -  „A temeriniek az első perctől kezdve 
átvették a vezetést, és egy percre sem engedték ki a kezükből." TÚ : VIII.: 35.: 
4.) A szerb azt mondja, hogy preuzeti vodstvo, a magyar pedig, hogy vezetni 
kezd. Mivel a mondatban már benne van a kezd ige határozói igeneve, az 
átvették a vezetést kifejezést nyugodtan helyettesíthetjük a vezettek igealakkal, 
a vezetést tárgyat pedig áthelyezzük a második tagmondatba: A temeriniek az 
első perctől kezdve vezettek, és a vezetést egy percre sem engedték ki a 
kezükből. -  „Az iskolák, a szülők, a diákok a nyár folyamán beszerezték a 
tankönyveket, kivételt képeztek az elsős és ötödikes tankönyvek, amelyek már 
az új program szerint készültek el." (DT : XVI.: 34.: 5.) A kivételt képez 
fölöslegesen terjengős megfogalmazás, ebben az esetben a kivételével forma is 
megteszi. A képez igének létezés, állapot kifejezésére való használata német 
hatásra terjedt el annak idején a magyarban, de fölöslegesen, mert 
nyelvünkben más eszközzel, például egyszerű névszói állítmánnyal is 
kifejezhetünk létezést vagy állapotot. Tehát: Az iskolák, a szülők, a diákok a 
nyár folyamán beszerezték a tankönyveket, az elsős és az ötödikes tankönyvek 
kivételével, amelyek már az új program szerint készültek. -  „A megbeszélés 
témáját a folyamatban levő választások előkészítése és lebonyolítása képezte."
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(TD : XVII.: 36.: 1.) = A megbeszélés témája a folyamatban levő választások 
előkészítése és lebonyolítása volt.

A téves szóválasztás hibájába nemcsak kötetlen beszéd közben esik az 
ember, hanem íráskor is. Némelyik szóválasztási hiba felületes 
tárgyismeretről tanúskodik. Például: „Igaz, a legidősebb Andrea már oklevelet 
szerzett a filológiai egyetemen és dolgozik." (BH : XVI.: 36.: 3.) Nálunk 
egyetemi karok vannak, többek között Filológiai Kar is (Belgrádban), tehát: 
Igaz, a legidősebb, Andrea már oklevelet szerzett a Filológiai Karon, és 
dolgozik. -  „Ez az ár csak akkor érvényes, ha a telefont igénylő utcájában van 
a telefonhálózat, ha nincs, akkor a telefonigénylő fedezi a 200 méternél 
hosszabb vezeték kiépítésének költségeit is." (TÚ : VIII.: 35.: 3.) A 
telefonhálózat a városban van, egy-egy utcában telefonvezeték lehet. 
Úgyszintén telefonhálózatot kiépíthetnek, telefonvezetéket pedig 
lefektethetnek, átvezethetnek stb. Ezek szerint: Ez az ár csak akkor érvényes, 
ha a telefont igénylő utcájában van telefonvezeték, ha nincs, akkor a 
telefonigénylő fedezi a 200 méternél hosszabb vezeték lefektetésének 
költségeit is.

A halból készült ételnek halétel a neve, nem pedig halasétel: „Itt a 
halasételek mellett rostonsülteket, báránysültet és egyéb ínyencségeket 
szolgáltak fel a vendégeknek." (BH : XVI.: 36.: 3.) = Itt a halételek mellett 
rostonsülteket, báránysültet és egyéb ínyencségeket szolgáltak fel a 
vendégeknek. Amint láttuk, az újságíró a szótévesztés hibájába esett, ki tudja, 
hogy miért, hiszen a halas melléknév halat árusító személyre, hal árusításával 
kapcsolatos dologra, haltól szennyezettre vonatkozik.

A szavak jelentésével kapcsolatos hibák olykor eléggé sajátos módon jutnak 
kifejezésre. Például: „Azon kívül, hogy igen tömeges a megfázással járó 
köhögés, mandulagyulladás stb., a betegségeknek különösebb szövődményei 
nincsenek. (TÚ : VIII.: 35.: 3.) Voltaképpen a megfázás jár köhögéssel, nem 
pedig a köhögés megfázással (a köhögés tünete lehet a megfázásnak). Ezen
kívül a szövődményei szóalak helyett a szövődményeik formára van szükség, 
mivel a betegségek szó többes számban van (a birtokos személyragozás 
szabályai szerint a betegségnek vannak szövődményei, a betegségeknek pedig 
szövődményeik). Helyesbítve így hangzik a mondat: Azonkívül, hogy igen 
tömeges a köhögéssel járó megfázás, a mandulagyulladás stb., a 
betegségeknek különösebb szövődményeik nincsenek.

Sajátos divatszó az összes szóból elvont össz. a kevésbé igényes beszédben 
mégcsak meg lehet tűrni, de a publicisztika nyelvében familiárisnak bizonyul: 
„... várható, hogy sikerül mozgósítani az össz tagságot." (TD : XVII.: 36.: 1.) 
= ... várható, hogy az egész tagságot sikerül mozgósítani. (Ezzel a szórendi 
módosítással gördülékenyebbé válik a mondat); „Ez az össz megművelhető 
földterületnek majdnem a fele,..." (DT : XVI.: 34.: 1.) = Ez a teljes



160 TANULMÁNYOK

megművelhető földterületnek majdnem a fele. -  A rendelkezik ige és a 
rendelkező igenév szintén divatszónak számít. 'Valamije van', illetve 'valami
vel el van látva' értelemben való használata helytelen. Például: „A megfelelő 
szakképesítéssel, egyévi gyakorlattal rendelkező személyek szeptember 15-éig 
jelentkezhetnek a pályázatra." (TU : VIII.: 35.: 4.) = A megfelelő szakké
pesítésű, egyévi gyakorlatú személyek szeptember 15-éig jelentkezhetnek a 
pályázatra. Ez a megfogalmazás rövidebb is, magyarosabb is.

Némelyik újságcikkben stílusficamok jelentkeznek. A következő mondat
ban például még túlzásnak is sok az igazi katasztrófa emlegetése: „Amikor 
már mindenki a Sremac igazi katasztrófáját várta, Skopjak révén 3:l-re 
csökkent a járekiek vezetése." (TÚ : VIII.: 35.: 4.) Azt még elfogadhatjuk, 
hogy a sportújságíró átvitt értelemben katasztrófáról beszél, de azt már nem, 
hogy ezt érvénytelenítse, és azt sugallja, hogy a szurkolók csakugyan 
nagyarányú szerencsétlenség, csapás, netán halál bekövetkezését váiják. -  
„Huzavona keletkezett a pályán, 9 percig szünetelt a játék, majd végül 
megváltoztatták a döntést. így az egyik pont odalett." (TÚ : VIII.: 35.: 4.) Az 
odalesz ige minden jelentésében népies (elpusztul, kimúlik, megsemmisül, 
eltűnik, elvész, valamitől elkeseredik stb.), úgyhogy nem éppen helyénvaló 
egy újságcikkben. Esetünkben az elvész igével helyettesíthető: Huzavona 
keletkezett a pályán, 9 percig szünetelt a játék, majd végül megváltoztatták a 
döntést. így az egyik pont elveszett.

A túlságosan szokatlan szavak használata nem válik a publicisztikai stílus 
javára, akár neologizmusról (újításról), akár archaizmusról (felújításról) van 
szó. Az elsőt a munkaválogatás szó példázza, a másodikat a helybeni. Lássuk 
azokat a mondatokat, amelyekben megtalálhatók: „A végrehajtó tanács szerint 
sürgősen meg kell szilárdítani a belső fegyelmet. Nem lehet eltűrni egyes 
járművezetők önkényeskedését, munkaválogatását." (B K -M S Z  : 85. IX. 14.) 
A szokatlan összetételt mellékmondatos körülírással helyettesíthetjük: Nem 
lehet eltűrni azt, hogy egyes járművezetők önkényeskednek, válogatnak a 
munkában. -  „Úgy számítják, hogy a tervezett középiskolai férőhellyel a 
Temerinben végzett általános iskolások mintegy 50-55 százalékának tudnak 
helybeni továbbtanulási feltételeket biztosítani." (TÚ : VIII.: 35.: 2.) A 
határozóragos névszók melléknevesítése a XIX. század első felében volt 
divatban. Egy-két kivételtől eltekintve (pl. nagybani gyártás, eladás) nem 
bizonyultak maradandónak az efféle alakulatok, úgyhogy szokatlannak 
számítanak a mai nyelvben. A helybeni melléknév átalakítható helybelivé, 
helyben valóvá vagy határozóvá (helyben). Ebben az utóbbi esetben kissé át 
kell fogalmazni a példamondat végét: Úgy számítják, hogy a tervezett 
középiskolai férőhellyel a Temerinben végzett általános iskolásoknak mintegy 
50-55 százaléka részére tudják helyben biztosítani a továbbtanulási 
feltételeket.
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CSEH MÁRTA

DR. VESELIN ĐISALOVIĆ MAGYAR-SZERB 
SZÓTÁRÁNAK SZÓKÉSZLETÉRŐL

Szótárra ritkán szoktunk úgy tekinteni, mint kordokumentumra, holott egy 
korszak nyelvi-nyelvhasználati szokásairól, belőle éppúgy nyerhetünk 
információkat, mint egy korabeli szépirodalmi alkotás vizsgálata útján vagy 
periodikák lapozgatásával. Ezek az információk természetszerűleg a 
szókincshez kötődnek elsősorban, amelyről -  ha a szótárszerkesztő jó munkát 
végzett - , átfogó, ugyanakkor részletes képet kaphatunk, az értelmezők révén 
pedig, mintegy kívülről (egy másik nyelvi rendszer irányából) válnak 
érzékelhetőkké a nyelvi rendszer koordinátái. A szótártörténeti kutatásokból 
haszna származhat továbbá a szótártudománynak, napjaink lexikográfiájának 
is, azáltal, hogy megvilágítják az elődök munkájának eredményeit és 
körülményeit.

1. Az első igényes, nagyobb teijedelmű magyar-szerb szótár, amely 
vidékünkön az első világháború végét követően megjelent, dr. Veselin 
Đisalović közoktatási felügyelő nevéhez fűződik. 1922-ben adta ki Újvidéken,1 
egy évvel azután, hogy megjelentetett egy szerb-magyar szótárt.2 Egyes 
becslések szerint3 32-35 000 körül van a bennük földolgozott címszók száma, 
s ezt ma is tiszteletet érdemlő tényként említhetjük, különösen, ha tudjuk, 
hogy hasonló teijedelmű magyar-szerbhorvát szótár ezt követően majd csak a 
60-as évek végén készül el. Az 1968-ban kiadott Palich Emil-féle Magyar- 
szerbhorvát Kéziszótárra gondolunk.4 Ez valamivel nagyobb terjedelmű 
munka ugyan 45 000-es címszókészletével, s szerkesztési elvei és gyakorlata 
is több vonatkozásban eltérnek Disaloviéétól, a különbségek azonban nem 
olyan jellegűek, hogy lehetetlenné tennék a két szótár címszókészletére 
alapozódó összevető szókincselemzést.

Ennek az elemzésnek kitűzött célja rávilágítani végső soron arra, hogy a 
szótárkészítés is, mint lényegében minden kulturális tevékenység, sokágúan 
benne gyökeredzik korának tárgyi, társadalmi, szellemi valóságában, s hogy 
egy szótár is sajátságos céljai, hivatása mellett még kordokumentumként is 
figyelmet érdemelhet.

A Palich-féle szótárra mint viszonyítási támpontra volt szükség, 
pontosabban azért, hogy segítségével Đisalović szótárából kiszűrhetőkké 
váljanak azok a szócikkek, amelyek egy más korból való szótárban nincsenek
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meg, s ebből következően fölvetődhet velük kapcsolatban a kérdés -  ezt fogjuk 
majd a továbbiakban megvizsgálni - ,  hogy a szótárban való jelenlétük 
valamilyen vonatkozásban összefüggésbe hozható-e az 1920 körüli idők, 
körülmények szellemével. A szűréssel valójában a szótári törzsanyagnak a 
centrális részét vontuk ki megfigyeléseink köréből, azokat a szavakat, amelyek 
időtől, tértől, körülményektől, szótárírói koncepciótól függetlenül nem 
maradhatnak ki egyetlen szótálból sem.

Vizsgálataink ugyan a két Disalovic-féle szótár mindkét darabjára, s a 
szótárak teljes teijedelmére kiteijedtek, a most következő földolgozásban 
mégis csak azokat az adatokat mutatjuk be, amelyek Đisalović magyar-szerb 
szótárának I kezdőbetűs címszóanyagából megmaradtak azután, hogy ezt és 
Palich I kezdőbetűs címszóanyagát összevetettük, és mint számunkra ezúttal 
érdektelent, kiemeltük belőle a közös elemeket.

Đisalović szótárának megvizsgált anyagában jóval több mint 300 olyan 
címszót találtunk, amely a Palich-szótáiban nincs benne. Elég furcsa, hogy 
ilyen nagy ez a szám, hiszen mindkettő kéziszótár teijedelmű, s a Palichnak 
(átlagosan kb. 20%-kal) nagyobb a címszókészlete, ez a 340 körüli mennyiség 
pedig a Đisalović I kezdőbetűs címszókészletének kb. 40%-a. Gyanítható volt 
azonnal, hogy ez a többletanyag több különböző nyelvi jelenséget foglal 
magában, azt is föltételezhetjük, hogy a szótár egészére is érvényes 
meglátásokhoz juthatunk elemzése révén.

A Disalovié-féle többletszókincs rendszerezését elsődlegesen nyelvi
nyelvtani szempontok szerint végeztük, egyes jelenségek értékelésekor 
azonban nyelven kívüli mozzanatokat is tanácsos volt figyelembe venni.

2. Đisalović szótára egy 80-90 évvel ezelőtti lexikográfiai 
kritériumrendszer szerinti címszókészletet dolgozott fel. Ennek és a ma 
(közelmúlt) lexikográfiája számára fontos szókészletnek a különbsége 
föltételezhetően egy olyan korpuszt jelent, amely elsősorban és nagyrészt a 
mai nyelvérzék és nyelvállapot szerint elavulóban lévő ill. elavult és régies 
elemeket tartalmaz. Ez nagyrészt valóban így van, a valóságos helyzet 
azonban ennél mégis bonyolultabb.

2.1. Az esetek bizonyos hányadában a mai állapotoktól való eltérések 
egyszerűen h e l y e s í r á s i  különbségekre vezethetők vissza 
(hangzóhosszúság, egybe- vagy különírás stb.).

Napjainkban, alig néhány évvel a helyesírási szabályzat legutóbbi 
megváltoztatása után fölmerülhet a gondolat, hogy Đisalović címszavai közül 
bizonyos szavak írásképe talán azért tér el a ma megszokottól, mert akkoriban 
(a 20-as évek elején), érvényben lévő helyesírási szabályzat5 is másképp 
foglalt állást az adott kérdésben, mint a közelmúltig érvényben lévő X., illetve 
a napjaink helyesírását rendező XI. -  tehát a számunkra megszokott írásképet
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sugalmazó -  szabályzat.6 Ez azt jelentené, hogy a különbség a helyesírási 
gyakorlat megváltozására volna visszavezethető.

Ilyen eset azonban a földolgozott anyagban egyetlen egy sincs. Vannak 
viszont olyanok szép számmal, amelyek a helyesírás korabeli 
szabályozásmódjával sem voltak összhangban.

2.2.1. A h a n g z ó h o s s z ú s á g o t  érintő bizonytalankodásból van a 
legtöbb.

Magánhangzóviszonylatban vagylagos szóalakok tűnnek föl, mintha a 
hosszú és a rövid hangzós változat egyaránt szabályos lenne: ítél, ítél; íme, 
íme; ifjú, ifjú. Máskor csak egy szóalak áll címszóként, abban található a 
hanghiba: ígérő, idúmultával. További példák még a „közös”
címszókészletből: igér, ígéret, ígérkezik, ínség, ínséges, íratlan, irigy, 
irigyel, irigylendő, irigylés, irigység.

A mássalhangzók hosszúságát érinti az ilyképen, ilyenkép(en) szavak egy 
p-vel való írása, holott akkor is, ma is -képp, -képpen a helyes írásmód.

2.2.2. Az icce szó mássalhangzójával is meggyűlt a szerkesztő baja: 
itcének, itcésnek írta, valószínűleg az „utca (nem ucca)” példájára,7 hollott a 
helyes írásmód már akkor is az icce volt.

2.2.3. A n a g y  k e z d ő b e t ű k h ö z  kapcsolódó esetek -  Isten, 
Istenke -  egyértelműen azt tükrözik, hogy az akkori emberek másként 
viszonyultak a vallási fogalmakhoz, mint manapság. Ez egyébként 
megmutatkozik majd a szócikkválogatásban is: érzékelhetően több a vallásos 
terminológiából merített szócikk (vö. 3.3.3.).

2.3. A helyesírást érintő problémák legnagyobb számban az e g y b e - és 
a k ü l ö n í r á s s a l  ill. a k ö t ő j e l e z é s s e l  kapcsolatosak. A 
fentiekben már bemutatott időmultával mellett tévedésből egybeírt szók 
(helyesebben: szókapcsolatok) még az ideigvaló, innenvaló, idejénvaló, 
ívalakú, ingyensem, idegenajkú, igazszívű, idővártatva, időjártával, 
időelőtti, idegenszó, idegennyelvű valamint az időtájt „címszó” alatt az ez 
~t, ez -b án  (helyesen: ez idő tájt, ez idő tájban).

A különírott, de egybeírandó összetételek (zárójelben a címszó, amely alatt 
találhatók): jó indulatú, rossz -  (indulatú), irka firka (irka), ízlelő szerv 
(ízlel), jó ízű (ízű). Helyesen így kellett volna: jóindulatú, jóízű, 
rosszindulatú, irkafirka, ízlelőszerv. A kötőjel használata a téves az alábbi 
szavakban: isten-háza, isten-nyila, isten-országa (helyesen: istenháza 
'templom', isten igéje, istennyila 'villám', isten országa).

3. Jelen vizsgálataink szempontjából a l e x i k á l i s  j e l l e g ű  s p e 
c i f i k u m o k  lényegesen fontosabbak, mint a helyesíráshoz kötődő, a 
föntiekben bemutatott jellegzetességek. Meglátásaink szerint a Disalovié-féle 
szótárak lexikális specifikumainak létrejöttében objektív és szubjektív 
tényezők is közrejátszanak.
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3.1. V a l ó s á g o s  ( o b j e k t í v )  l e x i k á l i s  k ü l ö n b s é g e k 
n e k  azokat nevezzük, amelyek a nyelvállapot változásával függnek össze. 
(Változnak az idők, változik a szókincs is8.) Đisalovićban igen nagy a mai 
nyelvérzékünk szerint -  de a szintén nem mai keletű, mégis még mindig 
aránylag megbízható ÉKsz szerint is -  elavultnak, régiesnek tekintendő 
címszó. Teljesen érthető, hogy ilyen minősítésű szavaink újabb szótárainkból 
gyakran kimaradnak, átadva a helyet olyan szavaknak, amelyeket a mai 
nyelvérzék előbbrevalóaknak ítél. A Disalovié-féle szótár megszerkesztésének 
idején azonban ezek közül nem egy még sokkal kevésbé volt (lehetett) -  vagy 
nem is volt egyáltalán -  elavulóban lévő, ill. régies. Ebben a kérdésben CzF 
nyilván jó iránymutató lehet.

AzÉKsz-ban e l a v u l ó f é l b e n  l é v ő ,  e l a v u l t  ill. r é g i e s  
minősítésű szavak közül az elemzett szótári anyagban fogalmi és formai 
archaizmusokat9 találunk.

3.1.1.F o g a l m i  a r c h a i z m u s o k  a következők: igazlátó sudija 
na megdanu [ÉKsz: hist "bajvívásban döntőbíró1]10; íj: ~as s lukom [hist], 
indóház železnička stanica [obs 'vasútállomás' (Érdekessége ennek a szónak, 
hogy nyelvújítási alkotás, első előfordulása 1844-ből való. A 20-as években 
még használatban lehetett, mert pl. Đisalovićban vasútállomás sincs a 
címszavak között.)]; ingelő nedra od košulje; ingváll mider, košuljica; II ír11 
mást [obs lit 'gyógykenőcs']; írez mazati [az ÉKsz textilipari műszóként jelzi 
'(láncfonalat) sima, kemény tartást adó folyadékkal bevon' jelentésben. Itt 
azonban nem valószínű, hogy a textiliparra kell vonatkoztatni. Inkább az ír 
révén, mint annak származéka kerülhetett be; az értelmezése is ezt látszik 
megerősíteni.]; íródiák pisar, beležnik [hist]; iskolamester učitelj [pop obs 
'elemi iskolai tanító']; iskolapénz školarina [obs, ma fám 'tandíj']; ispánság 
nadzomištvo dobara [rég hist]; istáp oslonac [obs]: italáldozat zapojnica [rel 
hist 'itallal, kül. borral bemutatott áldozat']; itce hóiba [icce obs 'kb 8 dl-es 
űrmérték’].

3.1.2. A f o r m a i  a r c h a i z m u s o k  csoportja még nagyobb és 
heterogénebb. A lexikográfiai szakirodalom úgy tartja, hogy kétnyelvű 
szótárakban ezekkel viszonylag ritkán találkozhatunk.12 Az, hogy 
Đisalovićban aránylag nagy számban vannak jelen, egyik jellegzetessége 
ennek a szótárnak. Közéjük az alábbi címszók tartoznak: idegláz vruéica 
[obs]; idétt u vreme; idomár obučavač [obs 'idomító']; időhaladék odgoda 
róka [obs 'haladék, halasztás']; ifjonc mladosti [obs rar 'ifjúkorában']; ígyen 
ovako, tako [obs 'így1]; ildom pristojnost (okosság) mudrost [list 1. hist 'illem', 
21. obs 'okosság']; Hiedelem pristojnost [obs lit 'illem']; illetlen nedodimut 
[obs lit 'érintetlen']; imádás, imádat obožavanje [sel, obs]; imette budan, na 
javi [obs 'ébren']; ímez ev' ovaj; imhol gle! evő! ímhol [obs lit 'íme, itt (van)']; 
imide ev' ovamo; ~amoda tamo amo [pop obas]; imigy ovako [imígy obs lit];
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immár(on) već evő [obs lit]; inaszakadt űzet, raslabljen [obs]; ínyes 
masnogubac [obs]; ip9 ipa tast, svekar [ipa pop obs 'após']; irály stíl, slog 
[obs lit 'stílus']; irálytan stilistika; iram(at) trk, [obs lit 1. 'lendület, iram’ 2. 
'iramodás']; irányeszme misao vodilja rar obs 'vezérlő eszme’; irodaszolga 
podvomik; írószoba sóba za pisanje obs 'dolgozószoba'; ism erettár zbirka 
znanja obs; istenasszony boginja, božica obs 'istennő'; iszonytató, iszonyú 
grozan obs lit 'iszonyatos'.

3.2. A lexikális különbségek nagy része szubjektív -  ill. elsődlegesen 
szubjektív -  okokra vezethető vissza: jellegzetes szerkesztési elvek, 
módszerek, körülmények, a szerkesztő nyelvi készségének sajátosságai stb. A 
szakirodalomban a „szerkesztői hajlékonyság” terminussal találkozhatunk 
ennek a jelenségkomplexumnak a megnevezésére13 (Kevéssé szakszerű 
megfogalmazásban: a szótárszerkesztő is ember.)

3.2.1. Az archaizmusok Đisalović szótárában, mint a fontiekben láttuk, 
szokatlanul nagy számban vannak jelen. Ugyanakkor a p e r e m s z ó 
k i n c s  m á s  t e r ü l e t e i r ő l  is (pl. népnyelv, tájnyelv, választékos
társalgási stílusréteg) a szokásosnál jóval több címszót találunk. Szokatlannak 
kell ezt tartanunk, lévén szó mégiscsak egy kéziszótár teijedelmű munkáról, 
amely a köznyelv és az alapszókincsnek is a központi részeire kell hogy 
összpontosítson. Az alábbi címszók tartoznak ebbe a kategóriába: időhatár 
rok [rar 'határidő']; időjós predskazivač vremena [fám ir]; idősödik [rar]; 
ifiúr* [obs, ma ir 'fiatalúr, úrfi']; ifjasszony mlada gospa [pop obs hyp 
'fiatalasszony']; ifjít pomladivati [rar]; igazándi ozbiljan [pop fám 'igazi, 
valódi']; igaztalanság neistinit, nepravedan [lit 'igazságtalan']; igenei 
potvrdivati [1. lit 'nagyra értékel és kíván vmit', 2. rar 'helyesel']; ihletés, 
ihlettség zadahnuée [csak: ihlett obs lit 'ihletett']; ihol! gle! evő! [pop 'itt']; 
illan (párolog) isparavati se [1. rar lit, 2. 'párolog']; illetés dodir [illet: rar sel 
'(meg)érint']; ilyes takav [lit 'ilyen v. hasonló']; ilyetén, ilyféle takav [obs 
'ilyen' rar sel 'ilyenféle']; imádandó za obožavanje [MMNYR14: az -andó, - 
endő képző használatától „lehetőleg kerüljük”, „ritka”, „kevéssé 
használatos”]; imilyen ovakav [rar lit]; imitt-amott ovde-onde [rar]; inai 
juriti [pop ir '(menekülésszerűen) fut’]; incselcg, incselkedik zadirkivati [rar 
'játékosan ingerel, bosszant']; ingó-bingó labav [lit hyp]; inpók pauk [pop; 
MR:15 pauk pokr ’oteklina, otok u konja na nozi (onychia gangrenosa 
equorum)”]; iparkodó marljiv [iparkodik: kissé pop}; iparuző obrtnik 
[iparűzés off]; iramlik, iramodik juriti, ustremiti se [lit]; irányoz uprviti 
(figyelmet) skrenuti, orijentovati, vizirati [sel]; iromba siv kao mačka 
(otromba) nezgrapan [1. pop 'tarka hamuszürke', 2. prov 'kendermagos', 3. rar 
'otromba']; irtószer sredstvo za istrebljenje [rar]; irtovány krčevina [pop 
irtvány’]; iskátulya kutija [iskátula: prov 'doboz' x skatulya fám 'doboz']; 
iskolaügy školstvo [off sehol rar 'tanügy']; iszák bisaga [pop '(bőr) általvető’];
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iszamós klizav [prov 'csúszós']; ittasul podnapiti se [lit]; ivószoba sóba gde se 
pije [rar]; izék trine [ízék: pop]; ízel članiti [rar sel 'tagol'].

Itt kell utalnunk arra, hogy Veselin Đisalović a szótárba fölvett szavakat, 
szókapcsolatokat stilisztikai hovatartozásuk szerint nem értékelte. Kevéssé 
hihető azonban, hogy nem is törődött ezzel a kérdéssel. Sokkal valószínűbb, 
hogy az értelmezésre összpontosítva a címszójegyzék egyes elemeinek az 
egyetemes magyar nyelv szókincsében való elhelyezkedését mércsigélni 
kevésbé tartotta fontosnak. Saját egyéni -  esetleg bizonyos regionalizmusoktól 
sem mentes -  szókincsére, (minden jel szerint) irigylésre méltó nyelvtudására 
támaszkodott elsősorban, s az általa ismert szavakat, szókapcsolatokat akkor 
sem távolította el magyar-szerb szótárának szójegyzékéből, ha tudván tudta, 
hogy valami másnak kellene helyettük állnia. (Az alábbiakban ezt az 
állításunkat bizonyítékokkal támasztjuk majd alá.) Bizonyos, hogy a 
szótárhasználók igényeit is szem előtt tartotta: elsősorban vidékünk 
emberének -  azok közül is nyilván a műveltebb rétegeknek -  szánta szótárát, s 
helyesen gondolhatta -  mert azok szókincsében is vannak regionalizmusok (és 
provincializmusok, népies elemek stb.), ugyanakkor a társasági választékos 
stílus nyelvi eszközkészletét is ismerik, használják - ,  ilyen szavaknak is 
helyük van a szótárban. Hogy milyen megfontoltan készültek ezek a szótárak, 
arra éppen az ún. „peremszókincs”-ből való szavaknak a földolgozásmódja 
szolgáltat mindennél ékesebb bizonyítékokat. A magyar-szerb és a szerb- 
magyar szótárak összehasonlításakor arra a fölismerésre jutottunk, hogy 
Đisalović értelmezési stratégiája szinte törvényszerűen a következő: A magyar 
(perem vagy alap)szókincsből való (cím)szó rendszerint szerb közszói 
értelmezőt kap (magyar-szerb szótár), s mikor szerb szó szerepel címszóként, 
annak magyar értelmezője biztos, hogy közszó (szerb-magyar szótár).

magyar-szerb szótár szerb-magyar szótár

igazándi ozbiljan ozbiljan komoly
imette budan budan éber, eszes

na javi
imilyen ovakav ovakav ilyen
íródiák pisar pisar írnok

beležnik beležnik jegyző
istáp oslonac oslonac támasz, 

támaszpont

Tehát: visszakeresve a szerb értelmezőket (ill. ott már: címszókat) és azok 
magyar megfeleltetéseit a szerb-magyar szótárban, azt tapasztaljuk, hogy a
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magyar peremszókincsből való elemeket -  ilyeneket, láthattuk, a magyar
szerb szótárban címszóként meglehetősen nagy számban találunk - ,  
értelmezői funkcióban, a szerb-magyar szótárban törvényszerűen köznyelvi 
magyar szavak váltják föl.

3.2.2. A m ű s z a v a k a t  illetően már több gondot okoz a szóválasztás; 
itt a szinonimasorok fölállításának nem sok értelme van, inkább kerülni kell, 
mint ragaszkodni hozzá. Đisalović sok helyes terminust használ pontosan és a 
megfelelő jelentésben, több szakterületről is. A bankügyvitel területéről valók: 
intézvény, intézvényes, intézvényezés, intézvényező; a nyelvészetből: 
igeképzés, ikerszó; az orvostudomány és a biológia terminusai közül: 
ideggyenge, ideggyengeség, idegszál, írógörcs, iszapol, izomrost és más 
szakterületekről (pedagógia, irodalomtudomány, jogtudomány, agronómia, 
hadtudomány, vegyészet, meteorológia): igényper, irányregény, irányzó, 
írvaolvasás, irtókapa, illékony, időjárástan.

A fölsorolás természetesen nem teljes, hiszen itt csak azzal a 
címszótöbblettel foglalkozunk, amely Đisalović szótárát jellemzi. A 
terminusok száma a szótárban arányos keretek között marad ugyan, de ennél 
sokkal nagyobb. Néhány szót viszont azért hagytunk ki az előbbi fölsorolásból 
-  számuk igazán nem nagy - , mert problematikusaknak tűnnek: igenszó reč 
„da”, indított áram (=indukált áram); italadó (=szeszadó), ítéletmondás 
(=ítélethozatal), ismételadás (viszonteladás), ikerhangzó (=kettőshangzó), 
idősor (=időrend), ízeltállat (=ízeltlábú), igacsont (=kulcscsont).

3.2.3. Külön csoportot képez az a néhány szó, amelyről föltételezhető, hogy 
német nyelvi hatásra jött létre, s mint a korabeli köznyelv (akkor még 
valószínűleg élő, mára* elfelejtett) szava kapott helyet a szótárban. Ezek az 
iparlovag varalica (industrieritter), ijesztőkép (tkp. madárijesztő, rém) strašilo 
(Schreckbild), indulóállomány, indulóház.

3.3. A szerkesztési módszerek, eljárások egymástól eltérő voltából 
következik a đisalovići „többlet” mintegy harmadrésze. Ezekről eddig még 
nem volt szó. Ezeknek a szavaknak a fölvételét is -  végső soron -  a 
szerkesztői elhatározás döntötte el: fölvesz-e vagy kihagy származékszókat, 
összetételi előtagokat, szóösszetételeket, szókapcsolatokat, hogyan jár el a 
szinonim szavak esetében.

Érdemes egyenként megfigyelni az egyes típusokat!
3.3.1. A s z á r m a z é k s z ó k  földolgozása Disaloviénál többnyire 

kétféleképpen történhet: a) önállóan, független szócikkben (pl. idővel s 
vremenom) vagy b) tömbösítve, az alaptaghoz kapcsolva, egy szócikk 
keretében (pl. igazságos pravedan ~ság pravednost).

Főnévi származékok. Alaptagjuk főnév (irattámok), ige (ívezet, 
idegenkedés, indokolás, ingás, ingerkedés, irányzás, irkálás, istenítés,



168 TANULMÁNYOK

iszonyodás, itatós, ízetlenkedés, izmosodás, izzadás) vagy melléknév 
(igazhitűség, igazlelkűség, igazságosság, ijedősség, illetéktelenség, 
ingatagság, iskolázottság, iszonyatosság, iszonyúság, ivarérettség, izgágaság, 
izgalmasság, izgékonyság, ízletesség, izmosság.)

Igei származékok. Alaptagjuk melléknév (iszaposodik, ízetlenkedik), főnév 
(istenül) vagy ige (irtogat).

Melléknévi származékok. Alaptagjuk ige (igazolható, izgató, izzasztó, 
igazolhatatlan, irtatlan, irthatatlan), főnév (imádságos, indulószeiű, 
intézményszerű, iménti), egy esetben határozószó (iménti).

Határozószók. Alaptagjuk melléknév (ideiglenesen, istenesen, idegenül, 
irgalmatlanul) és főnév (idővel, iastul-fiastul). Egy határozói igenév is 
található az anyagban: indít(tat)va; ennek alaptagja, természetesen, ige.

Elvétve előfordul az is, hogy nem szótári szóalakok önálló címszókká 
függetlenednek: ihatnám ízenként, ifjabb(ik).

3.3.2. Ö s s z e t é t e l i  e l ő t a g o k a t  Đisalović önálló címszóként 
vesz föl; néha az általában azonos jelentésű -i képzős melléknevet is mellé 
teszi: ide-; idő-; ige-, igei; ingyen-; ipar-; iskola- iskolai; Isten-.

3.3.3. Az ö s s z e t e t t  s z a v a k  legnagyobb része ugyanúgy nem 
mutat különösebb kötődést a korhoz, amelyben a szótár készült, mint ahogy az 
összetételi előtagok legtöbbje sem (1. az előbbi pont alatt). Említést érdemlő 
kivételt talán csak azok a szavak képeznek, amelyek az istenhittel 
kapcsolatosak ill. azzal hozhatók összefüggésbe, s azt jelzik, hogy az időtájt a 
vallásosság jobban áthatotta az emberek életét. Az Isten-áldotta [!] Bogom 
blagosloven; istenasszony boginja, božica Istenember Bogočovek; isteneszme 
ideja o bogu; istenfélelem strah Đožji; isten-háza hram Božji; istenigazában 
svojski; isten-igéje [!] reč Božja; istenimádás klanjanje Bogu; istenimádó 
poklonik Božji; isten-országa carstvo božje.

3.3.4. S z ó k a p c s o l a t o k  címszószinten: időnap előtt pre vremena; 
inni való za piée16 és -  meglepő módon -  egy közmondás: illa berek, nádak, 
erek šumangele! Ez utóbbinak érdekes az értelmezés módja: egy Vük 
Rjeénikéből való szóval értelmez, egy olyan szóval, amelynek szólásszerű 
jelentés felel meg (MR: šumangele/šumagele *beži, trči u šumu' <hum>). Csak 
mellékesen jegyezzük meg, hogy šumagele címszava a Disalovié-féle szerb
magyar szótárnak is van; megfoghatatlan, hogy miért ill a berek nád a kert 
Jelentés” áll mellette.

3.3.5. A s z i n o n i m á k a t  érdekes módon (és valószínűleg gyakorlati 
okokból, helykímélés céljából) sokszor egy szócikkben dolgozza föl a szótár. 
Több esetben azt tapasztaljuk, hogy a szinonim szavak közül az egyik -  a mai 
nyelvérzék számára -  már szokatlanul hangzik. Lehet, hogy már a szótár 
készítésének idején is így volt ez, csakhogy -  stilisztikai minősítések híján -
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ez magából a szótárszövegből nem derül ki. íme, néhány szinonimapár ill. -  
hármas: ijedelem, ijedés strava; ilyenféle, ilyenfajta, ilyenforma ovakav; 
imaház, imaterem bogomolja; irigyelhető, irigylendő [!] zavidan; irodatiszt, 
irodista kancelist; ível, ívez graditi na svod, idegölő, idegrontó što kida živce; 
ingyen, ingyért besplatno; illemszerű, illemtudó, illendő pristojan; időses 
időske postar; ibolyakék, ibolyaszínű ljubičast.

Az ilyen racionális szerkesztési eljárás is hozzájárul ahhoz, hogy a 
Disalovié-féle szótárakkal ismerkedőt szinte meglepi a szerénynek, ránézésre 
alig kisszótámyi teijedelműnek látszó szótár anyagának gazdagsága. A 
magyar szókincs vonatkozásában is, természetesen.

4. Elgondolkodtató azonban a viszonylag nagy számban regisztrált 
köznyelven kívüli elem jelenléte Đisalović magyar-szerb szótárában. A már 
említettek mellett ennek az is (egyik) oka lehet, hogy a szerkesztő az itt 
forrásnyelvként szereplő magyar nyelvet tökéletesen ismeri ugyan, azonban, 
mint szerb anyanyelvű ember, nyelvi kompetenciája is a szerb nyelvre 
vonatkozóan a kiteijedtebb és megbízhatóbb (ezt egyébként a kiváló ekvációs 
megoldások ékesen bizonyítják.). így könnyebben és a megszokottnál 
valamivel nagyobb számban ragadhattak meg a szótárban -  mint láthattuk -  
helyesírási és lexikológiai bizonytalanságok. Azzal, hogy ezt megállapítjuk, 
nem kisebbíteni akaijuk a szerkesztő érdemeit. A lexikográfiai szakirodalom -  
teljes joggal -  „a szerző lelkiismeretes munkájára hívja föl a figyelmet”, s 
megállapítja, hogy „kivételes hely illeti meg őket a szerbhorvát lexikológia 
történetében”.17 Tudjuk, hogy egy szótár minősége elsősorban is azon múlik, 
hogy hogyan értelmez (az, hogy mit, csak a második kérdés). Dr. Veselin 
Đisalović értelmezései pedig, tudjuk, igen korrektek.

Jelen vizsgálódásaink végére inkább idekívánkozik egy másik gondolat, az, 
hogy szerencsés az a szótárszerkesztő, akinek módjában áll az anyanyelvén 
értelmezni. (Ezt az elvet egyébként az egyik lexikográfiai axióma is 
megfogalmazza.) Természetesen lehet másképp is, ha a körülmények úgy 
kívánják. Dr. Veselin Đisalović szótárai példamutatóan bizonyítják ezt.

Jegyzetek

1. Magyar-szerb Szótár a hangsúly és hanghosszúság pontos
megjelölésével. Szerkesztette Dr. Đisalović Veselin közokt. felügyelő. -
Növi Sad, 1922. Zastava Könyvnyomda Részvénytársasá.

2. Dr. Veselin Đisalović: Szerb-Magyar szótár a hangsúly és
hanghosszúság megjelölésével. -  Újvidék, 1921. Az itt következő
vizsgálódás alapjául ez a két szótárvariáns szolgál, az 1921. és 1922. évi 
kiadások. Voltak azonban e szótáraknak korábbi kiadásai is, pl. 1914-
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ben és 1915-ben; ezekről a lexikográfiatörténeti kutatások (egyelőre) 
elég keveset tudnak.

3. Vö. Sörös Dávid: A szerbhorvát-magyar lexikográfia történetéből. -  
HITK13. 113. 1.

4. Palich Emil: Magyar-szerbhorvát kéziszótár. -  Bp., Terra, 1971.

5. Ez az 1903-ban érvénybe lépett ún. „Iskolai Helyesírás” 1922-ben 
némileg módosított változata volt: A magyar helyesírás szabályai. 
Hivatalos kiadás. -  Bp., 1939., amelynek használatát -  amint a 
címlapon olvasható -  „a vallás és közoktatásügyi miniszter 1922. 
október 11-én [...] valamennyi iskolára nézve kötelezővé tette”.

6. A magyar helyesírás szabályai Tizedik kiadás. Ötödik (a negyedikhez 
képest változatlan) lenyomat. -  Akadémiai Kiadó, Bp., 1964. és A 
magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1984.

7. L. A magyar helyesírás szabályai. 1922. (vö. az 5. sz. jegyzettel!)

8. Lothar császár gondolatát némileg átigazítva. Azt ti., hogy tempóra 
mutantur, et nos mutamur in illis.

9. Vö. Fábián-Szathmári-Terestyéni: A magyar stilisztika vázlata, 44. 1. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1974.

10. Itt és a továbbiakban a [szögletes zárójelben] álló adat az ÉKSz-ból való 
minősítésre ill. értelmezésre utal.

11. Đisalović a homonimákat római számokkal különíti el egymástól: I. ír 
pisati [ ]; II. ír mást; III. ír irski, Irac

12. Reffle Gyöngyi-Cseh Márta: Az elavult/régies szavak szótárazásáról. 
Projektumi dolgozat (1989). -  Kéziratban

13. Reffle Gyöngyi: Szerkesztői hajlékonyság (nyelvi szabadság) a * 
frazeológiai egységek értelmezésében. Szakdolgozat. Elhangzott a 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében 1989. 
okt. 6-án, Újvidéken megtartott nyelvészeti -  lexikográfiai 
szaktanácskozáson. -  Kéziratban

14. MMNyR: A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan I.—II. 
akadémiai Kiadó, Bp., 1970.

15. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika -  Matica 
srpska/Matica hrvatska, Növi Sad/Zagreb
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16. A szerb értelmező alapján gondolhatjuk, hogy a két összetételi elem 
lazább kapcsolatáról, s a szókapcsolat melléknévként való értelmezéséről 
van szó. Egybeírva -  innivaló -  a helyes ekvivalens piée volna, a 
szóösszetétel szófaja pedig: főnév.

17. Vö. Sörös: I. m. 112. 1.
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VOIGT VILMOS

A SZIMBOLIKUS FORMÁK FILOZÓFUSA - ERNST 
CASSIRER

I. Emst Cassirer élete

Századunk egyik legjelentősebb gondolkodója, Emst Cassirer 1874. július 
28-án a sziléziai Breslauban született, gazdag zsidó kereskedőcsaládban. 
Érettségi után Berlinben tanul jogot, ám csakhamar áttér a filozófiára. Ugyan 
Georg Símmel ismeri fel kivételes tehetségét, ő véli úgy, hogy a 
(neo)kantiánusnak tekintett marburgi iskola vezetője, Hermann Cohen lenne a 
legjobb partner, az 1896-ban csakugyan oda utazó ifjú azonban már a maga 
korábbi gondolatvilágát fejleszti ki itt. Hihetetlenül széles körű 
ismeretanyaga, bámulatos művelődéstörténeti és filozófiatörténeti memóriája 
elkápráztatják környezetét. Descartes, Leibniz és foként Kant munkásságával 
foglalkozik. Ismeretelmélet-történeti áttekintéseiben a középkorvégi német 
filozófiától szinte a kortársi eszmékig jut el. 1906-ban e művével habilitál a 
berlini egyetemen, itt tanít. Szkeptikus az első világháború, majd a német 
forradalom értékeit illetően, szinte szobatudósi módon tartja magát távol a 
politikától. A weimari köztársaság viszont kibontakoztatja érvényesülését. 
1919 októberétől az ekkor keletkezett hamburgi egyetem professzora. Itt igazi 
szellemi környezete a később Londonba menekített Warburg-könyvtár, azaz a 
modem (ikonológiai) művészettörténetírás műhelye. Azt ritkábban szokás 
említeni, hogy a könyvtárt összehozó Aby Warburg excentrikus lélek volt, aki 
a hopi indiánok kígyótáncától kezdve mindenféle ezoterikus és titkos 
tudomány (vagy ennek álcázott zűrzavaros ideológia) iránt érdeklődött: a 
könyvtárban a neoplatonizmus és a mágikus kertek szakirodalma csakúgy 
megvan, mint a rózsakereszteseké és a kártyatörténeté, az asztrológia mellett a 
nyelvek eredetének szakirodalma. Cassirer hamburgi éveiben a 
„problématörténef ’ témakörében gondolkodik. Ekkor fogalmazza meg a görög 
filozófiától az Einstein képviselte relativizmus elméleti áttekintéséig teijedő 
műveit. Különös figyelmet fordít Rousseau és a felvilágosodás kérdéseire, 
Goethe korára. Hamburgi éveinek elején kezdi el „A szimbolikus formák 
filozófiája” összegezésének megírását. Ünnepelt sztáija a német és európai 
filozófiának, az utókor jelképes értelműnek tartja 1929-es vitáját Heideggerrel 
(Kantról, ám végső soron a ratio vagy a lét alapelvként való
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tételezhetőségéről). 1933-ban Cassirer emigrál. 1935-ig az oxfordi All Souls 
College tanára, majd a göteborgi egyetemen működik. Ekkor íija könyveit a 
determinizmus/indeterminizmus összefüggéseiről, Descartes-ról és 
áttekintését a kultúratudományok logikájáról. 1941-ben tovább menekül: a 
Yale egyetem meghívása ad erre lehetőséget. Anekdotikus tény, hogy egy 
hajón utaznak Román Jakobsonnal, végig beszélgetve a szemiotikához 
közelítő elméletekről. 1944-től a New York-i Columbia egyetem professzora. 
Itt hal meg 1945. április 13-án, még a világháború hivatalos vége előtt. 
Amerikában kapcsolatot tart odamenekült kollégáival (Einstein, Erwin 
Panofsky), és részt vesz a nácizmus elleni ideológiai harcban. Itt kísérli meg 
azt, hogy angolul fogalmazza újra, rövidítve és korszerűsítve is korábbi 
munkáit, ezek közül legelőször is a szimbolikus formákról írott köteteit.

II. Művei

A hallatlan munkabírású és szívesen monográfiákat készítő tudós egész 
életművének áttekintésére nem sokan vállalkoztak. Filozófusok 
szövegkiadásai és ezek kommentáijai önmagukban is jelentős teljesítmények 
(hiszen például Kant egyik legjobb ismerője, filozófiájáról írott áttekintése 
sokkal több, mint egyszerű segédanyag). Ismeretelméleti, művelődéstörténeti 
szintéziseinek bármilyen felszínes szemléje is önálló munkányi teijedelmet 
igényelne. Élete végén pedig megjelenik az angol nyelvre (és amerikai 
környezethez) adaptálás igénye, ami megint csak új dimenziókat jelent az 
ismertetők számára is.

Az alábbiakban természetesen csak azokra a művekre hivatkozunk, 
amelyek a szemiotika szempontjából elsősorban számba vehetők.

Das Erkenntnisproblem in dér Philosophia und Wissenschaft dér 
neueren Zeit I—II. Berlin, 1906-1907. (második kiadás: 1911, harmadik 
kiadás: 1922). A rendkívül gondos, forrásait nagy alapossággal felhasználó 
áttekintés gyakorlatilag a Casanustól Kantig terjedő évszázadokat öleli fel. 
Számos klasszikus filozófus mellett azóta elfelejtett társaikat is idézi, valamint 
a művelődéstörténet szempontjából fontos műveket és szerzőiket is. A 
tárgyalásmód tematikus és személyekhez kapcsolódó. Több fogalom 
(megismerés, tér és idő stb.) ismételten visszatérnek. Voltaképpen jelelméleti 
áttekintést nem találunk a műben, azonban sok, szemiotikatörténeti 
szempontból is tanulságos tény vagy vélemény olvasható. Annál feltűnőbb, 
hogy a szemiotika tudománytörténete ezt a munkát nem szokta figyelembe 
venni. Míg Cassirer későbbi szemiotikái munkát általában meg szokás 
említeni, az itt felsorolt adatok és vélemények még a filozófiatörténeti 
indíttatású áttekintésekben (mint pl. Umberto Econál) sem szerepelnek.
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SubstanzbegrifT und Funktionsbegriff Berlin, 1910. (második kiadás 
1923; orosz (!) fordítás 1912, angol fordítás 1923). az alapvető 
ismeretelméleti rendszerezés voltaképpen nem tartalmaz jeltipológiát, viszont 
nyilvánvalóan ez az alapja Cassirer későbbi jeltipológiai elgondolásainak. 
Annál feltűnőbb, hogy a szemiotikatörténeti áttekintésekben nem szerepel, 
pedig igen tanulságos lenne összevetni mondjuk Peirce ismeretelméleti 
szemiotikái rendszerével. Oroszországi hatásáról csak sejtéseink vannak, az 
angol-amerikai szakkutatás viszont gyakran hivatkozik az itt kifejtett 
filozófiára.

Das Erkenntnisproblem in dér Philosophie und Wissenschaft dér 
neueren Zeit III. Berlin 1920. (második kiadás 1923). A fentebb már tárgyalt 
munka folytatása, amely a közvetlen Kant utáni filozófiától a Schopenhauer és 
Herbait műveiben található rendszerekig teijed. Ez a munka teljesen kívül 
maradt szemiotikusok és szemiotikatörténészek figyelmén.

Philosophie dér symbolischen Formen -  ez a mű kétségtelenül Cassirer 
német korszakának szemiotikái főműve. Bizonyos előzményeit ugyan 
ismeijük, ám Cassirer megszokott alkotó módszerének megfelelően rögtön 
monografikus áttekintést írt. Viszont a már kész részeket nagyjából a kötet 
megjelenése körül külön is közzétette, folyóiratokban, emlékkönyvekben. Már 
kezdettől úgy tervezte a szerző, hogy több szimbolikus formát mutat be. 
Rendszerét az első kötet elején vázolja fel, majd az első kötet a nyelvet 
tárgyalja. Ez után csakhamar megjelent a második kötet is, a mitikus 
gondolkodás témájáról. Ehhez képest késéssel látott napvilágot a Cassirer 
legsajátabb kutatási területét alkotó ismeretelmélet. Kevéssé köztudott, hogy 
az ekkor már teljesnek tekintett műhöz egy külön index-kötet is készült, 
amely rendkívül megkönnyíti a tájékozódást egy-egy fogalom vagy jelenség 
(pl. jel, időszámítás, „szimbolikus” jelenségek stb.) megemlítéseit illetően. A 
munkában található gondolatrendszerrel később még foglalkozunk, most 
csupán ezt a tájékoztatást bocsájtottuk előre.

Bd. I. Die Sprache Berlin, 1923 -  Đd. II. Das mythische Denken Berlin 
1925 -  Bd. III. Phánomenologie dér Erkenntnis Berlin 1929 -  Index. 
Bearbeitet von Hermann Noack. Berlin 1931. Az egész mű angol fordítása: 
The Philosophy of Symbolie Forms vols. 1-3. (az első kiadás 1953-tól jelent 
meg, a végleges változat): New Haven 1957. (Ez már Cassirer halála után 
készült, visszautalva azonban a már korábban megkezdett hasonló 
munkálatokra.)

Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem dér Gotternamen
Leipzig 1925. (Studien dér Bibliothek Warburg -  VI.) Angol fordítását 
Susanne K. Langer készítette: Language and Myth New York 1946. Ez a 
kismonográfia elválaszthatatlan a Philosophie dér symbolischen Formen
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első két kötetétől, mégis önálló munka, nem annak valamelyik fejezetét 
önállósította. Németországban egy hagyományos tematika (amelynek 
klasszikusa a vallásfilológus Hermann Usener volt) újra feldolgozása, a múlt 
század végi, e század eleji vallásetnológiai felfedezések (pl. totemizmus) 
felhasználása volt e munka újdonsága. Amerikai környezetben viszont nem 
ez, hanem az európai filozófiai és nyelvfilozófiai háttér érzékeltetése volt 
újszerű, egy modem művészetértelmezés keretében. Az itt feldolgozott 
kérdésekkel Cassirer később is foglalkozott, noha véleménye alapvetően nem 
változott. Ilyen megnyilatkozásai közül a legnagyobb hatású az 1932-es 
hamburgi (XII.) német pszichológus-kongresszuson elhangzott előadása volt 
(Die Sprache und dér Aufbau dér Gegenstandswelt), amely főként francia 
fordításai révén először közvetítette Cassirer jelentésfilozófiai nézeteit a 
franciául olvasó közvélemény számára. Ennek ellenére nem tudok arról, hogy 
a francia szemiotika használta volna. (Annak ellenére, hogy éppen a 
harmincas évek legvégétől Franciaországban jelentősen megnőtt Cassirer 
fontossága, elsősorban Descartes-tanulmányai miatt.)

An Essay on Mán. An Introduction to a Philosophy of Humán Culture 
New Haven 1944 (második kiadás 1945, harmadik kiadás 1947; mivel 
Cassirer ezt a könyvét angolul írta, a fordítások köztük a német is, ebből 
készültek). Ez a munka voltaképpen „a szimbolikus formákról” írott 
monográfiák mintegy rövidített summázata. Cassirer az ember és a kultúra 
lényegét keresi. Véleménye szerint az ember lényege a szimbólum, amelynek 
segítségével megismeri a világot és kifejezi a maga világát: teret és időt, 
mítoszt és vallást, sőt a nyelvet, művészetet, történelmet és a tudományt is.

The Myth of the State New Haven 1946 (számos új kiadásban és 
lenyomatban). Cassirer ezt a művét is angolul írta, a későbbi fordítások 
(beleértve a németet is) ebből készültek. Ez volt utolsó befejezett könyve. 
Általában műveinek kész szövegét átadta kollégáinak, barátainak, javító 
megjegyzéseiket várva, angolul írott dolgozatok esetében a nyelvi javításokat 
is ide értve. Ez esetben már nem egészen így történt. Maga Cassirer azonban 
még átnézhette a mű levonatait. Tulajdonképpen három, egymással lazán 
összefüggő részből áll a könyv: előbb a mítosz fogalmát vizsgálja, majd a 
mítosznak a politikaelméletben való megnyilatkozásait veszi sorra a korai 
görög filozófiától a német romantika korszakáig. Ez a második rész a tőle 
megszokott módon tágan értelmezett eszmettörténet és sok korábbi 
munkájának felismeréseit foglalta össze itt. Az aktuális harmadik részecíme 
„a mítosz a huszadik században”. Ez nyilvánvalóan a nemzetiszocialista 
fajelmélet ellen íródott, ám minden ízében filozófiatörténeti munka. Előbb 
Carlyle majd Gobineau nézeteit bírálja, ez után Hegel metafizikájának és 
államelméletének politikai következményeit mutatja be. És még a 
zárófejezetben is, amely még közelebb jut az akkori jelenhez, a fasizmus
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legfeljebb csak mint egy nyelvi példa szerepel. Ha összevetjük Cassirer 
könyvét a sokban hasonló témájú munkával (Az ész trónfosztása, sőt már A 
polgári filozófia válsága) Lukács György szintúgy filozófiai távlatból bírálta 
a fasizmus előzményeit, ám ő polémikusabb, és például Nietzsche 
munkásságát egyértelműen ide sorolta. Cassirer munkája széles körben vált 
ugyan közismertté, és felbukkan olyan hivatkozás is, miszerint e műben 
szemiotikái vonatkozások lennének -  ez azonban csak áttételes módon 
fedezhető fel.

Váratlan halála után is többször megjelentek fontos munkái. Mindez 
azonban már az utókorhoz és a hatás történetéhez tartozik.

Cassirer munkásságában még két olyan további publikációcsoportot is 
említhetünk, amelyek figyelembe veendőek a szemiotika számára. Igen korán, 
gyakorlatilag már a Freiheit und Form. Studien zűr deutschen 
Geistesgeschichte (Berlin 1916) tanulmánykötetében megjelentek olyan 
írásai, amelyek a német művelődéstörténet nagyjait mutatták be. Különösen 
később, amikor már Cassirer megfogalmazta a maga „szemiotikái 
fogalomtárát”, az ilyen dolgozatokban is felbukkannak a társadalomtörténeti 
szemiotikára érvényes megfigyelések. Ezeket azonban eddig nem gyűjtötték 
össze, és nem is nagyon használta sem a német, sem a nemzetközi kutatás. 
Hasonlóan fontos az a munkásság, amelyet a Warburg-intézet keretében 
folytatott, és amely az intézet kiadványaiban látott napvilágot. Mint ismeretes, 
már az első évkönyvben (1921-22-es évekre, gyakorlatilag 1923-ban) 
publikált (Dér Begriff dér symbolischen Form im Aufbau dér 
Geisteswissenschaften), ekkor inkább még filozófiatörténeti tárgyú 
tanulmányt, amely azonban a szimbolizmus kutatását illetően is fontos. 
Azonban már ennél is korábban tárgyalt olyan kérdéseket, amelyeket később 
az ikonológiai művészetfelfogás, és e közvetítéssel a szemiotika is átvett. 
Gocthes Pandora című dolgozata már 1918-ban megjelent, és gyakorlatilag 
éppen ez, a „Pandora-mítosz” kutatása az, ami később is megjelenik a 
Warburg-iskolához tartozó tanulmányokban. Sajnos, Cassirer ilyen 
dolgozatait nem gyűjtötték össze. Panofsky, Seznec és mások időnként idézik 
Cassirer műveit, elsősorban ennek eszmetörténeti vonatkozásaiban. Azt nem 
állíthatjuk, hogy Cassirer műveiben egy rendszerezett művészetelméleti 
ikonológia, kép- vagy jelkép-elmélet lenne. Megjegyzései mégis tanulságosak 
az általános szemiotika számára is.

III. Életművének hatása a szemiotikában

Természetesen nem sorolhatjuk fel itt a filozófus és művelődéstörténész 
munkáinak hatását minden vonatkozásban. Csupán a szemiotikái
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szempontból legérdekesebb összefüggéseket említjük. Nem utalhatunk az 
egyes országokban eltérő vonásokra sem.

Természetesen, amíg nincs kiépült szemiotika, erre senki sem lehet 
hatással. Bizonyos szempontból az 1960-as évek vége előtt nem számolhatunk 
Cassirer befogadásával egy akkor még nem is működő nemzetközi 
közösségbe. Ám azóta eltelt jó pár esztendő, és elég biztonsággal 
megállapíthatjuk, hogy Cassirer munkásságából ott és azt sem használták, 
ahol és amit lehetett volna. A francia szemiotika Barthes-tól Júlia Kristeváig 
vagy Greimastól Todorovig időnként említik, sőt dicsérő módon, ám 
részletesebben nem veszik figyelembe eredményeit. Ugyanezt mondhatjuk el a 
szovjet szemiotikáról is. V. V. Ivanov ugyan említi, ám Lotman érdemben 
nem foglalkozott vele. Még feltűnőbb, milyen kevés nyomot találunk Román 
Jakobson írásaiban.

A közvélemény két korai hatásról tesz említést. Ezek tüzetesebb szemügyre 
vétele azonban korántsem ad egyértelmű képet.

K. E. Gilbert és H. Kuhn kiváló művében (Az esztétika története. Bp. 
1965. 448-452.) a huszadik századi esztétikai elméletek között kitüntető 
figyelemmel foglalkoznak Cassirer „esztétikájával”, pontosabban szimbólum
elméletével. Véleményük szerint „A Warburg-intézet tekintélyes munkássága 
jórészt Cassiremek a szimbolikus formára vonatkozó doktrínájára épült”. 
Említik, hogy a Warburg-intézet évkönyveiben az első cikk Jacques Maritain 
„Jel és Jelkép” c. tanulmánya, ezt Erwin Panofsky művészettörténeti írása 
olvasható Piero di Cosimo képeiről, és Panofsky perspektíva-tanulmányai is 
így értelmezhetők. Ez azonban nem így van. A Warburg-iskola értesült 
Cassirer műveiről (noha nem mindegyikről), ezeket azonban nem tekintette 
elméleti alapnak.

Ugyancsak Gilbert és Kuhn állítják, hogy Cassirer hatására alakult ki 
Susanne K. Langer nevezetes elmélete Philosophy in a New Key 
(Cambridge, 1942. több későbbi kiadásban is). Langer már amerikai, aki New 
Yorkban ismerte meg Cassirer. (Ő fordítja angolra a Spreche und Mythos 
kötetét is.) Langer a szimbolizmus általánosító elméletét javasolja, ezt a zene 
mindent átható módján kívánja megfogalmazni. Langer művének 
természetesen más forrásai is vannak, foként az az angol nyelvelmélet, 
amelyet Charles Ogden és I. A. Richards klasszikus művéből (The Meaning 
of Meaning. Első kiadása: 1923) vett át. Langer természetesen igen nagyra 
értékeli Cassirer munkásságát a szimbolikus formák kutatásában. Fceling and 
Form c. művében először New York 1953), amely alcíme szerint az előbbi 
folytatása („A Theory of A rt Developed from Philosophy in a New Key”). 
Ezt a könyvet Emst Cassirer emlékének ajánlotta. Itt, a 14. fejezetben, „az élet 
és az arról alkotott kép” címmel foglalja össze Cassirer fő művének 
tanulságait. Langer egyetért azzal, hogy a logika, és ennek ellentéte, az alkotó
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képzelet a nyelv segítségével van egymással összeköttetésben. A mitikus 
gondolkodás sajátossága abban keresendő, hogy nem általában fogalmakra, 
hanem többszörös jelentésekre alapul. Langer meglepve említi, hogy az angol 
irodalomkutató, Owen Barfield 1924-ben kiadott kis könyvében (Poetic 
Diction. A Study in Meanings) annyira Cassirerrel egyező véleményt 
képvisel, hogy műve olykor Cassirer parafrázisának tűnik -  noha nem is 
tudtak egymásról.

Nem itt van annak a helye, hogy értékeljük Langer munkásságát (akárcsak 
a szemiotika szempontjából). Ám tanulságosnak tartjuk, ha megemlítjük, 
milyen elutasítóan fogadta ezt az esztétika. Monroe C. Beardsley egyébként 
klasszikus értékű és mindig bölcs, sok tudást összegező áttekintése Aesthetics. 
Problems in the Philosophy of Criticism (először New York, 1958; én az 
1988-as Cambridge-i kiadást használtam) igen előkelő környezetben 
kérdőjelezi meg Langer megoldását. A könyv VII. fejezetében, foglalkozik a 
zenében kifejezés és jelentés („expression and signification”) 
problémakörével. Itt először „the signification theory” néven általános teóriát 
mutat be (id. mű 332-335 lapokon, ezt követi Beardsley saját véleménye a jel 
(„sign”) és az „ikonikusság” (iconicity fogalomköréről). Mint a műben másutt 
is, itt is a fejezetvégi kommentárok vezetik be az olvasót a tudományos 
szakirodalomba és vitákba (18-1 jelzettel, a 360-362 lapokon). Előbb Charles 
Morris közismert tanulmánya (Journal of Unified Science VIII /1939-40/ 
„Esthetics and the Theory of Signs” 131-150) kerül sorra. Ezt Beardsley nem 
sokra tartja, és a ,jel”, „ikonikus jel”, Jelentés” fogalmakat véli 
végiggondolatlannak. Ez után következik Langer zenei szignifikáció- 
elméletének kommentálja. Mind a Philosophy in a New Key, mind a Feeling 
and Form megoldásait tarthatatlannak véli, hivatkozva a már korábban és 
mások által is kifejezett bírálatokra. Mind itt, mind könyve más helyén a 
diskurzív” és „prezentacionális” szimbolizmus fogalmait tartja igen 
kétségesnek. Minthogy e megkülönböztetés köztudottan Cassirertől 
származik, az ő esztétikai alkalmazhatóságáról sincs jobb véleménye.

Ismert, hogy a New York-i nyelvészeti kör folyóirata, a W ord első 
évfolyamában, 1946-ban közölte Cassirer tanulmányát: Structuralism in 
M odern Linguistics címmel. Ekkor azonban Cassirer már halott volt, vagyis 
nem vehetett részt a modem nyelvészet ilyen irányának fejlődésében. A korai 
évek, és Cassirer maga is e korhoz tartozik, a New Yorkba került európai 
emigránsok gyűlhelye volt, akik összegező előadásaikban, publikációikban a 
hazulról hozott felismeréseket adták tovább. Egyébként pedig még évtizedeket 
kellett várni arra, hogy a szó szoros értelmében vett „amerikai szemiotika” 
kialakuljon. Cassiremek érdekes módon nem volt szoros kapcsolata a chicagói 
„egyesített tudományelmélet” irányzatával. Sebeok, aki ismerte a 
főszereplőket, éppen Cassirer fent említett tanulmánya (eredetileg előadás
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1944 őszén, Román Jakobson felkérésére) kapcsán hangoztatja, hogy Cassirer 
nézetei alig befolyásolták Jakobsont, vagy akár a New York-i strukturalista 
nyelvészkört. (Thomas A. Sebeok: Semiotics in the United States. 
Bloomington -  Indianapolis 1991. 37-38.)

Itt nem részletezhető aprólékossággal elmélyedve a kortársi amerikai 
szellemi élet rokon- és ellenszenveiben, valódi és látszólagos 
összefüggéseiben, talán elegendő annyit megállapítani, hogy e kép 
meglehetősen bonyolult. Az amerikai „szimbolikus” irodalomfelfogás egyik 
klasszikusa, Kenneth Bürke nagyjából ugyanolyan rendszerét adja a 
szimbolikus formáknak, mint Cassirer, akitől azonban igen határozottan 
különbözteti meg magát. Charles Morris elsősorban ugyan Langer törekvéseit 
tartja céltévesztettnek, ám ilymódon természetesen Cassirert is elutasítja. 
Nelson Goodman nem is egyszer hangsúlyozza, hogy elveti Cassirer nézeteit. 
Ugyanakkor azt is állítja, hogy látszólag van hasonlóság ezek között, sőt az 
elutasítás előtt -  elismeri -  maga is foglalkozott ezekkel (ami, persze, csak 
többé-kevésbé igaz). Számunkra elég annyinak a megállapítása, hogy Cassirer 
amerikai hatása legalábbis bonyolult jelenség és korántsem olyan egyértelmű, 
mint gondolnánk.

Sebeok, az amerikai szemiotikáról adott, rendkívül sok irányban további 
kutatásokat inspiráló könyvében (amelyet előbb már idéztünk) megemlíti, 
hogy Cassirer tudott Jacob von Uexküll teoretikus biológiájáról, ám ennek 
igazi értékét, foként pedig a szemiotika szempontjából alapvető fontosságát 
nem ismerte fel. (Sebeok id. mű 38-39) Ugyancsak ő hangsúlyozza, hogy 
Cassirer már említett 1944-es előadásában ugyancsak megfogalmazódik az a 
közismert és a nyelvészek által gyakorlatilag elhallgatott és soha sem követett 
megállapítás, miszerint „a nyelvészet a szemiotika egyik része” (Sebeok id. 
mű 24). Ez a nézet logikus következménye Cassirer általános szimbolizmus
felfogásának, éppen ezért nehéz arra rájönni, pontosan hogyan és mikor 
fogalmazta meg először. Az viszont érdekes, hogy itt, az angolban az akkor 
nem túl közismert „semiotics” szót használta.

A filozófus és szemiotikus Cassirer amerikai befogadása egyébként nem 
egyszerre történt. Az első nagyszabású kísérlet eredményeit Paul Arthur 
Schilpp ismert antológiája képviseli: The Philosophy of Ernst Cassirer La 
Salle 1949 (későbbi utánnyomatban is). Ez bemutatja Cassirer életét, műveit, 
és 23 elemző tanulmányban vizsgálja életművét. Ezek közül számos írás 
foglalkozik a szimbolikus formákkal, tágabb értelemben a jelelmélettel. 
Viszont ez a tanulmánykötet is az amerikai szemiotika végleges 
kibontakozása előtti időből származik, ezért még nem annak keretében és 
fogalomrendszerében fogalmazódott meg.

Nem sokkal ez után jelent meg a Das Erkenntnisproblem... IV. kötetének 
amerikai kiadása (Philosophy, Science and History Since Hegel alcímmel,
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New Haven 1950), majd több mű (tanulmány és kötet) foglalkozik a filozófus 
életművével. Ezek után csak később, de akkor intenzív módon jelenik meg a 
szemiotikusok figyelme. Kézikönyvek, enciklopédiák jó referenciát adnak 
róla. Megjelenik John Michael Krois monográfiája: Cassirer: Symbolic Form 
and History New Haven 1987; majd a közismert bibliográfia-sorozatban 
(Garland) egy szak-összeállítás: Walter Eggers-Sigrid Mayer: Emst Cassirer: 
An Annotated Bibliography. New York 1988. Krois pedig hozzákezd Cassirer 
művei amerikai kritikai kiadásához.

Érdekes módon ehhez képest meglepően csekély a német Cassirer-recepció. 
Természetesen a filozófusról rengetegszer beszélnek, kézikönyvekben 
mindenütt olvashatunk róla. A német szemiotikái tudománytörténetek és 
kézikönyvek azonban nem adtak elmélyült elemzést jeltudományi 
munkásságáról. Ez jól látszik a referenciáknak nem is annyira számából, mint 
inkább csoportosításából: gyakran az áttekintések készítői nem tartják 
fontosnak ahhoz Cassirert, hogy a rá vonatkozó hivatkozásokat külön is 
kiemeljük, noha ezek száma ezt lehetővé tenné. Frege, Wittgenstein, Bühler 
és Uexküll ilyen szempontból több figyelmet kaptak nála, noha Cassirer 
művei rendszeresen megjelennek, gyakorlatilag változatlan új lenyomatokban.

Jellemző, hogy a német szemiotika bibliográfiák csak Cassirer „új” könyvét 
Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs (Oxford 1956, Darmastadt 1965) 
említik, és egyetlen róla szóló monográfiát, ezt is amerikai tanítványa 
publikálta Hollandiában: C. H. Hamburg: Symbol and Reality. Studies in the 
Philosophy of Emst Cassirer The Hague 1970. Francia, orosz, stb. 
vonatkozásban sem más a helyzet.

Megemlíthetjük végül, hogy Magyarországon szinte megjelenésük után 
ismertté váltak Cassirer német korszakának főbb művei. Ezt kevésbé 
mondhatjuk el amerikai korszakának műveiről. A későbbi, szemiotikái 
újraértékelés is javarészt említetlen maradt nálunk. Szépe György és Horányi 
Özséb ugyan közük úttörő antológiájuk, A jel tudománya Bp. 1975. hasábjain 
Cassiremek a nyelvről, mint szimbolikus formáról írott könyve végéről az 
egyik általánosító részletet, ám még azt sem tarthatjuk véletlennek, hogy 
ugyaninnen nem a könyv elejéről Cassiremek a szimbolikus formák 
rendszeréről kifejtett gondolatait vették át. „A polgári filozófia a XX. 
században” című kismonográfia-sorozat számára készült Mezei György 
kötete: Ernst Cassirer (Bp. 1984). Ez pontos áttekintést ad az életrajzról, 
beszámol a fő művekről. Márcsak teijedelmi okból sem törekedhetett viszont 
teljességre. A szerző nem hangsúlyozza külön a szemiotikái szempontokat, 
egyáltalán ilyen kutatás fontosságát. Ezen kívül munkája éppen a Cassirer- 
reneszánsz kezdete előtt készült el, nem hivatkozik tehát az újabb kutatásokra, 
így is nélkülözhetetlen kiindulópont a magyar olvasók számára. Magam sok 
éve hangsúlyoztam, hogy nemcsak a magyar szemiotikának, hanem elméleti
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gondolkodásunknak is egyik legfájóbb adóssága Cassirer munkáinak meg 
nem ismertetése. Persze, ez olyan teijedelmű életmű, amelyet csak 
előtanulmányok után lehet megközelíteni. Ezek sorába szántam ezt a szemlét.

IV. A szimbolikus formák rendszere

Ha terminusnak és nem metaforának vesszük a „szimbolikus forma’' 
kifejezését, rögtön dimenzionálisan válik alapvetővé e fogalom. Cassirer 
ismeretelméletében ugyanis sem a „forma”, sem a szimbólum megnevezése 
nem egyedi, esetleges névválasztás. Az a benyomásom, hogy az utókor nem is 
igazán volt tisztában azzal, mennyire fontos e fogalmak pontos értelmezése.

A „forma” meghatározása látszik az egyszerűbb feladatnak, de csak 
látszólag. Cassirer a PhSF (Philosophie dér symbolischen Formen) I. 
kötetének bevezetésében, amelyet 1923 áprilisában Hamburgból keltez, két 
mozzanatot emel ki műve keletkezését illetően. Már ekkor egy többkötetes 
összegezést lát maga előtt, amelyet a maga rövid monográfiája (ez is majd 
ötszáz lapos), a Substanzbegriff und FunktionsbegrifF folytatásának tekint. 
Másrészt a nyelvvel foglalkozó első kötet előzményeiként nem 
szimbólumelméleteket vagy filozófiai munkákat említ, hanem nyelvelméleti 
(valamint a primitív nyelvekre vonatkozó) szakmunkákat. Ezeket Humboldt 
klasszikus gondolataitól (1805, a Wolfhoz írott levélben) eredezteti, majd 
megemlíti Wundt néplélektanát, Steinthal, Marty és Vossler műveit. Cassirer 
azt hangsúlyozza, hogy a nyelv önálló képződmény, következésképpen a 
kellően elméleti nyelvtudománynak is önállónak kell lennie -  úgy, ahogy ezt 
azóta sem utolért lényegrelátással már Humboldt állította. Ez tehát a 
voltaképpeni kiindulási pont. A PhSF egész felépítése (a nyelv és a mítosz 
elkülönítése) viszont nyilvánvalóan Wundt beosztására megy vissza. Nem e 
helyen szükséges Wundt gondolatrendszerének fejlődését megrajzolni, 
azonban a Völkerpsychologie 1910-től kezdve kiadott második (végleges) 
kiadásának beosztása már a következő: nyelv -  művészet -  mítosz és vallás -  
társadalom. Cassirer ezt a kiadást használta, amelynek alcíme is jellemző: 
„Eine Untersuchung dér Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und 
Sitté”. Cassirer tehát a társadalom (Gesellschaft) illetve a szokás/erkölcs 
(Sitté) helyébe teszi csupán a megismerés (Erkenntnis) fogalmát. 
Megemlíthetjük azt a hasonlóságot is kettejük rendszerezése között, hogy a 
nyelvet Wundt is, Cassirer is mintegy leíró módon mutatja be (persze ez már 
ekkor is általánosított, voltaképpen teoretikus bemutatás -  minden 
adatgazdagság és akríbia ellenére is). A társadalom, illetve a megismerés 
esetében már a reflexió a fontos: Cassirer is csak a „megismerés 
fenomenológiáját” kívánja nyújtani (nem magának a megismerésnek a
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bemutatását) -  amihez viszont rögtön hozzá kell tennünk, hogy itt a 
„fenomenológia” szó nem a korban közismert irányzatot, hanem a fogalom 
tágabb és eredeti értelmében körülbelül „teoretikus jelenségleírást” jelöl. 
Wundt végül is „néplélektani” keretben foglalkozik minden általa tárgyalt 
témakörrel, ezen belül a társadalom is a szokás/erkölcs is csak mintegy az 
emberi viselkedés mozgatórugójának tartott lélektani mozzanatok keretében 
jelenik meg.

Ez az az legszélesebb kör, amelybe illik Cassirer szimbolikus forma-tana. 
Amikor aztán Cassirer magával a nyelvvel foglalkozik, itt az egész leírást 
„Zűr Phánomenologie dér sprachlichen Form” néven összegezi, vagyis a 
nyelvnek nem a „tartalmát” vizsgálja, hanem azt a sajátos rendszert, amiben 
ez megjelenik, és ennek fenomenológiájához kíván észrevételeket tenni. Ez a 
tematikus szerénység („zűr”) arra vonatkozik, hogy nem meríti ki a nyelv (és 
a nyelvek) összes sajátosságait. És nyilvánvalóan azt is érzékelteti, hogy 
ugyan ügyel nyelvtörténeti és összehasonlító adatokra, igen gyakran 
hivatkozik a „primitív” nyelvekre, mégsem fejezheti ki a világ nyelveinek 
szinte végtelen sokszerűségét. Cassirer rendszerében a nyelv elsősorban 
kifejezőeszköz. Leírásakor a kifejezés (Ausdruck) a legfontosabb kategória. A 
problématörténeti részben viszont a legáltalánosabb nyelvelmélet érdekelte, 
Platón, Descartes és mások nézeteitől kezdve egészen a modem 
nyelvtudomány kialakulásáig. Ez Cassirer számára a neogrammatikus 
irányzatot jelenti, azokkal a nézetekkel, amelyek ma számunkra a 
strukturalizmus és szemiotika nyelvészetbeli megjelenését képezik (Saussure 
és a későbbi iskolák) itt nem találkozunk. (Valószínűleg ezért is maradt 
folytatás nélkül Cassirer nyelvelmélete a pre- és érett szemiotikában.) Ehhez 
jóval utólag csak azt tehetjük hozzá, hogy végső soron ez nem is lett volna 
könnyen összeegyeztethető Cassirer elgondolásaival. Bühler nyelvelmélete 
még közelíthető Cassireréhoz, ám a fonológia, strukturalizmus, a 
transzformációs grammatika már egészen más elvi alapokon állt. Tanulságos 
lenne viszont végiggondolni a modem szemantika és a beszédaktus-elmélet 
lehetséges kapcsolatait Cassirer rendszerével. (Ez azonban csak utólagos 
spekuláció lenne.)

Ez az a külső kör, amelybe beleillik Cassiremek a nyelvről, mint 
szimbolikus formáról közölt elmélete.

Ismeretes, hogy a három kötetes mű elején egy külön bevezető fejezet 
olvasható, másik megjelölése szerint a kérdés felvetése (Problemstellung). A 
négy alfejezetben a szerző a szimbolikus formákat és azok rendszerezését adja, 
majd „a jel általános funkciójá”-val foglalkozik, tárgyalja a reprezentáció és 
az ábrázolás általános kérdéseit. Voltaképpen ez a mintegy 50 lap Cassirer 
általános szemiotikája, amelyet éppen ezért nehéz összegezni. És amelyet 
igazán ritkán tárgyaltak ilyenként. Ez a rész nem könnyű filozófiai olvasmány
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hivatkozásai sem könnyítik meg a rövid áttekintést. Cassirer a maga 
dolgozatain kívül egy-két műre hivatkozik csak (Wundt, Humboldt), vagyis az 
előbb mondottakhoz képest nem másokra. És ez csak azok számára meglepő, 
akik nem látták e kötetet: nem ad valamilyen didaktikus, felsorolható listát a 
szimbolikus formákról.

A nélkülözhetetlen egyszerűsítésekkel a legfontosabb felismeréseket a 
következőkben foglalhatjuk össze.

Cassirer abból indul ki, hogy a lét megközelítését nem annak passzív 
leképezései (Abbilder), hanem az erre a célra létrehozott aktív szimbólumok 
(Symbole) biztosítják. Ezt a nézetét filozófiatörténeti érvelésen kívül Heinrich 
Hertz felismerését (Öle Prinzipien dér Mechanik Leipzig 1894) említi, aki 
szerint a természettudományos megismerés során „belső látképeket vagy 
szimbólumokat” (innere Scheinbilder oder Symbole) alkotunk, amelyek 
modellként szolgálnak. Nem pontos leképezései valaminek, hanem a 
megismerés folyamatában működő rendszernek tekinthetjük ezeket: ilyenek 
korábbi tapasztalataink eredményei, ehhez kapcsolódnak az új felismerések. 
Ilyen értelemben Jelek” (Zeichen) ezek, ahogy a természettudományban e 
fogalmat először Helmholtz értelmezte. Cassirer azt állítja, hogy a 
megismerésben ez a szerepe a nyelvnek („die Sprache dér Abbildtheorie dér 
Erkenntnis”). Nem az a fontos, pontos-e a nyelv, hiszen ez nem közvetlenül 
vonatkozik a valóságra, hanem egy olyan rendszer részeként működik, amely 
a valóságot áttételesen mintegy követi. Végül is ez a világfelfogás maga az 
értelem (Vemufit), amely a kultúrához kötött. Sok ilyen forma van, és nem 
lehet minden szellemi formát egy logikai forma alá rendelni (... „aller 
geistigen Formen in dér einen logischen Form”...). E formák szigorú 
rendszerezése értelmetlenség („überhaupt von einer strengen Systematik 
dieser Formen keine Rede mehr sein zu können”). Ezeknek a formáknak a 
filozófiája voltaképpen e formák története. Igen tanulságos azt a mondatot 
idézni, amelyben, ha nem is rendszeres bemutatást, mégis valamilyen 
felsorolást láthatunk (amely még a korábban említettnél is jobban hasonlít 
Wundt rendszerére): „als Sprachgeschichte, als Religions- und
Mythengeschichte, als Kunstgeschichte u.s.f.”

Cassirer jel-fogalma igazán különleges. A fenti értelemben vett 
szimbólumot tekinti jelnek, megemlítve, hogy ezek története és felhasználása 
elválaszthatatlan a tudományos megismerés történetétől. Sőt, valamilyen 
tartalom fogalmi meghatározása voltaképpen éppúgy a tudományos 
megismerés, mint a jelhasználat keretébe tartozik. („Dér Akt dér begrifflichen 
Bestimmung eines Inhalts geht mit dem akt seiner Fixierung in irgendeinem 
charakteristischen Zeichen Hand in Hand. So findet alles wahrhaft strenge 
und exakte Denken seine Halt erst in dér S y m b o 1 i k und S e m i o t i k.” 
(id. mű 18.) Ez rendkívül világos felismerés, és az 1920-as években a német
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filozófiában ritka volt a jel (Zeichen) és a szemiotika (Semiotik) fogalmainak 
ilyen egyértelmű és pontos használata.

Viszont erről az összefüggésről nem is mond többet Cassirer. A 
szimbólumot, nyelvet, tartalmat továbbra is a nyelvelmélet és a 
filozófiatörténet keretében megszokott módon használja.

A bevezetés harmadik részfejezetében azt a kérdést érinti, milyen legyen a 
nyelv, a művészet és a mítosz elemzése. Ezt filozófiai problémának tartja és 
végül az ismeretkritikai „dedukció” módszerét mutatja be javaslatként. A 
negyedik, záró részfejezet pedig az emberi megismerés tényeiként tárgyalja 
ennek megvalósulásait. Feltűnő, hogy itt a nyelv, művészet és mítosz szerepel 
témakörökként. Ezekben a képek, jelek sajátszerűsége vizsgálandó, 
amelyekről Cassirer sosem felejti el megismételni, hogy nem közvetlen képei 
a valóságnak.

Ennél többet itt sem kapunk (legfeljebb a jelszerűség egyes vonásainak igen 
gondos filozófiai terminológiájú jellemzését). Cassirer szemiotikája végül is 
egy keret, lehetőség, amelyet másnak kell kitölteni.

Anélkül, hogy a megjegyzések Cassirer elgondolásainak elvetését 
javasolnák, a következő pontokon tarthatjuk e felfogást kifejtetlennek -  
legalábbis a mi szempontunkból.

Noha a konkrét fejezetekben nagy empirikus anyag általánosítására kerül 
sor, Cassirer végül is nem foglalkozik az egyes jelekkel, egyes 
jelrendszerekkel, ezek sajátszerűségével. Számára is létezik ugyan a 
társadalmi és történeti horizont, de ezt egy nagyon is áttételes módon 
képviseli. Nem a jelek, képek, szimbólumok kialakulásáról, fejlődéséről, 
változásairól beszél -  hanem az ismeretelméleti problématörténetet adja. Nem 
igazán használja a jel-rendszer fogalmát sem, noha azt többször is 
megfogalmazza, hogy maga a kép, szimbólum is rendszerfogalom. Mint 
ahogy ilymódon nem jut el a Jelrendszer” szemiotikái értelmezéséhez, azok 
az általa fontosnak tartott kategóriák (pl. tér, idő), amelyekkel a szemiotika 
egyes irányzatai olyan előszeretettel foglalkoztak -  nála nem válnak külön 
problémakörré. (Megemlíthetem viszont, hogy az sem mind szemiotika, amit 
ilyen címen a „tér/idő”-kutatók előadnak.)

Csak látszólag mellékes kérdés, hová lett a művészet Cassirer könyvéből, 
ami itt a bevezetésben még a harmadik szimbolikus formaként többször is 
megemlítésre került. Cassirer maga utal művészettörténeti írásaira, ám ott 
végül is soha sincsen olyan pontosságú és részletességű tárgyalás, mint a 
PhSF köteteiben. Nem tudok választ adni e kérdésre, csupán arra 
gondolhatunk, hogy itt a művészet (Kunst) nem a maga teljességében 
szerepel, hanem csak olyan vonásai összességében, amelyek a nyelvben vagy a 
mítoszban megvannak. Vagyis a művészet (képzőművészet) kifejezésvilágára 
tematikus szimbolizmusára (pl. az „örök” témák és hősök), műfaji
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sajátszerűségére gondolhatott. Mindenképpen sajnálhatjuk azonban, hogy 
nem írt e problémáról is külön könyvet.

Noha a legrövidebben, mégis tanulságos nyomon követni, hogyan fogalma
zódik meg ez a rendszerezés a mai szemiotika áttekintéseiben.

Donald Phillip Verene (filozófiatörténész, akinek két „specialitása” Vico és 
Cassirer, és aki 1964-ben áttekintő bibliográfiát adott közre Cassirerről, majd 
rendszeresen szemlézte a rá vonatkozó kutatásokat, 1979-ben pedig 
tanulmánynak is jelentős és teijedelmes bevezetéssel látta el az általa 
szerkesztett kitűnő antológiát: Symbol, Myth, and Culture: Essays and 
Lectures of Emst Cassirer New Haven), az 1986-ban megjelent, ám néhány 
évvel korábban írott címszóban: Cassirer, Ernst in Encyclopedic Dictionary of 
Semiotics General Editor: Thomas A. Sebeok. Vol. I. Berlin -  New York -  
Amsterdam 1986. 103-105) a következőkben foglalja össze a szimbolikus 
formák rendszerét (hivatkozásokkal, amelyeket itt nem szükséges 
megismételni). Cassirer 1923-29 közti fo művében azt a szimbólum-felfogást 
követi, amely a hegelianus esztéta, Friedrich Theodor Vischer Das Symbol 
Leipzig 1887 c. tanulmányában, illetve Hertz már említett 
mechanikaelméletében (1894) fogalmazódtak meg. Eszerint a belső képzetek 
a szimbólumok (innere Scheinbilder oder Symbole). Ez végső soron egy 
idealista „idea-tan”, amelynek klasszikusai Platóntól Kantig követhetők, 
amint Cassirer először Dér BegriíT dér symbolischen Form im Aufbau dér 
Geisteswissenschaften c. ismert dolgozatában kifejtette (1923), e 
szimbólumokban a szellem (Geist) bizonyos tartalmi-formai összefüggéseket 
(Bedeutungsgehalt) fejezi ki úgy, hogy ezeket egy érzékileg konkrét jelhez 
(sinnliches Zeichen) kapcsolja. Ami e formák felsorolását illeti, Verene is az 
általunk idézett mondatokat említi, hivatkozik azonban arra, hogy Cassirer 
másutt az erkölcs, jog, sőt a gazdaság (Sitté, Recht, Wirtschaft) 
érzékeltetésére is használja ugyanezt a kifejezést. Természetesen a 
háromkötetes szintézisben számtalan konkrét értékelés, továbbá mutató 
megállapítása található, és a terminológiai szigorúság is követendő. Ezt 
összegezni azonban csak tüzetes munkával lehet. Verene nem hangsúlyozza 
azt, hogy a kései Cassirer jelelmélete más, azonban az An Essay on Mán 
(1944) hivatkozásaiból kiderül, hogy voltaképpen ez egy új, kultúraelméleti, 
viselkedéselméleti, sőt akár egy biológiai jellegű szimbólumelmélet keretében 
érthető meg igazán.

A közismerten legjobb szemiotikái kézikönyvet a német anglista 
szemiotikus, Winfried Nöth készítette. A német eredeti Handbuch dér 
Semiotik (Stuttgart 1985) már egy „bravura solo” volt (ahogy Sebeok a Times 
Literary Supplement hasábjain ezt minősítette), az amerikai kiadás pedig 
mind teijedelmében, mind higgadtságában társtalan eredménye a 
szemiotikának, arra is példaként, hogy csak egyetlen szemiotikus képes arra,
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hogy e sokágú tudományt egyetlen módszertani és stilisztikai egységbe 
foglalja (Handbook of Semiotics. Bloomington -  Indianapolis 1990). Nöth 
különböző összefüggésekben említi Cassirer nézeteit, 4.2.2. részben pedig 
külön is foglalkozik a szimbolikus formák filozófiájával. Felsorolja azokat az 
újabb műveket, amelyekben végre Cassirer szemiotikái tipológiája a maga 
méltó értékhelyét foglalja el (Malmberg 1977, George 1978, Steiner 1978, 
Krois 1984, Göller 1986, Ranea 1986, Roggenhofer 1987 -  amint az 
évszámokból látható, egy viszonylag zárt korszak eredményei ezek). Noha 
nem hallgatja el a kifogásokat sem, végül is egyetértve idézi Oswald Ducrot és 
Tzvetan Todorov véleményét (Dictionnaire encyclopédique des Siences du 
langage Paris 1972, 116. az 1981-es angol változatban 87. lapon), amely 
szerint a modem szemiotika harmadik forrása („une troisičme source de la 
sémiotique modeme”) Cassirer szimbolikus forma-elmélete lenne. Nöth 
véleménye szerint Cassirer „pánszemiotikus”, aki az embert, mint 
szimbólumhasználó állatot (animal symbolicum) fogja fel. Nöth azt 
hangsúlyozza, hogy Cassirer felfogása szerint a valóságtól függetlenek a 
szimbolikus formák, ezek az emberi valóságelsajátítás eszközei. 
Természetesen ő is az ismeretelméleti-filozófiai felfogást hangsúlyozza. A 
szimbolikus formákat végül is a jelentés határozza meg, és ezek mindegyike 
különbözik a többiektől. Nöth szerint Cassirer a következő szimbolikus 
formákat különítette el: nyelv, mítosz, művészet, vallás, tudomány, történelem 
(Nöth id. mű 36.). E formák nem utánozzák, hanem alkotják az emberi 
valóságot. Voltaképpen a társadalom is ebben az összefüggésben létezik, s ez 
az egész rendszer természetesen ismeretelméleti összefüggésben értelmezhető. 
Nöth is lát különbséget a „német” és „amerikai” szakasz között Cassirer 
életművében, ám ezt nem hangsúlyozza döntő tényezőként.

E kép reális, természetesen további résztanulmányokra ösztönöz. Akár 
egységes, akár két részre szakítható Cassirer életműve, akár mindenben 
helyeselhető, akár lényegében újrafogalmazandó, mindenképpen 
megkerülhetetlen a modem szemiotikaelmélet számára. És minthogy a 
szimbolikus formákat állította kutatásai középpontjába, a „szimbolizáció” (= 
szimbólumhasználat és szimbólumlétrehozás, -értelmezés) szempontjából 
döntő fontosságú. Ilyen teljedelemben és minőségben e században más nem 
foglalkozott e témakörrel.

Általános elméletté ritkán fejlesztették tovább. Magam egyetlen munkát 
ismerek (amely azonban tudtommal elkerülte a nemzetközi közfigyelmet). 
1978-ban jelent meg Iván (D.) Ivić könyve Čovek kao animal symbolicum. 
Razvoj simboličkih sposobnosti (Beograd). E maga is közli, hogy Cassirer 
felfogását követi, és nemcsak a „kései/amerikai”, hanem a „korai/német” 
korszakból is. Ugyanakkor ez a hallatlanul érdekes munka végül mégsem 
Cassirer művének folytatása, hanem több mint száz pszichológus, nyelvész,
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szociológus stb. gondolatait hasznosítja. Vagyis, ez sem pótolja Cassirer 
szimbolizáció-elméletének önálló összegezését.
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UTASI CSILLA

KOSZTOLÁNYI REGÉNYÍRÁSA

I. Babits a Kosztolányi halálára írt gyászbeszédben „versen iskolázott íród
nak mondja fiatalkori barátját, aki „külön tanulmány tárgyává” tette a próza 
titkait, aki „még a prózában is a vers isteni könnyűségét, tökéletességét és 
tartalmatlanságát kereste”1. Babits írásában hangsúlyozza, képtelen őt 
másképpen, mint önmagán át nézni. Kosztolányi alakja ennélfogva Babits 
testrészein át a tőle való távolság pontos, negatív lenyomatában jelenik meg.

Rónay György is Kosztolányi prózájának versen iskolázottságát emeli ki A 
kulcsról írva: „Megállapíthatjuk előadásmódjának szigorú tárgyilagosságát, a 
járulékos díszítő elemek teljes mellőzését, stílusának szándékos 
visszafogottságát, szürkeségét, lekerekítettségét, továbbá azt, hogy mind az 
elbeszélésben, mind a atmoszférateremtésben szinte pusztán csak a lehető 
legpuritánabban kezelt, tényközlő nyelv immanens, magában a nyelvi 
anyagban rejlő lehetőségeit használja... Ez az, ami A kulcsban (és 
Kosztolányi effajta novelláiban) látszólag a legköltőietlenebb; valójában 
azonban ez az, ami leginkább költőre vall: a szóhasználat föltétlen biztonsága, 
minőségi súlya, tévedhetetlen pontossága, ez sokkal inkább sajátja a versnek, 
mint a prózának.”2

A kezdetben verset és novellát egyaránt író fiatal Kosztolányi egyedül a 
lírát ismerte fel a tehetségéhez méltó kifejezési formának, és a tehetséghez 
méltó kifejezési formának általában, azt vallotta, számára vers vagy novella, 
egyre megy. Első versesköteteinek anyaga formai sokrétűségével tüntet, a 
modem magyar költészet mintakönyvét hozza életre. Korabeli novellái 
költészetével párhuzamosan szecessziós-szimbolista létállapotokra futnak ki. 
Örley István, 1943-as, Kosztolányi összegyűjtött elbeszélései fölött tartott 
szemléjében3 a tízes évek végén a novellák stiláris és hangnembeli váltásában 
érzékeli a próza kezdetét. A próza kezdete, a mű időrendjének tanúsága 
szerint, egyben a regény jelzete is.

Próza és költészet töréspontja Kosztolányi életművében több pusztán 
filológiai érdekességű ténynél. Költészet és próza törése, vagy ami annak 
látszik, a Kosztolányi-műben a mű folyamatosságának szolgálatában áll. „A 
naggyá érés Kosztolányinál zökkenők nélkül (...) történt, és sohasem 
fejeződött be” -  íija Szabó Lőrinc.4
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Kosztolányira nem Babitson át nézve, Babitsra annyira támaszkodva, 
amennyire testrészein át fiatalkori barátja alakjára látni, kitűnik, hogy 
Kosztolányinak nem fiatalkori arcképéhez, hanem fiatal idejének delelőjén 
álló arcképéhez van joga (Nemes Nagy Ágnes), mint mindenkinek. A reflexió, 
a kimerevített pillanatkép fiatal arcképében mindig a hiányt éri tetten. 
Kétségtelen, hogy ami az előzményben hiány, az elkövetkezőben az az 
előzményre vonatkozó kiegészülés. Ami a mű elsődlegesen lírai részében 
hiányként mutatkozik, az a prózai részben a hiányra vonatkozó kiegészülés, 
annak tüneteként, hogy a prózát a hiány készteti. Próza és nem próza 
különbsége Kosztolányi delelőpontján álló arcképét örvénylésében mutatja.

Első kötetének versanyagában nem különül el a Babitséhoz hasonló egyéni 
hangvétel és forma, és ez azt jelenti, hogy a formai sokrétűség a mérvadó 
jegye első kötetének. Kosztolányi érzékelte a fiatal Babitsot foglalkoztató 
kételyt, „a mindenséget vágyom versbe venni, / de még magamnál tovább nem 
jutottam” kérdését, de Kosztolányi Babits kérdésére mást felel, és mást „a 
szellemnek, az emlékezésnek és a fantáziának” többi „anyagtalan, nagy 
erotikusáénál is (Szabó Lőrinc). Amíg Babits költészetében a kiáramló, a 
mögötteseket tapasztaló, a zuhatagos szerkezetű, a personák és alakmások 
álruhájában legsajátabb Babits-vers maga válasz a kételyre, Kosztolányi 
változatos versszerepeiben a szerep létét éli. Kosztolányinak a minden emberi 
magatartásmód viszonylagosságának belátásából táplálkozó szkepszise (amely 
szkepszis talán nem is a dolgok szemléléséből, hanem az esztétikai 
létmódjának tapasztalásából következik) az értelemnélküliség határáig 
kitágítja vagy leszűkíti énjét. A kétely az én határtalanságában megnyilvánuló 
teljhatalmát minden emberi személyesség és magatartásmód viszonylagosság
tudatából eredezteti. Kosztolányi versének szerepe a határtalan, tulajdonságok 
nélküli én mozgásának lehetősége. Az én korlátlan alakoskodás birtokába jut. 
A szerepeken túli, tartalom nélküli én egy részlegességhez, a vers területéhez 
közeledve diadalmaskodik, a vers területét odahagyva függetlenedik. A 
határtalan én a végtelen alakoskodás abszolúttá fokozottságában a szerep létét 
éli a szerepben.

A szerepeken túli én az a hiány, amely a prózát előhívja, a próza 
tartalmazza ezt a hiányt. A próza nem ad feleletet az én hiányára, a léte 
kiegészülés mert minden prózának vége szakad, a vég szempontjából pedig 
maga sem több mozgásnál. A próza egyszerre szerep és szerepen kívüliség (a 
kívülkerülésben határozódik meg az én). Mindebből következik, hogy mert a 
Kosztolányi-próza nem költői próza, hanem valódi, értelmezésekor ezért az 
örvénylés iramában váltja egymást, az, hogy mi volt a próza Kosztolányi 
számára.

II. A novella prózává formálódását annak a minőségnek a felbukkanása 
jelzi, amelyet Németh Andor ispassibilitének nevez kritikájában5. Örley István
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említett, 1943-as írásában azokat a szakaszokat emeli ki a novellákban a 
szenvtelenség ellenében, melyeken az írói szemtelenséget, az impassibilitét 
áttöri „a szívbe csapó igazi érzés rejtett felmagasztalása, mely közvetlenül 
leheli arcunkba egy másik, egy harmadik, minden embersorssal való 
rokonságunkat. Mert csak az ilyen pillanatot ismerte el -  csupán a szívbe ütő 
érzést ismerte el, s nem azt, amelyhez a töprenkedés és bölcselkedés adja meg 
hozzájárulását”6. A kívülkerülés a Kosztolányi-próza alapmozdulata.

Karinthy az ötvenéves írót a huszonöt éves tanítványának mondja 
tanulmányában7, akinek művészösztöne szabadon mozog az élet tárgyai 
között, a hétköznapok változatlan, mozdulatlan látószögével szemben. 
Kosztolányi tanítója Karinthy szerint a legnagyobb mester, valamennyiük 
közös mestere, az anyag.

A próza külön entitása eszerint fölteszi, hogy a stílusművészetnek, a 
formatisztaságnak nem az általánosan értett formai tökély a célja, hanem a 
prózának megfelelő, az, amitől valamely írás prózának minősül. A próza 
érzék dolga, meghalad, úgy, ahogyan, Georg Símmel más tárgyú 
tanulmányának szakaszát idézve: „az egészen nagy emberek nagysága abban 
áll, hogy nem egyértelműek, hanem mindenki számára sajátosan érthetőek, s 
mindenkit saját lényegének irányában emelnek túl önmagán”8. Kosztolányi 
Ábécé-jében könyv és olvasója egybeolvadását említi ennek kapcsán. Az író 
és könyve, Simmellel szólva, Róma, amelyet megtekintésekor: „Ha nem 
érezzük nyomasztónak, hanem éppen a személyiség legnagyobb magaslataira 
érkezünk, akkor ebben bizonyosan emberi belsőnk fölfokozott öntevékenysége 
tükröződik”9. A városhasonlatot végsőkig feszítve: a prózának találkozás
jellege van.

Kosztolányi a regény és novella különbségét az Ábécé-ben abban látja, 
hogy amíg a regény „zárt világba vezet bennünket, ahol minden ember, 
minden bútor régi ismerősünknek rémlik... Ezzel szemben a novellában az 
ajtók nyitva maradnak, az alakok meglepetésszerűen toppannak elénk, a 
tárgyak csak kellékeknek tetszenek”10. A kérdés azonban nem novella és 
regény kérdése elsődlegesen, hanem a tágan értett próza mibenlétéé. Bahtyin 
Dosztojevszkij-monográfiájában a költői nyelvről a következőket állapítja 
meg: „A költő soha nem teheti meg, hogy saját költői tudatát, saját 
elgondolásait szembehelyezze azzal a nyelvvel, amelyet használ, mivel teljes 
egészében azon belül van maga is, s ezért a stílus határain belülről nem teheti 
azt a tudatosítás, a reflexió, a viszonyítás objektumává. Számára a nyelv csak 
belülről, saját intenciójának működésében adott, nem pedig kívülről, a maga 
objektív sajátszerűségében”11. Kosztolányi állítása szerint: „A vers és próza 
közötti különbség nem is abban van, amint általában hiszik, hogy egyik 
dallamos s a másik dallamtalan, hanem abban, hogy a vers az érzelmi élet 
zenéje, a próza pedig az értelmi életé”12.
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A Kosztolányi-regények nem élnek a regénynyelv destrukciójának egyetlen 
eszközével sem. A regények látszólagos hagyományosságának miértjére talán 
az a magyarázat, hogy Kosztolányi a regény egész nyelvét vonja az értelem 
ellenőrzése alá, a regény nyelvének egészét a regényszerűség ismérvéhez 
csatolja. A szakirodalom egyetért abban, hogy a Kosztolányi-regények a 
lélektani és szociológiai rétegeken túl létértelmezési vagy léttani, létbölcseleti 
rétegeket is tartalmaznak. A Kosztolányi-mondat az általános vázára feszül, 
érzéki közvetlenségben hordja önmagától elvonatkoztatott mondatideálját. 
Kosztolányi prózájának létértelmezési rétegét a benne szereplő mondatok 
egyenletes átjártsága közvetíti hozzánk.

III. A nem megszakadó, folyamatos költészetbeni mozgás, bár nem áll 
szándékában, versrészletek véletlen tárgyi és hangulati analógiájában, 
ismétlésében meghatározza az ént. az énmeghatározás elkerülésére, az én 
korlátlan szabadsága céljából a figyelem súlypontja a versben megvalósulóra, 
az irodalmi érzékre kerül át, és ez én arcvonásain átütnek az irodalmi érzék 
jegyei. Kosztolányi önmagát tekintette jogalapnak a kiválasztáshoz, semmiben 
sem hitt, egyedül önmagában hitt, miközben az önmaga feloldódik határai 
meghatározhatatlanságában, egy érzék cikázásába tűnik át. A mozgás 
szemlélése és a mozgás öntudata a próza újdonsága és kockázata. A próza 
művészetet teremt, a legközvetlenebbül elhalad a művészet melett, ebben 
egyforma arányban keveredik a dac és a kétségbeesés. Kosztolányi esetében a 
költészeti mozgás öntudata a próza perzselő, hajszálpontos középpontja és 
esendősége.

Az életben a választásnak a rendet fölforgató viszályt előző állapot 
visszaállítása a tétje. Minden életbeli választást a mélyén a világrend hite 
határoz meg. A művészetbeni választás mozgást, a korábbi állapottól való 
eltávolodást eredményez, amit a mozgás öntudata folyamatosságnak, szinte 
mozdulatlanságnak érzékel. A művészetbeli mozgás nem a forma mentén 
halad, hanem az érzék fölöttese szerint. Aki a létben jár, az maga is lét. A 
mozgás nem maradéktalan, a léttel találkozás pillanatát senki nem élheti meg. 
A prózát követő reflexió késése abban nyilvánul meg, hogy a mozgás 
nyomába eredve, a mozgást forma menti darabjaira szétesetten találja. A 
forma a léttel találkozás pillanatában születik. Amit a forma bezár, abban 
folyamatos, meg nem szakadó tartamban történik a léttel találkozás, de 
tettenérhetetlenül. Az olvasót az olvasás végéig a létélmény atmoszferikus 
hatalmában tartja. A próza mégsem az olvasás, hanem a prózamozgás 
megszakadásának résén vetül ki a világra, világvonatkozása a mozgás 
megszűnésének mozzanatában van.

Ha a próza folyamata egyszerre szerep és kívülkerülés a szerepen, a szerep 
létének szemlélése és új hiány geijesztése, ha a próza a mozgása öntudata, 
előzményeiből tisztán áll elénk, hogy a Kosztolányi-próza mindenekelőtt a
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próza mibenlétéről szól. Ottlik Géza említi, hogy amit Gide szép, dagályos 
mondataiból sohasem lehet megtanulni, azt Kosztolányi és Babits 
kézzelfoghatóan megmutatták.

A szerep nem végső, kielégítő meghatározása az élni tényének, az ént az 
élni meghatározásának képlékenysége a szerepben, mozdítja ki alakoskodó 
mozgása biztonságából.

Amíg általában a prózában a tárgyak hálával gondolnak és tekintenek 
vissza a mozgásra, melynek a létüket köszönhetik, a Kosztolányi-próza 
elszabadul az ilyen fajtájú jelentésességtől. Prózájában a mozgás személyes 
előrehaladása a próza általánosát hordozó tárgyakat teremt, a tárgyak terepe, a 
mozgás személyességén kívüli terep mégis az én horizontja. A „versen 
iskolázott”-ságot a prózamozgás jelentéstől elszabadulása jelzi. A tiszta érzék 
ezzel tiszta kétellyé lesz. Minél mélyebbre halad a mozgás, annál erősebb a 
szkepszise, minél könnyebb és világosabb, amit létrehoz, annál nehezebb. Az 
eméletek a próza tartalmát íiják le, a reflexió késésében a mozgása kép és 
forma. A próza mozgása megmutatja a művészet általánosát, de nem 
határozza meg, a meghatározását maga sem tudja: „A költő munkája 
öntudatlan. Nem kereshet úgy élményeket, mint az útirajzíró, aki elutazik 
idegen országba, hogy azt, amit ott lát, leírja. Az ő élménye messzebb van, az 
öntudatlan országában. Ha megtalálta, már elvesztette, ha megértette, már 
nem érti, ha eszébe jut, már elfelejtette. Csak úgy bukkanhat rá, hogy az 
emlékezés és önelemzés maga a művészet érzéki beteljesülésévé válik, s 
voltaképp akkor tudja meg, hogy mire akart emlékezni, hogy mit akart 
magáról kideríteni, amikor verse már elkészült...”13.

Kosztolányi a prózát az álomhoz hasonlította: „Itt (...) teljesen az álom 
logikája érvényesül. Nem is arról írunk, hogy mik vagyunk, hanem elképzelt 
egyéniségünkről, vágyainkról, melyeket csodálatosan beteljesítünk, 
hiányainkról, melyeket kegyesen megszüntetünk, szóval épp ellenkezőjéről 
annak, ami van. Ennélfogva minden regény megfordított önéletrajz: az író 
önéletrajzának eltorzított, toldott, megfejelt, álom által átnézett »tetemesen 
bővített és javított« kiadása, de mégis önéletrajza, mert az álomban, akár 
másokról, akár magunkról álmodunk, mindig csak rólunk van szó”.14 Nem 
azon van a hangsúly, hogy mindenki létben járását az én korlátozza, mely 
neki megadatott, hanem énje valódi korlátain. Korlátait tapasztalva juthat túl 
az énüresség elméleti kísértésén. Nem az én üres, hanem minden olyan 
képzet, amelyet végsőnek fogad el önmagáról. Az elfogadás mindig választás 
kérdése, mindenkinek a szabadságában áll. Kosztolányi prózájában az 
énüresség tartalmi kísértésétől szabadult meg.

Egyedül az esztétikai területén határozódik meg, mi az én, de ez nem jelent 
önkifejezést, alkalmasint az önkifejezés ellentétét jelenti. A próza 
elidőzésjellege elidőzés az énben, amint a forma távlatából látszik. A mozgás
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individualitása, a forma a lét anyagából van. Az irodalmi mű egyszerre 
kevesebb, mint a lét, hiány és elérhetetlen értékesség ugyanabban az időben.

A Kosztolányi-mű valamivé válása, miközben a „valamivé lett” nem 
következménye semminek, fölállítható, elvonatkoztatott törvényszerűségei, az 
elméleteken túl, valamilyenné lett tárgyiságára nem adnak magyarázatot, 
belülről, alakulásából az én állandója melletti folyamat, az irodalmi érzékhez 
visszatérő mozgás. Kosztolányi valamivé lett műve anélkül rögzíti 
irodalmisága szempontjait, hogy tartalmai irodalmias tartalmakká lennének. 
Az irodalmivá lett tárgy a véletlenével együtt lép a próza folyamatába. A 
mozgás a tárgyat teremti itt, a tárgy pedig a véletlen fogalmába áttűnő 
véletlenével a mozgás szabályát.

A szakirodalom Kosztolányi költészetében az időben előrehaladva új, 
póztalan személyesség hangjaira figyel föl. Kosztolányi versszerepei ebben az 
időben egyetlenhez közelednek, amely megőrzi empirikus énjétől való 
távolságát, szerepek sokaságának lehetőségét fönntartja maga mellett. Mintha 
benne Kosztolányi egyetlen olyan szerepét hozta volna létre, amelyben a 
szereptelenséget bemutatta. A Sonntagskind alkata (Nemes Nagy Ágnes) 
minden elkövetkező történésben látta a halált. A halál az emberi élet 
eseményeinek menthetetlen kisszerűségében szilárdul meg. Az élet 
voltaképpen nem is más vagy több kisszerű események véletlen soránál, pedig 
a halálnak egyetlen esemény is elég. És ha valamely élet csupa nagyszabású, 
fölemelő pillanatból állna is, a halálhoz képest még az ilyen élet is semmisnek 
bizonyulna. Az én, amilyen mértékben emlékezetével és értelmével rálát a 
megéltek sorára, élményei olyan mértékben az önismeret képtelenségéről 
tanúskodnak. Kosztolányi 1933-as naplójába írta: „Az élmények csak arra 
vannak, hogy emlékeket állítsanak bennük, s maguk a legösztönösebbek sem 
szólnak semmit hozzánk”15. Az élettörténések szilánkjai előtt állva a művészi 
érzék szenvtelensége, amellyel megnyilvánulni akar, halálos vonásokkal 
ruházódik föl. Ez az a pont, ahol egymás alakjába vált át a mindig azonos, az 
érzék és a véletlen. A művészi érzék nem tévesztheti maga elől a halált, ezért 
halálossá lesz maga is. A szenvtelenség, amellyel teret akar nyerni, az élet 
valamilyenségének vagy bármilyenségének halálosságából, az emberi élet, a 
személyesség végességéből táplálkozik.

Kosztolányi elhíresült naplójegyzete: „Engem igazán mindig csak egy 
dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok ember, mióta a nagyapámat 
láttam holtan, kilencéves koromban, azt az embert, akit talán legjobban 
szerettem akkor.

Költő, művész, gondolkozó is csak azóta vagyok. Az a roppant különbség, 
mely élő és halott közt van, a halál hallgatása megértette velem, hogy valamit 
tennem kell. Én verseket kezdtem írni.”
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„Ha nem lenne halál, művészet sem lenne.”16, a mondatai mögött 
kirajzolódó irányt, a regény utalásrendszerét meghaladó imaginárius sodor 
jelzi, amelyet az olvasás érzékel. A sodort a halál gondolata előzményként 
meghatározza. A regény és a próza háttér-kiteijedésének mibenléte nem mond 
ellent a Kosztolányi-irodalom talán legfontosabb tanulmányának, melyben 
Ottlik Géza a boldogságot állítja Kosztolányi központi témájául, mert a 
boldogság Kosztolányinak valóban központi tárgya. Á Kosztolányi-mondat a 
boldogság tiszta objektumait a művészet általánosára tekintettel hozza létre, a 
művészetet pedig valamivé lett, egyszeri és megismételhetetlen „maga 
magának megszerzett” érvényéből vezeti le, a halálgondolat előterében áll.

A halálgondolat következményként Kosztolányi nem szépirodalmi, hanem 
publicisztikai jellegű írásait is befolyásolja. A művészet halálos iránya nélkül, 
de az élet dolgaiban való állásfoglalás nélkül is, ezek az írások stílusérzékét, 
nyelvérzékét kötetlen mozgásban láttatják. A stílus Kosztolányinak úgy adott 
a nyelvben, ahogyan, T. S. Eliot meghatározása szerint, a klasszicitás 
mindenkori egyik ismérve az, ha a költő önnön zsenialitása helyett a nyelv 
zsenialitását világítja meg és fedezi föl, amelyen alkot.

IV. Az 1920-ban napvilágot látott Nero, a véres költőben, Kosztolányi első 
regényében A rossz orvos, regényszerű, hosszabb elbeszélése Poppea és Nero 
párbeszédeiben él tovább. Poppea és Nero dialógusa az egyetlen kötelék 
regényei és a regényt előző prózája között, amint erre Bori Imre is utal 
Kosztolányi-monográfiájában. A Nero...-t Thomas Mann a szerzőhöz szóló 
levelében „művész- és császárregény”-nek nevezi, a Nero... nem történelmi 
regény a szó eredendő, XIX. századi értelmében. Leírásainak tárgyi és 
hangulati anakronizmusai, a kénes gyufa, az Acta Diumalis című napilap, a 
Citerások Egyletéről készült tabló, a szabadkai-budapesti ősz hangulatának 
azonosítása a rómaiéval, szándékos eljárások eredményei. Az ismerős, 
kortársi tárgyak áttűnése a római környezetbe, a római környezet olyan 
ismeretlenségét jelzi, amelyet a dolgok és a tárgyak jelenbeli hallgatása 
közvetít hozzánk. Az ismeretlen Kosztolányi számára mindig több, mint az 
ismerős, meghaladja azt. Kosztolányi a rómaiság részleteiben, a hitvilág és a 
szokásrend érdekességeiben az ismeretlent szemléli. Úgy szemléli a római 
kori viselkedésmódok és szokások különösségében az ismeretlent, ahogyan a 
jelenünkben az egész tárgyakra oktrojált légkörében a tárgyak és 
viselkedésmódok különösségét nem látjuk meg.

Kosztolányi korai novelláinak kényszere, a mindennapi tárgyak 
szimbolikussága a regény római rétegének megalkotottságában feloldódik. 
Kortársi világának a római környezetbe átkerült tárgyai és hangulatai azért 
lehetnek kívül a szimbolizáció folyamatán, mert a próza folyamatán belül 
állnak. Az idő minden múltbeli használati tárgyat műalkotássá avat. A 
regényben a rómaiság érintetlen az idő közti munkálatától, a
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megszerkesztettségével művészet. A Nero nem azoktól a gondolatoktól 
művészregény, melyeket hősei vallanak a művészetről, hanem 
környezetrajzainak megalkotottságával, hangsúlyos, szándékos művészethez 
tartozásával.

Szegedy-Maszák Mihály Nézőpont és értékszerkezet A véres költőben17 
című tanulmányában a belső nézőpont túlsúlyát figyeli meg a regényben, 
melyhez az elbeszélő részvéte társul. Az elbeszélő nézőpontja háromfelé oszlik 
a regényben, Nero egyszerre külső és belső nézőpontjába, Britannicus külső 
nézőpontjába és Seneca külső szempontjába. Seneca belső mozgalmai nem 
állapotok, hanem reakciók, ezért állítható, hogy az elbeszélő alakját külső 
nézőpontból figyeli. Senecának egyedül a halála állapot. Az elbeszélés halálok 
mentén jut előre. Az áldozatok, Britannicus, Octavia, Agrippina, Poppea, sőt 
maga Nero is, nem halnak meg, csak halottakká lesznek. A regényben 
egyedül Seneca hal meg. Az elbeszélést érintő önirónia nyomaként kell 
fölfognunk a tényt, hogy az elbeszélő Seneca haláláról semmit sem tud.

Nero első tapasztalatában, Claudius császár megöletésének látványában 
egybeér a gyilkosság és a természetes vég. Akit megölnek, az mindig kettős 
halált hal, egyszerre erőszakos és természetes halál áldozata. Claudius császár 
megöletésének látványa tükörként szolgál Nero belsejének erkölcsi 
parttalanságához. Nero önkénye a korlátlan hatalom önkénye, lelkiismerete a 
szó lélekismeret értelmében csökevényes. A öntudat világszerűen övezi, mint 
a világ eltorzult arca. Nerónak, ameddig Seneca az irodalomra, mint az 
unalom elűzésének a módszerére nem hívja föl a figyelmét, az irodalom tárgy 
a tárgyak között, és utána sem más, mint a tárgyak hatáspontjában létező énje. 
A dilettánsság a világ szemléletének egyféle kényszerével azonos, Néróban a 
legbensőbb életként a világszerű hat. A forma elzár, Nero között és a 
művészet között önmaga és a világ akadálya van.

A művész énjének teljhatalmában belül van a gonoszság és az erkölcsi 
parttalanság. Cselekedetei, melyek az élet áttekinthetetlen zűrzavarából 
következnek, nem ítélhetőek meg művészetében. Elkövetett tetteiben 
mindenki magáért felel, de Seneca-Kosztolányi szerint senki felelőssége nem 
tartozik a művészetére. Az én határai azonosak az élet határaival, ebben 
minden fogalom, minden eszme önmaga parcialitásává lesz. A fönti állításban 
feloldódik az ellentmondás, hogy noha Kosztolányi szerint a fogalmak szavak, 
Karinthy szövegeinek kitűnő fordíthatóságát abban látja, hogy Kosztolányi: 
„végeredményben mégiscsak a minden nyelvben közös fogalmak legszebb 
magyar változatát beszéli. S nem a fogalmaktól elszabadult szavak 
anarchisztikus halandzsáját”18. Seneca „kettőt gondolásának” értelme az, 
hogy állapotot fogalmaz meg, a művész állapotának kettőségét a 
szemtelenség és sorsa véletlenei között.
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A Nero...-regény mindenirányú világvonatkozását elvágta. A 
„császárregény” az etikai fölfiiggesztését jelenti a művészet hatáskörében. Az 
etikai fölfuggesztésével a művészet etikailag megítélhetetlen hatékonyságban 
működik, nem kerül ki a világ tárgyai közé, sőt némileg elhomályosítja a 
világot.

Az elbeszélő végig tudja azt, amit a regény főhőse, Nero a regénymozgás 
inerciája miatt sem tudhat, ami megtörténik, ami a múltban megtörtént. Nero 
trónrakerülésekor a pusztán világszerűt mindig tárgyakra osztó semmivel, a 
világ világszerű végtelenének unalmával kerül szembe. Nemtudása abból 
származik, hogy folyamatosan a tárgyak meddőségével szemközt él. Nero 
figyelmét az elbeszélés korlátozza, a hiány ellentmondása, amit éreznie kell, a 
regénymenet káprázata.

A kényszerű látásban megnyilvánuló tükrözés (lásd ennek ellentétül 
Britannicus lehunyt szemét), Nero képtelenségét jelenti a semmi látására. A 
császár a semmit csak érzi. A feralia-jelenetben, Britannicus lakosztályában, a 
tárgyak csöndjében, Britannicus hárfája után, „mint láthatatlan uszály, 
lebegett a végtelen”.

Ami Nerónak a minden, mert nem ismer mást rajta kívül, a világ, 
jelenségeivel és objektumaival, a művészet szempontjából az semmi. A 
Néróval folytatott párbeszéd jelenetében, A testvérek címet viselő fejezetben 
Britannicus, aki a hallgatás, a lehunyt szem, a lét szerinti élet megtestesülése, 
akinek a versei mintegy véletlenül, akaratlanul születtek, a semmit vallja a 
magáénak.

Nero elé mindenként kerül a semmi, lényege szerint pedig a semmi a 
minden. A regény alapvető dualitását vetíti elénk, hogy az, amit Nero a 
világnak érzékel, az a leírás tárgya a regényben, a művészet semmijének 
megvalósulása és megnyilvánulása. A semmi, a kiindulópont a művészet felé, 
első jelentésében a világ semmissége. Az alkotást előhívó semmi a kinti, a 
mindenkori világ semmije, anélkül, hogy ítélne az életről. A kinti világ 
valamilyensége a regényben a művészet föltételét teljesítő választás az 
árnyalatokban.

A Nero... a dilettánsság hiányosságát érzéki közvetlenségként éli meg, 
annak hangsúlyával, hogy a regény jellemzője az, hogy művészet valósul meg 
benne. A környezet, a jelenségek, a történések és az ismétlődések 
regénybeillesztett sora nem fogalmazza meg azt, amitől művészetté lesz a 
leírás. Nero írni nem tudása olyan mértékben negatív, amilyen mértékben 
negatív a semmit látó irodalom. A Nero, a véres költő azt a hiányt mutatja 
meg, teremti meg, amelyen megtestesül. A regényvilág a hiányon testesül 
meg, és a világát is hiányként mutatja, a regény előtt az érzék szabad térségeit 
tárja ki.
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Kosztolányi a Nero...-bán dolgozta ki írói eljárását, a tökéletes relativitás 
módszerét. Karinthy a Kosztolányi halálára irt gyászbeszédében, A zöld tinta 
kiapadt...19 című írásában megjegyzi, hogy Kosztolányi abban bízott, a szó 
legalább részlegesen, a körülötte rajzó értelmezési lehetőségek 
viszonylagosságával túléli őt. A Kosztolányi-mondat szubsztancia-szigetként 
emelkedik ki a kétely vizéből, amely körülveszi. A Nero, a véres költő 
mozgása nem vetül ki a világra, a világra kivetülő mozgás előfeltételét, az 
érzék hiányát úgy mutatja föl, mint az elbeszélés önreflexióját.
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PÁSZTOR KICSI MÁRIA 

CSÁTH GÉZA DÉLUTÁNI ÁLOM CÍMŰ 
NOVELLÁJÁNAK JELENTÉSSTRUKTŰRÁ JA

A dolgozat feladata egy novella jelentésstruktúrájának felvázolása volt.
Hogy a feladat megoldásához megfelelő eszközökkel láthassak hozzá, a 

dolgozat I. részében bizonyos előzetes elméleti kérdéseket vitattam meg. Ezek 
közül először is a jelentés kategóriáját vizsgáltam meg, melynek értelmezése a 
szemantika fejlődése során igen sok nehézségbe ütközött, s gyakran 
egymásnak teljesen ellentmondó nézeteket eredményezett. Ezért láttam 
célszerűnek a dolgozatban a jelentést olyan szemantikai alapkategóriaként 
megnevezni, melyet nem definiálunk, hanem leírunk és értelmezünk. Ezzel 
ugyanis elkerülhetővé válnának mindazok a terminológiai zavarok, melyek a 
nyelvijei többértelműségéből következnek.

A jelentés kategóriáját vizsgálva továbbá arra a megállapításra jutottam, 
hogy a jelentés akkor és csak akkor jön létre, amennyiben látszik a 
leképezéseknek legalább egy olyan kompozíciója, mely a szemlélt nyelvi 
jelhez képes egy mentális jelet, a mentális jelhez pedig egy megfelelő 
korrelátumot hozzárendelni.

A jelentés kategóriáját megvizsgálva hozzáláttam a feladat megoldására 
irányuló, számomra legoptimálisabbnak tűnő módszer kiválasztásához. Ilyen 
szempontból pedig két alapvető problémával kellett szembenéznem, melyek 
közül az egyik a szemlélt szöveg, a másik a kiválasztott nyelvészeti terület 
specifikumából következik.

A szemlélt szöveg irodalmi mű, tehát szemantikai struktúrájának 
rétegeződése várhatóan többszörösen összetett, a kiválasztott nyelvészeti 
terület (szókészlettan és alaktan) viszont ennek a komplex struktúrának 
feltárása elé bizonyos akadályokat helyez, mivel eszköztára a szavak és 
morfémák szintjére korlátozza a vizsgálódás lehetőségeit, s a másodlagos 
jelentés feltárásához sem nyújt mindig megnyugtató eszközöket.

Az optimális módszer kiválasztása tehát bizonyos kompromisszumot 
igényel, s ez nem is lehetetlen, mivel minden beszédmű szavakból épül fel, 
melyek szintaktikailag és szemantikailag jól formált (koherens) egésszé a 
lexémák és morfémák megfelelő kombinációi által állnak össze. így viszont, a 
szavak és morfémák (ragok és viszonyszók) vizsgálata révén, bármilyen
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összetettségi fokon egésszé szerveződött beszédmű vizsgálata bevonhatóvá 
válik a szókészlettan és alaktan körébe.

A kulcsot viszont a megfelelő reprezentatív szójegyzék izolálásához (mely 
csomópontjait képezné a szöveg jelentésstruktúrájának) a szövegnyelvészet 
nyújtja, mely a hetvenes évek óta szinte megkerülhetetlenné vált, ha egy 
szöveg jelentésvizsgálatát kívánjuk elvégezni.

így a szöveggé szerveződés erővonalai közül a szójegyzék kiválasztásakor a 
konnexitás és a konnexitást hordozó jegyek nyújthatják az alapvető segítséget, 
mivel a konnex, kohezív és koherens szövegek esetében bizonyos nyelvi jelek 
ismétlődése szemantikai összefüggésre is utal.

A dolgozat II. részében elvégzett szemantikai vizsgálat során tehát első 
fokon kiválasztottam a struktúra csomópontjait alkotó szavak jegyzékét, s az 
ezekkel közvetlen, tezaurisztikus relációban álló egyéb szavak listáját (melyek 
rávilágítanak az előbbiek alapvető viszonyaira és természetére), majd 
izoláltam a háttért képző szavak jegyzékét, melyeknek szerepe az alapvető 
szemantikai erővonalakon belül másodlagos, és túlnyomórészt statikus; 
legvégül viszont mindezek ismeretében megállapítottam a csomópontok 
egymás közti relációit, melyek a szöveg jelentésstruktúrájának vázát képezik. 
Eközben természetesen szem előtt tartottam úgyszólván mindent, ami a
szövegből jelentésként kiolvasható, anélkül, hogy megértéséhez a szöveg
külső tényezőit kellene segítségül hívnunk, a konnotatív jelentések esetében 
pedig megjelöltem a jelentés létezését, elhatárolva azonban azt a nyelvészeti 
szemantika alapvető hatáskörétől.

Mivel a dolgozat terjedelme nem teszi lehetővé a teljes közlést, a
továbbiakban a szövegből választott szemelvényekkel illusztrálnám az eljárást, 
melyet követtem. Egyik részlet ebből az egyik csomópontot képező szó 
relációinak kifejtését tartalmazza, a másik viszont a szemlélt novella
jelentésstruktúrájának felvázolását mutatja be, ugyancsak a legfontosabb 
részekkel illusztrálva.

L

(...) Az á t o k  főnév A m agyar nyelv értelmező szótára (a 
továbbiakban: ÉrtSz) szerint:

„1. Elkeseredett, vad, gonosz indulatból, gyűlöletből v. bosszúból fakadó 
durva szidalom, amellyel vki súlyos csapást, szerencsétlenséget, szenvedést, 
bűnhődést kíván vkinek v. magának (gyak. Istentől, a sorstól v. 
természetfölötti gonosz hatalmaktól (...)

2. <Babonás hiedelem szerint> ilyen kívánság teljesedéséből v. vmely 
természetfolötti hatalomtól eredő baj, csapás, büntetés (...)

3. (Vall) A katolikus egyházból való kiközösítés, kiátkozás (...)”
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Azt, hogy az á t o k  főnév 1. illetve 2. jelentése érvényesülhet a 
szövegben, elárulja a grófkisasszony egyik kijelentése, melyet némaságának 
megfelelően írásban közöl, s melyből megtudjuk azt is, hogy mi az átok oka és 
ki az okozója („Vőlegényemnek, a halott hercegnek az anyja elátkozta a 
szívemet, mert nem sirattam meg fiát, amikor meghalt.”).

Az á t o k  főnév a struktúra egy újabb csomópontját fedezhetjük fel. 
Azáltal ugyanis, hogy a történet egyik fókuszában álló szereplőjére ártó hatást 
gyakorol, az egész történet (és jelentésstruktúra) szempontjából döntő 
fontosságra tesz szert, nevezetesen azáltal, hogy a történet álom-síkjában az 
átok képezi azt a gátló feszítő erőt, mely nem engedi az elbeszélő és a 
grófkisasszony viszonyát zavartalanul kiteljesedni.

Az á t o k  főnév másrészt a szöveg egyéb elemeivel is szemantikai 
kapcsolatot teremt, melyek egy része, a grófkisasszony változó szemeszínéhez 
hasonlóan, az átok k ö v e t k e z m é n y é n e k  tekinthető, mások egyaránt 
foghatók fel o k  é s  k ö v e t k e z m é n y  gyanánt, ismét mások viszont 
az átok e l h á r í t á s á r a  irányuló cselekedetekkel állnak közvetlen 
összefüggésben.

Az á t o k  következményeiként (v. okaiként) -  melyeknek a 
grófkisasszony változó szeme színe csak külső manifesztációját és 
ismertetőjegyét képezi -  megemlítendő még a:

1. szeretni nem tudás;
2. sírni nem tudás;
3. meddőség.
Az á t o k  elhárítására irányuló elemek közül pedig a következőket 

említhetjük meg:
1. az átok elárításában segítő személyek (a két varázsló, a budai és a 

bagdadi, akit Szindbádnak hívnak és kétszáz éves);
2. a grófkisasszony imádsága;
3. a madárvértől pirosló meleg vízben végzendő lábmosás, melyet a 

grófkisasszony minden pénteken hétszer kíván elvégezni;
4. az átok „diagnoszticizálásának” eszköze (a grófkisasszony könyve);
5. a grófkisasszony gyermeke koporsója felett hullajtott könnyei (mint az 

átok elhárításának valódi kulcsa).
A s z e r e t n i  n e m  t u d á s ,  akárcsak a s í r n i  n e m  t u d á s  

is, valamiképpen kettős funkcióban látható a szövegben: egyrészt ugyanis már 
az átok közvetlen kiváltójaként látható a sírás hiánya (ami valószínűleg a 
herceg iránt táplált pozitív érzelmek hiányából fakad már annak halálakor), 
másrészt viszont az átok következményének is tekinthető, mivel az átok 
beteljesülése által válik mindkettő a grófkisasszony tartós tulajdonságává. (...)

(...) A grófkisasszony sírására vonatkozóan egy olyan megállapítást 
találunk a szövegben, mely arra enged következtetni, hogy a grófkisasszony,
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ha tudott valaha sírni, ezt sohasem tette szemtanúk előtt („A néma 
grófkisasszonyt még soha senki se látta sírni.”)

Ezt a Budán élő varázsló árulja el az elbeszélőnek, amikor az tanácsért 
fordul hozzá. (...)

(...) A s o h a  határozószó, a s e n k i  általános névmás és a s e  
tagadószó halmozott tagadást kifejező jelentésámyalatukkal, a l á t t a  (Kij., 
t., múlt, E/3.) igére vonatkoztatva, az ige jelentésének erős negációját 
eredményezik. Mivel pedig a l á t t a  ige a szemlélt mondat állítmányaként 
a mondatban tárgyi funkciót betöltő s í r n i  főnévi igenévre vonatkozik 
(mely viszont a tárgyát képező g r ó f k i s a s s z o n y  főnévvel áll 
közvetlen szintaktikai kapcsolatban), ez a halmozott negáció arra utal, hogy 
egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a grófkisasszony sírását valaki észlelte 
volna.

A sírás hiánya tehát a herceg halála előtti időszakban is jellemzője volt a 
grófkisasszonynak, úgyhogy a sírni nem tudást minden bizonnyal épp úgy a 
grófkisasszony alaptulajdonságai közé kell sorolnunk, mint a némaságot. S ha 
tovább elemezzük a dolgokat, azt is megállapíthatjuk, hogy a (-) előjelű sírás 
maga is egyfajta némaság, együttesen a kettő pedig a közölni nem tudásra, 
tehát a kommunikációs képesség hiányára vezethető vissza, mely a 
grófkisasszony elől elzáija a külvilág (tehát az emberek) felé vezető utat, 
vagyis a grófkisasszony lelkét önmagába záija. A herceg anyjának átka pedig 
a kitárulkozni nem tudást az érezni nem tudással is súlyosbítja, a „szív átka” 
ugyanis elsősorban az érzelmekre vonatkozik, mivel a s z í v  főnév átvitt 
értelemben az ember érzéseinek, érzelmeinek jelképeként szokott szerepelni 
(1. ÉrtSz).

S a szövegből az is kiderül, hogy az átokból fakadó meddőség is valójában 
a másik emberhez való közeledés képtelenségével áll összefüggésben.

A m e d d ő s é g  főnév ideillő jelentése ugyanis a ÉrtSz szerint a 
következő:

„1. A meddő mn-vel kifejezett női tulajdonság, állapot; alkati 
rendellenesség, a fogamzásra v. szaporodásra való képtelenség, 
terméketlenség, magtalanság (...)”

S ezzel meg is egyezik a szövegben a grófkisasszonynak az a leírt 
megállapítása, hogy: „Sohasem fogok gyermeket hordozni.”. Az azonban már 
módosítja ennek a megállapításnak a jelentését, hogy a reakció az 
elbeszélőnek azon megállapítását követi, mely a grófkisasszony affelőli 
aggodalmára felel, hogy szépsége el fog múlni. („- El fog múlni -  mondottam 
- ,  mert nem szereted a gyermekeidet, akiket hordozni fogsz.”)

Az elbeszélőnek ez a megállapítása pedig szemantikai kapcsolatot teremt a 
s z é p s é g  é s  a s z e r e t e t  tulajdonságai között, de a szeretet és a 
gyermekhordozás közötti kapcsolatot is megteremti.
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A szeretni nem tudás és a meddőség közötti kapcsolatot pedig Szindbád, a 
kétszáz éves bagdadi varázsló villantja meg szavaival „... De hogyan lehessen 
gyermeke, ha nem szeret senkit, és meddőséggel átkozták meg. Ölelésének 
fagyos lángjai nem alkalmasak arra, hogy belőlük új saij bimbózzék. Ehhez 
nyugodt, állandó, termékeny melegség szükséges. És olyan emberek között, 
akiknek változik a szemük színe, akik sokkal jobban ismerik magukat és 
egymást is, hogysem hosszabb ideig zavartalanul, tiszta szerelemmel 
érezhessenek egymás iránt... ez hiányzik.”).

Itt pedig olyan szemantikai kapcsolatláncok jönnek létre, mint amilyen a:
I. II.

- szeretni nem tudás; - új sarj bimbózása;
- meddőség; - nyugodt, állandó, termékeny 

melegség;
- ölelés fagyos lángja; - zavartalan érzés;
- a szemek változó színe; - tiszta szerelem;
- átok

A két oszlop tagjai között szemantikai oppozíció feszül, mely magába sűríti 
a szöveg egész álom-síkjának legfőbb ellentéteit, sőt voltaképpeni lényegét is. 
így viszont a varázsló szavai valójában az egész szöveg gondolati magvaként 
is felfoghatók, ahonnan az interpretáció számára megnyílik az út az 
értelmezés bölcseleti, etikai és egyéb szférái felé. Ezeknek feltárása azonban 
már kívül esik a dolgozat alapvető feladatkörén.

A dolgozat szempontjából fontos ellenben gondosabban szemügyre venni e 
két oszlop elemeinek egymásközti szemantikai kapcsolatait. Ilyen 
szempontból pedig megállapíthatjuk, hogy az egy oszlopon belül található 
elemek jelentéstanilag összefüggnek, míg a külön oszlopban levők 
oppozícióban állnak egymással, mégpedig úgy, hogy az első oszlop elemei 
kizáiják vagy lehetetlenné teszik a második oszlop elemeinek egzisztenciáját, 
úgy egyenként, mint együttvéve.

Az első oszlop elemeit vizsgálva egyébként azt is megállapíthatjuk, hogy 
azok egytől egyig az á t o k-kal állnak ok-okozati viszonyban, s úgy is 
tekinthetők, mintha a második oszlop elemeinek az átok hatására kifordított, 
negatív tükörképei lennének.

így a s z e r e t n i  n e m  t u d á s  a z a v a r t a l a n  é r z é s  és 
t i s z t a  s z e r e l e m  negatív képe, a m e d d ő s é g  az ú j  s a r j  
b i m b ó z á s á  nak abszolút ellentéte, az ö l e l é s  f a g y o s  l á n g j a  
pedig a n y u g o d t ,  á l l a n d ó ,  t e r m é k e n y  m e l e g s é g  oppo- 
zíciója.
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Az ö l e l é s  f a g y o s  l á n g j a  szószerkezet pedig már önmagában 
is ellentétet rejteget, a f a g y  mint az erős hideg, és a l á n g  mint az erős 
meleg megtestesítőinek oppozíciója révén (metafora).

Az ö l e l é s  főnévre vonatkoztatva, ez az ellentét, melynek vonatkozási 
tartományában a hideg képzete dominál, az ölelés hideg voltát érzékelteti. így 
az ölelés mint két ember szeretetét, meghittségét és összetartozását jelző 
gesztus saját ellentétébe csap át, és két ember elidegenültségének mutatójává 
válik, a szeretni nem tudás tulajdonságát domborítva ki még fokozottabban.

Az a k i k n e k  v á l t o z i k  a s z e m ö k  s z í n e  szószerkezet 
v á l t o z i k  igéje (Kij., al., jel., E/3.) viszont a n y u g o d t ,  á l l a n d ó ,  
t e r m é k e n y  m e l e g s é g  szószerkezet á l l a n d ó  melléknévi 
igenevével áll szemantikai oppozícióban, azzal pedig automatikusan az 
á l l a n d ó  melléknévi igenév által jelzett m e l e g s é g  főnévvel is, ami 
ismétcsak a hideg képzetével hozza összefüggésbe az első oszlop elemeit.

Látszólag ellentétben áll viszont az első oszlop elemeivel az „És olyan 
emberek közt, akiknek változik a szemök színe, akik sokkal jobban ismerik 
magukat és egymást is, hogysem hosszabb ideig zavartalanul, tiszta 
szerelemmel érezhessenek egymás iránt... ez hiányzik.” mondat i s m e r i k  
(Kij., t., jel. T/3.) igéje, mivel az emberismeret az emberek közti 
kommunikáció közvetlen függvényeként szemlélhető, elidegenedett emberek 
között viszont kérdéses, hogyan jöhet létre „túlzott” ismeretség. S 
problematikusnak tűnik a szintaktikai viszony által kifejezett ellentét is az i s  
m e r  ige és a z a v a r t a l a n u l ,  t i s z t a  s z e r e l e m m e l  é r e z 
h e s s e n e k  szószerkezet között. Ennek a problémának kielégítő megoldása 
ugyanis nyilván a nyelvészeti szemantika területén kívül esik. Valószínűleg a 
bölcseleti tudományok szféráját érinti, s művelődéstörténeti ismereteket 
igényel. Nevezetesen az i s m e r  ige és a t u d á s  főnév szemantikai 
kapcsolatán alapulhat, s a mitológiai eredendő bűnnel hozható összefüggésbe, 
melynek ára az elveszített Éden, tehát a zavartalan, tiszta emberi kapcsolatok 
elveszítése.

Az i s m e r  ige visszautal a szöveg azon részére, ahol az elbeszélő „Jól 
ismersz engem, grófkisasszony?” kérdésére a grófkisasszony „Hirtelen 
gonoszul kétszer is igent intett fejével”. Ez pedig ugyanaz a rész, amelyben a 
grófkisasszony némasága kapcsolatba került bölcsességével.

Az i s m e r  ige tezaurisztikus relációban áll a b ö l c s e s s é g  
főnévvel, de annak jelentéskomponensei közül a t u d á s  főnévvel is.

Rövidesen a grófkisasszony bölcsességének említése után azonban annak 
gonoszsága kezd felszínre kerülni (a g o n o s z  főnév/melléknév [kettős 
szófajúság] -ul/-ül essivusi-modalisi viszonyraggal ellátott alakja révén, mely 
az idézett mondatban módhatározói funkciót tölt be).
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A g o n o s z  melléknév a szövegben az i s m e r  igével kerül 
szemantikai relációba, rajta keresztül pedig a t u d á s  é s  a b ö l c s e s 
s é g  főnévvel is. Felidézve azonban a b ö l c s e s s é g  főnév jelentésének 
főbb ismérveit (érettség, nyugodt megfontoltság, biztos ítélőképesség, lelki 
nyugalom, rendkívüli v. nagy tudás), s összehasonlítva őket a bagdadi 
varázsló szavaiból formált két szemantikai kapcsolat-lánccal, arra a 
meglátásra juthatunk, hogy a bölcsesség ismérvei a második oszlopban 
található n y u g o d t  és á l l a n d ó  szavakkal tartanak rokonságot, míg 
teljes szemantikai oppozíciót alkotnak az első oszlop elemeivel, melyek közé 
az i s m e r  ige tartozik. így viszont az i s m e r  ige ismét a negatív 
tulajdonságokkal kerül szemantikai kapcsolatba, a grófkisasszony bölcsessége 
pedig a bölcsességre jellemző többi tulajdonság híján csak a puszta tudásra 
korlátozódik, mely az i s m e r  igéhez hasonlóan, önmagában szemlélve 
(egyéb pozitív emberi tulajdonságoktól megfosztva) az első oszlop negatív 
elemei közé illik be. (...)

A NOVELLA JELENTÉSSTRUKTÚRÁJA

(...) A szöveg jelentésstruktúrájának csomópontjait képező szavak rétegét 
szemlélve a következő szavak bizonyultak fontosságuk alapján 
csomópontoknak:

- elbeszélő - fejfájás - álom
- grófkisasszony - átok - valóság
- boldogság - halál - mese

Az elbeszélő helyezhető a struktúra középpontjába, a szöveg címe által 
megnevezett álom és közötte birtokviszony áll fenn (az elbeszélő álmáról van 
szó), fejfájása pedig az álom lefolyására van kihatással.

Az á l o m  főnév viszont fölé van rendelve a g r ó f k i s a s s z o n y ,  
az á t o k ,  a h a l á l ,  a m e s e  és a b o l d o g s á g  főneveknek, 
melyekkel az álomban kerül összeköttetésbe az elbeszélő.

Az á l o m  főnév ellentétpáija a v a l ó s á g ,  mely -  akárcsak az 
elbeszélő -  nincs szó szerint megnevezve. A valóság része a fejfájás.

A valóság -  akárcsak az álom -  az elbeszélőé (az elbeszélő jelen van 
álmában is, és a szöveg valóságában is), a grófkisasszony ellenben nem része 
ennek a valóságnak, ő csupán az álomban létezik. Az álomban azonban az 
elbeszélő viszonya iránta szinte sorsszerű, és életre-halálra szól.

A grófkisasszony és az elbeszélő viszonya igen összetett: nem nevezhető 
szerelemnek, mert a grófkisasszony nem tud szeretni. Ennek oka pedig az 
átok.
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Az átok viszont a halállal áll ok-okozati viszonyban, mivel a 
grófkisasszony személyére kimondott átok halott vőlegényének anyjától 
származik, amiért ő nem siratta meg fiát halálakor.

Az átok a legfőbb gátló erő, mely lehetetlenné teszi a boldogságot, amely 
az elbeszélő célját képezi a szövegben. A boldogság viszont a grófkisasszony 
iránt érzett szerelem beteljesülése által valósulhat meg csupán.

A halál azonban nemcsak kiváltója az átoknak, hanem megszüntetésének 
eszköze is (a grófkisasszony csak gyermeke koporsója felett ejtett könnyeivel 
szüntetheti meg az átok hatását).

A m e s e  főnév pedig a szövegben olvasható álom jellegét jelzi, 
rámutatva annak fiktív voltára, másfelől viszont a b o l d o g s á g  főnévvel 
hozható relációba, a boldogságért folyó harc és az elért boldogság jelképeként. 
(...)

(...) A szöveg álom-síkjának jelentésstruktúrája azonban önmagában is két 
ellentétes szférára bomlik, melynek alapvető bináris oppozíciója a hideg
meleg ellentétpárban ragadható meg.

Ez az a két ellentétes szféra, melyről Szindbád szavai kapcsán volt szó a 
dolgozatban.

Ilyen szempontból pedig a h i d e g  melléknévvel azonos csoportba kerül 
mindaz, ami az átokkal és a halálai van összeköttetésben, a m e l e g  
melléknévvel pedig a boldogságra, szerelemre/szeretetre, s mindarra 
vonatkozó elemek kerülnek egy csoportba, melyek az elbeszélő és a 
grófkisasszony boldogságra törekvésével állnak kapcsolatban. Itt említendő 
meg azonban az a mozzanat is, miszerint a novellabeli álom kezdetén nyár 
van, majd ősz, a gyermek születésekor „kegyetlen, hideg, hóviharos” tél, 
halálakor pedig ismét nyár van, de temetésekor esik a hó, és a levegő fagyos, 
hideg. Ebben az esetben is tehát az álom h i d e g  -  m e l e g  
ellentétpárjának hatása érhető tetten. (...)



A Magyar Tanszék kiadványa______________
Tanulmányok, 25., 26. és 27. füzet, 1992-1994.

211

BENCE ERIKA 

A PRÓZA INTELLEKTUALIZÁLÓDÁSA

Expanzív folyamatok. A magyar irodalomban történő változások, melyek 
egy új, intellektuális beállítottságú prózairodalom kialakulásához vezettek, 
nem függetlenek a világirodalom szintjén zajló folyamatoktól és egybeesnek 
az átfogó diszciplínák, mint amilyen a művészet és a tudomány terén 
végbemenő transzformációkkal. A „határmódosulás” szükségszerű jelensége 
nem kerülte el az egzakt tudományokat és egyértelműen átalakította a 
művészeteket. Megszüntette a két diszciplína közötti, korábban lényegesnek és 
áthidalhatatlannak vélt különbségeket, megváltoztatta kiteijedésüket. Már 
Camus is hangsúlyozta az abszurd alkotás kérdéskörét vizsgálva, hogy 
mennyire önkényes és hamis a művészet és a filozófia szembeállítása (ld. 
Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. Magvető Kiadó, Budapest, 1990). „A 
művészet éppúgy a tágasság iskoláját jáija, mint a természettudomány, s 
mindegyikhez olyan közérzet társul, ami addig elemezhető csak, amíg 
valamilyen hiánnyal viaskodik” -  íija Mészöly Miklós A tágasság iskolája 
című esszékötetében.

A különböző művészeti ágak ismét együttes formájukban jelentkeznek, 
létrejön a művészetek szimbiózisa (pl. happening). A művészetekkel 
szövetkező tudomány átmeneti műfajokat, sajátos alkotásokat hozott létre. Az 
irodalom és az elméleti tudományok kapcsolódásából született meg a 
bölcseleti -  intellektuális próza, mely nemcsak az irodalmi prózától és a 
filozófiai traktátustól, hanem az átmeneti műfajként számontartott esszétől is 
különbözik. A modem intellektuális próza alkotásai ugyanis olyan 
jellemzőkkel bírnak, melyek alapján egyszerre van nagyon sok közük mind az 
irodalmi, mind a filozófiai művekhez, ám egyikkel sem azonosak. A próza 
intellektualizálódásának folyamatát és az intellektuális próza mibenlétét az 
említett diszciplínákhoz való viszonyának szemszögéből érthetjük meg.

A kimondatlanul jelenlevő filozófia. A tudományok tudományának 
tekintett filozófiát, a gondolkodás tudományát, minden arra irányuló kísérlet 
ellenére sem lehet elválasztani az irodalomtól. Az írás -  Barthes szerint -  
mindig ott van, ahol te nem vagy. Ennek mintájára, azt mondhatjuk, a 
filozófia mindig ott van, ahol te (mármint az író) vagy. Camus hangsúlyozza a 
Sziszüphosz mítoszában: „Azt szokták felhozni, hogy szemben a művésszel -  
még egyetlen filozófus sem állított föl több rendszert. De ez csak annyiban
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igaz, amennyiben még nem volt olyan művész, aki ne egy és ugyanazt a 
dolgot fejezte volna ki különböző formákban (...) A művész éppúgy önmagává 
válik művében. Ez az áthasonulás az esztétika legfontosabb kérdését veti föl. 
Ha azonban meggyőződtünk a szellemi célok azonosságáról, teljesen 
értelmetlenné válik a módszerek és a tárgyak szerinti különválasztgatás. 
Nincs éles határ azon diszciplínák közt, melyek segítségével értelmezni és 
szeretni akar az ember. Egymásba folynak, egyazon szorongás munkál 
bennük.” (287. p.) Ugyanezen felfogáson alapul Sveta Lukié meghatározása 
is, melyet Diderot Színészparadoxon című művének interpretációja során fejt 
ki. E meghatározás szerint, az előítélet „sokáig különválasztotta a művészetet 
és a filozófiát. Olyan különálló területeknek tekintették őket, melyek 
önmagukba zártak s egymással nem is érintkezhetnek, tehát nem a 
szubjektum és az objektum, vagyis az ember és a világ, illetve az ember és az 
ember közötti alapvető, lényegében azonos, ekvivalens filozófiai -  
antropológiai viszonynak, habár a bölcseleti irodalomnak mindmáig a 
filozófia a végzete.”

Ha a filozófiát nem csupán ontológiai, gnosszeológiai elvek rendszerének 
fogjuk fel, hanem átfogóbb értelmében, egy korszakra, időszakra s az 
egyénekre jellemző magatartást, világszemléletet, életérzést értünk alatta, 
akkor a filozófia kivonhatatlan (kimondatlan) összetevője minden alkotásnak. 
Ha így gondolkodunk, arra a megállapításra jutunk, hogy tételesen 
filozófiainak tartott művek (pl. Platón: Etika) és szépirodalmi alkotások 
(Franz Kafka: Per) között nincs lényeges különbség. Platón művei is 
vallomássorozatok, egy ember viszonylagos -  szubjektív világlátása. 
Ugyanakkor a legszélsőségesebb esztétikai törekvéseket megvalósító irodalmi 
alkotásoknak is van „öntudatuk”, az eszmének, korszellemnek, alkotói 
rendszernek felelnek meg. Mind a filozófia, mind a művészet, végsősoron 
leírás. Az író teremtő szerepének leíró szereppé való módosulásáról az előző 
fejezetben volt szó. „A tudomány sem tesz mást, ha már kifogy a 
paradoxonokból, csak szemléli és leíija a jelenségek őserdejét” -  állítja 
Camus. Annak felismerése, hogy az irodalom és a tudomány nem 
antagonisztikus ellentétpárok, az irodalmi alkotások egyre bonyolultabbá, 
tudományosabbá, intellektuálisabbá válásához vezetett.

A filozófia passzivizálódása. A prózairodalom intellektuálissá válásához 
nagy mértékben hozzájárult a filozófián belüli rendszerbomlás, a filozófia 
tudományának passzivizálódása. Megszűnt a gondolkodás rendszerszerűnek, 
egy nagyhatású filozófiai iskola alárendeltjének lenni. Viszont az előbbiek 
folyamán már leszögeztük, hogy életünk nem függetleníthető meghatározott 
bölcseleti magatartástól, életformától. Az intellektuális prózát kétségkívül 
kapcsolat fűzi az abszurd irodalomhoz és annak filozófiájához, az 
egzisztencializmushoz. Az emberrel, mint nyitott filozófiai problémával
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foglalkozik. Az abszurd és az egzisztencializmus azonban túljutott 
leghatásosabb korszakán. így a filozófiai művek már nem csupán a 
tudományos közlésre, a megformálásra is hangsúlyt fordítanak, nem a puszta 
filozófiai traktátus a cél. A hagyományos értelemben vett szépirodalom 
fogalma is átalakult. Nem annyira az esztétikai tökéletesség, hanem a valóság 
teljességének ábrázolása, az intellektuális élmény, a szellemi erőfeszítés a 
fontos. A modem intellektuális próza nem gyönyörködtet, nem szórakoztat. 
Enigmatikus torlaszoktól terhelt, azaz „meghívás néhány száz oldalas 
agykirándulásra” (Konrád). Thomka Beáta: „A regény nagyfokú
intellektualizálódása ma már nemcsak egyes művek, vagy egyes irányzatok 
velejárója, hanem általános vonása, sőt alapvető követelménye a regénynek. 
Ezt a követelményt nem a kritikusok elit kisebbsége támasztotta a regénnyel 
szemben, hanem a mai olvasó, aki amellett, hogy korlátlan mennyiségben 
fogyasztja a ponyvaregények, sztrippek izgalmas, pergő történeteit, mind 
komolyabb szellemi erőfeszítést kér számon.” (9. p.)

A filozófiai iskolák hatásának csökkenésével, mind több olyan kérdés 
került át az irodalmi művekbe, melyekkel korábban tudományos tárgyú 
munkák foglalkoztak. Létrejöttek, elteijedtek és nagyhatásúvá váltak a 
bölcseleti-intellektuális próza mintaalkotásai. „Az ilyen szövegekben nem az 
eszmék logikus bizonyítása a cél: pontosabban nem elégszik meg ezzel, 
hanem szövege észrevétlenül átível a költészetbe s az ösztönök révén válik 
meggyőzővé számunkra. A szimbólumok játéka nem tűnik konstruáltnak. A 
szövegek hátterében lebegő emberek -  a klasszikus irodalmi és drámai 
alakoktól és típusoktól eltérően -  az író személyes tapasztalatát s a külső 
valósághoz való viszonyát képviselik.” -  írja Sveta Lukié. (A mai 
intellektuális próza, 140. p.)

A tartalom  és a jelentés. A prózairodalom nem esztétikai elemekkel való 
telítődése maga után vonta a tartalom fontosságának háttérbe szorulását, az 
„elemek elrendezettsége” révén kialakuló jelentés került előtérbe. Nem a 
közvetlen kifejezés, hanem az asszociatív hatás, a világ jelenségrendszere, a 
szellemi karakterű kapcsolatok rögzítése és elrendezése jellemzi. A műalkotás 
cselekményessége így természetszerűen másodlagos, elhanyagolható 
kategóriává vált. A szemlélődés, ami az általános példák konstruálásától 
megfosztott alkotó vonása, ellentétben áll a cselekménnyel. A gondolati 
telítettség, az intellektuális „hőfok” a bölcseleti-intellektuális alkotások 
domináns vonása.

Az irodalom és metatudománya. A művészetek és a tudományok közötti 
határmódosulás jelenségkörét a korábbiakban vizsgáltuk. A folyamat 
lejátszódott az irodalom és az irodalomelmélet viszonylatában is. Az irodalmi 
alkotás létrejöttét nem lehet függetleníteni önnön elméleti 
törvényszerűségeitől, melyek mindinkább a regény vagy más műfaji prózai
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alkotás tartalmi elemeivé válnak. Ez esetben a műalkotás megértéséhez 
folyamatszerű szemlélete szükséges, hiszen saját létrejöttéről is szól, tárgya 
önmagának. Az irodalmi alkotás, mely irodalomelméleti tanulmány is egyben 
(pl. Lengyel Péter: Macskakő, Konrád György: Kerti mulatság),
szükségszerűen intellektuálissá lesz.

Az intellektuális-bölcseleti próza és más prózatípusok« A tudományok és 
a művészetek közötti elválasztó határ módosulása, a filozófiai attitűd 
univerzális jellege, a filozófia, mint tudomány passzivizálódása, a jelentés 
fogalmának és az irodalomelméleti törvényszerűségek előtérbe kerülése, azok 
a jelenségek, amelyek a próza intellektuálizálódásához vezettek. Felmerül a 
kérdés: ez az új típusú próza, mely a magyar irodalomban is teret hódított 
magának, miben különbözik más prózatípusoktól.

Sveta Lukié az intellektuális prózán kívül még két prózatípust említ: a 
valóságirodalmat és a költői-fantasztikus prózát. Leglényegesebb eltérés a 
három kategóriába sorolt műalkotások között létrejöttük logikai alapjaiban 
mutatkozik. Az intellektuális típusú próza, a szemlélődés -  hiszen az 
intellektuális beállítottságú alkotó lemondott teremtő funkciójáról -  logikáját 
követve alakul, szemben a valóságirodalommal és a költői-fantasztikus 
prózával, melyek az ébrenlét illetve az álom logikáját követik. A bölcseleti 
próza a világ értelmét kutatja, a valóságirodalom azt mondja, ilyen az élet. A 
fantasztikus próza a világ visszájáról ad képet. Ez a lényeg. S hátra van még 
annak meghatározása, hogy az általunk vizsgált prózatípusba tartozó 
alkotások miben irodalmi és miben filozófiai jellegűek. Sveta Lukié, az 
elmélet felállítója, a következőképp oldotta meg ezt a dilemmát:

-  Műalkotás-vonatkozásai:
1. Élményszerűen, konkrétan számol be a helyzetről;
2. Egyes alapvető emberi viszonyokat ábrázol s kifejezésre juttatja a
szubjektum-objektum kapcsolat totalitásának vízióját;
3. Kielégíti a valóságosságra és a teljességre vonatkozó esztétikai
kritériumokat.

-  Bölcseleti-intellektuális vonatkozásai:
1. Az élettények köré nyíltan szövi az eszméket;
2. Az ember problémaként, nyitott filozófiai kérdésként jelentkezik;
3. Megfékezi a cselekményt;
4. A cselekvés és általában a ténykedés értelmét kutatja.

Azoknak az okoknak a számbavétele után, amelyek a próza
intellektuálizálódásához vezettek a világirodalom szintjén is, a nyolcvanas
évek magyar prózatermésének konkrét vizsgálata előtt, az új magyar 
prózairodalom legfontosabb intellektuális jelenségeinek áttekintése 
következik.
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INTELLEKTUÁLIS JELENSÉGHALM AZ

Szellemi kihívások sorozata« Egy állandóan transzformálódó 
jelenséghalmazból kellene most a magyar prózairodaimat lényegesen 
átalakító, a hagyományos prózához mérten, újszerűvé, modernné formáló 
összetevőket, jellemzőket kiragadni. Valamennyi új jelenséget, 
megkülönböztető jegyet, nem sorolhatunk fel és vizsgálhatunk meg e dolgozat 
keretén belül, másrészt a kérdésnek már eligazító elveket felmutató, 
rendszerező irodalma van (Thomka Beáta: Narráció és reflexió. Fórum, 
Újvidék, 1980. Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Fórum, Újvidék, 
1989; Balassa Péter: Észjárások és formák. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.).

Csak azokat az új próza-momentumokat tekintjük át és emeljük ki, 
amelyek már túljutottak kialakulásuk, megjelenésük kezdeti fázisán, 
megújultak korábban rögzített állapotokhoz képest és valamilyen formában 
már hatottak, „lecsapódtak” a nyolcvanas évek prózairodalmában.

Mészöly Miklós A tágasság iskolája című esszékötetében összefoglaló 
meghatározását adja a jelenségnek: „Egy új realizmus-modell néhány 
lehetséges szempontja: a szerkezet alárendelése az életszerű véletleneknek; az 
előkészítő előreutalások lehető kiküszöbölése; az arányok fuggetlenítése a 
végső mondanivaló logikusnak látszó arány igényétől; a tárgyi észrevételek és 
érzékelések életszerűen valós (és kiküszöbölhetetlen) beugrása és rögzítése; a 
biológiai önérzékelés (szintén valós és kiküszöbölhetetlen) jelzése, a szabvány 
ízlésbeli és esztétikai normától függetlenül; a tudat-folyam beleszövése az 
ábrázolt külső és belső történés-folyamatba, s nem művi különválasztása; a 
látószög fluktuálása; tiráda vagy naturalista mindent beleszorítás helyett a 
párbeszéd „szerkesztetlen”, spontán sűrítése.”

Thomka Beáta a Narráció és reflexió-bán felhívja a figyelmet arra, hogy „a 
mai regény szellemi kihívások sorozata, amely már nemcsak a regénytechnika 
síkján, s nemcsak a mikrostruktúrák szintjén, hanem a regény jelentéstani 
szférájában vitte végbe az átalakító robbantásokat”.

„Az új prózában a reflexió vált életténnyé, a narráció, az elbeszélés módja 
vált témává” -  Balassa Péter: Észjárások és formák (106. p.).

Átalakító robbantások. A mai intellektuális próza a „mindenkori 
másság” prózája. Azok az új prózai eljárások, melyeket a hatvanas évek vége 
felé megújuló szellemi igények hoztak felszínre, mindenekelőtt a regény 
műfaját érintik. Hagyományos formai alakzatát, szerkezetét, 
szabályszerűségeit, tradícióit „robbantották” szét. A nyolcvanas évek vége felé 
készült regények a formabontás irodalmának eredményei. Ezek az átalakító 
folyamatok a regényforma különböző szintjein, szféráiban zajlottak, 
megváltoztatták, megkérdőjelezték többek között a regény műfaji 
vonatkozásait, az ábrázolás célját, a szerkesztésmód konvencionális eljárásait,
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a regény térbeli és időbeli kategóriáit, a narráció módját és pozícióját, az 
irodalmi mű nyelvezetét. A regény különböző szintjein létrejött változások 
természetszerűen nem függetleníthetek egymástól, kölcsönösek, mint ahogy 
prózánk megújulásának egész folyamata is egy bonyolult összefüggésrendszer.

1. Műfaji kérdések.

A saját lehetőségeit, műfaji törvényszerűségeit vizsgáló prózai alkotás, 
főleg a regény, nagymértékben telítődik regényidegen elemekkel, elméleti 
tartalmakkal, reflexiók tömegével, minek törvényszerű következménye, hogy 
megkérdőjelezi önmagát, műfajilag többértelművé válik. Olykor nem lehet a 
tényleges regényt és a prózaelméleti vonatkozásokat egymástól egyértelműen 
elválasztani, s így az alkotás egy sajátos ötvözetet képez, szándékos műfaji 
többletjelentéssel bír (pl. Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba). 
Máskor a reflexív tartalmak és a folyamatban lévő alkotás váltakozik 
egymással, figyelik, alakítják egymást. Ilyenkor többszörös alkotásról van szó, 
regény és munkanapló, regény és esszé, regény és tanulmány stb. él eg>1itt, 
hoz létre egy többműfajú alkotást (pl. Konrád György: Kerti mulatság). 
Sajátos mű Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című kötete. 
Több, műfajában különböző és keletkezésük időpontját tekintve is nagy 
eltéréseket mutató mű egybeszerkesztése egy meghatározott koherens tényező 
általi eggyé, regénnyé olvasztása.

Számos műfaji kérdést vetnek fel azok az alkotások, melyek még 
formájukat kereső szövegek gyűjteményeként látnak napvilágot (pl. Nádas 
Péter: Évkönyv).

2. Az ábrázolás kérdései.

A hagyományos regény (prózai alkotás) írójának, talán olvasójának is, 
könnyebb -  ha nem számítjuk a különböző normatív kötöttségeket -  dolga 
volt (van), mint az intellektuális próza produktív alkotói kettősének. A 
valóságirodalom talaján mozgó alkotó a világ történéseinek szelektív 
alkalmazásával, tükrözésével új (fiktív) valóságot hoz létre, hogy olvasójában 
ezáltal gondolatokat ébresszen, megmutassa neki, milyen az élet, milyenné 
kellene tenni. Az ilyen alkotások hősei hozzávetőleges emberek, Sveta Lukié 
szerint „utólagos építmények”, azaz bizonyos korra jellemző megjelenések, 
megnyilvánulások halmazának megszemélyesítését szolgálják.

Az intellektuális próza alkotásai azonban nem az ébrenlét, hanem a 
szemlélődés logikája szerint működnek, nem a konkrét valóságot, vagy annak
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tényeit fejezik ki, hanem ezek lecsapódását az emberi tudatban, 
tudattartalmakból, szellemi-intellektuális folyamatokból épülnek fel, ami az 
ábrázolás fogalmának és kritériumainak értelmét kérdőjelezi meg. Mészölyre 
kell hivatkoznunk ismét: nem a konkrét ábrázoláson, kifejezésen, hanem az 
elrendezésen van a hangsúly.

3. A szerkezet kérdései.

Egy regénynek, melynek alapvető műfaji vonatkozásait is nyílt 
problémaként szemléljük, s amelynek nincs hagyományos értelemben vett 
tartalma, szerkezete is módosul. A hagyományos regény úgy közvetíti a kerek 
egésszé formált tartalmat, hogy azt a cselekmény folytonosságára, a lineáris 
előrehaladásra építi. Az intellektuális próza ezzel szemben elveti a 
cselekmény teljességére vonatkozó elképzeléseket, töredékes, mozaikszerű, 
asszociatív, cselekmény helyett legfeljebb állapotokra utal, vagy 
történésmomentumok bukkannak elő benne. Tévedés lenne azonban azt hinni, 
hogy a modem műalkotás nem áll össze egységes kompozícióvá, hogy 
széthulló részletek halmaza marad csupán. Minden lazasága ellenére 
összekapcsolja egy kulcsfontosságú szervező elem, ami alatt időbeli 
vonatkozásokat, metamorfikus folyamatokat, különböző utalásokat, iróniát 
stb. érthetünk.

4. A té r és az idő vonatkozásai.

A modem prózairodalom legkézzelfoghatóbb intellektuális jelenségei: a 
térbeli elhelyezés konkrétságának felszámolása és az idővel való 
szembenállás. Egy olyan regénynek, melynek nincs hagyományos 
cselekménye; térbeli vonatkozásai, helyszínei képzeletivé, immagináriussá 
válnak, leginkább az emberi tudatra koncentrálódnak. Az ilyen alkotás sajátos 
időzónákkal bír, melyek a regény belső törvényszerűségeinek felelnek meg.

5. A narráció kérdésköre.

A modern próza egyik legbonyolultabb jelenségköre. A klasszikus próza 
kijelölt, a valóságot egy meghatározott szemszögből láttató és elbeszélő 
narrátorával szemben az intellektuális próza narrátora számos átalakuláson 
ment keresztül, a szerkezeten belüli funkciói is átlényegültek. Nemcsak a 
narrátor pozíciója vált többértelművé, hanem az alkotásban való jelenlétének
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szükségessége is megkérdőjeleződött. A látszólagos vagy valós jelenléthiány 
más kategóriákra is kiteijedő általános érvényű jelensége az intellektuális 
prózának. Sajátos példa erre Mészöly Miklós Film című alkotása. „A statikus, 
rögzített narrátori hang szerepét az ún. "bedolgozott hangsúlyok' (Mészöly) 
veszik át, a sugalmazások, amelyek felfejtik a narratív hagyományos 
felületeit” (Thomka).

6. Nyelvi kérdések.

Az intellektuális próza nyelvezete szükségszerűen alkalmazkodik ahhoz az 
öntörvényű világhoz, mely a modem műalkotás belső közegét jelenti. A 
folyamatos és a stilisztikai tökéletességre törekvő elbeszélői nyelv helyett, a 
tudattartalmak, szellemi intenciók, írói reflexiók töredéke, asszociatív, sőt 
nyelv előtti nyelve uralja, vagy a filozófiai tartalmaknak megfelelő diszkurzív 
közlés.

Egy kiragadott részlet:
„O! Itt csak az eshet meg, ami megesik. Kinek hogyan lehetnél szolgája, 

hogy rab kedvelésidnek szabadon örvendezhess tágaska kalodádon belül. 
Mivelhogy ily óhaj-panaszok is. Elpenegők. így filozofice a pillanat éppen 
ezért, hogy mélyebb belátások is megvilágodjanak.” (Mészöly Miklós: Volt 
egyszer egy Közép-Európa).
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A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETI NYELVTANA I-II/l.

(A korai ómagyar kor és előzményei. A kései ómagyar kor -  Morfematika) 
Főszerkesztő: Benkő Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991-1992.

1. A három kötetesre tervezett nagy mű első két kötetét vehetik kézbe 
immár a szakmabeliek, de lenyűgöző élmény a színes kódexlapot idéző, 
igényes borítójú, hatalmas teijedelmű (kötetenként 800-900 lapnyi) könyvek 
látványa a pusztán csak érdeklődők részére is.

A magyar nyelv történeti nyelvtana hézagpótló mű. Létrejöttét 
elsősorban az a hiány hívta elő, hogy teljes történeti nyelvtani összefoglalás 
nyelvünkről mindmáig nem készült, annak ellenére, hogy a magyar 
nyelvtudomány történetében a nyelvtörténeti kutatások mindig az érdeklődés 
homlokterében álltak, s jelentős számú tanulmány, részletkérdést feldolgozó 
monográfia, cikk, nyelvemlékközlés halmozódott fel eddig (gondoljunk csak 
Melich János, Mészöly Gedeon, Pais Dezső, Klemm Antal, Horger Antal, 
Gombocz Zoltán, Bárczi Géza munkásságára). Éppen ezért mindinkább 
szükségessé vált a részeredmények kritikai szintetizálása, a szemléleti és 
módszerbeli újítások bevezetése, a friss nyelvemlékes adatgyűjtésre alapozó 
tudományos munka előtérbe helyezése.

Benkő Loránd főszerkesztő nem utolsósorban azt a momentumot is 
besorolja a mű létrejöttét sürgető okok közé, hogy az egész magyar nyelv 
rendszerének történetét felölelő szintézis híján lemaradtunk a legtöbb európai 
nyelv történeti grammatikai összefoglalásaihoz viszonyítva.

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá-nak elkészülte után, a 
hetvenes évek közepén megfogalmazódtak a leendő történeti nyelvtan 
kontúrjai, s csakhamar elkészült a mű koncepciója is. A realizálásban két 
intézet (az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és 
Nyelvjárástani Tanszéke, valamint a MTA Nyelvtudományi Intézetének 
Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztálya) kutatógárdája vett részt mintegy két 
tucatnyi munkatárs bevonásával. A hetvenes évek második felében 
elkezdődött a munka érdemi része, mindenekelőtt a nyelvtörténeti, adat- és 
anyaggyűjtés alapozó munkafázisa. E munka folyamán a korai ómagyar kor 
teljes nyelvemlékes anyagát számba vették, a kódexek karának (XV-XVI. 
század első fele) hatalmas emlékanyagából viszont szelektív módszerrel egy 
célirányos „törzsanyag”-ot választottak ki.
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Az ELTE tanárainak oktató és tudománynépszerűsítő tevékenységét dicséri 
az a tény, hogy a morfematikai részhez szükséges hagyományos 
adatgyűjtésben egyetemi hallgatók is részt vettek.

Az állandó egyeztető, problémafeltáró és -tisztázó megbeszélések mellett a 
mű szerzői 1983-ban egy szélesebb körű értekezleten a nyilvánosság elé tárták 
a történeti grammatika konceptuális kérdéseit, továbbá az ún. próbafejezetek 
anyagát. Csak mindezek után kerülhetett sor a kötetek megformálására.

2. Az első kötet a kezdetektől a kódexek megjelenéséig vizsgálja a nyelv 
szerkezetének fejlődését a következő fejezetek szerint: morfematika, szófajtan, 
mondattan, szöveggrammatika. Meg kell jegyeznünk, hogy a kezdetek 
megjelölés a magyar nyelv önálló életének a kezdetét jelzi, kizárja az 
„előmagyar” korszak grammatikai problematikájának a bemutatását, ez 
ugyanis az uráli-finnugor összehasonlító nyelvtudomány hatáskörébe tartozik.

A kötet felépítése egyben híven tükrözi a szerzőgárda átgondolt, 
kikristályosodott grammatika-felfogását is. Nem tartalmaz történeti hangtant 
(fonetikát és fonológiát) -  noha a morfematika egyes fejezetei hangtani tények 
nélkül elképzelhetetlenek - , továbbá nincs benne kifejezett történeti lexikai, 
szófajtani és jelentéstani rész sem, de mindegyik területen kitér azokra a 
jelenségekre, amelyek a nyelv fejlődése, alakulása szempontjából fontosak.

Újszerű és hasznos változást, előrelépést jelentenek az eddigi 
hagyománnyal szemben a történeti stilisztikának és a szöveggrammatikai 
részben a szöveg történeti nyelvtani vonatkozásainak szentelt fejezetek. 
Különösen példaértékű a kötet szövegtani fejezetének az a része, amely a 
korai szövegemlékek összevető vizsgálatával, specifikus statisztikákkal és 
újszerű kvantitatív módszerekkel közelíti meg pl. a szemantikai és szintaktikai 
kohézió problematikáját, a stílus ökonómiáját stb.

3. A II/l. kötet a kései ómagyar kor (kb. 1350 és 1550 közötti időszak) 
grammatikájának morfematikai részét tartalmazza. Ez a nyelvfejlődési 
periódus már bővelkedik nyelvemlékekben, ezért itt a szerzők immár az ún. 
szinkron metszetek révén domboríthatták ki a kései ómagyar kor 
nyelvállapotrajzát, s ami szintén fontos, adatszerűén konkréttá és részletesen 
megközelíthetővé tették azt. A vizsgált időszakból a mintegy 50 magyar 
kódexszöveg mellett a kutatók rendelkezésére állott számos eredeti magyar 
szöveg is: versek, virágénekek, misszilisek, ráolvasások, orvosi könyvek stb. 
Éppen ezért a szorosan vett grammatikai jelenségek leírásán túl bőven volt 
alkalom az írott és beszélt nyelv, a fordított és az eredeti magyar szövegek 
összevetésére is, amiből az következett, hogy a II/l. kötetben jelentős teret 
kapott a mondattani, szövegtani, stilisztikai, sőt a nyelvjárási, 
szociolingvisztikai megfigyelések rögzítése.

4. A tervezett háromkötetes történeti nyelvtan megkísérli szintetizálni 
mindazt az ismeretanyagot, amelyet a magyar nyelvtörténész-szerzők mai
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tudásuk, ítéletük alapján legjobbnak, legelfogadhatóbbnak látnak. A téves, 
túlhaladott nézetek nem kaptak helyet a feldolgozásban. Az egyes tételeket 
szakirodalmilag nem kötik személyhez, hanem minden fejezet végén 
megadják a legfontosabb szakirodalmi bibliográfiát. Ennek kezelését 
megnehezíti az az objektív körülmény, hogy a rövidítések feloldása, valamint 
az adatok forrásjelzése, a műszójegyzék és -értelmezés a harmadik kötet végén 
fog majd megjelenni.

A szerzők e roppant ismeretanyagot aktivizáló, tömérdek munkát igénylő 
vállalkozásukkal tudománytörténeti hiányt pótoltak. A mű elsősorban a szűk 
szakmabelieknek készül(t), nélkülözhetetlen alapja lesz a jövő nyelvészeti 
kutatásainak is, de haszonnal forgathatják más tudományok művelői is. 
Megfelelő időtartamú és alaposságú előképzés, történeti nyelvészeti 
ismeretalapozás után szelektíven alkalmazható a felsőfokú oktatásban is.

RAJSLI Ilona

HADROVICS LÁSZLÓ: MAGYAR TÖRTÉNETI 
JELENTÉSTAN. RENDSZERES GYAKORLATI 

SZÓKINCSVIZSGÁLAT

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

Egy újabb szép könyvvel gazdagította Hadrovics László a magyar 
nyelvészetet és a nyelvészeti témák iránt érdeklődőket: elkészítette 
szójelentéstanát. Nyelvészeti munkásságának egy újabb tematikus összegezése 
ez a kötet. Gombocz Zoltán 1926-ban Pécsett megjelent híres jelentéstana 
után (amely szerzője szándéka szerint a magyar történeti nyelvtan részét 
képezte) és Károly Sándor 1970-ben Budapesten kiadott modem szellemű 
„Általános és magyar jelentéstan” c. műve után Hadrovics Lászlóé is abban a 
fölfogásban született, hogy kétségek nélkül tartja érdemben is a nyelvtan, a 
nyelvleírás szerves részének a jelentéstant, nyelvészi feladatnak a nyelv 
jelentéstani vonatkozásaival való foglalkozást.

A magyar szókincs történeti, rendszeres és gyakorlati vizsgálatát vállalta 
föl, végezte el itt a szerző. A monográfia teljes címe: „Magyar történeti 
jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat”. A magyar jelző és a 
szókincsvizsgálat megnevezés a vizsgálati anyag felől jelöli meg a munka 
határait: ez az anyag a magyar nyelv szókészlete. A szószint alatti (pl. a 
hangok, képzők, ragok stb.) és a szószint fölötti nyelvi eszközök (pl. a
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„szabadon kapcsolódó szószerkezetek”, az állandósult szókapcsolatok, a 
közmondások, szállóigék, irodalmi idézetek stb.) jelentéstanával tehát ebben a 
könyvben Hadrovics László nem foglalkozik. (Híre jáija azonban, hogy készül 
a kötet folytatása, a magyar frazeológia jelentéstana.)

A történeti jelző a nyelvtanokban általában antonímája szokott lenni a 
„leíró” jelzőnek. Ebben a könyvben a két megjelölés nem ellentettje 
egymásnak, hanem kiegészítője. Ez a szerzőnek abból a fölfogásából adódik, 
hogy a pusztán leíró jellegű jelentésvizsgálatot, amely eképpen közömbös 
lenne az „oksági összefüggések iránt” „egyoldalúnak és a nyelvtudományra 
egyenesen károsnak” tartja, s nem csak azért, mert „a jelentések mozgását 
előidéző erők ugyanúgy hatnak a jelenben is, mint ahogy a múltban hatottak”, 
de azért is, mert „történeti magyarázatok” nélkül a jelentés fejlődését, a 
változás irányát, módját sok esetben nem is lehetne sem megérteni, sem 
megmagyarázni. Magyarán -  Hadrovics László megfogalmazásában -: „a 
nyelv igazi lényeges belső működésének megfigyeléséhez nagyon hasznos egy 
kis történeti perspektíva” (33. 1.) -  ez azonban ebben a könyvben a leíró 
szemlélettel együttesen érvényesül.

Hadrovics László jelentéstanának rendszerezési elve főképp a szófaji 
osztályok rendjén alapul. Ezt a jelentéstanokban szokatlannak tetsző 
anyagrendezési módot természetesnek, és a másféle rendszerezési elvektől 
hasznosabbnak ítéli a szerző (és annak mutatja a mű is), mégpedig nemcsak 
az áttekinthetőség nagyobb foka, a jól tagolhatóság miatt, hanem lényegi 
szempontok miatt is; azért is, „mert a jelentésfejlődés más-más képet mutat a 
főnevek, melléknevek, számnevek, igék, viszonyszók, igekötők körében” és 
„az egyes szófajokon belül a problémákat jobban fel lehet deríteni” (35. 1.). 
Pusztai Ferenc íija a „Magyar történeti jelentéstan” e vonásával kapcsolatban: 
„A funkcionális szemlélet, a szófaji központúság nem erőszakoltan bukkan föl 
újra meg újra, nem szemléleti rögeszme vagy módszertani kaloda. Éppen 
hogy újra meg újra p r ó b á n a k  vettetik alá”. És a nyelvi tények próbáját 
ki is állja, sokkal jobban, mint némely nyelvidegen, formális kategóriákkal 
operáló tudományos divatáramlat hálójában vergődő próbálkozás, kísérlet az 
elmúlt néhány évtizedben.

A könyv gyakorlati jellegét szolgálja a fölépítése. Két „Főrész”-re 
tagolódik. Az I. Főrész a jelentéstan szófajok fölötti kérdéseit taglalja (29- 
123. 1.). Néhány főbb cím ebből a részből: A szó önállósága; A fogalom és 
ítélet viszonya; Gondolkodás nyelv nélkül; Motivált és motiválatlan 
elnevezések; A tabu; A szó jelentésének rétegei; A népetimológia; 
Szóhasadás; A szinonimja; Etimológia és szójelentés; Összerakó szóalkotás; 
Összecsengő szóvégek hatása a jelentésre. A II. Főrész nagyobb teijedelmű, 
mint az első. Ez az egyes szófajok vizsgálatát tartalmazza (124-394. 1.). A 
melléknévvel foglalkozó rész néhány témája a fejezetcímek tükrében: A
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melléknév a tárgyi valóságban; Képzővel alakult színek és mintázatok; 
összetett színnevek; a szinesztézia; Konkrét melléknevek átvitele szellemi, 
érzelmi, erkölcsi és társadalmi síkra; Az ember élethelyzeteinek jelzői; 
Melléknévi szinonimák; Elavult melléknevek; Melléknévből főnév; A 
melléknév és határozószó viszonya stb., stb. A főrészek előtt és után 
jegyzékek, kiegészítések, mutatók állnak. Néhány közülük: a források és a 
szakirodalom jegyzéke, a szakmai rövidítések jegyzéke, névmutató és 
tárgymutató, magyar szómutató, idegen nyelvi egyesített szómutató. Ezek 
révén, a szerző szándékával összhangban, valóban kézikönyvként is könnyen 
használható monográfiának tarthatjuk a „Magyar történeti jelentéstan”-t.

„Fő törekvésem az -  írta a szerző egy cikkében, amelyben beszámolt 
készülő jelentéstana tervéről (1. NytudÉrt. 83. 183.) - ,  hogy a jelentéstant 
visszavezessem a nyelvhez, ill. hogy a nyelvet visszaadjam a jelentéstannak.” 
Hadrovics László elérte ezt a célt. De emellett még azt is elérte, hogy könyve 
olvasmánynak is kiváló és tankönyvnek is remek: kincsestára a nyelvről való 
ismereteknek. Egy lexikográfus, lexikológus tudós ajándéka -  évtizedeken át 
gyűjtött és most az olvasókkal megosztott tudás.

CSEH Márta

A BIBLIOTHECA ZRINIANA TÖRTÉNETE ÉS 
ÁLLOMÁNYA

Zrínyi Könyvtár IV., Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993.

A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban őrzött könyvállomány néhai 
gazdáját és létrehozóját, Zrínyi Miklóst (1620-1664) szükségtelen bemutatni. 
Tekintve, hogy két nemzet is a magáénak vallja a jeles poétát és hadfit, s hogy 
hagyatékát végül is a horvát könyvtárosok gondozzák, a Bibliotheca Zríniana 
története két nyelven, magyarul és horvátul (a „nagyvilági” érdeklődők 
számára angolul is) közös összefogással íródott.

Az előszóból kiderül, már 1957-ben a Zrínyi kritikai kiadás programjának 
a keretében tervbe vette a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete a könyvtártörténet mindaddig feltáratlan területének a feldolgozását. 
Anyagiak hiányában az elgondolás csak napjainkban válhatott valóra a Zrínyi 
Kiadó jóvoltából.

Zrínyi, a magyar költő és horvát bán a Zala megyei Csáktornyán kb. 731 
kötetnyi könyvet gyűjthetett össze, melyekből 529 fennmaradt (közöttük 29
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kézirat), 202 pedig elkallódott. Ennek az állománynak a történetét dolgozta 
föl egy alapos, körültekintő tanulmányban Hausner Gábor, Monok István és 
Orlovszky Géza. Nyolcvankét oldalon át követhetjük az értékes magángyűjte
mény sorsának alakulását.

A könyvtár létrejöttét vizsgálva Hausnerék kiderítik, hogy a Zrínyi család 
tagjai közül (noha a nagyapa és az apa is olvasott és szerzett pár könyvet) a 
Bibliotheca Zriniana potenciális és egyedüli létrehozója maga a költő. Nem 
„többgenerációs műről” van tehát szó. A néhány örökölt könyvtől eltekintve a 
Csáktornyái bibliotékát ő maga állítja össze vásárlás (külföldről való beszerzés 
ill. hagyatékok megvásárlása és beolvasztása), ajándék vagy kölcsönbevétel 
útján. S hogy a könyvrajongó olvasót kissé kiábrándítsam: Zrínyit nem a 
gyűjtés szenvedélye vagy a bibliofil szándék vezérelte elsősorban a könyvek 
összeválogatásakor, hanem a kíváncsiság, a könyv tartalma. Ezt látszik 
bizonyítani a könyvtár elhelyezése és belső rendje, mely nem tárolásra, hanem 
használatra orientált. Különálló könyvtárszobát Zrínyi csak 1638 után 
alakított ki a vár épületében (talán a levéltár melletti helyiségben). A könyvek 
itt, egy 1670. évi összeírás szerint négy szekrényben voltak elhelyezve. 
Valószínűleg, nem őrizte itt összes könyvét állandó jelleggel. A gyakran 
olvasottakat dolgozószobájában tarthatta, de bécsi ill. zágrábi házában is 
lehetett kisebb gyűjteménye. A könyvtár belső rendjéről olvasva 
megtudhatjuk, hogy a könyvek nagyság ill. méret szerint voltak elhelyezve (a 
fennmaradt gerincjelzetek tájékoztatnak erről), a kisebbek kerültek fölülre, a 
nagyobbak a legalsó polcokra. Az ilyen elhelyezés megnehezítette a 
tájékozódást, ezért 1662-ben Zrínyi egy szakrend szerinti Catalogust készíttet. 
Illetve az is lehetséges, hogy az összeírás az 1662. április 6-án Csáktornyán 
kelt végrendelettel kapcsolatos. A Catalogus összeállítását Zrínyi valamelyik 
írnoka végezhette a maga egyéni módján, eltérve némileg a korabeli 
gyakorlattól. Leírásai nem mindig a legpontosabbak. Ha a könyvek adatainak 
a rögzítése nem is, a katalógus szakbeosztása már a tulajdonostól származhat. 
A könyvek csoportosítása teljesen megkerüli a korabeli katalogizálási 
„szabványt” . A történelem szak például igen differenciált. Külön sorolja a 
római történelmet és a más népekét, ugyanakkor egy csoportba kerül a hazai 
és a keleti história. A politikai és a hadi szakirodalmat pedig különválasztja a 
történelemtől és egymástól, akár a klasszikus és a kortárs költőket.

Tovább követve a hármasszerzőjű tanulmány sorait, sok érdekességet 
tudhatunk meg Zrínyi könyveinek a külsejéről, arról, hogy legkedvesebb 
könyveit vörös bőrbe köttette, s a díszpéldány mellett mindig volt egy sokszor 
bekötetlen, körülvágatlan munkapéldány, amelybe szabadon jegyzetelt. 
Kiviláglik, igencsak törekedett tulajdonjogának a megörökítésére, amikor 
könyveibe arcképes ex libriseket ragasztatott (kedvenc könyveinél maga 
cselekszi ezt meg). Az elsőt 1646-ban készíttette Elias Widemannal a
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következő jelmondattal: „Nemo me impune lacesset”. A metszetek alá később 
kalligrafikus betűkkel íratta oda új jelmondatát: „Sors bona nihil aliud”. 
1652-ben készült új ex librisét már ez ékesíti. Hausner és társai szólnak a 
könyvtár használatáról, a feltételezett olvasógárdáról, majd Zrínyi 
könyvjegyzeteit elemzik és tipizálják. Ezután a korba ágyazva más könyvtárak 
állományával összevetve vizsgálják a Bibliotheca Zrinianát. Három olyan 
szakterületet emelnek ki, amely naprakészségben, frissességben a kortárs 
magyar könyvtárak fölé emeli (de még az európaiaknak is méltó páijává teszi) 
költőnk bibliotékáját. Ezek a hadművészeti munkák, a politikaelméleti 
tanulmányok és a kortárs itáliai költészet. A tanulmány szerzői igen 
körültekintően dolgozták föl a könyvtár utóéletét. Foglalkoznak az öccs, 
Zrínyi Péter könyvek körüli ténykedésével, majd a fiú, Ádám 
könyvtárgyarapítási megmozdulásaival, végül a külföldre került Bibliotheca 
Zríniana körüli történéseket idézik fel elsorolva, hogyan is került mai 
tulajdonosához, a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárba.

A könyv második szerkezeti egységében a Bibliotheca Zríniana 
állományának a korhű leírása következik. Ez teszi ki a kötet javát. 731 
részben meglévő, részben elveszett kötet részletes könyvészeti leírását nyújtják 
a szerzők. Munkájuk célja a Zrínyi-kutatás elősegítése, feldolgozásuk ezért 
nem a könyvtári katalógus, hanem a könyvtártörténeti rendszerezés 
szempontjait követi.

Elsőként az a 423 tétel került feldolgozásra, melyeket az 1662-es Catalogus 
említ ill. leír (közülük 228 ma is megvan, 195 elveszettnek tekinthető). 
Megtalálhatók a kötetben a könyvtárnak azon darabjai is, melyek a 
Catalogusban nem fordulnak elő, de objektív kritériumok alapján a költő 
tulajdonát kellett hogy képezzék. Hausnerék csoportosításának a 
legbizonytalanabb egysége a harmadik, ahova azok a művek tartoznak, 
melyek feltehetően v. esetleg Zrínyié lehettek, semmilyen jel sem szól 
mellettük, de ellenük sem. Nem feledkeztek meg Zrínyi Ádám könyveinek a 
számbavételéről, a VlaSim-hagyaték leírásáról, s nem utolsósorban kapcsolták 
a Zrínyi-könyvtárhoz sodródott könyvek katalógusát.

Mivel az 1662-es Catalogust tekintették kiindulópontnak a szerzők, az 
állomány bemutatásakor kénytelenek voltak Zrínyi írnokának a módszerét 
követni, eltérve a könyvészeti rendszerezés mai normáitól. Tehát ők sem 
műveket, hanem könyveket írtak le különválasztva a többkötetes munkák 
minden egyes darabját, a kolligátumokat pedig egyetlen könyvként 
regisztrálták, azzal a módosítással, hogy a kolligátumban szereplő műveket 
altételekben írták le. A címlap szövegét teljes egészében közük, majd az 
impresszum adatai következnek kiegészítve a kolofonnal ill. a könyvészeti 
irodalom eredményeivel. A méretnél felkiáltójellel figyelmeztetnek az 
eltérésekre, az 1662-es feldolgozó tévedéseire. A könyvészeti adatok közlését
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(több rovatba osztva) a Zrínyi-könyvtár szempontjából fontos tudnivalók 
követik, úgymint: példányleírás (a kötet állapota, jelzetei), possessorok 
(possessor-beírások, ex librisek), bejegyzések (a nem Zrínyitől származók). 
Zrínyi bejegyzései (betűhív átírásban ezúttal is), azonosítás (korábbi jegyzékek 
ill. kézikönyvek sorszámainak a közlése) és a Zrínyiana adatai (a műnek a 
Zrínyi-életműben betöltött szerepére vonatkozó tudnivalók, bibliográfiai 
hivatkozások).

Ezt követi Kovács Sándor Iván tanulmánya: A Zrínyi-könyvjegyzetek 
kutatástörténete és néhány irodalomtörténeti tanulsága. Kovács „tiszteletteljes 
kritikával” számba veszi a Zrínyi-kutatók sorát (Kende S.-től Kanyaró 
Ferencen, Drasenovich Márián, Zolnai Bélán át napjainkig), majd a könyvtár 
és a könyvjegyzetek néhány irodalomtörténeti tanulságát próbálja 
megragadni, bevilágítva Zrínyi költészetének helyeit.

Igen gazdag anyagot közöl a Függelék. „Élőben”, szinte eredetiben 
láthatjuk az annyit emlegetett 1662-es Catalogust (hasonmás kiadásban). Ezt 
egy sereg mutató követi. Összeállították a Zrínyi-könyvtár eredeti rendjét 
részleges rekonstrukcióval, kiemelték a Listi-család Zrínyi által megvásárolt 
és beolvasztott könyvanyagát, ezután a különféle katalógusok konkordanciája, 
a possessorok mutatója folytatja a sort. Zrínyi Péter elkobzott könyveinek a 
rövid címjegyzéke, a felhasznált Zrínyi-irodalom, a rövidítések jegyzéke, 
valamint a születési, és elhalálozási évvel kiegészített névmutató sem maradt 
ki a könyvből.

Példaszerű, mintaszerű kötet ez. Mind nyomdászati szempontból, mind a 
könyvészeti kutatómunka szempontjából irigylésre méltó kiadvány. És 
türelemjáték is. Időben és térben -  korokat és nemzeteket kapcsol össze.

CSAPÓ Julianna

ERDŐDY EDIT: MÁNDY IVÁN

Kortársaink. Balassi Kiadó, Budapest, 1992.

Talányból talányba tart az út, melyen Erdődy Edit Mándy-monográfiájának 
olvasóját átvezeti. Kiindulópontként ott az életmű sajátos jellege, 
előzménynélkülisége, a titkok sora, amelyet felkínál -  s melyet Esterházy 
Péter oly találó módon, rendhagyó összefoglalásként „mándyzás”-nak nevez. 
A végpontnál pedig -  mely ugyan még alakuló. íródó életmű esetében csupán 
virtuális végpont, a konzekvenciák levonása céljából való berekesztés lehet -
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újra ott a szándékolt homály, a rejtély és titok, amelyet a félszázados életmű 
mint kagyló a gyöngyöt kitermelt magából, bizonyítván, hogy a mindenkori 
művészet mindig magán viseli a talány burkát, mely támadhatatlan, 
felfejthetetlen, s épp ezért felfejtésre ingerel. A monográfiis e két végpont 
között feszíti ki irodalomtörténészi hálóját -  tesz kísérletet arra, hogy kijelölje 
az írói út állomásait, megalkossa a Mándy-opus természetrajzát, felmutassa a 
változatlannak tűnő életmű tapintható belső változásait.

Minden írói opus maga teremti meg belső törvényeit, saját szerkezetét, 
alakulásgörbéjét. A mű íija önmagát, következésképp saját történetét is. 
Mándy prózaművészetét szemlélve az irodalomtörténész számára is 
elfogadhatónak bizonyul az a belső alakulásrajz, amelyet maga az író 
teremtett meg műveinek sorával. Azaz: egyik kiindulópontként a témakörök 
szerinti csoportosítás kínálkozik, melynek vonalán laza írói korszakok 
körvonalazódnak. Erdődy Edit is ezen az úton halad vizsgálódásai során. 
Kijelöli Mándy regény- és novellairodalmának stációit, melyeket maga az író 
alakított, formált időről időre következő műveivel. Ilyen értelemben a 
negyvenes évek a pályakezdés évei, a romantikus elvágyódás által áthatott 
művek érája (A csőszház, Francia kulcs, A huszonegyedik utca), az ötvenes 
évek a peremiét műveinek időszaka s formailag a kvázi-formáké (Előadók, 
társszerzők, Idegen szobák, Fabulya feleségei, A pálya szélén), a hatvanas
hetvenes évek a múlttal és/vagy jelennel korrespondáló műveké -  miközben 
az előbbiekhez szorosan tapadnak a mozi-regények (Régi idők mozija, Mi az, 
öreg?, Zsámboky mozija ill. Mi van Verával?, Az ördög konyhája, Séta a 
ház körül), a hetvenes évek középpontjában az álom áll, de nem témaként, 
hanem prózapoétikai meghatározóként, alkotói eljárásként (Egy em ber álma, 
Álom a színházról, Fél hat felé), a nyolcvanas évek pedig az egész életmű 
folyamán is jelentős funkciót betöltő tárgyak dominanciájának időszaka 
(Tájak, az én tájaim).

Ez a logikai sor teremti meg az életmű belső rendezettségét, a kronológiai 
rendet, mely a bevezető rész kitételei szerint a monográfia hosszmetszetét 
képezi egyben, oly módon, hogy nem merev korszakhatárok feltételezésére 
épít. Egy életmű feltérképezésekor mindenképpen e belső rend létrehozása az 
elsődleges feladat, ám ugyanilyen lényeges az ezen belüli erővonalak 
természetének megragadása, működésük leképezése is. Ezt a célt szolgálja a 
Mándy-opus formaváltozatainak feltárása -  mely a monográfus szerint a 
monográfia keresztmetszetét alkotja.

Erdődy Edit alapos, de arányt és mértéket tartó elemzései sorra rámutatnak 
a már a pálya elején felmerülő s az életmű további részében is továbbélő 
markáns tartalmi és formai jegyekre (determinizmus, a helyszín mint állapot 
és a létezésélmény metaforája, hőstípusok, tárgyakkal berendezett 
mikrokozmosz; töredezettség, sűrítés, az Egész és Rész viszonya,
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filmszerűség, irónia stb.), a narráció jellegének alakulására, a képalkotás 
jellegzetes vonásaira. Monográfiájának legértékesebb szöveghelyei azok, ahol 
a változatlannak tűnő életmű diszkrét belső változásait tálja fel. Azt a 
folyamatot, melynek során az itt és máshol kettősségéből az elvágyódás felé 
mutató álmok, fantázia után az itt és most megléte hangsúlyozódik; előbb 
determinizmusként, melynek során a történetek a maguk toposzait is 
megalkotják (terek, folyosók, falak, sikátorok, lépcsők), s melybe a múlt 
kulturális allúzióként, szövegszerűen leng be (Rilke-embléma), hogy végül e 
determinizmus a vállalt kötődés elveként mutatkozzék meg (Csempe-Pempe 
hűsége, a tárgyakhoz való hűség, az emlékezet vállalása, egészen a nemzeti 
mitológia megteremtéséig/vállalásáig).

A monográfia másik lényeges hozadékát a művek fölött lecsapódó 
prózapoétikai meghatározások képezik. A kötetlen-kötött műformák 
megvilágítása, a műfaji átjárhatóság konstatálása (melyhez tematikai szinten 
az álom és valóság partjainak egybemosása járul). Ezen a vonalon haladva 
nevezi meg Erdődy Edit a műfaji átjárhatóságot, kötetlenséget is tiszteletben 
tartva a sajátos Mándy-műfajokat, mint amilyennek a kvázi-portré (Fabulya 
felesége), a kvázi-eposz (A pálya szélén), a pszeudo-önéletrajz (Mi az, 
öreg?, Önéletrajz). Ezek megléte egyszerre jelzi az opuson belüli 
rendteremtés lehetőségét, de azt is, hogy Mándy viszonya a 
prózahagyományhoz nem mentes ellentmondásoktól, paradoxonoktól.

Az egyes alkotói periódusok élén a művek tömbszerű megvilágítását végzi 
el a monográfus, majd a továbbiakban a művekhez mért, azok belső 
törvényszerűségeiből következő elemzési szempontok szerint határozza meg 
az egyes alkotások jellegét. Ezzel a módszerrel egyrészt általánosít, 
rendszerez, másrészt az egyedi jegyek feltárása által szinte egyetlen olyan 
alkotói eljárást, stilisztikai jegyet sem hagy homályban, megnevezetlenül, 
amely Mándy pályája során öt évtized alatt felmerült (az alterego kérdése, 
beszélő nevek, mitizálás, motívumok, lírai felsorolások, a múlt és jelen között 
hidat alkotó, aurával rendelkező és antropomorfizált tárgyak szerepe, a 
lebegtetés, líraiság, álomtechnika, önreflexivitás, a történetmondás leépülése, 
töredezetté válása, létfilozófiai metaforákba rendeződés stb.). Ebben a 
munkájában nyilvánvalóan segítségére volt az idők, évtizedek folyamán egyre 
terebélyesebbé növő Mándy-szakirodalom is, amelyre arányt tartva s 
indokoltan hivatkozik is. S itt kell rámutatnunk a monográfia még egy 
eredményére: amellett ugyanis, hogy Mándy írói világát megrajzolta, 
összefoglalta, megalkotta azt a gondolati hálót is, amelyen a Mándy-muveket 
kísérő kritika elhelyezhető. Mándy prózaművészetének alakulásával ugyanis 
párhuzamosan alakult az (irodalompolitikától cseppet sem független) Mándy- 
recepció jellege is: a hiányok számonkérésétől, a negatívumok
nehezményezésétől az író nem jellemző vonásokkal való felruházásán,



KÖNYVEK 231

kivédésén át elérkezett az életmű metaforikus, allegorikus jegyeinek 
felismeréséig; azaz a mit helyett a hogyanban lelt rá Mándy világának 
megközelítésmódjára.

Erdődy Edit a Mándy-opus hagyománytalanságára hivatkozik, nem 
indokolatlanul. Műközpontú elemzései során nem is tekint gyakran az írói 
műhelyen kívülre. Kitér az ötvenes évek lefojtó, külsődleges követelményeket 
támasztó irodalompolitikai körülményeire, az Újhold alkotói körének rokon 
indíttatású ars poeticájára, Camus-t, Beckettet, az abszurd drámát említi 
Mándyval kapcsolatba hozható alkotói eljárásként. Ezen a ponton mégis kissé 
hiányosnak érzem a monográfiát. Talán több szállal lehetett volna a kor 
művészi folyamataihoz, irodalmi törekvéseihez kötni Mándy mégoly 
magányosnak, rendhagyónak tűnő írói útját is. Ugyanakkor úgy érzem, 
mintha a novellák kissé háttérben, a regények árnyékában maradtak volna. 
Erénye viszont a monográfiának, hogy kiküszöbölte a művek megjelenési éve 
következtében beállt fáziseltolódásokat, amikor nem megjelenésük, hanem 
keletkezésük időpontját vette figyelembe (bár nem pontosította ezeket az 
évszámokat), s ily módon eredeti kontextusukba visszahelyezve tárgyalta őket 
(1. az Előadók, társszerzők és A pálya szélén kései megjelenését).

Mindent összevetve: több évtizednyi írói jelenlét s ugyanennyi idő alatt 
kitermelődött vonatkozó irodalom megléte után megszületett az első Mándy- 
monográfia, mely elengedhetetlen kiindulópont a Mándy-opuson belüli 
további vizsgálódásokhoz. Rendet teremt az írói pályán belül, megnevez, 
elhelyez és rendszerez egy sor alkotói folyamatot, eljárást, melyek a Mándy- 
mű mai tanulmányozása során megkerülhetetlenek.

HARKAI VASS Éva

MONDD ÉS ÍRD!

Válogatott nyelvművelő cikkek. Szerkesztette: Kemény Gábor és Szántó Jenő. 
Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1992.

Újabb értékes művel gyarapodott nyelvművelő szakirodalmunk. A könyvet 
ajánlva Grétsy László felteszi a jól ismert kérdést: „kell-e egy könyvnek a 
nyelv ügyét szolgálnia? Rászorul-e erre a nyelv egyáltalán?” Ő is igenlő 
választ ad erre a kérdésre, ahogy tették ezt a nyelv ügyét szolgálók az elmúlt 
évtizedek, sőt évszázadok során is. Grétsy felhívja a figyelmet arra, hogy 
„célja és feladata tekintetében a nyelvművelő tevékenység kettős: részben a
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nyelvre, részben annak használójára, az emberre irányul”. E célok közül hol 
az egyik, hol a másik kerül előtérbe a kötet írásaiban, attól függően, hogy a 
beszélő tudását akaija-e kiszélesíteni a nyelvművelő írás szerzője, vagy a 
nyelv kifejezésbeli, felhasználásbeli lehetőségeit vizsgálja.

A kétszáz cikket a szerkesztők nyolc tárgykörbe sorolták. Az első fejezet 
(Mondjuk és íijuk) néhány cikke a köszönési, magázódási és tegeződési 
szokásainkat elemzi. Ebben a tekintetben vidékünk (a Vajdaság) 
nyelvhasználata nagymértékben eltér a magyarországitól. Például a kezét 
csókolom (aminek a teijedését üdvözlik a szerzők) nálunk egyáltalán nem él. 
Csupán a könyvben vitatott helyességűnek ítélt csókolom teijedt el. (A 
vajdasági köszönési szokásokat természetesen nem foglalhatja magában a 
könyv. Ezeket nekünk kellene feltérképeznünk.)

Áz első fejezet ezenkívül figyelmet szentel még kiejtési gondjainknak, mint 
amilyen az e hang túltengése és az olyan rendellenességeknek, mint az 
egyszerejtés (vállalat helyett válat). A továbbiakban még igen sok hasznos 
tanácsot kapunk a mozaikszók helyes alkotására és kiejtésére vonatkozóan.

A második fejezet (így írunk mi) helyesírásunk vissza-visszatérő gondjait 
boncolgatja. A fejezetben helyet kapnak olyan fontos témák, mint a 
betűrendbe szedés, az elválasztás, a helytelen toldalékolás, a betűkettőzés, az 
egybeírás és különírás stb. Külön értéke a második tömb írásainak, hogy a 
helyesírási szabályzat egyes szakaszait részletezi, továbbgondolja. Olyan 
esetekre is kitér, amelyeket a helyesírási szabályzat nem említ vagy nem 
világít meg eléggé (pl. a kötőjelek használatára vonatkozóan), illetve a 
Helyesírási kéziszótárból is kimaradtak (pl. a csevej, fecsej szavak írásmódja).

A könyv harmadik része (Szó, ami szó) a magyar szókincs változását, 
elsősorban gyarapodását vizsgálja. A változásokat a gyarapodás forrása felől 
közelítik meg a szerzők. Beszélnek az új szóösszetételekről, a 
jelentésváltozással, jelentésbővüléssel keletkezett új szavakról (új jelentésű 
szavakról), az argószavak köznyelvbe való benyomulásáról, a mindenessé 
előlépett divatszavakról és a szótévesztésről is. A fejezet egyes írásai a 
szóhasználat és a szó kapcsolódási lehetőségeinek a vizsgálatára is 
vállalkoznak. Pl. Tompa József „Magas” idegenszerűségek című cikkében 
nyomon követi a magas jelző nyelvszokásunktól eltérő kapcsolódását. Ilyenek: 
a magas fény (a tükörfény helyett), a magas fizetés (a nagy vagy jó fizetés 
helyett), a magas jutalom (a gazdag, busás jutalom helyett), a magas raktári 
vagy pénztári készlet (a nagy, felduzzadt, gyarapodó, tekintélyes stb. helyett). 
Tompa sajnálatosnak tartja azt is, hogy a szokásosabb, színesebb, 
szemléletesebb szavak rovására teijeszkedik az esik és az emelkedik ige is. A 
figyelem és az érdeklődés minduntalan emelkedik, a hagyományos: ébred föl, 
fokozódik, erősödik helyett, és mindig esik, nem pedig csökken, lanyhul, lazul 
stb. Bár Tompa tényként kezeli, hogy: „Más népekkel, műveltségekkel
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érintkezve ... gyakran átvesszük az új fogalmakkal együtt az átadó nyelv 
szemléletét is, s többnyire ezzel nem vétünk nyelvünk magyarsága ellen”, de 
felhívja a figyelmet arra, hogy „ha az ilyen tükörszó keresztezi vagy éppen 
kiszorítja hagyományos szemléletű régibb szavainkat, akkor már nyelvünk 
inkább szegényedik az átvétellel”. Azt is tudja azonban, ho^y ezek az 
idegenszerűségek mégis befészkelik magukat nyelvünkbe. „Es még ha 
újabban a nyelvművelés azonnal tiltakozik is az interferencia (átsugárzás) 
ellen, a nagyközönség nemegyszer annyira megkedveli az idegenes divatot, 
hogy a nyelvészet is kénytelen tüzet szüntetni.” Nemcsak ezért időztem 
hosszabb ideig ennél az írásnál, mert a kisebbségi sorban élő embert ezek a 
gondolatok ragadják meg a legjobban, hanem azért is, mert a fentebbi idézet 
tömören összefoglalja azt a hozzáállást, amelyet a fejezet legtöbb írása, 
szerzője képvisel. Igyekeznek óvni a nyelvet, de inkább javasolnak, ajánlanak, 
mintsem hogy ledorongolnának, elítélnének valamit. Figyelembe veszik a 
realitásokat, a múlt tapasztalatait, hogy nem mindig a legkifogástalanabb, a 
nyelvészek által leginkább ajánlott nyelvi formák és szavak maradnak meg a 
nyelvben. A szavak jelentésbővülésével foglalkozó írásában (Régi szó, új 
jelentés) a magánzó szó új jelentéséről (magánkisiparos) elmélkedve Ladó 
János is azt szűri le a helyesség kritériumaként, hogy: „Ha általánossá válik, 
nem hiba”.

Persze a nyelvszokás figyelembe vétele, egyes változások elfogadása nem 
jelenti azt, hogy a szerzők nem harcolnak a károsnak ítélt jelenségek, pl. a 
divatszavak (felvállal, pontosít, felvetés, nyitottság vagy a nálunk is folyton 
lábatlankodó forgatókönyv), illetve az önkényesen alkotott rossz hangzású 
szavak (bőrész, lerokkan) stb. ellen. De a kötet nyelvművelőit nem a 
kizárólagosság vezérli, hanem a segítés szándéka.

Hogy miképp viszonyul jelenleg a magyar nyelvtudomány az idegen szavak 
beáramlásához és beilleszkedéséhez, azt a negyedik fejezetből (Idegenkedés 
nélkül) tudhatjuk meg. Talán elég Mizser Lajos sorait idézni: „Szinte állandó 
vita folyik arról, szükségesek-e a magyarban az idegen szavak, illetőleg hogy 
milyen mértékben vegyük át őket. Végül is elfogadott elv, hogy a fölöslegeset 
jobb be nem fogadni vagy kigyomlálni nyelvünkből; de vannak olyanok is, 
amelyeket érdemes megtartanunk.” Főképp akkor, ha egy fogalom jelölésére 
nincs megfelelő magyar szó (rádió, televízió, politika, konzerv, keksz stb.), 
vagy az illető szó ,jelentésámyalatbeli vagy hangulati többletet” tartalmaz 
magyar megfelelőjéhez képest (gramofon-lemezjátszó; náció-nemzet stb.), 
illetve ha az idegen szó meghonosodott (pl. a diszkó és a hobbi). A 
beilleszkedett szavak közül újabban kapott magyaros alakot a hobbi, a dzsem, 
a dzsessz, a kamion. Persze nem minden idegen szó átvétele ajánlatos, 
különösen, ha van jó magyar megfelelője ’tóksó' (thalk show)-tele-fere, 
innováció-újítás, broiler-pecsenyecsirke stb. (Ez utóbbi szót, ahogy a könyv
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utal is rá, Kossá János is tollhegyre tűzte néhány évtizeddel ezelőtt.) A 
nyelvészek ezenkívül hangsúlyozzák, hogy csak akkor használjuk az idegen 
szavakat, ha ismeijük használatuk szabályait és jelentésüket. így pl. tudni 
kell, hogy a dublőr, a novícius, a komikus férfira; a dublőz, a novícia, a 
medika csak nőre vonatkozhat. Különösen tanulságos számunkra az 
alternatíva szó pályafutása. Mint Szántó Jenő írásából kiderül, ez az idegen 
szó a magyarországi nyelvhasználatban (is) egyre inkább felveszi a lehetőség, 
változat értelmet, és háttérbe szorul eredeti jelentése (két lehetőség közötti 
választás). Mondanunk sem kell, hogy a vajdasági magyar nyelvben már jóval 
korábban lejátszódott ez a folyamat. S bár Szántó szerint gondos stiliszta nem 
ír altematívá-t ott, ahol nem helyénvaló, az újonnan felvett jelentés 
elteijedését már nem lehet megakadályozni: „a szószármaztatás tudományával 
szemben győz a nyelvszokás”. A negyedik fejezetben olvashatunk még a szó 
szerinti fordításból eredő hibákról és a kettőzésről (az azonos jelentésű magyar 
és idegen szavak egymás melletti jelentkezéséről, pl. önműködő automata, 
kritikus válság, bestiális fenevad).

Az ötödik fejezet (Minek nevezzelek?) arra is rávilágít, hogy sokszor 
fejtörést okoz az is, hogyan kell írni az idegen tulajdonneveket, egy-egy régies 
alakban használt földrajzi névnek mi a magyar alakja, lefordítsuk-e az idegen 
neveket, mely nevek tartoznak a nyelvi konvenció birodalmába? Kiejtési 
gondok természetesen a magyar család- és keresztnevekkel kapcsolatosan is 
vannak. Ezekről sem feledkezik meg könyvünk, s a magyaros névadásnak, 
valamint Ödön és Jenő nevünk eredetének is szentel egy-egy írást.

A könyv hatodik része (Mire képes a képes beszéd?) színes és találó írások 
egész sorával szemlélteti egyrészt a nyelvi kép mibenlétét, másrészt a 
helytelen használat következményeit. Hogy melyek ezek? A hibák skálája igen 
széles. Van olyan hiba, amely abból ered, hogy a kép nem illik bele a 
környezetébe (a vak király szeme fénye), van olyan, amely az erőltetett 
időszerűsítés miatt keletkezett. Nem ritka a szótévesztés vagy a 
szóláskeveredés sem. Egyes „szóképek” „az alany és az állítmány jelentésbeli 
összeférhetetlensége” (az évszázad aszálya kitett magáért) vagy a szólás téves 
értelmezése miatt keltenek mosolyt vagy bosszantanak fel bennünket. S szinte 
természetes, hogy a vajdasági magyar nyelvben régóta ismerős idegen 
látásmódon alapuló képekről is szó van ebben a fejezetben. Ilyenek: a 
valamilyen prizmán át néz (a szemüvegen helyett), a nyáron-télen (a télen- 
nyáron helyett). Csak a magyarországi nyelvhasználat nem a szerbhorvátból, 
hanem más indoeurópai nyelvekből kölcsönözte ezeket a tükörképeket. Simon 
Zoárd elteijedtségük ellenére egyértelműen elutasítja az ilyen tükörképeket 
mint: valamilyen prizmán át néz, tüske a szemében, mert mint mondja, tudja 
ugyan, „hogy idegen hatástól érintetlen, szűz nyelv nincsen. Mégsem célszerű 
megerőszakolni a hagyományt”.
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A hetedik, egyben leghosszabb fejezet (Nyelvtanóra helyett) a nyelvtani 
hibákat szedi csokorba, írnám, de a hibacsokor nyilván nem találó kép. 
Kipellengérezi a hibákat, mondták régebben, de ez sem illik rá ennek a 
tömbnek az írásaira (sem). Inkább azt mondhatnám, hogy a jobbára már 
ismert nyelvtani vétségeket úgy próbálják meg körüljárni a szerzők, hogy a 
korábbiaknál jobban kibontják a jelenségek kiváltó okait.

A nyelvtani szabályok rendszerét Felde Györgyi úgy határozza meg, mint 
„a nyelvnek a változásoktól legkevésbé érintett tartományát”. Ebből az 
olvasható ki, hogy a nyelvtani szabályoktól való eltéréssel szemben nem 
lehetünk elnézők.

A negyvenhat egyformán értékes írásból nehéz lenne valamit kiemelni, 
mindet ismertetni pedig lehetetlen. Ha mégis külön örömmel üdvözlünk 
valamit, az az például, hogy nyugvópontra juttat (?) bizonyos vitákat pl. a 
vonatkozó mondat esetében, vagy hogy megnyugtató alapot ad olyan kérdések 
további tanulmányozásához, mint amilyen a határozói igenév és a létige 
kapcsolata vagy a tárgyas és alanyi ragozás még kellően fel nem tárt 
kérdésköre. Egyik-másik írást olvasva izgalmas nyomozás résztvevőinek 
érezhetjük magunkat. Vonatkozik ez pl. a melléknévi igenévi állítmányok 
igekötőjének viselkedéséről szóló Kemény Gábor-írásra. De ugyanilyen 
érdeklődéssel olvassuk a szerző fejtegetéseit a felé névutó helytelen 
használatáról is. Annál is inkább, mert nemcsak kijavítja a hibás mondatokat, 
hanem meg is okolja, miért nem állhat egyáltalán a felé a -  felszólalás a 
hivatalok felé -  típusú szerkezetekben. Rámutat ugyanis arra, hogy a felé 
„csak irányt jelöl, de a cél elérésének a képzetét nem tartalmazza”.

A nyolcadik rész címe: Stíluskoccanások. Ez a fejezet általában olyan, 
főleg a tájékoztatás és a közélet területéről származó szövegeket vizsgál, 
amelyekbe más nyelvhasználati rétegbe tartozó szavak (divatszavak, 
„farmerszavak”, szaknyelvi kifejezések) kerülnek be. Kohói Ádám szavaival 
élve: „a nemzeti nyelv foútján haladó közéleti-publicisztikai stílus szavai közé 
vágódnak be a mellékutakról érkező kifejezések”. Ezek aztán kirínak a 
szövegből, kellemetlen mellékízt adnak a mondanivalónak, sőt néha a 
kívánttal épp ellentétes hatást érnek el. A fejezet fontos tanulsága, hogy a 
stílustalanság forrása éppúgy lehet a szűkszavúság, mint a túlmagyarázás 
(„túlbiztosítás”).

Mindent összegezve a könyv olvasója, akit Grétsy úgy jellemez, hogy az 
mindenki lehet, aki a nyelvet szereti, a nyelv titkai iránt érdeklődik, egy 
alapos, a pontos mutatónak köszönhetően könnyen kezelhető könyvet kap a 
kezébe. Egy cikkgyűjtemény teijedelme miatt nem lehet olyan teljes, mint a 
Nyelvművelő kézikönyv, de időszerűsége és újabb eredményei folytán 
bizonyos területeken túlmutat rajta.
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S hogy a magyarországi nyelvhasználat változásait távolabbról figyelő, a 
maga nyelvi környezetének romlását aggódva szemlélő kisebbségi olvasó 
számára mit mond ez a könyv? Nos, ez már bonyolultabb kérdés. A 
magyarországi nyelvész a nyelv fertőző betegségeivel szemben nagyvonalúbb 
lehet, mint a kisebbségi. Hisz bízvást remélheti, hogy a nyelv kiheveri szerzett 
bajait. S ha „a szükséges beavatkozás”, amelyről Grétsy tanár úr ír a könyv 
ajánlásában, néha „céltalan hadakozás” is, és a nyelv tudatos alakítóinak meg 
is kell hajolniuk időnként a szabályokra, jelentésre fittyet hányó nyelvszokás 
előtt, attól mégsem kell rettegniük, hogy a „magas idegenszerűségek” 
megmételyezik a nyelv lelkét, „megerőszakolják a hagyományt”. Hogyan ítélje 
meg viszont a kisebbségi nyelvművelő „a maga édes anyanyelvének” a 
változásait, tükörkifejezéseit? Legyen engedékeny? Fogadja el, hogy „ami 
általános, az nem hiba”. De hol általános? Csak a vajdasági magyarok 
nyelvében. Legyen vaskalapos? ítéljen el mindent, ami eltér a magyarországi 
nyelvszokástól? Ez is igen kockázatos. Hisz az ilyen bölcselet még hamarabb 
idejét múlttá válhat, mint más örökérvényűnek hitt nyelvművelő aranyszabály. 
Minduntalan tapasztalhatjuk ugyanis, hogy egy-egy, a vajdasági magyar 
nyelvhasználatban kárhoztatott szó, jelentésváltozás, sőt szerkezet a 
magyarországi köznyelvben is gyökeret ver, polgáijogot nyer. Lehet-e tehát itt 
valami megnyugtatót mondani? Talán azt, hogy egy magyar nyelv van ugyan, 
de mindenütt másképpen kell(ene) védeni, éppen azért, hogy egy(séges) 
maradjon.

KATONA Edit

JAKÓCS DÁNIEL: UNGARSZKIJÁZIK NA 
NAPREDNALI

Szent Kliment Ohridszki Egyetem, Szófia, 1991.

A magyar mint idegen nyelv vagy környezetnyelv oktatására szánt 
nyelvkönyvek elbírálásának nálunk nincs kialakult hagyománya. Ez kár, mert 
-  úgy vélem -  nem csak a szakemberek számára hasznos, sőt szükséges 
kézbevenni az ilyen jellegű kiadványokat, mivel általánosan 
megkülönböztetett figyelmet érdemlő dolog kellene hogy legyen az, mit 
tekintenek az egyes nyelvkönyvek szerzői fontosnak ahhoz, hogy egy idegen 
ajkú kezdő vagy haladó nyelvtanuló magyarul megszólalhasson, elemi vagy 
magasabb szintű társalgásba kezdhessen. Nem lehet kevésbé fontos annak a
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megfigyelése és számontartása sem, hogy e nyelvkönyvek írói milyen 
népünkre, egész nemzeti mivoltunkra vonatkozó (hungarológiai) 
ismeretanyagot látnak fontosnak tan- vagy nyelvkönyveikbe venni annak 
érdekében, hogy a nyelvünket tanulók a velünk kapcsolatos, esetleg éppen 
ránk vonatkozó információkból ezek puszta jelentésén kívül hangulatukat, 
áttételes tartalmú üzeneteiket is felfoghassák és befogadhassák. A bírálat, a 
kritika hiánya azonban szakmai szempontból is érezteti következményeit: e 
szakterület, a szakkifejezései és szakkifejezés-értékű szerkezetei a 
megengedettnél képlékenyebbek, fogalmilag meghatározatlanabbak. Ezek 
után talán mondani sem kell, hogy ilyen körülmények között a bírálatra 
vállalkozó dolga sem könnyű, hisz mérőeszközei, a műszók fogalmi 
pontosítottságának hiányában kezelésük is kockázatos.

Jakócs Dániel is számolt az említett nehézségekkel, ugyanis szóban forgó 
bolgár anyanyelvű, magyarul haladó szinten tanuló (elsősorban finnugor 
szakos egyetemi hallgatóknak, de természetesen nemcsak nekik) szánt 
tankönyve előszavában fontosnak tartotta feltüntetni, hogy a kezdőknek szánt 
tankönyvek és nyelvkönyvek közül melyikre volt leginkább tekintettel e 
munkája megírásakor. Minden bizonnyal nemcsak az említett körülmények 
késztették erre, hanem annak ténye is, hogy a magyarul tanulók számára is, az 
idők során és legújabban is, különböző célú, profilú és más-más módszert 
érvényesítő nyelvkönyv stb. készült. (A bolgár anyanyelvű kezdők pl. két 
kezdőknek szánt könyv közül választhatnak.) A továbbtanulni szándékozók 
számára azonban nyelvkönyv mindeddig nem volt. Pedig szép számban 
lehettek és lehetnek ilyen szándékú nyelvtanulók Bulgáriában, merthogy a 
szófiai Szent Kliment Ohridszki Egyetemen 1948 óta tanítják a magyart is, és 
-  amint azt Jakócs Dániel előszavából megtudhatjuk -  Szófiában, Várnában 
és Sumenben is rendszeresen indultak és indulnak tanfolyamok a magyar 
nyelv elsajátítására. Szerzőnk szerint azonban még a legeredményesebb 
nyelvtanulók számára sem biztosíthatták e kurzusok a magyar zökkenőmentes 
használatát, hiszen a csak alapfokú nyelvtani ismeret meg az 1800-2000 
megtanult szó egyszerűen nem lehet elegendő erre. Mert a kommunikáció 
sokrétűen veszi igénybe a nyelvet, illetve a nyelv, minden emberi nyelv, a 
maga organikusan egész voltában töltheti csak be maradéktalanul 
kommunikációs funkcióját. E funkció pedig a legteljesebben a szövegben mint 
komplex nyelvi egységben érvényesül.

És Jakócs Dániel szóban forgó tankönyve arról tanúskodik, hogy szerzője 
ezt a felfogást, a szövegközpontút, szövegnyelvészetit kívánja érvényesíteni a 
magyar nyelv mint idegennyelv oktatásában. Szövegválasztáskor 
változatosságra törekszik. A tananyagul szolgáló szövegek fejezetenként más
más tudományos tárgykör alapvető ismereteit ölelik fel, sorrendben a 
következőket: földrajz, biológia, kémia, fizika, matematika, történelem,
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művészettörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, zenetörténet és 
filozófia. A témakörön belül tartalmilag egybetartozóbb, vagy csak lazán 
összefüggő egységeket, alfejezeteket különít el. Ezeket, teijedelmüktől 
függően, olyan betétekkel szakítja meg, amelyek nyelvkönyvvé változtatják a 
szöveggyűjteményt. A betétek lényegében véve minden nyelvkönyv részei, 
ennek ellenére az egyes szerzők nyelvoktatási elveinek legkonkrétabb 
kifejezői, mivel a szerzők e részek révén kerülnek legközelebb a gyakorlathoz. 
Ettől csak a tanítás, a tényleges realizálás van előbb a maga egyszeriségével, 
amely azonban már a tanári alkotómunka terűiéihez tartozik. Jakócs Dániel e 
munkájában a betétekként emlegetett részek eképpen követik egymást: 
Szavak, szókapcsolatok címmel először a szójegyzékek jelennek meg, ezeket 
a Nyelvtan ismeretanyaga követi, majd a tanulói tevékenységet irányító 
Gyakorlatok, valamint a Fordítási gyakorlatok következnek. Az 
idegennnyelv-oktatás elméletében sarkalatos csomópontok ezek a most 
betétekként emlegetett részek, tehát jobb külön-külön foglalkozni velük is, 
meg magukkal a szövegekkel is.

A nyelvoktatás egészének reformja óta (1882) az idegennyelvoktatásban is 
megkülönböztetett figyelmet fordítanak a szövegre, amelynek, mint nyelvi 
egységnek elvileg magában kell foglalnia az oktatás anyagát képező 
tartalmakat. Ebből kifolyólag a nyelvkönyv írójának először is valamennyi 
lehetséges elv, elvárás és célkitűzés figyelembevételével, vagy ellenében 
pontosítania kell saját elképzeléseit és feladatait, amelyek nyomán 
kialakíthatja saját nyelvkönyve egyedi jellegét, s ez azt jelenti, hogy a 
lehetséges követelmények és elvárások széles palettájából annyit ölel/vállal 
fel, amennyit megítélése szerint nyelvkönyve harmonikus egészként a 
nyelvtanulás adott szintjén és körülményei között megvalósíthat. És Jakócs 
Dániel nyelvkönyvírói törekvései is ilyen irányúak. Ő, amint az már a 
fejezettémák fenti felsorolásából kitűnik, a tudományos ismeretteijesztő, a 
tananyagismertető (tankönyvi) és tudományos okfejtő (tanulmány) stílusú 
szövegek mellett döntött. Ha az előszóban jelzetteket vesszük figyelembe, azt, 
hogy munkáját elsősorban tankönyvnek szánta, akkor szövegválasztása 
logikus és indokolt. A finnugor szakos hallgatók célja az információk 
átlagosnál magasabb színvonalon való begyűjtése, az ezekkel járó fogalmi
ismereti és nyelvi anyag elsajátítása, célnyelvi kommunikációképességük 
fejlesztése. Bár nem bizonyos, hogy minden magyarul haladó szinten tanuló 
bolgár anyanyelvű hallgatónak egyértelműen szüksége lesz a témakörökbe 
foglalt szövegek fogalmi- és szakszókincsére, mégsem mondható 
feleslegesnek, főképpen nem átlagos műveltségi szempontból. Még akkor sem 
felesleges ez a fogalom- és szókincs-tár, ha tudjuk, hogy a fogalmak jó részét, 
főleg a könyv természettudományi témakörébe tartozó szövegekben 
találhatóakat, a tanuló már anyanyelvén megszerezte, esetleg pótlólag
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eredményesen szerezheti meg. Ezzel szemben a humán tudományok 
témaköreiből választott szövegek többsége fontos hungarológiai ismereteket 
közvetít. De nem egysíkúan, bár a témakörök bizonyos értelemben ennek 
kényszerét hívják elő - t annak kényszerét tehát, hogy a nemzeti történelem 
eseményeinek összefüggéseiben kell szólni művészettörténeti, 
nyelvtudományi, irodalomtudományi, zenetörténeti és filozófiai tematikájú 
kérdésekről. A sematikus ismertetési mód egy másik veszélyét is ötletesen 
kerülte el a szerző: a mindenről legalább keveset-szólásét. így a történelem 
témán belül nem a nemzeti történelmet ismerteti „dióhéjban” , hanem 
Magyarország iparosodásának múlt század utolsó negyedétől a második 
világháborúig teijedő időszakát, mert az figyelmet érdemel, hogy a „magyar 
ipar legjelentősebb ágazatai közül a mezőgazdasági gépgyártás főbb termékei 
is európai színvonalon álltak”. Ugyanakkor azonban a fejlődés akadályairól 
sem hallgat, hogy pl.: „Kiégi József modem, 23 szedő munkáját helyettesítő 
szedőgépe elsikkadt. Schenek István 1880-as létrehozott üzembiztos, korszerű 
akkumulátora Magyarországon ipari visszhang nélkül maradt, s egy osztrák 
gyárban került kivitelezésre.” A tanuló azonban nem marad ennek ellenére 
sem a magyarság történetét átfogóan nyújtó ismeretek nélkül, mert a maguk 
szférájában pótolják ezt (a filozófia kivételével) a többi témák szövegei. A 
szerző szövegválasztásában tapasztalható megoldások olvasmányosságot, 
változatosságot és informáltságot biztosítanak a tanuló számára, s e 
sajátosságaik alapján itt, nálunk e szövegek nyelvápolásra is igen alkalmasak 
lehetnének. E szerepkörben már azért is hasznosíthatóak, mert 
hetilapjainkban, folyóiratainkban nemigen jelennek meg ilyen vonatkozású 
írások, természettudományi és műszaki szakmunkák meg szinte egyáltalán 
nem, így a nem anyanyelvükön tanuló magyar természettudományi és 
műszaki értelmiségiek számára a természettudományi témájú szövegek 
lehetnének elsőrangúan hasznosak, míg a nem magyar szakosok számára, 
akik nálunk szerb nyelven végzik tanulmányaikat, a többi anyag is.

A Szavak, szókapcsolatok részben a szerző a kialakult hagyományt 
követi: szójegyzéket nyújt, amelyben a szavak elsődleges jelentését felelteti 
meg egymással a két nyelven. Szembeötlő, hogy a jegyzékben csak a 
szakkifejezések szerepelnek, noha nem nehéz azt sem feltételezni, hogy 
néhány más közszó, szókapcsolat is fejtörést okozhat a tanulóknak. Érthető 
azonban a szerző ilyen megoldása, mert jórészt csak feltételezése alapján 
dönthetne arról, hogy a tanulók számára mely kifejezések lehetnek újak, 
illetve a tanultak közül melyeket felejthették már el. Különben is: az esetleges 
akadályok elhárítására megoldást jelent a szótár használata.

A nyelvtani anyag tanítása a magyar mint idegennyelv oktatásában külön 
problémát jelent, elsősorban azért, mert amint azt Szili Katalin: Nyelvűnk a 
külföldieknek írt nyelvkönyvekben című tanulmányának első mondatában
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megállapítja: „A magyar mint idegen nyelvnek ezidáig nem született önálló, 
rendszeres leíró nyelvtana." Majd így folytatja gondolatait: „A hiány 
következményei kihatnak az egész szakterületre, de leginkább és 
legérezhetőbben a nyelvkönyvírásban mutatkoznak. Részeredmények, az 
értékek tisztázatlansága, bizonytalanságok jellemzik a külföldieknek szóló 
nyelvkönyveket.” Tényfeltárása majd tíz évvel ezelőtt történt (Magyar 
Nyelvőr, 1984. Július-szeptember, 3. szám, 305.), de aktualitásából semmit 
sem vesztett. Mert amint lenni szokott, az általánosan érvényes az egyedi 
esetre is kiteljed. Jakócs Dániel munkájának nyelvtani részében is 
észlelhetőek e tünetek. Természetesen nem nyelvi-nyelvészeti értelemben vett 
szakmai bizonytalanságról van szó, hanem nyelvtanáriról, idegennyelv
oktatásiról, illetve annak tisztázatlanságáról, hogy a nyelvtani anyagból ezen 
az általa haladóknak nevezett nyelvelsajátítási szinten mit és mennyit kell 
elsajátíttatni a tanulóval. Mert amennyire logikusnak tekinthető az, hogy a 
kezdői nyelvoktatási szinten nem sajátíttatható el a tanulóval annyi célnyelvi 
szó, mint amennyit egy alig középiskolai szintű műveltséggel (vagy még azzal 
sem) rendelkező anyanyelvi beszélő aktívan és passzívan használ, 
ugyanannyira logikus lehet, hogy egy adott névszói rag viszonykifejezésének 
minden funkcióját sem kell megtanulnia a nyelvtanulónak már ugyanezen a 
kezdői nyelvtanulási szinten. És, ha az említett feltételezések logikusak, akkor 
idegennyelv-oktatási szempontból az az elképzelés is megalapozottnak látszik, 
hogy a kezdő nyelvtanulónak az alapvető nyelvtani és egészében véve is 
alapvető célnyelvi dolgokkal kell megismerkednie tanulásának ezen az első, 
kezdői szakaszában. Konkrétan pedig ez azt jelenti, hogy pl. a szókincset 
illetően korosztályának, társadalmi csoportjának/rétegének legfrekvensebb 
szavait, szóhasználatának leggyakoribb fordulatait sajátítsa el, a 
viszonyragozás köréből pedig az egyes viszonyragok alapfunkcióját, továbbá 
az egyszerűbb mondat- és szövegszerkesztést, tehát az egyszerű 
kommunikálást, s a legalapvetőbb egyéb ismereteket a célnyelvet beszélő 
népről stb. E logika értelmében magától adódó, hogy a haladó, továbbképző 
nyelvtanulási szinteken az ismeretszerzés valamennyi területén 
kiegyensúlyozottan a kevésbé gyakori, az alapvetőnél összetettebb 
helyzetekhez kötődő nyelvhasználati és egyéb részletekkel bővül a tanuló 
célnyelvi, nyelvtani és minden más tudása, a gyakorlatok révén pedig a 
célnyelv használatának képessége is. Mindezt a szerző szövegválasztása 
döntően befolyásolja: a szöveget, a szövegminőséget a neki megfelelő 
szerkesztés, mondatfajták, szókincs és más nyelvi eszköztár képezi ki, teremti 
meg, tehát ezeket a kiképező nyelvi elemeket kell tudatosítani és 
készséggé fejleszteni, ezért a nyelvtan tanítása az idegennyelv-oktatásban. 
Ennek a lépésnek a megtételére azonban Jakócs Dániel nem vállalkozott. De 
szakított a nyelvtan-központú idegennyelv-oktatási modellel azáltal, hogy
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szöveget választott, és nem a nyelvtani módszeres egységnek megfelelően 
eszkabált össze „szöveget”. Jelentős momentum, jelentős különbség ez! Mert, 
mint Szili Katalin idézett munkájában megjegyzi: „A nyelvtani haladási 
menetet vezérül választó szövegalkotási módnak nemcsak az a 
következménye, hogy a szöveg szervezőjévé nem a gondolat, a közlés, az 
események természetes egymásutánja válik, hanem az is, hogy a beszélt 
nyelvben soha el nem hangzó, annak grammatikájától idegen, gyakran 
nyelvileg nem korrekt mondatok szerepelnek a szövegekben.” (306. o.) Ilyen 
vád nem érheti Jakócs Dánielt e nyelvkönyve alapján. Ellenben az elemzés 
alapján az a benyomásunk, hogy szöveg és nyelvtan egymással párhuzamos 
vágányon haladó alkotóelemei a tankönyvnek, s nem egymásba épülő, 
egymást ismereti szempontból támogató-igazoló részei, pedig az utóbbi a 
kívánatos. A kellő összhang, egybehangoltság hiányát formailag már az is 
bizonyítja, hogy a szövegek egy jó részéhez nem kapcsolódik nyelvtan. 
(Nyelvtan csak a 143. oldalig szerepel betétként a könyvben.) Oktatási 
szempontból viszont inkább kifogásolható a tartalmi kötődések gyakori 
elmaradása, azaz olyan esetek előfordulása, amikor a nyelvtani részben 
tárgyalt tartalmakra a tanuló a szövegben nem talál példát. (Pl.: A tagadás és 
a tiltás szórendje, 130. o.) Magának az anyagnak az ismertetése azonban jó, 
mert a tagadás és tiltás szórendjének ismertetése nélkül, mint a többi anyag 
ismertetése nélkül is, a tanuló ezen a nyelvtanítási szinten sokkal lassabban 
haladna. De éppen e példaként említett anyagrész kapcsán kell szólni a 
nyelvtani anyag kiegyensúlyozott bővítéséről. Ugyanis nyilvánvaló, hogy a 
tagadás és tiltás szórendjének kérdését a kezdői nyelvtanulási szakaszban 
nem fejtegetik ilyen részletességgel nyelvkönyveikben a szerzők (de a 
mondattan körébe vágóakat sem), mint szerzőnk a könyvében. És ez jól is 
van, természetes is így. Az azonban már hiányolható, hogy a viszonyragok 
alapfunkciói mellett betöltött más funkcióiról nem szól, s a szóképzés kérdése 
sem rendszerszerű ismertetésben kerül tárgyalásra, holott a szaknyelv 
(amelyet a kiválasztott szövegek prezentálnak) bőségesen él velük. Az igazság 
kedvéért meg kell azonban itt mindjárt jegyezni, hogy a kifogásolt 
hiányosságok legnagyobb része a Szili Katalin emlegette nyelvtan el nem 
készültével magyarázható, meg természetesen e sorok írójának a tanítandó 
nyelvtani anyag nyelvtanítási fokozatok szerinti elosztására vonatkozó 
nézeteivel, ugyanis e kérdésben sincsenek mérceként, vagy akár csak 
tájékoztató jelleggel kialakított álláspontok, körvonalakban egyeztetett 
nézetek. (Ezekről fennebb szóltam pár szót saját álláspontomnak adva 
hangot.) De az imént említetteknél sokkal régebben elfogadott álláspontok 
kapcsán is felbukkannak nálunk nyelvoktatási gyakorlatra is kiható 
nézetkülönbségek. így pl. a célnyelv nyelvtanának tankönyvi nyelvéről, azaz 
ez esetben arról, milyen nyelven lett volna hasznosabb közölni a tanulókkal a
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magyar nyelvtani ismereteket: magyarul (ahogyan történt a közlés), vagy 
bolgárul? Ha tudjuk és figyelembe vesszük, hogy régmúlt korok művelődési 
nyelvének oktatásához a nyelvmesterek ősidők óta az anyanyelvet használták, 
akkor nem vitás, hogy bolgárul kellett volna e résznek a tankönyvbe kerülnie, 
de ha a nyelvtan szaknyelvének ismertetése is oktatási cél, akkor a mindkét 
nyelven való közlés lett volna jó megoldás. Lehet, hogy nem Jakócs Dánielen 
múlott, hogy nem igy történt.

A Gyakorlatok, mivel legközelebb állnak a gyakorlati munkához, 
pontosabban a tanári és tanulói tevékenységhez, látszólag független, vagy 
legalábbis önállóbb tankönyv-részt képeznek, valójában azonban a 
tankönyvben szereplő szövegek stílussávjába kell beilleszkedniük, de úgy, 
hogy a nyelvtani anyagot a tanuló számára alkalmazhatóvá tegyék mind 
egyedi részegységenként, mind a közlésfolyamat zökkenőmentességét 
biztosító elemekként. Megfogalmazásuk nyelvezetét és szerkezetét tekintve 
egyszerűeknek, azaz könnyen érthetőeknek kell lenniük és a tanulónak 
megértésük nem okozhat fejtörést. Ezeknek az alapvető követelményeknek 
Jakócs Dániel maradéktalanul eleget tesz: kommunikációt szorgalmaz, de 
nem szövegeinek stílusától idegen társalgást, hanem témáinak megfelelőt, a 
szövegekkel szabott normákhoz közelítőt. A megismerés szempontjából 
aktuális, soron lévő nyelvi egység nyelvtani leírása után (amikor csak arra 
alkalom kínálkozik) szövegben való felismerése, egyedi példákon való 
használata, majd magasabb nyelvi egységekbe való illesztése képeznek 
egymásra következő sorrendiségben részegységet, csakúgy mint egy más 
szinten a kérdések megválaszolása, a válaszok laza szöveggé való rendezése, 
majd pedig Gondolatmenetek vázolása hat részegységként a szövegalkotásra 
való felkészítésben. E gyakorlatláncokban vétett hibák javítását szolgálják az 
olyan tanulókat aktivizáló gyakorlatok, amelyek a korrekciók elvégzésére 
szólítanak fel.

A Fordítási gyakorlatok cím alatt bolgár nyelvű szövegeket lelünk, ami 
nem jelenti azt, hogy a szerző csak az anyanyelvről célnyelvre való fordítást 
szorgalmazza, ennek megfordítottját viszont nem. A mai idegennyelv-oktatási 
gyakorlatban természetes az, hogy a célnyelvi szöveget anyanyelvre fordítják, 
mert ez annak jobb megismerését, jobb megértését szolgálja. Az anyanyelvről 
célnyelvre való fordítás az előbbinél nehezebb, több fáradsággal járó művelet, 
mert a tanuló csak a tanult, azaz csak a megbízhatóan elsajátított célnyelvi 
ismerettel operálhat, választéka tehát legtöbbször eléggé szűk keretek közé 
szorul. Ezért jó az a megoldás, amelyhez az anyanyelvi szövegek 
megszerkesztésekor él: a bolgár szöveg témájában, s jórészt szóhasználatában 
is, a célnyelven feldolgozottal rokon.

És most, az elemzés végén tanulságként megállapítható, hogy Szili Katalin 
a magyar mint idegennyelv rendszeres leíró nyelvtanának sürgetése valóban



KÖNYVEK 243

indokolt, de hogy ez a nyelvtan megfelelhessen az elvárásoknak, ahhoz igen
igen szükségesnek látszik a múltban és jelenben írt nyelvkönyvek részletekre 
kitérő elemzése, hogy a szóban forgó leendő nyelvtan tartalmainak körvonalai 
kirajzolódjanak. A nyelvkönyvek elemzése azért is látszik célszerűnek, mert 
szerzőik legtöbbször maguk is gyakorló nyelvtanárok, vagy az idegennyelv
oktatás gyakorlati kérdéseinek megoldása szándékával foglalkozó kutatók, 
szakemberek, tehát kísérleteik, részeredményeik a problémakör egészének 
megismerése szempontjából fontosak, mozaikkockákat képezhetnek. Ezek az 
ismeretek, a nyelvészeti, tanuláslélektani stb. felismerésekkel egyetemben az 
idegennyelv-oktatás mint alkalmazott nyelvészeti tudományág diszciplináris 
törvényszerűségeinek érvényesítésével járulhatnak hozzá az oktatási gyakorlat 
fejlődéséhez, eredményessé válásához. És úgy vélem, hogy Jakócs Dániel 
nyelvkönyvíróként munkájával ezeket a célkitűzéseket szolgálja.

BAGI Ferenc
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Szerkesztői jegyzet

Évkönyvünk kiadástörténetében rendhagyó kötet a mostani. Eddig ugyanis 
hármasszámunk nem volt. Most viszont, mivel a megjelenés néhány évig 
pénzhiány miatt szünetelt, hogy a folyamatosságot biztosítsuk s az időbeli 
felzárkózás is megtörténjen, hármasszám kiadására kényszerülünk.

Annak ellenére, hogy rendhagyó kötet készült, nem tértünk el eddigi 
évkönyveink koncepciójától, szerkezetétől. Közöljük három tudományos 
tanácskozás anyagát, megjelentetjük a Tanszék tanárainak dolgozatait, 
melyek a tudományos kutató munka keretében készültek. Kiegészítve ezt a 
tömböt Voigt Vilmosnak, a budapesti ELTE tanszékvezető tanárának 
munkájával, mely azáltal is szerves tartozéka a tanszéki évkönyvnek, hogy az 
időközben újra indult posztgraduális képzésben résztvevő vendégprofesszor 
munkája, kinek ezúttal mondunk köszönetét, hogy lehetővé tette dolgozata 
közlését. A Szakdolgozatok című fejezetbe sorolt három munka a Tanszéken 
közelmúltban oklevelet szerzett hallgatók diplomadolgozatainak egy-egy 
részlete.

Szeretnénk remélni, hogy a következő esztendőkben a Tanulmányok ismét 
évi rendszerességgel fog megjelenni.

Végezetül hálás köszönetünket fejezzük ki a budapesti Nemzetközi 
Hungarológiai Központnak, amely vállalva a nyomtatást, lehetővé tette 
mostani évkönyvünk megjelenését, és így ez a számunkra fontos, munkánkról 
tanúskodó kiadvány újraéledhet.

G. L.
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