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LÁNCZ IRÉN

TANSZГ KÜNK ÜNNEPE

Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim!
Nagy megtisztelés számunkra, hogy tanszékünk fennállásának ötvenedik
évfordulóját itt, a Tartományi Képvisel őház nagytermében iinnepelhetjiik.
Köszönjük a Képvisel őház elnökének, Egeresi Sándor úrnak, hogy vendégül
Iát bennünket. Az, hogy most itt lehetünk, annak a jele, hogy a társadalmi
közösségünk értékeli a Magyar Tanszék jelent őségét.
Talán nem tű lzás azt mondanom, bogy a vajdasági magyarságnak sorsforduló pillanata volt, amikor megalapították a tanszéket, és amikor pontosan
ötven évvel ezel őtt a tanszék megkezdte m ű ködését. Sokszor elmondtuk már
és most is emlékezünk arra, hogy Sinkó Ervin meghívott tanár, a tanszék els ő
tanszékvezet ője, ötven évvel ezel őtt október 21-én tartotta meg székfoglaló előadását, amellyel utat mutatott az irodalom tanításának. A jelen lév ő
vendégeink egy része számára emlékezetes székfoglaló el őadáson is nagyon
sokan voltak, mint ahogy most is, s ez jóles ő érzéssel tölt cl bennünket. Az,
hogy ilyen sokan eleget tettek meghívásunknak, azt jelenti, hogy fontosak
vagyunk Önök számára, és odafigyelnek ránk.
A tanszék megalapításától kezd ődően fontos feladatokat vállalt. Kiemelt
szerepe volt és van ma is nemcsak a magyartanárok képzésében, hanem a
tudósképzéshen; a nyelv, az irodalom, a néprajz, a m űvel ődéstörténet kutatásában is.
Ezen a téren nem történt változás. Sok minden egyéb azonban változott
az elmúlt évtizedekben. Többször megváltozott a tanszék rendszerbeli helye. A Bölcsészettudományi Karhoz tartozott mindig is, de vagy közvetve,
vagy közvetlenül. Jelenleg a Hungarológia Szak egyik részlege. A tanári állomány állandóan változott. Kezdetben, induláskor nem sok tanára és munkatársa volt a tanszéknek, a tanrencl ebb ő l következően kevesebb tantárgyat
tartalmazott. Fokozatosan azonban egyre többen kaptak tanári rangot, ćs
lehető ség nyílt a több szemeszteres tantárgyak felbontására. Amikor a Hungarológiai Intézetet integrálták a tanszékkel, és létrejött a Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, a tanárok és munkatársak
száma gyarapodott, a kutatók egy része bekapcsolódott az oktatásba. Jelen-
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leg 21 tanár és munkatárs van állandó munkaviszonyban a tanszéken, és több
külmunkatársunk is van.
A tanszéken három fokozaton szerezhetnek oklevelet a hallgatók. Ebben
nem történt lényegi változás, de a fels őoktatás reformja módosításokat tett
szükségessé.

A hallgatók száma változó volt, voltak iskolaévek, amikor ötvenen kezdték
tanulmányaikat a tanszéken, azután csökkentették a létszámot, el őször harmincra, majd tavaly huszonötre. A felvételiz ők száma is variálódik, sok minden
befolyásolja a jelentkez ők számát. Nem is tudjuk el őre jelezni, hány hallgatóra
számíthatunk a következ ő iskolaévben. Nincs is elfogadható magyarázatunk,
miért jelentkeztek tavaly negyvenen, az idén meg csak huszonnégyen.
A tanárképzéssel kapcsolatban a tanszék legfontosabb feladata az élethossziglan történ ő tanulásra való felkészítés. És ne higgyiik, hogy ezt a követelményt és elvárást a közelmúltban fogalmazták meg el őször, tudták már
eleink is, hogy milyen nagy szerepe van a folyamatos képzésnek és önképzésnek. ldézhetjük például Kölcsey Ferencet, aki a Parainezisében többek
között ezt írta:
„Ne gondold, miiitha a tanиlás, csak bizonyos id őkhez, az fiúság éveihez
köttetnék. Ifír korunk oly sz űk, s oly sokféle tanulmányokkal elfoglalt, hogy
gyors elfolyása alatt erős alapon épült tudományra jzrtni csaknem lehetetlen. Boldog фй az, ki annyira mehetett, hogy keblében a t иdomány iránti
szeretet áіandólag felgerjedett; s azon írtakkal, melyeken az ismcrc'tek kínfejeihez eljuthat, megbarátkozhatott! neki csak keble sugallatit kell követІі ie, s szakadatlanín előre haladva, bizonyosan odaér, hol tudományi szomja
gazdag táplálattal fog kielégíttetni. Azonban e kielégítés csak mindennapi
haladás jutalma; ki szüntelen előbbre nem törekszik, az hátramarad, mond
a példabeszéd. Tudományt a munkás élettel egybekötrai: ez a feladás, mire a
köztársaság férfiának törekedni kell."
A tanszék neves professzorai, azok is, akik sajnos ezen az iinnepen már
nem lehetnek veliink, azon fáradoztak, hogy ne csak ismeretanyagot továbbítsanak a tanszék hallgatóinak, hanem azon is, hogy megtanítsák az egymást követő generációkkal, miként juthatnak új ismeretek birtokába kés őbb
is, amikor már megsz űnik a tanári irányítás és felügyelet, amikor nem a
tanrendi követelményeknek kell megfelelniiik. Ma is arra törekszünk, hogy
kialakítsuk hallgatóinkban az igényt, hogy kövessék a változásokat és a fejlődést, melyek a tanszéken m űvelt tudományokban történnek.
A tanszék curriculuma ugyan tételes szakmai ismeretanyagot tartalmaz,
melynek elsajátítása készségek és attit űdök birtokába juttatja hallgatóinkat.

Tanulnányok, Újvidék, 2009. 42. füzet, 1-5.

3

De ennél többet is jelent, mert erkölcsi normarendszernek és viselkedési
mintának elsajátítását is lehet ővé teszi, és az ismeretanyag morális elkötelezettségre és elhivatottságra is megtanít. Meg arra is, hogy ennek megfelel ően
alakuljon életvitelünk, és ha nem írja is el ő a program, de feltételezi a meb
győződés betartásának és hirdetésének kötelezettségét is.
A Magyar Tanszékünk fontos állomás az értelmiséggé válás folyamatában. A vajdasági magyar értelmiség nevelésében a kezdetekt ő l fogva nagy
szerep jutott tanszékünknek. Akik nálunk végeztek (és tegyiik hozzá: azok is,
akik nem fejezték be tanulmányaikat), a közös nyelv, a közös kultúra és a közös hagyomány meg őrzésén fáradoznak. Azok az értelmiségiek, akik a tanszék hallgatói voltak, felel ősséggel rendelkeznek, és értékeket teremtettek. S
ezt azért is tehetik, mert a tanszék mindenkor értékorientált volt. Értékeket
teremtett, azzal is, hogy tanárokat képzett, hogy a tanszékr ől kikerült hallgatók (és nemcsak az oklevéllel rendelkez ők) újságírók, szerkeszt ők, fordítók,
lektorok, könyvtárosok, kultúrmunkások -- nem folytatom a felsorolást —, a
vajdasági magyar kulturális élet jelent ős egyéniségei lettek. Azok is, akiket
nem jegyeznek név szerint.
Tanszékünk a párbeszédre mindig kész tanszék, a tanárok és hallgatók
együttm űködésének kivételezett helye. A tanároké, akik átadják ismereteiket, és rendelkeznek mindazon eszközökkel, amelyek tudásuknak kutatással
és innovációval való továbbfejlesztéséhez szükségesek; a hallgatóké, akik
alkalmasak és készek ismereteik gyarapítására.
A Magyar Tanszéknek kiemelt feladata a tanárképzés, évtizedeken át feladata volt a magiszterképzés, már harmadik éve a mesterképzés, valamint
az elmí ► It iskolaévtő l a doktori képzés is. Az alapképzés megújult, a most
érvényben lev ő akkreditált tanrend lehet ővé teszi a választást, a hallgatók
részben maguk alakítják egyéni tanrendjüket. A bírálatok egész sora érte már
a Bolognai Folyamatot, majd itt nálunk is fel kell egyszer mérni, meghozta-e a várt eredményeket vagy rontott a nagy hagyományokkal rendelkez ő
korábbi rendszeren. Bárhogy alakul is majd az értékelés, egy valami máris
tagadhatatlan, és ez is volt a lényegbeli változások egyik célja: négy év alatt
elvégezhet ő a stúdium. Ezt bizonyította az idei végz ős generáció: 25 hallgató
közül 17-en sikeresen elvégezték a négy évet.
Az új rendszer ű mesterképzésen is a legtöbben sikeresen befejezték egyéves tanulmányaikat. A mesterképzésen az elméleti mellett a gyakorlati elem
egyaránt hangsúlyos, és elképzelhet ő, hogy egy következő tanrendváltoztatás eredményeként a gyakorlati rész majd még hangsúlyosabbá válik, mert
tanári mesterképzésre is mód lesz. Ehhez persze újabb rendszerbeli változ-
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tatásokra lesz szükség a fels őoktatásban. Minden bizonnyal megteszik majd
az illetékes szervek azt a lépést, mely olyan változást hoz, melynek lényege,
hogy a tanároknak öt éves stúdiumot kell elvégeznüik.
A doktori stúdiumon a tavalyi iskolaévt ő l folyik a munka. Reméljiik, az
új rendszer szerint tanulók ugyanolyan igényes és jelent ős disszertációkat
készítenek majd, mint azok, akik korábban doktoráltak a tanszéken, és kutatásaiknak csak a kezdetét jelenti majd a tézis kidolgozása. Mert kutatni való
van bőven.
A tanszéken folyó kutatások szép eredményeket hoztak. Egy részüket a könyveket - fel is soroltuk ünnepi kiadványunkban. Másik részük folyóiratokban található, tehát hozzáférhet ő . Mindebbő l látható, hogy a tanszék
tanárai és munkatársai mindenkor több tudományterületet fogtak át, hogy az
elméleti és speciális kérdések egyaránt fontosak voltak. És az is tetten érhet ő
a megjelent kutatási eredményekben, hogy a tanszéken folyó kutatások alapja a korra jellemez ő modern szemlélet és elmélet. Persze, a hagyományokkal
sem szakítottunk egyszer s mindenkorra. A többféle jelenség-megközelítés
kutatásainkban talán egységet alkot.
Tanszékünk történetéhez és jelenéhez még sok minden hozzátartozik: a
nemzetközi kapcsolatok, a tudományos tanácskozások, a tanszéken megjelen ő folyóiratok, a rendezvények, a tanár- és diákcsere, hallgatóink szereplései, a díjak, a könyvtár stb. Nincs mód és -úgy gondolom -, most
nem is szükséges mindenr ő l szólnom. Annyit azonban még hozzátennék
az elmondottakhoz, hogy a tanszék a jöv őben is mindent megtesz azért,
hogy mint eddig is -, őrizze az értékeket, múltunk és kultúránk értékeit. A
tanszéken sziiletett eredményeket ezentúl is megismertetjük hallgatóinkkal,
és más módon ugyan, de másokkal is, azokkal, akik érdekl ődést mutatnak
munkánk iránt.
Arra is törekedni fogunk, hogy eleget tegyünk a Bolognai Charta alapelveinek, melynek sarkalatos pontjait most a tanszékre vonatkoztatom. Tehát
a tanszék: 1. a tudományos kutatásban és az oktatásban hozza létre, értékeli és adja át a kultúra értékeit, és hogy kielégíthesse a kor szükségleteit,
kutatási és oktatási tevékenységének minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie. 2. oktatási és kutatási
tevékenységének elválaszthatatlannak kell lennie egymástól, ha el kívánjuk
kerülni, hogy az oktatás elmaradjon a társadalom változó igényeit ő l és szükségleteitő l, valamint a tudományos ismeretek fejl ődésétő l. A 3. pontban foglaltak nem tő lünk függnek: a kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága az
egyetemek életének alapelve; az államhatalomnak és az egyetemeknek saját
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illetékességükön belül biztosítaniuk kell ennek az alapvet ő követelménynek
a tiszteletben tartását.
Bízunk benne, hogy így lesz.
Erre a jubileumra egy könyvet készítettünk, amelyb ő l sok minden kiolvasható tanszékünkr ő l. Fogadják szeretettel.
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BÁNYAI JÁNOS
ÖTVEN ÉVE TANSZÉK

Most, amikor az ötvenéves tanszék évfordulójának jegyzésére és iinneplésére ültünk össze, alkalom nyílik a számadásra. Arra a kérdésre keresünk
választ, hogy az elmúlt évek során miként éltünk a magyar nyelv és irodalom egyetemi tanszéke nyújtotta tudományos és szakmai, pedagógiai és
közösségi lehet őségekkel, mégpedig nemcsak a magyartanárok képzésének
ügyében, ami nyilvánvalóan a tanszék alapvet ő feladata volt a kezdetekt ő l
fogva mostanáig, hanem szélesebb értelemben is, a vajdasági magyar kultúra
fenntartása és er ősítése, ezzel együtt a vajdasági magyar értelmiség egyik
részének felkészítése és támogatása területén. S hogy ebben milyen szerep
jutott a tanszék irodalmi gondolkodásának. Éppígy lehetne szólni ezen a helyen — az irodalmi és a nyelvészeti mellett -- a tanszék néprajzi, könyvtár- és
művel ődéstörténeti gondolkodásáról is.
A tanszéknek volt, s mindenképpen ma is van sajátos, ami azt jelenti:
másokétól különböző és másokéval versenyképes irodalmi gondolkodása,
eszményeket és elveket kihordó, majd elterjeszt ő szerepe az irodalmi kánonok fenntartásában, módosításában vagy éppen visszavonásában. Ennek
a szerepnek ötvenéves története van, állandóan mozgásban tartott ívelése;
van fentje és van lentje, vannak eredményesebb és vannak kudarcosabb szakaszai, ám semmiképen sem vitatható, hogy a kezdetekt ő l fogva létezett,
hatott is és hatása egyformán felismerhet ő mind a vajdasági magyartanítás
alakulástörténetében, hiszen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a középiskolai irodalmi tankönyvek és olvasókönyvek is a tanszék körében készültek,
mégpedig azon elv alapján, hogy nem megtanulni, hanem megismerni kell
az irodalmat, mind pedig a vajdasági magyar kisebbségi m űvel ődés területein, hiszen az intézményalapítás kezdeményezései is a tanszék köreib ő l származtak,elég csak az egykor volt Hungarológiai Intézet alapítására gondolni,
vagy Bori Imrének arra a régi írására, amely az „Egy tudós társaság iránt
való jámbor szándék" címet viseli, s amely írásról a „tudós társaság" kés őbbi hangadói igencsak megfeledkeztek, úgyszintén az értelmiségi életformák
lehetőségeinek körvonalazásában, hiszen az irodalmi értelmiségképzés, újságírók, könyvtárosok, lektorok, fordítók, szerkeszt ők képzése hosszú id ő n
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át a tanszék illetékességébe tartozott, s ebben nem kis szerep jutott éppen az
irodalmi gondolkodásnak. Van tehát mir ő l szólni, amikor a tanszék irodalmi gondolkodásának kialakulására, szerepköreinek körvonalazásaira, nem
utolsósorban hatására és hatékonyságára gondolunk az tinnep és az ünneplés
emelkedett pillanatában.
A tanszék múltjáról beszélek, mert másokkal -- sokakkal - egyiitt ennck
a mára múltidej ű történetnek az alakításában volt a tanszék diákjaként, majd
több mint négy évtizeden át tanáraként, egy ideig vezet őjeként némi részem
és szerepem. A múlt persze nem semleges és nem ártatlan. Nem semleges,
mert kritikusan értelmezve szerepe van mind a jelen, mind a jöv ő alakításában. A jelen természetesen nem tarhatja fenn a múltat, de nem is szakadhat
el tő le; az elszakadást éppen a jelen értelmezése sínylené meg. A köt ődés
a míilthoz a jelen számára nélkülözhetetlen az önértelmezés és önmegértés
m űveleteiben. A köt ődés azonban nini kerékkötés, mert a múlt nem mozdulatlan, ami azt jelenti, hogy a múltban, amennyiben tartalmasan élte meg
a saját idejét, megvan a megújulás, akár azt is mondhatom, a feltámadás
képessége. A tanszék irodalmi gondolkodásának múltja nem feneklett meg
az elmúlt évtizedek nagyszámú kiadványában, könyvekben és konferenciákban, beszélgetésekben és polémiákban. S éppen azért, mert aktívan továbbra
is érezteti hatását, bírálható is, hiszen a bírálatban tovább él a megbírált,
mindaddig természetesen, amíg múltbeli létezésének értékeivel válaszolni
tud a bírálatra. A bírálat érvényessége attól fiigg, hogy milyen mértékben
hagyja megszólalni a bíráló szó közvetítésével a megbíráltat. Ha hiányzik
bel ő le ez a képesség, akkor nem képes a párbeszédre; a párbeszédképesség
elvesztése a szellemi eltorzulás biztos jele. A tanszék múltja, minthogy nem
semleges, él ő hagyománya lehet a jelen idej ű irodalmi gondolkodásnak, s
gazdag szellemi anyagról mond le, aki lemond a hagyományról A tanszék
irodalmi gondolkodásának múltja, mondtam, nem ártatlan. Nem lehet ártatlan, hiszen egyiitt létezett a múlt idej ű társadalmi szerz ődésekkel, része volt,
ha lapszélen és sohasem a középpontban, akkor is -Szeli István szavával - a
„történ ő történelemnek", bár mindig megvolt benne a szándék az önállósulásra, a saját értékek őrzésére és fenntartására, az értékek kibocsátására,
nemcsak befogadására. Ami viszont semmiképpen sem vitatható el a tanszék
irodalmi gondolkodásától, az abban a törekvésben, az elmúlt öt évtized során
folyamatosan életben tartott meggondolásban mutatható ki, miszerint lehetséges az irodalomról, mint irodalomról beszélni, még akkor is, ha tudjuk, az
irodalom hatása szélesebb az esztétikainál. Azt hiszem, az elmúlt évtizedek
során erre épült a tanszék irodalmi gondolkodása. Aki itt irodalomról beszélt
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és írt, az mindig az irodalomról szólt, amiben természetesen ott volt az irodalom autonómiájának meg őrzési szándéka is, mert az irodalom történetének
megismerése során bizonyossá vált, részint az, hogy lehet az irodalomról,
mint irodalomról beszélni, részint pedig az, hogy ezáltal nem vált kérdésessé
az irodalom sokarcú szerepe a múlt különböz ő korszakaiban. Tévednek, akik
azt hiszik és hirdetik is, hogy a tanszék irodalomszemlélete egyetlen pillanatra is életidegen lett volna, hogy ez által elárulta volna a közösségi érdeket. A
tanszék irodalomszemlélete valójában egy, a maga kisvilágának melegében
elégségesnek és cáfolhatatlannak vélt provinciális állapot ellenében épült az
irodalo гΡnról mint irodalomról való beszéd elveire; ezt a kiizdelmet a tanszék
múltja ráhagyta a tanszék jelenére, és ebben mindenképpen kellene, hogy legyen folytonosság a tanszék jelene és múltja között. A vidékiesség rendkívül
harcos és szívós jelei nem t ű ntek el a vajdasági magyarság tudományos, de
politikai közéletéb ől sem. Hiszen jól látható feszít ő jelei vannak a kisebbségi
tudat erősítése helyett a kisebbrend űség érzésének és megnyilvánulásainak.
Amikor a tanszék irodalomszemlélete egyszerre nyitott a magyar-, és nemcsak a magyar irodalom irányában, valójában a kisebbrend ű ség érzésével
szemben fogalmazta meg magát. Se különbek, se jobbak, se rosszabbak nem
vagyunk kisebbségi élethelyzetben, mint mások, és — ahogyan Sinkó Ervin
nevezetes és mindmáig eleven Székfoglaló el őadásában fogalmazott —, senkinek sem tartozunk köszönettel létesítményeink és intézményeink felépítésében és fenntartásában, mert azok a saját teremtményeink, és saját értékeinket hozzák a megértés és a bírálat, a párbeszéd és a közvetítés homlokterébe. Amikor ezt hangoztatjuk, Szeli István gondolatát követjük, miszerint
a kisebbségi kultúra nem kevesebb, nem kisebb kultúra mások kultúrájánál
mert természetszer ű leg nincs se kisebb, se nagyobb kultúra, csak kultúra van
a maga teljességében és a kisebbségi kultúra is teljes kultúra, arnibeii nemcsak maga a kisebbség részesedik, hanem részesedik az egyetemes magyar
kultúra is. Van abban valami felemel ő és egyben megnyugtató is, ahogyan a
tanszék irodalmi gondolkodása, hol er őteljesebben, hol kevésbé hatékonyan
hirdette, hogy az irodalmi kultúra nem valami külön, speciális kultúra, hanem
maga is egész meg teljes kultúra, és ennek tudatában szólhat meggy őzően és
hatékonyan mind a saját, mind az idegen irodalmak világáról és értékeir ő l.
Ebben a tanszék irodalomszemléletének voltak beszédes eredményei; abban
mindenképpen, ahogyan Sinkó Ervin újraolvasta az egész magyar irodalmi
gondolkodás számára Csokonai költészetét, ahogyan Adyt állította minden
előadásának középpontjába, ahogyan Bori Imre felfedezte -- ismét az egész
magyar irodalmi gondolkodás számára—a magyar avantgárd történetét, amit
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azóta immár történeti avantgárdként tart számon a magyar irodalomtörténet
és irodalmi kritika, vagy ahogyan ugyancsak Bori Imre hozzálátott a magyar
irodalmi modernség történetének megírásához, vagy ahogyan Szeli István
példamutató alapossággal kutatta a magyar és szerb irodalmi és kulturális
kapcsolatokat, különös tekintettel Madách Imre f őm űvének szerb recepciójára, vagy ahogyan ugyan ő feltárta a magyar és a szerb felvílágosodás közös
meg eltér ő vonásait. Folytatni lehetne a sort, ám a múltról beszélek, maradjak csak a múlt kereteiben. Emlékeztessek csak arra, hogy most, amikor a
magyar irodalmi és kulturális közélet Kazinczy Ferenc évfordulója kapcsán
Kazinczy-évet hirdetett meg, és az ünneplés hullámverései hozzánk is elérkeztek, Sinkó Ervinnek fontos Kazinczy-tanulmánya van, amelynek alapgondolata, egyben paradoxosa is ebb ől a sokat mondó idézetb ő l talán kiderül: „A magyar felvilágosodás a maga egykori messianisztikus törekvéseit
meglepő — és csak a magyar viszonyokból érthet ően -- paradox formában
folytatja: esztétikai síkon. Magyar nyelvi és nyelvm űvelési problémák és
feladatok megoldásáért vívott buzgó, szenvedélyes, sajátosan sz ű k irodalmi
körökre korlátozódó harcban. S bármennyire valószer űtlennek látszik is: ez
a végső fokon látszólag pusztán esztétizáló, irodalmi, szakmabeli harc, ez
annak a másiknak, a magyar felvilágosodás forradalmi harcának volt a szerves folytatása.
Ez az, ami a magyar felvilágosodás jellegzetesen különleges írtja.
S ez az, ami ma is izgatóan és kivételesen érdekessé teszi annak a kis
termet ű , gyenge testalkatú, könnyen lelkesed ő, hihetetlen energiájú, makacs
nagy munkásnak, Kazinczy Frencnek az alakját, életét és m űvét." (Sinkó
Ervin: Magyar irodalom. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1963)
Arról a Kazinczyról esett itt szó, aki — Sinkó szerint -- „nagyobb a m ű vénél", meg arról, hogy az „esztétikai síkon" lejátszódó történések, a „nyelvi és nyelvm űvelési" problémák meg feladatok hogyan tartanak fenn el őre
mutató eszméket és gondolatokat, arról továbbá, hogy az elnyomás súlya
alatt hogyan épülhet fel egy rendszerváltó társadalmi törekvés és indulat,
arról végs ő soron, hogy az irodalom — ha valóban irodalom aszónak mind
történeti, mind elméleti, mind kritikai értelmében — hogyan lehet „szerves
folytatása" valami másnak, Kazinczy és levelez őtársai munkásságában „a
magyar felvilágosodás forradalmi harcának". Sinkó Ervin Kazinczy-értelmezése szélesebb értelemben az irodalom mint irodalom hatalmának hirdetése, elutasítása az esztétikait és az irodalmit csupán közvetlen funkcióba
állítások nyomán elfogadó provinciális szemléletnek. Talán nem árt éppen a
Kazinczy-év vajdasági rendezvényein felfigyelni Sinkó Ervin Kazinczy-ta-
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nulmányára; sok mindenre kérdez n% és sok mindenre választ ad a tanulmány.
Ahogyan a tanszék irodalmi gondolkodásának alakulástörténete is sok minden, ima is id őszerű kérdésre választ ad, többek között azokra a kérdésekre
is, hogy miként tekintsük, hogyan értelmezzük a vajdasági magyar kultúrát
mint kisebbségi kultúrát a magyar irodalom egészének kontextusaban, meg
arra, hogy milyen elvárások nyomán épülhet fel a kisebbségi irodalom és
kultúra tartalmi és formai értékrendje, nem utolsósorban arra a kérdésre is,
hogy miként jobbítható az irodalom tanítása az irodalomértés legújabb eredményeinek a visszfényében. Sinkó Ervin Kazinczy-tanulmánya felett nem
múlott el az id ő, nem múlott el Bori Imre avantgárd-története, Szeli István
kapcsolattörténeti stí ~ diumai felett sem.Atanszék irodalmi gondolkodásának
múltját jelentik ezek az eredmények, de egyúttal a jelen számára is útmutatók. Azt bizonyítják, hogy az irodalmi gondolkodás nem semleges és nem
ártatlan gondolkodás, hogy az „esztétikai sík" nem mell őzhető szépelgés,
hanem önmagán túlmutató értékteremtés, amely értékek nem vezethet ők le
silány és átlátszó hasznossági mutatókra, mert éppen ezeken a hasznossági
elvárásokon mutatnak túl.
Van a tanszék ily módon is felmutatható irodalomszemléletének még néhány meghatározó tényez ője. Ezek közül néhányat Sinkó Ervin Székfoglaló
előadásában fogalmazott meg. Az alapvet ő elvet Sinkó így írja le: „... ha
megszületett egy írj, nagy m ű, az mindig meglepetés, amely keresztülhúzza az addigi m űvek alapján felállított elméleti normákat és számításokat."
(Sinkó Ervin: Jr. 9. old.) Az irodalmi értékrendek állandó mozgásáról van
itt szó, arról, hogy az irodalom története nem valami örökérvény ű és befejezett rendszer, hanem maga is változó, mert az „új, nagy m ű" nemcsak normákat és számításokat húz keresztül, hanem az „addigi m űvek" újraolvasását és újraértését is kezdeményezi, a múlt nagy m űveinek azon sajátosságát,
amit Sinkó nemegyszer fejtegetett el őadásaiban és tanulmányaiban is, hogy
hatalmuk van az id ő múlása felett. A Székfoglaló el őadásban mondja Sinkó
Ervin, hogy nagy költők „nem egy verse, mindig, minden jelenben úgy jelen tud lenni, mintha felettiik a bibliai Józsua keze csakugyan megállította
volna a nap mozgását." (Sinkó Ervin: I. m. 24. old.) Éppen az „új, nagy m ű"
megjelenése újítja meg az „addigi m űveket". Nemegyszer megtörténik, hogy
korábban homályban maradt, vagy éppenséggel elfeledett m űvekre esik az
„új, nagy m űvekb ől" sugárzó megvilágosító fénynyaláb. Talán éppen a Bori
Imre által feltárt „történeti avantgárd" mint „új, nagy m ű" tette lehet ővé, és
újra olvashatóvá például Asbóth János korábban elfeledett regényét, részben
az egész 19. századvégi irodalmi kezdeményezéseket, vagy például a szin-
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tén Bori Imre godolataival értelmezett „két költ ő" megismerése a történeti
avantgárd m űveit... Folytatni lehetne a so rt, de talán ennyi is elég annak bizonyítására, hogy a „meglepetés", amit az „új, nagy m ű" megjelenése okoz
mindenkor, egyúttal az irodalom történetét is átrendezi, amiben nem nehéz
felismerni azt a jóval kés őbbi irodalomtörténeti tételt, amely Kulcsár Szabó
Ern ő nevezetes és sokat vitatott irodalomtörténetének irányt adó elve és így
hangzik: „sohasem az irodalomtörténészek írják újra egy-egy nemzeti irodalom történetét, hanem mindig az az él ő irodalmiság, amely folyvást változó
viszonyt létesít az őt magát feltételez ő hagyománnyal." (A magyar irodalom
története, 1945-1991. 7. old.) Az irodalomtörténet-írás eme Sinkó Ervinnél,
majd Kulcsár Szabó Ern őnél megfogalmazott alapelve Sinkónál azzal egészül ki, hogy „az irodalom lényegesen más és több, mint különleges tehetségű emberek jól vagy rendkívül jól sikerült írásbeli b űvészmutatványainak
gy űjtőfogalma". (Sinkó Ervin: I. m. 17. old.) Mégpedig azért nem, mert „az
irodalom és az irodalomtörténet objektíve magában foglalja korszakok és társadalmak, társadalmi osztályok politikai és világnézeti összeütközéseinek,
harcainak és törekvéseinek, szenvedélyeinek és szenvedéseinek a történetét
is. " (Sinkó Ervin: no.) Minthogy az idézett mondatban Sinkó Ervin kiemeléssel hangsúlyossá tette az „is" szót, nyilván megnyitotta annak lehet őségét,
hogy az irodalomról esztétikai síkon szóljunk, függetlenül attól, hogy eközben mindaz az összefüggés szóba hozható, amit Sinkó felsorol. Ezzel Sinkó
azt jelzi el őre, hogy szerinte „Az irodalom nem akar irodalom maradni."
(Sinkó Ervin: I. m. 24. old.) Hogyan kell érteni ezt az állítást? Semmiképpen sem ugy, hogy az irodalomat, mint „politikai és világnézeti" összeiitközések kifejez őjét vessziik számításba, mert ez által magát az irodalmat
fokozzuk le és tessziik eme összeütközések alárendeltjévé, hanem úgy, hogy
az irodalom több, mint „különleges tehetség ű emberek jól vagy rendkívül
jól sikerült írásbeli b űvészmutatványa", mégpedig éppen azzal több, hogy
valóban irodalom. Ha nini lenne aszó igazi értelmében irodalom, akkor azt
a történetet sem foglalhatná magában, amit Sinkó szerint „obejektive magában" foglal. Paradox módon tehát az irodalomról mint irodalomról kell beszélni, hogy szóhoz juthasson benne mindaz, amit a történelemb ő l magában
foglal. A tanszék irodalomszemlélete ezt a paradoxont hirdette, amikor az
irodalomról, mint irodalomról szólt, és nem els ősorban arról, amit objektíve
magában foglal. Ez egyik feltétele annak, hogy az irodalmat az irodalomtörténettel ne „degradáljuk" múzeumi tárggyá és ne „kezeljük" múmiaként. „A
szépségek, mint maguk a népek, mind vérrokonok, mindegyik épp a maga
külön individualitásával még jobban kidomborítja és megvilágítja a másik és
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a többi individualitásának vonzó reliefjét." (Sinkó Ervin: I. m. 25. old.) Ebből, vagyis a szépségek „vérrokonságából" Sinkó azt a következtetést vonja
le, hogy „Nem jó az a nemzeti irodalomról szóló történetírás, amely nem
világirodalmi perpektívából indul el" (Sinkó Ervin: uo.), amivel a tanszék
irodalmi gondolkodásának azt az irányát fogalmazta meg, hogy az irodalom
mint irodalom tanulmányozása ne irányuljon csak a nemzeti irodalomra, hanem a nemzeti irodalom és a világ irodalmi törekvései között összefüggést
keressen, mert csak ebben az összefüggésben érthet ő meg a saját.
Ezek azok a Sinkó Ervintől származó, a továbbiakban kidolgozásra kerülő, de számottev ő eltérést is hozó gondolatok, amelyek — mások mellett
- a tanszék irodalmi gondolkodását hosszi ► távon befolyásolták. 1969-ben
A jugoszláviai magyar kultúra ma cím ű összefoglaló igény ű tanulmányában
jegyzi meg Bori Imre, hogy „A tanszék munkájának révén sikerült rendezni a
magyar nyelv és irodalom szakos tanárok fels őfokú képzését, és Sinkó Ervin
vezetésével, különösen a tanszék irodalom-irodalomtörténeti munkálkodása
az országhatárokon kíviil is figyelmet keltett, és újabban már a magyar irodalomtörténet-írás újvidéki iskoláját emlegetik." (Bori Imre: Identitáskeresőben. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2000. 84. old.) Újabban már nem emlegetik „a magyar irodalomtörténet-írás újvidéki iskoláját", de országhatárokon
kívül is számon tartják az irodalomtörténet- és irodalomelmélet-írás újvidéki
kezdeményezéseit és m űvelő it. Most mások a tudomány elvárásai, most egy
új irodalomszemlélet van kialakulóban, középpontjában geopoétikai és térpoétikai, valamint narráció- és kultúraelméleti törekvésekkel. De ez már a
tanszék irodalmi gondolkodásának jelene. Az én feladatom az volt, hogy a
tanszék irodalmi gondolkodásának múltjáról szóljak.
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RAJSLI ILONA

NYELVÉSZETI KUTATÁSOK
AZ ÚJVIDÉKI MAGYAR TANSZÉKEN

Egy intézmény fél évszázados történetét lehetetlen vállalkozás lenne racionális, logikus rendszerbe foglalni; olyan hatékony rendez őelvet találni, amely
mentén felsorakoztathatók mindazok a kutatási formák, feltárt tudományterületek, alkalmazott módszerek, mindazok az eredmények, amelyek akár egyetlen tevékenységi területet is megfelel ő pontossággal bemutatnának.
Nos, ez különösen érvényes a Tanszék nyelvészeti kutatásaira.
Felvázolhatnánk témánkat id őrendben, hiszen a nyelvészeti kutatások
a kezdetekt ő l fogva jelen voltak a Tanszék életében. Már az indulás utáni években arra törekednek a Tanszék tanárai, nyelvészei, hogy az itt folyó
nyelvészeti alapkutatások alkalmazhatóak legyenek az oktatás minden teriiletén; a tantervek, tankönyvek megírásában, a média, a közélet nyelvének
m űvelésében, a kétnyelv ű közösségi élet mindennapjaiban.
Rendez őelvünk lehetne az id ők folyamán kirajzolódó gazdag tematika.
A Tanszéken folyó kutatási témákat, veliik egyiitt acélokat és feladatokat
sok esetben a nyelvcink életében kialakult jelenségek indukálták, s hívják
elő manapság is. Ezért volt mindig lényeges szempont a korszer ű , gyors és
színvonalas szakmai tájékozódás, a lehetséges kapcsolattartás más nyelvészeti intézményekkel, m ű helyekkel. Az elmúlt 50 év mind a nyelvtudomány
történetében, mind pedig a mi sz űkebb-tágabb közösségi életterünk nyelvállapotában számos változást, újulást hozott: jelent ős szemléletváltás, megújult módszerek, s őt egészen új nyelvészeti ágak megjelenése jellemzi ezt az_
időszakot.
Ezek a változások nem eredményezték mindig a téma, a kutatási terület
váltását, hanem a megközelítés irányát, a kutatás aspektusait hasonították
magukhoz. Ez történt például a kontrasztív nyelvészeti kutatások területén,
aminek nagy hagyománya van a Tanszéken; a többnemzetiség ű, többkultúrájú közösség körülményei mindig is el őfeltételezték a szerb és magyar nyelv
összevető vizsgálatainak folyamatosságát, korszer ű m űvelését.
Más témák, kutatási teriiletek is szinte állandó jelleggel jelen voltak/
vannak Tanszékünk nyelvészeti érdekl ődésében. Ilyen például a népnyelv
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vizsgálata, vagy ahogyan kissé szélesebb kontextusban szemlélve ma mondanánk: a magyar nyelv regionális változatainak a kutatása. A terminológiai
váltásokat a technológia, a kutatási módszerek nagyarányú megújulása is követte: a vajdasági térségek magyar nyelvének tudományos igény ű leírásában,
feldolgozásában eljutottunk apapír-ceruzás, orsósmagnós felvételekt ől a
CD-re vésett, a hangoskönyvekben prezentált szövegekig. Lehet, hogy mára
már lezárult az a korszak, ami a nyelvjárásgy űjtés h őskorának tekintend ő,
egy dolog biztos: a tájainkon végzett nyelvjáráskutatás iskolát teremtett, példamutató volt az egész Kárpát-medencei dialektológiában.
A tájnyelvi, a regionális atlaszok elkészülése után is megmaradt a kapcsolat a Tanszék és a terepi kutatók között, részben átmin ősült, hiszen az
itt végzett tanárok, munkatársak valamilyen szállal mindig köt ődtek az őket
kibocsátó anyaintézményhez; részt vettek például a regionális köznyelvi kutatásokban, amely a Tanszék nyelvészeinek nagy vállalkozása volt a 80-as
években, egész munkacsoport dolgozta ki a vajdasági regionális nyelvváltozatok rendszerét.
A mindenkori „tanszékesek" máig készségesen közrem ű ködnek az általános és a középiskolások körében végzett nyelvi kutatásokban, a diáknyelv
gyűjtésében, a nyelvi attit űd, a nyelvi viselkedés vizsgálatában, a szélesköríí
pszicholingvisztikai felmérésekben, és még sorolhatnánk tovább.
A tematikai sokszín űség fel ől közelítve szólnunk kell a földrajzi nevek
gyűjtésének szép korszakáról is, amikor a Tanszék nyelvészei a bekapcsolódó
munkatársakkal együtt 14 kötetben jelentették meg Bácska helységneveit.
A nyelvjárási gy űjtő- és kutatómunka folyamatosan kapcsolatban állt a
néprajzi kutatásokkal. A vajdasági magyarság szellemi néprajzát feltáró kiadványok sora, a magyar nyelv ű tudományosságon belül, de azon kívül is
iránуmutatónak számító könyvek kerültek s kerii nek ki a Tanszék néprajzkutatóinak keze alól; őrződik meg immár korszer ű adathordozón a valamikori nagy táj magyar népességének szellemi hagyatéka, tudása.
Kiemelhetők időszakok, amikor már a téma újszer űsége, az alkalmazott
kutatási eljárás maga is úttör őnek számított. Ilyennek mondhatók a Tanszékünkön igen korán megkezd ődő szociolingvisztikai kutatások — a rétegnyelvek, csoportnyelvek vizsgálatában; továbbá a nyelvtervezés, a nyelvpolitika
elveit el őrevetítve a kétnyelvííség kérdésköreit ő l a helységnevek használatán
át az aktuális nyelvi problémák megoldásáig.
Sorolhatnánk még tovább a különféle nyelvészeti diszciplínákat, amelyek
évtizedeken át jelen voltak: a szótármunkálatokat, a környezetnyelv kutatását, amely úgyszintén a specifikus nyelvészeti feladatok közé tartozott;
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ennek a teriiletnek az elméleti és módszertani feltárása f ő leg az oktatáshoz
képezett megfelel ő ismeretalapot és kiindulást.
Rendszerezhetnénk számvetésünket aszerint is, hogy milyen szervezési
forma mentén folyt a Tanszéken a nyelvészeti munka. Kutatóintézeti munkaformák és egyéni kutatások, hazai és külföldi tanulmányi lehet őségek váltották egymást ezekben az évtizedekben.
Mindenképpen kiemelt helyet érdemel összefoglalásunkban az a nyelvtudományt épít ő kapcsolat, amely az újvidéki nyelvészek és a MTA Nyelvtudományi Intézete között alakult ki, amely kés őbb az egész Kárpát-medence
magyar nyelvi m űhelyeit felölelte, s számos él őnyelvi konferenciát eredményezett. Ezzel a nemzetközi tudományos együttm űködési egyezménnyel
egy mozgalmas kutatási periódus következett, az él őnyelvi-beszélt nyelvi
jelenségek kerültek el őtérbe, a kutatócsoportok eredményei pedig eljutottak
a nemzetközi tudományosság áramkörébe.
S ekkor még nem szóltunk a nyelvészeti konferenciák fontosságáról;
amelyek témái között ott vannak a fordítás, a többnyelv űség, a szaknyelvek,
a nyelvi változások, a nyelvi norma kérdései; folyamatosan jelen volt a tudománytörténet, a délvidéki nyelvészeti kutatástörténet.
Releváns rendszerez ő szempontunk lehetne az 50 év nyelvészeti tevékenységének könyvekben, kiadványokban mérhet ő eredménye, ám a felmutatható tanulmánykötetek nem jelzik mindig híven az egyes korszakok
nyelvészeti kutatómunkáját. Nekirugaszkodások, lelkes, sikeres periódusok,
kényszerű megtorpanások, majd konok újrakezdések jellemzik e tekintélyes
id őszak tudományos életét.
A Tánszéken megvédett nyelvi témájú disszertációk, a magiszteri dolgozatok sora, akárcsak a nyelvészeti vonatkozású publikációk azt jelzik, hogy
a feldolgozott témákban szerencsésen találkozott az egyéni érdekl ődés, elhivatottság és a nyelvtudomány aktualitása; elmélet és a szükséges gyakorlati
háttér; hiszen az egyik nyelvészkolléga szavaival élve elmondhatjuk: „a tudományos bezárkózás elefántcsonttornyát nem építettük fel".
A 90-es évekt ő l jelentős szemléletváltás érezhet ő a nyelvészetben: a
nyelvi adatokra, a kvantitatív mérésekre épiil ő, empirikus nyelvleírás, nyelvállapot-felmérés erősödött meg, amely már nem az egyén nyelvi érzékére
alapozza a nyelvvizsgálat eredményét. Ez a szemléletváltás jól látható a Tanszék tevékenységében is, nemcsak az új nyelvészeti tárgyak, stúdiumok, diplomatémák tekintetében, de az egyéni kutatói témákban egyaránt.
Újabban ugyanis hazai és külföldi kutatási projektumok teszik lehet ővé a nyelvészeti munkát. Sokszín ű, témagazdag kutatói id őszak ez, modern
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nyelvészeti témák vannak jelen, amelyeket a helyhez, a közösséghez köt ődő
attitűd, másrészt a nyelvtudományban is úttörő jellegű témák és módszerek
határoznak meg.
E vázlatszeríí áttekintés végén megállapíthatjuk, hogy a nyelvészeti runkálkodásban mindig jelen volt a diakron és szinkron közösségi érzékenység,
fontos volt a hely és a körülmények által meghatározott nyelv feltárása, a
vele való tör ődés éppúgy, mint a gyakorlati, a nyelvtervezést érint ő teendők
kidolgozása. S mindez továbbra is az itt él ő nyelvészek gondja és feladata.
Ebbő l a munkából a Tanszék —akárcsak az elmúlt évtizedek során — továbbra is jelent ős részt vállal.
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TOLDI ÉVA
A SINKÓ-DÍJAS BENCSIK ORSOLYÁRÓL

A Sinkó-díj bírálóbizottsága —Szabó Szilvia, Toldi Éva (elnök) és Utasi
Csilla — 2009. október 13-án megtartott értekezletén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2009. évi Sinkó-díjat Bencsik Orsolyának ítéli oda nemrégiben
megjelent Kékít őt old az én vizében című kötetéért.
A kötetnek már a címe is figyelemfelkelt ő, utal egyrészt szerz őjének törekvésére, amely nemcsak az irodalmi hagyomány, hanem a kulturális diskurzus egészének er őteljes megszólítására irányul. Mottóiban, címeiben JózsefAttilát, Pilinszky Jánost, Wittgensteint, Krasznahorkai Lászlót, Tandori
Dezs őt szólítja meg, s nehéz eldönteni, vajon Esterházy Péter vagy Nádas
Péter neve, kötetének címe fordul el ő benne többször szövegszer űen, a IC azaz a Harmonia celestis — vagy az Egy családregény vége hálószer űen terül
szét a kötetben.
Másrészt az én hangsúlyozásával a cím azt is el őrevetíti, hogy olyan szövegeket találunk a kötetben, amelyek középpontjában a szubjektum ön- és
nyelvteremtő konstrukciója áll. A szándékosan és szellemesen elhajlított
kötetcím tudatos koncepcióra vall, s nem a véletlen m űve az sem, hogy József Attila Mama cím ű versét parafrazeálja, verseinek jelent ős része ugyanis
nemcsak az én - vagy ahogyan éppen József Attila kapcsán Dobos István
emlegeti: a szelf - önkeresésének és önértelmezésének lírai helyzetét szólaltatja meg, hanem az őt körülvev ő mikroközösségben, a családban zajló
életet, a családban létrejöv ő helyzeteket tematizálja.
A kötet els ő ciklusának címe ennek megfelel ően: Csalá(r)dtörténetek, ami
egyértelm ű en a családtörténet, s őt a családregény m űfajának szelfközpontú
megközelítésére utal. Nem utalnak azonban jelek a m űfaj destrukciójának,
dekompozíciójának kísérletére, lírában ez meglehet ősen képtelen vállalkozás is lenne, sokkal inkább versbeli továbbgondolására, értelmezésére, aminek egyik példája csupán, hogy verses függeléket ír a IC els ő könyvéhez, de
megfigyelhet ő a forma át- és leértékel ődésének jelzése is.
Nem kevésbé tudatos a kötet alcíme sem: versek, hossz йversek, prózaversek, e-rnailek. A m űfaji átjárhatóság, a tudatos közöttiség az önértclmezés
verspozíciójának velejárójaként jelentkezik, s el őrevetíti egyrészt a versek
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epikus irányultságát, másrészt jelöli a versnyelv átalakulását, amely nem elsősorban a modern technológia hétköznapjaira jellemz ő töredékességében,
variabilitásában, hanem a közlés monológszer ű ségében és él őbeszéd jellegében ragadható meg, választ nem igényl ő parttalanságában mutatkozik meg, s
a verssorozatok egy részében azt a poétikai stratégiát artikulálja, amely képi
és retorikai alakzatok hiányában valósul meg.
A műfaji átjárhatóságot sugalló verselképzelések ellenére a kötet egésze a
koherencia magas fokát mutatja, aminek az alapjában az a versszervezési és
önkonstrukciós eljárás áll, amely az élménylírát a bölcselettel ötvöz ő költő i
beszédben valósítja meg. A közvetlen tapasztalat, a tárgyiassággal jelölhet ő
versvilág leltárszeríísége mindig egyfajta egzisztenciális motivációban oldódik fel, olyan nyelvi-poétikai megoldásokat eredményezve, amelynek mentén
inkább meditáció és továbbgondolás, mintsem a radikális újítás valósul meg.
A finom érzékenység és a rácsodálkozás poétikai helyzetében nagy szerepet kap a n ő iség kifejezése és a n ő i beszédmód is. Jellemz ő jegy, még ha
sokan vitatják is meglétét. Bencsik Orsolya tárgyai azonban olyan reflexív
konstrukciók részét alkotják, amelyek képesek megragadni e bens őségesség
absztrakt lényegét. A testet öltés alakzata mentén a n ői test megjelenítésének
gondolata munkál. De önreflexiói hiányokat és trau ►nákat is regisztráh іak, s
létpozíciójának megfogalmazására gyakran az elhallgatás retorikai alakzatát
alkalmazza. Szövegeinek egy része ezért telít ődik erotikus kisugárzással. Ennek az alig megnevezhet ő tartománynak az objektivizálására is kísérletet tesz,
s ez a furcsa tárgyiasság néha ironikus vagy önironikus felhangokkal ötvöz ődik, amelynek nemcsak tartalmi, hanem stiláris kontextusa is felismerhet ő:

ó gép
istenien mosol
a fehér bugyik elpirulnak
ha piros melltartó közelít
gyors cirkuláció:
röpítsd ki vasbeledb ől
a szemnyt ől megtisztítottat
Kötetének egyik fontos versszervez ő elvét saját kifejezésével így jellemezhetnénk: szóvágyás. Ami egyúttal költ ői magatartásának irányultságát
jelöli, s egy olyan jól körvonalazható versvilág létrejöttét jelzi, ami feltételezi a szöveget m űködtető nyelv egyéni, csak rá jellemz ő lehetőségeinek
kiaknázását is.
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ÜNNEPI MŰSOR
Eltelt sok év
Sinkó-d ђas költők az időről és elmúlásról (1970-2008)

Danyi Zoltán: Nap, éj; Naspolya (Pintér Noémi, Soós Georgina)
Podolszki József: A vers megfordul (részlet) (Kovács Hédi)
Papp p Tibor: Február végi látlelet (Jónás Tünde)
Túri Gábor: Ősz (Kovács Hédi)
Csorba Béla: Egymagadban (Fekete Adrianna)
Utasi Mária: Trónfosztás (Raska Szabina)
Danyi Magdolna: A költ őkrő l és a költészetr ő l (részlet) (Pintér Noémi)
Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva —Juhász Erzsébet (Huszta
Orsolya, Ilcsik Gabriella, Kovács Hédi, Jónás Tünde)
Böndör Pál: Mindig is így képzeltem el (Soós Georgina)
Kontra Ferenc: Az id ő kútja (Fekete Adrianna)
Sziveri János: Dunamedencecsont (Péter Krisztina)

Bozsik Péter: Felejt ődik a vers (Kiss Tamás)
P. Nagy István: Átváltozások (Ilcsik Gabriella)
Kalapáti Ferenc: Végül (Raska Szabina)
Böndör Pál: Mákszem tökfej (Bicskei Magdaléna)
Oresik Roland: Gar fi eld pedig nem aszkéta (Kiss Tamás)
Tóbiás Krisztián: Vasjani (részlet) (Jónás Tünde)
Beszédes István: Eltelt sok év, már nem világos (Huszta Orsolya, Bicskei
Magdaléna, Kiss Tamás, Péter Krisztina, Soós Georgina)
Fenyvesi Ottó: Blues az óceán felett (Pintér Noémi)
Sziveri János: Hazatér és id ő (Jónás Tünde)
Danyi Magdolna: Töredék (Bicskei Magdaléna)

Zenei kíséret: Ifj. Rácz József és Szalnna Gábor
Az iinnepi míísor szövegeit válogatta és a m űsort rendezte: Toldi Éva.
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TÖRTÉNETALKOTÁS A FESTŐ VÁSZNÁN
Képi elbeszélés A szemüveges lány cím ű novellában
Creating a Story on the Painter š Canvas
Pictorial story telling in the novella A szemüveges lány
Gion NándorA szemüveges lány cím ű novellája a narrátor képleírása köré rendez ődik, amelynek tárgya egy ismeretlen fest ő cenizarajza. A fest ő szerepeltetésével és a rajzzal a kép és
képiség reflexiója éptil be az elbeszélt történetbe. Az elbeszélt látvány önreflexív festményre
hasonlít, amelyen az alkotó saját magát ábrázolja munka közben. A rajz szemlél ő je a látványt
a nyelvi rendszer narratív szempontjai szerint szervezi érthet ővé a leírás olvasója számára.
Kulcsszavak: Gion Nándor, képi elbeszélés, látvány, önreflexív festmény, monoszeenikus
kép, mentális kép, figurális elemek, továbbrajzolhatóság

A vizuálís narratológia a m űvészettörténet interdiszciplináris ága, amely
a képi elbeszéléshez használja fel az irodalomelméletet. A „képi elbeszélés"
terminus technikusa a festmény kompozíciója hordozta elbeszélésre utal. 1 A
szerПitveges lányt című novella a narrátor képleírása köré rendez ődik, amelynek tárgya egy ismeretlen fest ő ceruzarajza. A fest ő szerepeltetésével és a rajzzal a kép és képiség reflexiója épiil be az elbeszélt történetbe. 3 A novella narrátor-főszerepl ője a szemlélő szerepét ölti magára. A szövegkezdetben messzir ő l
figyeli a fest őt, aki a felrobbant fúrótorony mellé helyezte el az állványát, és
egy vastag ceruzával rajzol. Ötven méteres távolságból a m űvészt körülvevő
Korda Eszter: Ecset és toll. Az Ottlik-próza vizuális narrációja. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2005. 5-6.

' Gion Nándor: A szemtiveges lány. Úi Symposion, 1969. 48-49. sz.. 10-11. és Olyan, mintha
nyár volna. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1974. 27-33. Az idézetek az Új Symposion-beli
szövegre vonatkoznak.
Orosz Magdolna: „Az elbeszélés fonala. " Narráció, intertextualitás, intermedialitás. Gondolat, Budapest, 2003. 148.

Horváth Futó Hargita Történetalkotás a fest ő vásznán

24

:

tárgyakat az eszközeit és mozdulatait érzékeli fest pálinkázik újra fest. Miután berúgott földre dobta a ceruzát és táncolt énekelt időnként meghajolt
alkotása el őtt mintha a tiszteletét akarná kifejezni Illuminált állapotban m űvészetetvált. Az elbeszélt látvány önreflexív festményre 4 hasonlít, amelyen az
alkotó saját magát ábrázolja munka közben. A délután elteltével a narrátor feladja megfigyelői pozícióját, megközelíti a festőt. Perspektívája a közöttük lev ő
távolság megtételével lesz űkül a rajzlapra korlátozódik A rajz szemlél ője a
látványt a nyelvi rendszer narratív szempontjai szerint szervezi érthet ővé"5 a
leírás olvasója számára Egy újságárus kioszkot rajzolt a nagy fehér papírra
meg áutóbuszmegállót. Az autóbuszmegállónál egy n ő támaszkodott a korlátra, és a kioszkból is egy n ő nézett kifelé. Fogalmam sem volt, hogy ezt a marhaságot miért kellett neki itt, ezen az üres telken megrajzolni, ahol még ilyen
szörnyíí zaj is van. Sehol a közelben nem volt setn újságárus, sem autóbuszmegálló." 48.) A monoszcenikus egyedi kép a centrális pillanatot pregnáns
momentum punctum temporis ábrázolja amely átfogja mind a cselekmény
múltját (előkészítés), mind a jöv őjét (következmények, dénouement). 6 A képleírásban felvet ődik ahelyszín-kiválasztás kérdése. A fúrótoronyból iszonyatos
zajjal tör el ő a piszkosszürke gáz, a mellette elterül ő Ores telek m űvészi alkotás
létrehozására atipikus mili ő . A környéken lakók belesüketültek az er ős zajba.
A festőt valószín ű leg éppen ezért vonzza a zajos környezet. A nem mindennapi
helyszín lehetővé teszi számára az alkotásra való koncentrációt: a süketség
kiiktat minden zavaró körülményt, miközben feler ősödnek a többi érzékek. A
művész nem az elébe táruló látványt, hanem saját mentális képét rajzolja meg
egy korábban percipiált életszituációról, életképr ől. A rajz Orosz Magdolna
tipológiájában a „fikción belüli képek" csoportjába tartozik: az alkotások fiktív
festők trt űvei, akik „szerepl őként a fiktív világhoz tartoznak vagy csak (fiktív)
alkotásaik révén vannak benne jelen." 7
A narrátor képolvasata megreked a tartalomelemzés szintjén. A szövegkezdetben megjegyzi, hogy a fest ő nem hozott magával festéket, csak egy
:
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a Lásd p1. Johannes Vermeer A festőm űvészet cím ű alkotásának hasonló elemeit: a fest ő a kép
szemlél őjének háttal ül, n ői porét fest, a festmény befejezetlen. A képek közötti eltérések
egyike a zaj és csend oppozícióján alapszik : a szemüveges lányt ábrázoló alkotás fülsiketítően zajos környezetben rajzolódik és egy zajos városi környezetbe helyezi a lányt. A
festőm űvészet egy csendes mííteremben készül és a csend fest ő i visszaadására törekszik.
s Lipovszky Csenge: Vermeer egy története — a vizuális Паrráció egy képelemz ői kísérlete. Palimpszeszt, 1998. július, 11. sz., http :// magyar - irodalom . elte.hu / palimpszesztul1_
szam/03.htm
G Kibédi Varga Áron: Vizuális argumentáció és vizuális Пarrativitás. Athenaeum, 1993. 4.
sz. 173.
Orosz Magdolna: Az elbeszélés fonala. 186.
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vastag ceruzát. A ceruza az ábrázoltakat egy színre egyszeríísítve adja vissza,
kiiktatja a színeket. A figurális elemeket tartalmazó alkotáson az alakok és
a környezet együttesen jellemzik a kort. A szemlél ő tovább szűkíti a teret a
rajz képi mezejére. A megfigyelés tárgya a n ő i arc. A korlátra támaszkodó
nő leírása a hajra és az alakra koncentrál: „Szép n ő . Szép, karcsú n ő, és szép
hosszú haja van." (48.) Az újságárusn ő is „határozottan szép", „szép arca
van" (48.). A novella a rajz elkésziilésének folyamatába avat be, a rajzpapíron netn a kész m űvet látjuk, a zárlatban rákerül egy kisebb motívum, a
szemüveg. A kép „befogadása kapcsán a mimetikus értékek és a kognitív
termékenység szempontjai emelkednek ki." g A novellaszerepl ők párbeszéde a valóságalap-fikció problematikáját, illetve a modellb ő l mííalkotás figurájává váló folyamat kérdéskörét vonja be az értelmezés tartományába. A
narrátor ajánlatot tesz a fest őnek: rajzoljon vastag lencséj ű, kerek szemiiveget az újságárusn őnek. A festő nem hajlandó, mert a n őt egy valóban létező
újságárusn őrő l mintázta, aki nem visel szemüveget. A narrátor egy általa ismert képen kívüli valóságot, a szemüveges n őt óhajtja látni a kompozíción.
Végül a festő a korlátra támaszkodó n őnek rajzol szemüveget. A mimézis
modelljét nem változtatja meg, vele kapcsolatban a valóságot híven tükrözni
akaró felfogást érvényesíti. A kép bekeretezetlensége is a reprezentáló és
reprezentált szétválaszthatatlan egységét er ősíti: a keret több évszázada a
természet és m űvészet különválasztását hivatott hangsítlyozni. 9 A valóság
trtimetikusan megragadhatatlan voltára a köd motívuma döbbenti rá az olvasót. Az újságárusn ő csak egyszer volt olyan szép, mint a rajzon, amikor
sűrű köddel körülvéve azt hitte, senki sem látja (a fest ő ekkor leste meg), ám
a rajz nem ezt a momentumot jeleníti meg. A n őt hétköznapi — ködmentes
— környezetébe helyezi azzal az arccal, amilyennek akkor a ködben látta. A
rajzlapra a bels ő látás tartományából el őhívott emlékképet vetít. A dialógus
elénk tárja Gionnak a reprezentációról vallott nézeteit. Hózsa Éva értelmezésében a továbbrajzolhatóság, a képen túlra, illetve a kép mögé tekintés a
novella nyitottságának gioni problémájaként is interpretálható)o
A valóság és az illúziókeltés kapcsolatát problematizálja a Gion-opus egy
másik m űvének, a Sortűz egy fekete bivalyért 1 cím ű regénynek egyik szöveghelye is. Lestár és Novák tanárn ő a lóúsztató mellé viszi diákjait, hogy
s Hózsa Éva: A novella Vajduságban. Vajdasági Magyar Fels őoktatási Kollégium, Ú_jvidék.
2009. 58.

Kibédi Varga Áron: A realizmus alakzatai (Zezcxisztól Warholig). = Thomka Beáta szerk.:
Az irodalom elméletei IV. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997. 134.
10

Uo. 58.

Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért. Forum Könyvkiadó. 1982.
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képet fessenek az elébük táruló látványról. Az elbeszél ő tájképének verbális megfelel ője a szövegben: „Egy gyönyör ű folyóparti részletet ábrázolt,
két magas jegenyefával, a fák hosszú árnyékot vetettek a vízre, amelyen két
vadliba úszott, közelükben pedig egy nemeskócsag halászott." (111.) Novák
tanárnő, a kép szemlél ője nem az el őttiik lévő valóságdarabot látja a kompozíción és akadékoskodni kezd: „ — Hol látsz ilyenkor madarat a vízen? —
kérdezte. Tényleg nem láttam egyetlen madarat sem a folyón, még szárcsát
sem, nemhogy vadlibát, vagy nemeskócsagot. — Az el őbb még itt voltak —
mondtam. — Amikor elkezdtünk rajzolni. — Ezek vadlibák? — Igen. — Nem
hiszem, hogy mostanában vadlibákat láttál errefelé." (111-112.) Novák tanárn ő szemráhányása Varga Zoltán szerint is a referencialitás és fikció kérdéskörét vonja be az értelmezésbe. Gion „bemadarasítja" a szül őfahi tájait:
„a maga valóságanyagából, tájainak helyi színeib ő l önálló életet él ő világot
formál, »költő it«, ha úgy tetszik, ha ugyan nem mesevilágot. Végs ő fokon
olyat, amelyben az események valószín űtlen, olykor bizarr, sőt irreális mivolta kifejezetten a szimbólummá válás célját szolgálja, annyira, hogy itt a
történetnek nem is kell a »maga lábán megállnia«, elég, ha »égi mása« lesz
a valóságnak csak, minden vonatkozásban meggy őzőnek lennie már nem is
szükséges. " 12

CREATING A STORY ON THE PAINTER'S CANVAS
Pictorial story telling in the novella A szemüveges lány
The novellaA szemüveges lány (The girl with Spectacles) by Nándor Gion
is arranged around the narrator's description of a picture the subject of which
is a pencil sketching by an unknown painter. By the presence of the painter in the story and the picture, the reflection of the image and imagery are
built into the recounted story. The unfolding scene looks like a self-reflexive
painting in which the author depicts himself while working. The beholder of
the drawing organizes and makes the image intelligible according to the narrative view points of the linguistic system.
Keywords: Nándor lion, pictorial story, scene, self-reflexive painting,
monoscenic image, mental image, figurative elements, possibilities for further sketching
12

Varga Zoltán: A naivitás diadala (Gu a Núndor: Sortű,- egyrekete bivalyért). Híd, 1983. 1.
sz., 99-100.
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AZ ALAKÍTÁS MINT MODELL
Theodor Storm: Kései rózsák 2 — Spkte Rosen és
Csáth Géza: Régi levél kézirata a Tannhauser bemutatójáról

Modifying as a Model
Theodor Storm: Kései rózsák — Sptrte Rosen (Late Roses) and
Géza Csáth: Régi levél kézirata a Tannhkuser bemutatójáról
(Manuscript of an Old letter on the First Night of Tan иhkuser)
A szerző a tizenkilencedik század végének és a 20. század elejének m ű vészetfelfogására, valamint m ű faji kérdéseire koncentrált, amikor Theodor Storm és Сs .th Géza m űveit kutatta. A
rend és a rend felbomlásának problémája főként a kompozíció aspektusából, az alakíthatóság
és a performativitás a m űvészetek befogadásának több szempontjából válik fontossá az említett szövegekben. Storm szövegének jntertextuáljs és intenmedjális utalásai különösen aktuálisak a mai magyar olvasó szemszögéb ő l, hiszen Mádon László új Tristan-fordítása alkalmat
ad az újraértelmezésre, az ironikus néz őpont észrevételére, ugyanakkor a Storm-szövegben
felbukkanó Izolda-modell, majd a modellt ő l való eltávolodás és a kései szerelem megértésére.
A művészet alakítható, plasztikus vonatkozásban nyilvánul meg szerz ő i és befogadói tekintetben egyaránt, viszont az alakíthatóság életmodellnek is tekinthet ő . A zenei vonatkozás és a
képiség kiemelked ő szerepet kap a novellák megközelítésében.
Kulcsszavak: rend, mitikus örökség, kert, a zene architektikussága, performativitás, végszituáció, bomlás, dekomponáltság, intermedialitás

'-

A tanulmány szerkesztett változata a 2009. október I6-án Budapesten elhangzott el őadásnak.
Storm, Theodor (1958): Spáte Rosen —Kései rózsák (1880). Gergely E. fordítása. Terra, Budapest; Storm, Theodor (1919/1920): Werke, herausgegeben von Theodor Hertel, kritisch
durchgesehene und erliuterte Ausgabe. Bibliographisches Institut. Leipzig und Wien; Storm.
Theodor (é. n.): Immensee. Spáte Rosen, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, sejt 1945.

28

Hózsa Éva: Az alakítás mint modell

A rend válsága és a szép rózsaid ő
A német recepció főként Go tt fried Kellerhez kapcsolja Theodor Storm
novellisztikáját, és minden rend válságának, bomlásának, feszültségének
megközelítését hangsúlyozza a stormi opus vonatkozásában 3 . A válság szinte mámoros megélése az egyénben játszódik le; Storm lírai vénája és látásmódja a novellákban is felszínre tör, a kései novellákban mindez még inkább megnyilvánul. AKései rózsákkal a német irodalomtörténet kevesebbet
foglalkozott, mint más novellákkal (például Der Schimnaelreiter, Immensee,
Aquis submersus, Zur Chronik von Grieshuus stb.), a szöveg magyar nyelven is megjelent 1958-ban, és újrafordítása is aktuális. AKései rózsák talán
kevésbé t űnik „modernnek", már a paratextus gyanús, látszólag nem lép túl
a romantika közhelyein. A Storm-szövegekr ő l a kutatások alapján megállapították, hogy az elbeszél ő i nézőpont magabiztosan irányul a konfliktus
felé (ebben az esetben szerelem és id ő, eszményi modell és az ett ő l való
elszakadás, a térváltás stb. problémája váltja ki a konfliktushelyzetet), a táj
mitikus öröksége, valamint az er ős északnémet kötődés hatalma némiképp
béklyózza az elbeszél ő i szabadságot, a kijáratok lehet őségét. A kutatók szerint a túlzott köt ődésbő l is eredeztethet ő a stormi narratíva lehangoltsága, az
elmítlás, a bomlás miatt kifejezésre jutó rezignáció, a homály hangsúlyozása,
az emlékez ő pozíció erőssége, a végszituáció kiemelése, az utóbbi csaknem
valamennyi Storm-novellában megnyilvám l. 4
AKései rózsák szerepl ői megmámorosodnak az említett (f őként őszi) táj
hatásától, a napszakok váltakozásától, de különösen a kertt ő l, ahol az elbeszél ő fiatalkori, iizletemberré vált barátja él családjával, feleségével és
két lányával. A családtagokat az ifjúkori barát a látogatás alkalmával ismeri
meg. A külső nézőpont lehet ővé teszi a házastársak látszólag visszafogott viszonyának tanulmányozását, a házastársi figyelmesség, az egymásra figyelés
aktusainak és tekintetváltásainak felfedezését. Az elbeszél ő i tekintet feltárja
az idő múlásának ellenálló mozzanatokat, a házasságban mulandó verbális
kommunikációt felcserél ő kapcsolatlehet őségeket, például a szemkontaktust. A lelki rezdülések, szorongások a beszélgetések és elhallgatások során
jutnak felszínre. Mikszáth ironikus, a n őt nem lelki-szellemi aspektusból, hanem a testiség fel ő l megközelítő elbeszél ő i refleхiója (A kis szepl ős) például
éppen az asszonyi szem szerepét vonja kétségbe: „Csakhogy ki nézegetné
з Kunz, Josef (1978): Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert. 2. überarb. Erich Schmidt
Verlag, Berlin, 134-147.
a Uo. 139.
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a Kuprinyiné szemét? Különben is mindig le volt sütve, ha végigment a falun, vagy vasárnap megjelent a templomban és leült az els ő padban az öreg
molnárné és a mészárosné mellé (mert az arisztokrácia mindenütt összetart).
Eh, bizonyos asszonyokról azt se tudja az ember, hogy van-e szemük." 5 A
tisztességért folytatott hazug n őstényi küzdelem azonban a férfi részér ő l
szemkontaktust eredményez: „Az a zöld láng a szemeiben. Két ördögnek a
körömhegye." 6 A szerelmes férfi tekintete szintén meghozza az átváltozást:
„Tereskey, a jegyző és a bíró el ő l mentek, a Sótony visszamaradozott Apolkánál, aki halavány volt kissé s kék patkók látszottak a szeme alatt, de neki
még a patkó is jól illett. Nagy szemei bágyadtan világítottak iiregeikben,
mint két szentjánosbogár". 7
A Storm-szövegben a mérnöki precizitással létrehozott üvegházban, a rózsák konstruált birodalmában rend van, mégis ez arózsa-h űség/rózsa-szépség/rózsa-remény/rózsa-hervadás teszi lehet ővé a lelki konfliktushelyzetek
kibontakozását, az id ő múlásával való viaskodást és/vagy ennek visszaszorítását, az elmúlással való lassú megbékélést, s őt a szerelem fokozását,
noha a lehet őségek nagy része már elmúlt. A kert „megkomponáltsága",
amelyrő l a régi barát felkeresésekor a keretelbeszél ő is meggyőződik, a zene
architektikus oldalával hozható összefüggésbe, ezt a sajátos viszonyhálót a
zárlatban tárhatja fel a befogadó. A rózsaillat kiemelése az impresszionista
próza irányába mutat. A „kerti" énekfoszlányra való kétszeri utalás, a dal
kezdetének idézése (utóbb sötétedéskor valósul meg a hang felcsendülése:
„O Jugend, o schöne Rosenzeit!" / Ó, ifjúság, 6 szép rózsaid ő !) átjárhatóvá
tesz id őt és teret, egybeszövi a fiatal és az id ősödő férj szerelmi problémáját,
a végszituáció látószögéb ől, a kerti magányból tompítja a konfliktusokat,
ugyanakkor „bens ő ének"-ként is interpretálható. A középkorú férj tudja,
hogy későn ivott a szerelmi bájitalból, ám mégsem túl kés őn, ugyanis még
megélhető a szerelem, csak másként.
Arózsa-szépség/a rózsa-túlélés ma más olvasói pozícióból értelmezhet ő,
mint a 19. század els ő felében. A nő, vagyis a feleség lénye az egyszer űséget
és a biztonságot egyesíti, amelybe a férj a gátlástalan üzleti törtetések során
kapaszkodhat. Ám másképpen a szerelmes férfi. A felcsendül ő kerti éneknek
keretszer ű funkció tulajdonítható, az ifjúság l ќtуііуќгa utal vissza, a szétvás Mikszáth Kálmán: A kis sze рlős. In: Mikszáth Kálmán (1910): Kisebb elbes élések. Első
kötet. A Révai Testvérek Irodalmi Int. Részv.-Társ.. Budapest, 178.
5 Uo. 188.

Mikszáth Kálmán (1910): Nagyobb elbeszélések. Első kötet. A Révai Testvérek Irodalmi
Int. Részv.-Társ., Budapest, 53.
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lás el őtti egységre, arra a pályaválasztás el őtti ifjúkori barátságra, amelyre a
vidékre hazalátogató keretelbeszél ő reflektál.
A vidéki házban kiemelt pozícióhoz jut a kert. Mikszáth Kálmán elbeszélő i refleхiói például a virágok beszédét sokszor és sokféleképpen, f őként
a rend felbomlása fel ől vizsgálják. A tudás Јйvében Apolka kapcsán az elbeszél ő a túlélés esélyeire reflektál, ezzel a halál utáni lét diskurzusát nyitja
meg: „Egy kiszáradt vadrózsabokor búsult az út mellett, szúrós tüskéivel, kiálló, hegyes gallyacskáival. Abba zuhant bele az egyik lábával. Óh be jó szerencse, hogy nem fejjel esett erre! Piros vér bugyogott lábáról, szétfrecsegett,
megfesté a füvet és a törpe fácska ágait... Hihette volna-e valaki, hogy ez
a nyomorult bokor még rózsákat hozzon a halála után!" 8 Találó Mikszáthmetafora a rózsákkal bélelt verem (Az elképzelt néz), amely a szerelmi vergődésre utal, miközben az (ön)ironikus narráció a haladó világ, valamint a
novellaírás stratégiájának stációira, a kánon problémájára tér ki.
A Storm-szövegben a zene mint performativitás a vidéki házban rendszeressé vált házimuzsika révén is kiemelkedik, a zenei akkordok és a vokális
zene (a rózsaid ővel kapcsolatos dalszöveg) az id ő mítlásával, ugyanakkor az
időmentességgel, az id őtő l való megszabadulással hozhatók összefüggésbe.
„A hangzás (a legtágabb értelemben: mindaz, ami hallható) közvetíti és tölti ki
az idő érzékelését és megélését, tehát olyasvalami, ami maga is sajátosan id őfüggő . Más szóval: a zenei játék azzal játszik, ami nem id ő (mert az id őt mint
olyat nem tudjuk érzékelni), hanem ami az id őben létezik azáltal, hogy időre
van szüksége, időbeliség jellemzi. Érzékelhet ő, érzékelhetően megkomponált,
időbeliségénél fogva az id őjáték eszköze és egyúttal meghatározója. Például:
kezdés és befejezés, mozgás, változás, fejl ődés; megszakítás és újrakezdés,
szünet, növekedés és csökkenés, gyorsulás és lassulás stb. De ide tartozik az
időtlenség vagy a síírített id ő megkomponálása, az elvárásokkal folytatott játék
is, miközben mindenjelen id őt a múlt tölt ki, és a jöv őre irányul."9

Lovag-modell és a rögzített(ség) feloldása
A „keretelbeszél ő" látszólag passzívnak t űnik, mégsem az, hiszen közvetítésével jut kifejezésre az anyagi érdekeltséget háttérbe szorító férfi szerelmi problémája. A férj modellje Tristan (a vizsgált szöveg s г_emszögb ő l az
is kiemelhet ő mozzanat, hogy Tristan zenére tanítja Izoldát), az eszményi
Mikszáth Kálmán (1910): Nagyobb etbeszélések. Első kötet. A Révai Testvérek Irodalmi
Int. Részv.-Társ., Budapest, 54.
9 Eggebrecht, Hans Heinrich (2004): Zene és idő. In: Carl Dahlhaus — Hans Heinrich Eggebrecht: Mi a zene? Fordította: Nádori Lídia. Osiris Kiadó, Budapest, 129-130.
8
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női modell a Gottfried-féle aranyhajú Izolda, azaz fókuszba keriil maga az
olvasmány, az újraolvasás és a könyvt ől való elszakadás. A Gottfried-szöveg
választása sem véletlen, hiszen a befogadó, azaz a férj az epikus mozzanatok
helyett a képiségre, a látomásra, a Storm-szövegekben gyakori tenger- vízióraösszpontosít. „Go tt fried híven követi Thomas feldolgozását, aki az eredeti
Tristan mondáról lenyesegette az énekmondók költészetének naiv hajtásait,
az udvari ízléssel össze nem egyeztethet ő vulgáris kinövéseket, és igazi lovagregénnyé csiszolta. Az ősi mondából lehető leg kikiiszöbölte a meseszer ű,
irracionális elemeket, a küls ő eseményekrő l a belső folyamatokra helyezte át
a hangsúlyt, s a régi költemény er őteljes epikus tónusát szelíd líraisággá finomította. (...) Thomas páratlan racionalizmusával szemben Go tt fried sok személyes érzést visz bele a témába; amíg a francia küls ő szemlél őként megfigyel, addig a német egyiitt él a mesével; amíg Thomas ír a szerelemről, addig
Gott fried szenvedélyes hévvel hadakozik mellette; ahol a szellemes trubadúr
okos finomsággal elemez, ott követ őjének a lírai átérzés szárnyakat ad." ~ 0
Márton László új Tristaн-fordításában különösen kiemelkedik az a rettegés,
amely a h őst naplemente el őtt az erd őbő l az emberi világ felé űzi (IV. Az
elhurcoltatás). A fordító Márton László írja: „Különös érzés személyes jellegű ismeretségbe kerülni egy olyan — nyolc évszázaddal ezel őtti —szerzővel,
akiről a nevén kívül úgyszólván semmi biztosat nem tudunk, m űvéből azonban olyan markáns alkotói észjárás rajzolódik ki, hogy mégis karnyújtásnyi
közelségben érezzük a személyiséget a maga sokrét űségével és teljes plaszticitásával.... mert újra meg újra olyan érzésem támad, mintha egy nyolcszáz
évvel ezel őtti Thoma Mann-nak (egy kicsit pontosabban: Thomas Mann egy
nyolcszáz évvel ezel őtti praefiguratiojónak) m űvét olvasnám és fordítanám.
Még a polgári önérzetet és a sorokból, sorok közül kiolvasható finom, néha
kissé gonosz iróniát is rokoníthatónak érzem. Egy olyan csata leírását, melyben a h ős apja elesik, el tudja intézni öt sorban (szemlátomást nem rajong a
háborúért), viszont a lópokrócok szövésének vagy a lovagi tornán ttileked ő
izmos pasik testalkatára vonatkozó udvarhölgyi megjegyzéseknek különös
figyelmet szentel." 1 1
A stormi Izolda-látomások a déli és a reggeli napszakhoz köt ődnek. A déli
befogadás a meglátogatott, az elbeszél ői pozícióba kerül ő barát olvasmányát,
a fedélzeten álló Izolda látványát helyezi el őtérbe, hasonlóképpen, mint E.
T. A. Hoffmann Az arany virágcserép cím ű „meséjében", ahol délben a kert
-

1

° Halász El őd (1971): A német irodalom története. I. kötet. Gondolat, Budapest, 57.
Márton László (2009): A regényh ős a vadonban. In: Kisantal Tamás, Mekis D. János, P. Müller
Péter, Szolláth Dávid szerk.: Thomka-symposion. Kalligram. Pozsony, 2009. 417-418.
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másként hat, mint máskor, a kezdeti/reggeli átváltozás és önértelmezés Viszont Storm szövegében kulcsszerephez jut. Az olvasmánytól elváló, távolodó, a személyiséghatárokat feloldó látomás Izoldát, Izolda lobogó haját helyezi el őtérbe, aki a fedélzetr ől körülpásztázza a látványt, szorong az idegent ő l
és az idegenségtől, ezért hazavágyik. Az egykori fiatal olvasó az id ős „költő"
(Go tt fried) varázsjátékára figyelt, azaz a szerelmi bájital szerepére, a fiatal
pár kapcsolatának átváltozására. A középkorú befogadó Tristánhoz való viszszatérése hívja el ő az említett régi, otthon hallott dal kezd ősorait és azt a felismerést, hogy az Izolda iránti vágyakozással, a modellhatárokkal leszámoljon,
valamint hogy saját bájitalára, de ne az egykorira, hanem a még meglév ő/
megragadható szépségre, a mellette él ő feleségre koncentráljon, hiszen az az
izoldai modell csak a képzelet szüleménye, nyilván sohasem létezett. AKései
rózsáikban a Tristan-olvasással együtt a felolvasásnak is nagy szerepe van,
az olvasás segítségével zavartalan összefüggések, átjárhatóságok, a könyvt ő l
eltávolodó gondolatfragmentumok alakulnak ki (Odüsszeia, Nibelung-ének).
A stormi modell magányos modell, a szerepl ők is magányosak, akik
kijáratokat keresnek. Más a helyzet az egyik eddig ismeretlen, kéziratban
olvasható Csáth-novellában, amelyben Wagner Tannháusere révén gazdag
színpadi látvány bontakozik ki, itt a kezdet, a nyitány és a dekomponáltság
problematizálása másképpen jut kulcsszerephez (Csáth Géza: Régi levél kézirata a Taппhkuser bernutatójáról12).
Csáth Géza fejti ki Wagner lírája cím ű zenekritikájában, amely a novella
kéziratában feltüntetett évszám után egy évvel keletkezett: „Wagner egyéniségében az erotika és a vallásos jelleg ű morál a domináló elemek. Lelke
egy kett ős naprendszerhez hasonlítható, amelynek egyik gyújtópontjában a
szerelem vörösen izzó napja, a másikban az erkölcs kékes, hideg, tiszta ragyogású állócsillagja helyezkedik el. (...) A Tannhüuser (...) a gyönyörökbe
és érzéki élvezetekbe elmerül ő fiatal férfit állítja elénk. Vénusz — a N ő . A sok
nő, minden szép n ő, ki csókot és mámort ad. A kifejlett férfi mohón habzsolja
az ifjúságnak és az életnek e nagyszer ű ajándékait. Id ővel azonban rájön,
hogy ezek a forszírozott szexuális örömök egyszersmind szexuális sérelmek
is. A pszichében föléled a vágy egy olyan szerelem iránt, amely szerelmi
örömet ad szerelmi sérelmek nélkül. A polygynia megismerteti a férfivel a
monogynia becsét. A sok asszony felkelti benne a vágyat egy n ő után. A
szeretők (Vénusz) — a feleség (Erzsébet) után. (...) A szerelmesek csak a halálban lesznek egymáséi, ami, minthogy egymásért haltak meg, a legvéglegesebb, a legtökéletesebb egyesülés.
12

Dér Zoltán hagyatékából
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Senta is, Erzsébet is meghalnak a férfiért, akit szeretnek. Íme Wagnernek, a kételked őnek, az érzékeny, bizalmatlan és csalódott férfinek (Hollandi, Lohen grin), csak a nő halála elég bizonyíték arra, hogy szeretik! A
Tannhüuser a változatosságot megunt és házasságra vágyó férfi lír4ja."13
A csáthi koncepció szerint a míívésznek meg kellett várnia közönségét,
„amely a m űveinek megszíiletése idején még sehol sem volt." 14 A befogadás problémáját Csáth Géza a következ őképpen közelíti meg: „Képzeljiik
el, hogy tna valaki föltalálja a piros színt. Hiába minden fár аdozása, ha az
összes emberek körülötte színvakok. Ők nem fogják tudni elhinni, hogy az
új szín valóban megvan és valóban különbözik a többit ő l. Meg kellett várnia, míg megtanulják hallgatni a muzsikáját." 15 Richard Wagner a csáthi zeneértékelésben „egyik els ő példánya a modern m űvésznek, aki komolyan
foglalkozik a m űvészet esztétikai kérdéseivel. Kiszámítja el őre azokat a folyamatokat, amelyeket a m űvészetének a hallgatók lelkeiben kelteni kell.
Sžóval öntudatos a végletekig." 16 Csáth Géza szemléletmódja tehát a lelki
mozgatórugókkal, azaz a pszichoanalízissel, a modern pszichológiai kutatásokkal hozható összefüggésbe. Wagner zenéje kapcsán a lelkivé válás metamorfózisát, a lélek hatalmát, az „elnyert saját valóság"-ot, valamint a lírai
elemek dominanciáját emeli ki (vö. Hermann Bahr) 17.
A „funkciós tonalitás" mint zenei gondolkodásmód rendet eredményezett, azaz harmónia alapú, pontos szabályok által mííköd ő hierarchiát, stabilitási-instabilitási viszonyokat, „amelyek a várakozás felkeltése és kielégítése, a
feszültség és feloldás (disszonancia és konszonancia) dinamikája segítségével
hatnak..." 18 A tonalitás és atonalitás rendprobléma, mégpedig „rend a hangok
között, az ember és a hangok, az ember és a természet között. Dönt ő azonban,
hogy rendfogalmaink hová és mibe nyítjtják gyökereiket: és milyen rétegekbe?
Az összefüggéseknek egy bizonyos magasabb vagy mélyebb szintjén a tn ű—

—

І Csáth Géza: Wagner lírája (1912). In: Csáth Géza: A muzsika mesekertje. Összegy ű jtött írások a zenérő l. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szajbély Mihály. Magvet ő Könyvkiadó,
Budapest, 2000, 109., 111.
14 Csáth Géza: Puccini (1908). Uo. 11.
ts Uo. 11.
16 Csáth Géza: Wagner. Uo. 36.
17 Reinhard Lauer: A modern Délkelet-Európa irodalmaiban (A fogalmi tájékozódás kérdéséhez). Fordította: Fried István. In: Fried István szerk.: Oszh•ák-nnagyar modernség a boldog
(?) békeidőben (Osztrák-magyar-kelet-közép-európai összefüggések). Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged,
2001, 40.

's Rákai Orsolya: Lelki tükörrendszerek. In: Csáth Géza: A muzsika mesekertje. Összegy űjtött
írások a zenér ől. 2000, 587-588.
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vészetek szükségszer űen nyújtanak egymásnak kezet , a különböző kifejezési
törekvéseket ugyanazok a felismerések járják át. De ez , a szerves megfelelések
összecsendítése , csak egyik oldala az éremnek . A jelenségekben m űködő ellentétáramlás szüntelen beavatkozásra is kényszerít ." 19 Ugyanilyen rendprobléma
a Storm-szövegben említett rózsaöltetés, de nemcsak az ember és a természet
között, hanem sokkal szövevényesebb vonatkozásban is.
A Csáth-novella, amely a keretben 191! októberét jelöli meg az elbeszél ő
kölni utazásának id őpontjaként ( a szerző tulajdonából el őkerült kölni útikönyv
bizonyítja az önéletrajzi ihletést ), az új zenei nyelv néz őpontjából közelít egy
megvásárolható levélhez. „A funkciós tonalitás rendszerét ő l való távolodást
lényegében a feszöltség és oldás közti távolság fokozatos növelésével érik el.
Mozart korától, ahol egy megfelel ő ponton alkalmazott teljes zenekari crescendo hallatán önkéntelenül felemelkedett ültéb ől a közönség, Wagnerig, aki
a Trisztánban kifejezetten arra törekszik, hogy a lehet ő legtávolabbi pontig feszített vágyakozásunk ne teljesüljön egyre magasabbra lendül az inga; elérve
végül kilengésének maximumát, az elszakadási pontot." 20
ARégi levél kézirata... nem oly módon indul, mint a Csáth által kedvelt levélnovella (például Régi levél, Hosszú baráti levélђ, az én-elbeszél ő itt el őbb
a levelet mint tárgyat , a zenét mint látványt problematizálja . A stormi szövegben fontosabb a könyv nélküli látvány, ám a könyvnek , könyvszállítmánynak
mint tárgynak (poros tárgynak) is szerepe van. A régi levél közlése/befogadása után a csáthi keret záró része elmarad ( természetesen a kézirat töredékes),
a szöveg ily módon a színpadi látványt és a levélírói néz őpontot/beszédmódot nyomatékosítja . A Csáth- szövegbe illesztett régi levelet a Wagner - próbák
résztvev ője írja, a levélben felidézett próbák kulcskérdései a partitúraolvasás
és az ouverture ( főként a melléktéma , Vénusz istenn ő mulatozása és a látvány) pozíciójának , elhelyezésének kérdése. A „levélként való megjelenés"
ugyancsak kiemelked ő problémája a novellának : „ Egy levél forniában írott
elbeszélés valósága valamilyen (valódi vagy fiktív) levél, a jele pedig ugyanennek a levélnek a bevett formája . Az elbeszélés így természetesen egyik esetben sem lesz levél: a tárgyi szinten nincs jeljellege és referenciális filnkciója,
tehát jelb ől tárggyá válik , a jelszinten pedig már nem tárgy , de nem is maga a
jel, tehát jelekb ő l feléptlt közleményb ő l a jelekből felépült közlemény jelévé
válik. (...) Ez a példa ( levél formájú elbeszélés ) azért tűnhet mégis bonyolult,

~~

Mészöly Miklós: A tonalitás és atonalitás közérzetéről (1965). In: Otthon és világ.
Esszék tanulmányok Kalligram Könyvkiadó Pozsony, 1994, 380.
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nak, mert a kifejezés síkjának megkett őződése nem a kombináció vízszintes,
hanem a hierarchikus, függ őleges tengelyén megy végbe."21
Wagner — a régi levél írója szerint — vállalja a a partitúra újraértelmezését, a rögzített komponáltság valamiféle megbontását. A zenészekhez intézett következ ő mondata ezt igazolja: „Nem biztos, hogy az én partitúrámban
mindennek ílgy kell hangzania, amint leírva vagyon, de azért úgy hangzik
mégis, ahogy én akartam." Csáth Géza A párizsi Tannhduser cím ű cikkében rácsodálkozik, majd az öregedéssel és/vagy a küzdelemmel indokolja
az ouverture-ről való lemondást. Wagner utasításai, amelyeket a talált régi
levél szerzője idéz, a csáthi Wagner-szemléletre, az új m űvészetre, az alakítás lehetőségeire fordítják a figyelmet. A konvenciótól és a szabályoktól való
differenciálódás sziíkségességét a levélíró szubjektum elfogadja. Érvelése a
lehetséges feldolgozások újabb végtelen nagy terére, a nyitottság figyelembe vételére irányul, a címzettet pedig szintén állásfoglalásra készteti. Mind
Storm, mind Csáth szövegének fontos problémája a képiség, a fest ő i látvány.
Theodor Storm Kései rózsák cím ű novellájában kiemelkedik a feleséghez,
majd később Izoldához és a felcsendül ő dalhoz kapcsolható festmény, az
a szép fiatal n ő i test, amely a férj dolgozószobájában található, és amelynek fiatalság-eszményét ől a férjnek el kell távolodnia, hogy továbbléphessen, hogy mulandó szépségű feleségét elfogadja, hogy az anyagi értékeket
pozicionáló háttérvilágtól megszabaduljon. Csáth novellájának képisége a
színpadképekhez kapcsolódik, például a bacchanália, a n ő i test, a vadászok
látványa, vagy akár a partitúra „festményszer űsége". A színpadi látvány sem
idegen a stormi opustól, például a bábjáték varázslatának szétzúzása a gyermekkor végjátéka is egyben a Pole Poppenspáler cím ű m űvében.

A szerző „új" neve
Storm szövege Gottfriedet, Csáthé Wagnerét nevezi meg, reflektál is
szerzeményeikre, a szerepl ő követheti a fiktív modellt, ráadásul az említett
művek is intertextuális vonatkozásúak. Az irodalmi hivatkozás mellett a zenére és a festészetre, a színpadképre, azaz az intermediális kapcsolatokra
is kiterjednek az utalások. Maga a név intertextuális elemként m űködhet, a
feleség például Izoldaként is megnevezhet ő, Izolda néhol szinte megérinthetőségében van jelen. Az olvasatok szövegmontázst hoznak létre, majd a
„kötelező" intertextualitást felváltja és feloldja a cirkuláló emlékezés. Kor21

Faryno. Jerzy (1987): A szöveg szerepe m_ irodalmi m űalkotásbаn. Fordította: Szilágyi Zsófia. Helikon, 1999, 1-2. szám, 153-154.
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társ pozícióból különösen kiemelhet ő ez az intertextuális vonulat, ugyanis
hasonlóképpen, mint a feln őtt olvasó Mándy Iván Cooper Fenimore című
novellájában, a férj olvasata is a tudatos olvasói tevékenységek között könyv
nélküli játékká válik, a szerelmi boldogságlehet őséget keres ő férj vállalja
a „dekonstrukciót hogy más szöveget, más életelvet konstruáljon. Mándy
novellájában a fiú eszményeket keres, a fért az átértékelt eszmények pozíciójából olvas, az olvasás pedig tevékenységként is megnyilvánul. A fiú a véget keresi, a férfi a véghez közeli távlatból a címlappal is megelégszik. Storm
művében a reggel és egy régi dalfoszlány hoz szinte álombeli kapaszkodót,
újraértelmezési lehet őséget.
AKései rózsákban a férj dolgozószobájának terében látható a fiatal lány
képe, az a festmény, amely állandó vonatkozási pont a feleség látásmódjában. A fiktív kép bevonása nem szokatlan m űvelet, Hoffmann opusában
például gyakran fellelhet ő . „Az ilyen elemek egyik fajtáját képezik az elbeszélés ürügyéül szolgáló képek, azaz olyan fiktív képek, amelyek kiváltják a
cselekmény elmondását vagy »megindulását« azáltal, hogy a fiktív elbeszélt
világ egyes eseményeit, mozzanatait vagy figuráit bevezetik, és ezzel a fiktív
világ egyes tulajdonságaira is el ő remutatnak. A cselekménybe integrált kép
másik fajtáját olyan képek jelentik, amelyek mintegy a konfliktus kiváltói,
hordozói, mégpedig abban az értelemben, hogy a kép az elbeszélt történet
egyes mozzanatait leképezi vagy kiváltja. Egyes fiktív szerepl ők hasonlósága vagy identitása a képpel a cselekmény rejtett, még felderítetlen elemeire
martathat rá, és ezáltal el őremutató, sejtet ő funkciója is lehet, amint ez például Hoffmann m űveiben gyakorta el őfordul... "22 Storm m űvében a feleség
fiatalságához és identitásképzetéhez köt ődő kép az említetteken kívül eszményi és földi, állandó és mulandó problémáját is felveti, valamint esélyt ad
egy nehezen eltávolítható „virtuális" n őkép összeállítására.
Az intertextuális vonulatok, a pszichológiai vonatkozások részben feloldják a hagyományos kronológiát mint narratív összetev őt, ám a napszakok és
évszakok hangsúlyozása visszaterel a „rend" elvéhez. A házimuzsikában — és
Csáth említett novellájában — zene és el őadás, m űvészet és performativitás
összetartozása, valamint a zene reprodukálhatósága merül fel. Mindkét m ű
az ún. „m űvésznovellához" közelít, noha ez a m űfaj nem igazán definiálható. A stormi szövegben a férj modellként tekint a m űvészet produktumaira,
ugyanakkor a maga számára átjárhatóvá, lebonthatóvá teszi a határokat. A
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művészet plasztikus alakító tevékenységként [Bilden nyilvánul meg szerzői és befogadói tekintetben egyaránt ez az alakíthatóság emelkedik végül
egyfajta élet-, s őt létmodellé.
,
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MODIFYING AS A MODEL
Theodor Storm: Kései rózsák — SргΡ te Rosen (Late Roses) and Géza
Csáth: Régi levél kézirata a Tannhiiuser bemutatójáról (Manuscript
of an Old letter on the First Night of Tannhi user)
While studying the works by Theodor Storm and Géza Csáth, the author
concentrated on the conception of art and questions concerning art forms at the
end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. The problem
of order and its disintegration from the aspect of composition, modifiability
and performativity from several points of view concerning the reception of
arts gain importance in the mentioned texts. The intertextual and intermedial
references in Storm's text are currently especially topical for Hungarian readers, since the new Tristan translation by László Márton presents a chance for
the reinterpretation and detection of the ironical point of view, and at the same
time, makes possible to understand the Isolde-model in the Storm text : the alienation from the model and belated love. Art is malleable , it appears tangibly
plastic both in relation to the author and the recipient; and yet, this modifiability can also be regarded as a life model. Music references and imagery are of
utmost importance in approaching these novellas.
Keywords: order, mythical heritage, garden, architecturalness of music,
perfonnativity, end situation, disintegration, decomposedness, intermediality
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Research into the Prehistory of Hungarian Literary Culture in
Bácska from the Aspect of the Region š Publishing in Hungarian
A doktori expozé els ő része megindokolja a témaválasztást. A második rész a kutatás kiindu
lópontjául megjelölt alapfogalmakat (irodalom, nyomtatott szöveg, monografikus kiadvány/
könyv, kisnyomtatvány, társadalmi és kultúrtörténeti kontextus, centrum, periféria, korszakolás, magyar irodalom, Bácska, kutatás) értelmezi. A harmadik rész a kutatás célját és módszereitrészletezi, a negyedik a munka eredményeire, tanulságaira irányítja a figyelmet. Az ötödik
rész az 1918 el őtti bácskai magyar szépirodalan domináns, jellemz ő szövegeinek értelmezési
kísérleteiről és azok irodalmi összefüggéseir ől ad számot. Az expozé zárórésze a kutatott téma
kijárataira, a kutatás során felmerült új problémákra, összefüggésekre irányítja a figyelmet.
Kulcsszavak: expozé, magyar irodalmi kultúra, Bácska, magyar könyvkiadás

1. A témaválasztásról
1918 a délvidéki/jugoszláviai magyarság létét meghatározó, sorsdönt ő
történelmi-politikai fordulópont. Irodalmi, kulturális tekintetben egy olyan
folyamat kiindulópontja, amelynek során a Szerb—Horvát—Szlovén királyság,
az egységes délszláv állam keretei közé szorult, leszakadt népcsoport értelmisége lassan öntudatára ébred, programszer űen irodalmat, kultúrát teremt.
Az 1918 utáni id őszak könyvészeti/irodalomtörténeti feltárása (Bori Imre,
Csáky S. Piroska, Gerold László), irodalomtudományi elemzése, értékelése
megtörtént. Nem mondható ez el az általunk el őtörténetként emlegetett periódus esetében. Irodalomtörténetünk számon tartja a korszak fontosnak tartott, kanonizálódott (élet)m űveit/szövegeit (Csáth, Kosztolányi, Sinkó); ám a
* A doktori értekezés expozéja.
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többi, nehezen hozzáférhet ő, egyre kallódó vagy éppen elveszett szövegr ől,
könyvrő l ez nem állítható. A regisztrálás, felfedezés mellett nem szükséges-e
vajon átértékelni a korszak/régió irodalmát? A téma könyvészeti és irodalmi
(újra)felfedezése tehát sürget ő, izgalmas munkának látszott/látszik.

2. Kiindulópontok
Egy tágabb értelemben vett irodalomfogalommal közelítettem meg a
régió kézirattornyának a szépirodalmi szövegeit. Ezek a m űfajilag olykor
kevered ő, nehezen elkülöníthet ő, m ű faji átjárhatóságot mutató szövegek
irodalmi kapcsolódásaikon túl a térség egyéb, nem szépirodalmi (szak)szövegeinek a kontextusában jöttek létre, ezért fontosnak tartottain az adott
környezetnek, egy tágabb értelemben vett (szak)irodalmi térképnek a vizsgálatát is, akárcsak a könyv fizikai létrejöttét meghatározó nyomdatérkép, a terjesztését el ősegítő kiadói és terjesztői struktúra, ill , a szövegek befogadását,
az irodalomképzést el ősegítő vagy gátoló olvasóréteg, olvasási lehet őségek,
szokások vizsgálatát is.
Vizsgálódásaimat a korszaknak azokra a médiumaira, irodalmi szövegeire korlátoztam, amelyek nyomtatott szöveg, monografikus kiadvány/
kisnyomtatvány formájában jelentek meg. Az id őszaki kiadványokhoz
(napi- és hetilap, folyóirat, évkönyv, értesít ő, naptár) és az esetleges kéziratos anyaghoz való hozzáférés körülményes (er ősen terepfüggő), komplex
kutatási probléma, ami szétfeszítené a választott téma kereteit.
A könyv definiálása, s ebben minden forrás egyöntet ű, szinte lehetetlen.
Mi teszi nehézzé a definiálását? A könyv mai szemmel nézve a médiumok
egyike, mely történeti létrejötte, kialakulása folyamán állandó formai, tartalmi változékonyságot mutatott. Koronként mást-mást értettek könyv alatt.
Ami érintkezik ezekben a véleményekben, az a folyamatos jelenléte, az egyre
nagyobb méret ű és gyorsabb térhódítása a kultúra történetében napjainkban
elektronikus, virtuális könyv alakjában is. A fogalomalkotási kísérletek nagy
része a könyvet fizikai mivolta, jellemz ő i fel ől közelíti meg, tárgyként tekinti,
nem terjed ki annak szellemi tartalmára, a szövegre. Az UNESCO egységesítési kísérlete normatív szándékú: az általuk javasolt meghatározás szerint a
könyv egy nem periodikusan megjelen ő, legkevesebb 50 oldalból álló nyomtatvány. Frédérice BARBIER 1 a könyvet szélesebb szemszögb ől, az emberi
társadalom egyik médiumaként kezeli, ennek megfelel ően definiálja. Szerinte
a könyv egy olyan társadalmi médium, amely írásközvetít ő funkciót tölt be.
' BARRIER, Frédéric: A könyv története. — Budapest: Osiris Kiadó, 2005.
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Könyvnek tekint ,,... minden nyomtatott tárgyat, függetlenül annak természetétől, jelentőségétől és attól is, hogy periodikusan jelenik-e meg; s őt könyvnek fogunk tekinteni minden kéziratos szöveget hordozó tárgyat is, amelyet
szerzői a nyilvánosságnak szántak" z. Nagyon izgalmas definiálási kísérlet ez,
hiszen egy teljes kört jár be magába s űrítve egyúttal a könyv történetét és
jövőjét (az újfajta digitális kéziratosságot) is. A könyvtörténet könyvfogalma
tehát az irodalmi szöveg, kontextus fogalmához látszik közelíteni.
A bácskai magyar könyv bibliográfiájának az összeállítása során hamar
kiderült, nem lehet éles határt vonni, sokszor nehéz eldönteni: mi könyv, s
mi nem az3 . Hasznosabb a monografikus kiadvány fogalomkörére alapozni,
s még hasznosabb, vállalva a b őség zavarát, BARBIER nyomában járva a
kis- és aprónyomtatványok begy űjtése is, közelebb keriilve így a nyomtatott
szöveghez. Annál is inkább, mert Sinkó Ervin: Éjszakák és hajnalok (1916)
c. verseskönyve pl. éppen 50 oldalas, tehát az UNESCO formai követelményeit tekintve alig üti meg a mértéket.
A kutatott korszak irodalmának társadalmi, gazdasági, etnikai, kultúrtörténeti hátterét/kontextusát a Bácska területén fennálló régió három,
centrumnak tekinthet ő város (Zombor, Szabadka és Újvidék) viszonylatában
vázoltam. Az irodalmi szövegeknek ez a lehetséges kontextusa sem hagyható figyelmen kívül, belejátszik a szövegek befogadásába, hagyományozódásába. A térséget sajátos helyzete egy dinamikus létformába sorolja, hiszen
Zombor, a megyeszékhely, Szabadka, az oktatási és kulturális központ, Újvidék a keresked ő város centrumként sugároz a régió falvai, kistelepülései
irányába. Másrészt Budapestre tekintve Bácska is periféria. Ebben a köztes,
kétfunkciós helyzetben él és alkot Kosztolányi, aki budapesti íróként sem
tud igazán megválni a perifériától, amely mindvégig központi témája, ihlet őiiszövegeinek. A térségben való kett ős létezés és alkotás tipikusnak is tekinthető esete Pataj Sándoré 4 . A romániai származású, de Zomborban leteleped ő
ügyvéd korszerű politikai, jogi, irodalmi folyóiratot indít Igazság címen, ítjságcikket, tárcát, verset, jogi tanulmányt, filozófiai esszét ír, tagja a feminista
mozgalomnak és az 1905-ben, Zomborban megalakuló Bács-Bodrog Megyei
Irodalmi Társaságnak. Az egy évtizeden át megjelen ő vidéki folyóirat képes
2

Uo. — 17. p.

з A jogszabályok, törvénykezések, rendeletek sokszor gy űjteményes könyv formájában jelennek meg. A verseskötetek gyakran igen vékonykák, alig könyvnyiek. A korszak elterjedt
publikációs formája/m űfaja a szeparátum, amely verseket, novellát, tanulmányt, folytatásos
regényt, jogi és egyéb anyagot is rejthet magában.
a CSAPÓ Julianna: Az Igazság cím ű politikai, irodalmi és jogi folyóirat a magyar irodalom
és kultúra történetében. Magisztériumi dolgozat, 1998.
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fennmaradni. Hogyan sikerülhet ez? Nagyon egyszer űen. Pataj éppen a régióban megnyilvánuló kettősségre épít. A szerkeszt őség kiadóhivatala mobil,
könnyen alkalmazkodó, hol Budapesten, hol Zomborban, hol mindkét Helyen székel 5 . A centrum és periféria folyamatos kölcsönhatása révén Pataj
Sándor nemcsak a fönnmaradás kérdését oldja meg, hanem a korszer űség, a
centrumban való folyamatos jelenlét lehet őségét is megteremti.
A kutatott téma korszakolása is felvet néhány kérdést. A vizsgált korszak „kezdeteit" maguk a dokumentumok határozták meg, a mai tudásunk
szerint els őnek tekintett Jankovits-féle újvidéki magyar nyelv ű nyomtatványok. A korszakot záró 1918-as év egyrészt azért látszott jó lezárásnak, mert
elfogadott történelmi-politikai korszakhatár, (még ha újabban, a történelmi
nézőpontok változása nyomán arrébb is tolódott két évvel), másrészt az a
gyakorlati tény is közrejátszott, hogy ett ől az évtől kezdődően van könyvészeti, irodalmi feldolgozása a témának, annál az egyszer ű oknál fogva, hogy
1918 a jugoszláviai magyar irodalom kezdeteit is jelöli. Egyre nyilvánvalóbb,
hogy ez az évszám revideálásra szorul irodalmi, nyomdatörténeti szempontból is. Az irodalomtörténet fel ő l közelítve el nem avuló problematika maga
a történelmi-politikai korszakhatárokhoz fűződő periodizáció kérdése.
Területi, államalakulati viszonylatban 1918 valóban a jugoszláviai magyar
irodalom kezdeteit jelöli, irodalmunk egységes folyamatát, alakulástörténetét
nézve azonban problematikus. Kapcsolódik ahhoz a sokat vitatott kérdéshez,
s A folyóirat fő - és felel ős szerkeszt ője, a lap tulajdonosa mindvégig Pataj Sándor. A szerkesztő ség és a kiadóhivatal székhelye Zombor. 1905 áprilisában azonban már azt olvassuk
a lapban, hogy a budapesti Kunossy, Szilágyi és Társa cég kiadásában jelenik meg az Igazság. 1906 novemberében Pataj egy rövid hírben bejelenti, hogy november elseje óta a szerkesztői és a kiadói hivatalt egyaránt a fővárosba tette át; a VI. kerületben, a Teréz körút 6.
szám alatt található. Kés őbb, 1911 januárjától a kiadóhivatal visszakerül Zomborba (a 96os telefonszámon hívható), a szerkeszt őség továbbra is Budapesten, a Teréz körúton m űködik. Innét egy id őre átköltöznek a Népszínház utcába. 1913 ,januárjától kett ős szerkesztőség
működik, egy Budapesten, egy Zomborban. A zombori szerkeszt őséget Pataj vezeti, Budapesten pedig Heged űs József m űködik segédszerkeszt őként (el őbb a Podmaniczky, majd a
Hollón utcában). 1915 januárjától tovább bonyolódik a helyzet. A szerkeszt őségi fogadóórákat a budapesti Hollón u. 3. szám alatt tartják, és kett ős kiadóhivatal működik, az egyik
Budapesten a VI. kerületi Gr. Zichy .len ő u. 37-ben, a másik természetesen Zomborban,
a régi helyen, a Deák Ferenc körút 26. szám alatt. 1915 augusztusától a segédszerkeszt ő
mellett egy főmunkatárs, Palásthy Ödön segíti Patajt a munkában.
Az 1905, évi februári szám jelzése szerint a folyóiratot a zombori Báits Vladimir könyvnyomdájában nyomtatják. 1906 augusztusától Bittermann Nándor és fia könyv- és k őnyomdájának a szolgáltatásait veszi igénybe Pataj. 1908 márciusában viszont az Igazság
már Bosnyák Ern ő könyvnyomdájában (szintén Zomorban) készül, végül a szerkeszt ő 1911
januárjától az újverbászi „Verbászi Könyvnyomda" mellett állapodik meg.
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vannak-e egyáltalán különálló magyar irodalmak az egységes magyar irodalomképzet modelljével szemben. S ha vannak, hogyan kapcsolható ez az
el őtörténet a jugoszláviai magyar irodalom képz ődményéhez. Nyomdatörténetileg 1918 nem jelent teljes váltást, hiszen több nyomda a Szerb—HorváthSzlovén Királyság körülményei között is szinte változatlanul tizemel.
A kutatás megnevezés lezáratlanságot sugall. Ennek oka, a téma egy
olyan korszak szövegeinek a feltárását jelöli ki, amely id őben egyre távolodik, s dokumentumai egyre nehezebben hozzáférhet őek. A hozzáférést az
egymást követ ő társadalmi—történelmi traumák (háborúk, határmódosítások,
gazdasági válságok) is nehezítették/nehezítik, ezért nem kizárt, hogy id ővel
újabb szövegek is kerülhetnek el ő/meg.

3. A kutatás célja, módszere
A kutatás célja a bácskai magyar irodalmi kultúra el őtörténetének, szövegeinek a feltárása, újraolvasása a térség magyar könyvkiadása szempontjából.
Módszertanilag egy hosszabb empirikus alapozó kutatásra épül, melynek eredménye egy bibliográfia, egy olyan szekunder segédlet, amelynek
segítségével a korszak szövegei felkutathatóak, tipizálhatóak, vizsgálhatóak,
értelmezhet őek.
A bácskai magyar könyv bibliográfiája a mai Bácska teriiletén a kezdetekt ől (1794) az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásáig (1918) magyar
nyelven nyomtatott/kiadott monografikus kiadványok (monográfiák, antológiák, gy űjteményes munkák, kézikönyvek), kis- és aprónyomtatványok
(különlenyomatok, fiizetes kiadványok, röplapok, meghívók stb.) adatait
tartalmazza. A korpuszba csak azokat a kiadványokat vettem föl, amelyeken
feltüntették a nyomtatás helyét, a nyomdát vagy a kiadót. A bibliográfia sok
esetben lelőhelyjegyzékként is használható.
Az anyaggy űjtést a szabadkai Városi Könyvtárban, az újvidéki Matica
Srpska Könyvtárában, a zombori Városi Könyvtárban és a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban végeztem. Azoknak a kiadványoknak az adatait,
amelyek a fenti könyvtárak állományában nem lelhet őek föl, másodlagos
forrásokból (bibliográfiákból) vettem át a származtatott bibliográfia gyakorlatával összhangban.
A bibliográfiai leírás lehet őség szerint láttamozás alapján történt a nemzetközi bibliográfiai leírás szabványának (ISBD) megfelel ően. Ahol sziikséges, illetve kézbe vehettem a kiadványt, ott tartalmi feltárás (annotáció)
egészíti ki a bibliográfiai tételt.
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4. Eredmények
A társadalmi-történelmi fordulópontokhoz köt ődő irodalomtörténeti, irodalomértési hagyomány korszakolása m űvészeti, irodalmi szempontból nem
a legszerencsésebb, inkább egy praktikus, a kézikönyvírás gyakorlata által
életre hívott, fenntartott hagyomány eredménye. A történetiség lineáris-kronologikus felfogása helyett KULCSÁR SZABÓ Ern ő nyománб a befogadás
története, az irodalmi tudat alakulástörténete, a m ű, az esztétikai élmény által
megkonstruálódó hatástörténet életre hívása lehetne a szerencsésebb. Hiszen
a jugoszláviai magyar irodalom sem 1918-ban kezd ődött. A kulturális, irodalmi öntudatra ébredés a társadalmi-politikai traumán túl paradigmaváltásnak is tekinthet ő, s mint ilyen nem a semmib ő l jött, el őjelei, készül ődései
már az 1918 el őtti id őszakban jelen vannak. Acentrum—periféria kapcsolat
Bácska fejl ődő városait id őrő l időre Budapesthez köti. Ez a viszony azonban
kulturális, irodalmi szempontból nem olyan harmonikus, mint amilyennek
a politika, az egységes nemzet, ország fel ől tűnhet. A térség kultúrája, irodalma alárendel ődik a nagyváros centrumának. A fenti hierarchikus viszony
egyrészt ösztönz ően hat a bácskai m űvelődés, irodalom (ki)alakulására,
másrészt elszórtan ugyan és kis léptékekben, öntudatlanul, de a kistérség is
érdekl ődni kezd helyi sajátosságai, színei, önfejleszt ő, a centrummá válás
lehetőségei irányába. A korszak verseiben, novelláiban, íttirajzában, emlékiratában fel-felvillan a bácskai táj, meg-megjelenik a bácskai ember, a helyi
szín. Akkor is fontos lokális jellemzőkről van szó, ha mindez sokszor pusztán a provinciális jelz ővel illethető, hiszen az ily módon vázolt el őtörténet a
bácskai kés őbb a jugoszláviai magyar identitás, hagyomány forrása, el őképe.
izgalmas szövegtérkép vetült/vetül elénk a bácskai magyar irodalom tanulmányozásakor. Csúcsai, kimagasló értékei vannak, felfedezésre, átértelmezésre
váró/várakozó szövegei. A kortárs irodalom fel ől szemlélve mindenképpen
alkalmazható az anyag kezelésekor BEZECZKY Gábornak az a véleménye,
amely pozitív és negatív hagyományt emleget. Szerinte „...a múlt irodalma
végső soron olyan mértékben min ősül értékesnek, amilyen mértékben még
mindig megtalálható a jelenben: el őkészíti, megel ő legezi vagy támogatja
az értékhierarchia csúcsát meghódító posztmodern írásmódot(...) A negatív
értékek egy része az „egyetemessel" áll szemben, és korlátozásokhoz kapcsolódik: a térségi érvény ű és a népi irodalomfelfogás egyaránt sz űkíti az
irodalmi m ű ben megjelen ő helyzetek, tárgyak és viszonyok körét, a nyelvi
KULCSÁR SZABÓ Ern ő : Történetiség. Megélés. Irodalom. — Budapest: Universitas Kiadó, 1995.
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alakítás lehet őségeit, a megcélzott közönséget és az irodalom feladatát...
Szintén negatív értékelést kap, ha az irodalmi m ű egyértehn ű és kizárólagos
válaszokat sugall, és a befogadást behatárolt, el őre meghatározott gondolati
pályára próbálja kényszeríteni... "7 A mai szemmel, a posztmodern fel ő l nézve negatív hagyománynak tekinthet ő szövegréteget kellene/lehet tehát más
kontextusba helyezve újraértékelni?

5. Irodalom és szövegek
A bácskai magyar irodalom 1918 el őtti kézirattornyának a megszerkesztése dekonstrukciós játék. A különféle társadalmi, történelmi, m űvel ődéstörténeti, irodalmi kontextusok is folyamatos mozgásban tartják a szövegeket.
Másrészt a genetikus dossziék tér- és id őszerkezete azért sem stabil, mert a
ktilönböző szövegolvasatok esetenként másként láttathatják az egyes szerzők kiemelt szövegeinek a helyét, kapcsolódási pontjait. Értelmezési kísérletem egy olyan el őtörténetre mutat rá, amely egy alakulófélben lév ő intézményrendszerrel a hátterében, acentrum—periféria er ővonalaiba gabalyodva sokrét ű szövegvilágával a mindenkori (így a mai) kulturális emlékezet
értékkonstrukcióiban is megállja a helyét. Ezt alátámasztandó mutattam be
néhány vonatkozó szöveget, Jámbor Pál (Hiador), Csáth Géza, Kosztolányi
Dezs ő, Csillag Károly, Sinkó Ervin, Tones Gusztáv, Loósz István könyveit.
A vizsgált korszak irodalmára érvényes az is, amit NÉMETH G. Béla a magyar irodalom egészér ő l állít, miszerint „kimondhatjuk, hogy egy rövid, dualizmuskori id őszak után újra a verset, de immár a lírai verset tekinti nemcsak a
kritika, de a magyar olvasóközönség is a magyar irodalom fő értékhordozójának, világirodalmi szint ű megnyilvánítójának, miközben az óriásira szélesült,
ún. nagyközönség a prózát részesíti el őnyben. "8 Az irodalmi szövegek míífajközpontít kategorizálása nem túl szerencsés ugyan, hiszen ,,...minden szöveg
részesül egy vagy több m űfajból, nincs szöveg m űfaj nélkül, mindig m űfaj és
műfajok vannak, de ez a részesülés soha sem odatartozás... "9 . Adott esetben, a
m űfaji dinamizmus szem el őtt tartásával, ugyancsak elfogadhatóan jellemezhető Bácska irodalma, melyben szintén a próza dominanciája figyelhet ő meg.
BEZECZKY Gábor: Irodalomtörténet a senki földjén. — Pozsony : Kalligram, 2008. — 6061 p.
8 NÉMETH G. Béla: A magyar irodalom karakteréhez. A vers és próza aránya. In: Századutóról —századel őrő l. — Budapest: Magvet ő, 1985.
DERRIDA: La loi du genre. In: Parages. — Paris : Galilée, 1986.— 262. p.
ORBÁN Jolán: A modern próza dekonstruktív olvasata — Kafka, Joyce, Proust, Borges.
www.btk.pte.hu/.../ moderntsz/.../Dekonstrukcio- proza-tematika.doc, 2009. szeptember 15.
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A bácskai magyar irodalom esztétikailag domináns szövegei szinte születésük pillanatában beilleszkednek az egyetemes magyar irodalom struktúráiba/történeteibe. Csáth Géza és Kosztolányi Dezs ő novelláskötete (A varázsló
kertje, Boszorkányos esték) radikális hagyománytörést, dekonstrukciós fordulatot jelez a periféria irodalmában. Noha, érdekes módon ez a hagyománytörés a perifériából táplálkozik, s így elszakadni sem tud t ő le, vissza-visszatér mind az ihlet, mind a recepció vonatkozásában, s az id ő múlásával más,
későbbi alkotásokkal egyetemben hozzájárul ahhoz, hogy a mindenkori irodalmi periféria lassan a centrum irányába mozduljon el. Az említett szerz ők
köziil Csáth Géza kötete a periféria csúcsteljesítménye.
A varázsló kertje (1908) c. kötetben közreadott Csáth-novellák egy zárt,
öntörvény ű egészként megszerkesztett és m űködő szövegvilágot alkotnak.
ANGYALOSI Gergelye nyomán „ketrec-novellák"-nak is nevezhetnénk a
szabályos, kristálytiszta logikájít, fegyelmezett mondatokban, hagyományos
novellaformában (sokszor tárcanovellaként) megszólaló szövegeket. A szakirodalom többnyire a Csáth-novellák két vonulatát kiilöníti el. Az egyik lírai,
meleg hangú, szecessziós indázású, a mese, a vízió, az álom, a vágy történeteit sorjázza. SZAJBÉLY Mihály ezeket a szövegeket az én-elbeszélésekben felbukkanó személyiség varázsából (önéletrajzi elemekb ő l) eredezteti. A
másik vonulat a fenti novellatípus ellenképe, amely a naturalizmus szenvtelen, rideg eszköztárával, a nietzschei nyelveszmény (VAJDA Gábor, 1987),
a lélektani esettanulmányok, a freudi pszichoanalízis írásbeli-stilisztikai
konstrukciójával (VAJDA Barnabás), „objektív" hangvételével láttamozza a
szerepl őket és a történéseket. DOBOS István Csáthot mode rn életérzése és
emberfelfogása kapcsán a századel ő nagy formaújítóival egy sorban emlegeti. Ezért keveredik novelláiban az egyes stílusok formanyelve, ezért nem
sorolható be kizárólagosan egyik stílusirányzathoz sem. A varázsló kertje
c. kötet tematikai kapcsolódásai, indázása, megszerkesztettsége a modern
életérzés, életvágy jellemz ő problémáit sorjázza, fűzi egy szálra. A fókusz a
Vörös Eszti c. novella tételszer ű alapgondolata („Az ifjítság és a vágy benned mint egy tőbő l nőtt nagy virágok virítanak...pompázásukkal elpusztítják egymást..."). A vágy virágai virítanak tehát a varázsló kertjében, akár
Csáth kötetében a kiilönböz ő utakat bejáró, mégis egybefügg ő gondolatokat prezentáló novellák. Vagyis a vágy beteljesülése tudatosan, mindenáron
(Tor), öntudatlanul, bódulatban (Történet a három leányokról, Jolán), a vágy
racionális elfojtásának a kísérlete, a szerelem, a m űvészet regfegyelmezé10

ANGYALOSI Gergely: A szerepl ő és a h ős Csáth Géza novellisztikáiában. In: A költ ő hét
bordája. — Debrecen: Latin Bet ű k. 1996. — 40--47. p.
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se jegyében (Este, A költ ő megtérése), aszülő—gyermek kapcsolatban megnyilvánuló vágy, önuralom és sóvárgás (Mariska az anyjánál, Találkoztam
anyámmal), s végül a félelem stációin át (A béka, Fekete csönd) a halálhoz,
a hogyan meghalni kérdéséhez érkezik (A sebész, Nyári bál, Eroica, Tavaszi
ouverture, A varázsló halála).
Csáth Géza kortársai, írja SZAJBÉLY Mihály, inkább a novellák hétköznapi h őseinek az én-mitológiájából fakadó lírai ihletettségét, hangulatiságát
kedvelik. A hangulatiság Kosztolányi Dezs ő kötetében, a Boszorkányos estékben is fontos ismérv. Olyan jellemz ő ez, mely révén mindkét kötet megfelel a kor ízlésvilágának. Csáth azonban továbblép. Erre utal Az Este c. novella átírása. Els ő változata az Igazság c. zombori folyóiratban olvasható. Ezt a
verziót részletez őbb, érzelmesebb el őadásmód, a töredékesség sejtelmessége
jellemzi. A varázsló kertje c. kötetbe már a ,Javított" szöveg kerül. Csáth
megfegyelmezi a formát (szikárabb mondatszerkezet), a tárgyilagos el őadásmód bevezetésével stílust vált.
A térség szövegeir ő l KISS TAMÁS Zoltán>> nyomán azt is állíthatjuk,
hogy periferiális jellegieknél fogva egy többszörös kisebbségben (politikai,
gazdasági, szociokulturális) létez ő irodalom láncszemei. A függ ő, aktrendelt kontextus KISS TAMÁS szerint egy sajátos, hiperérzékeny, egyben
hiperaktív, témaspecifikus (szabadság, elnyomás, függetlenség, autonómia,
nyelvcsere, migráció, asszimiláció stb.) mentális térrel jár együtt. Ebben a
térben, ezen a nyomvonalon is egymásra találnak irodalmunk el őtörténetének a textusai. Metszéspontjuk a bácskaiság, a függetlenség, az autonómia.
Ezzel a kontextussal gazdagodva kapcsolódnak a centrumhoz, a magyar irodalmi áramlásokhoz, els ő sorban Budapest irodalmi életéhez, rajta keresztül
a világirodalmi hagyományhoz, mozgáshoz. A bácskai irodalom kulturális,
társadalmi háttere, a szellemi m űveltség/m űvel ődés kontextusa ugyancsak
belejátszik a vizsgált szövegek kapcsolódásaiba, jelentésstruktúráiba. Egy
olyan művelő dés- és ennek nyomán irodalomtörténeti megközelítést Iátok
jónak, amely a mindennapok kultúrájára (the culture of the everydays) fókuszálva „Nem zárja ki tényez ő i közül a nagyot, nem zárja ki a kicsit; nem
hagyja figyelmen kívül sem a különlegest, sem az átlagost, s nem iktatja ki
különbségeiket sem. S őt keresi e különbségek szül őokainak mindenfajta öszszetev ő it s ezek együtthatásának módját. Els ősorban mégis összefogó szerkezetükre és kölcsönös m ű ködésükre, szerkezetszer űen betöltött szerepeikre
KISS Tamás Zoltán: Irodalom, nyelv és az identitás(ok) összetettsége a periférián és a centrumban egyaránt. In: A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középs ő
évtizedeit ő l. —Pécs :Pécsi Tudományegyetem, 2004.
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és m űködésben megvalósuló együttesükre, egységükre figyel. "l 2 Ennek jegyében tartottain fontosnak a bácskai tudományos, ismeretterjeszt ő szövegek, a hivatalos, az egyházi kiadványok valamint a kiilönféle míível ődési
eseményekhez köt ődő, s nem utolsósorban szórakoztató, humoros jelleg ű
könyvek, kis- és aprónyomtatványok begyííjtését és vizsgálatát is.

6. Kijáratok
Magának az irodalmi kultúrának és az ezekhez kapcsolódó szövegeknek
a vizsgálata tehát a m űfaji átjárások, a kánon és az identitás kérdései köré
rendeződik. Ide tartoznak a szórványosan megnyilatkozó irodalomtudományi gondolkodásmódok (Tincs Gusztáv, Loósz István), a többnyelv ű kulturális környezet szövegeinek m űfordítás általi intertextualizációja (a zombori
műfordítói kör). Pontosabban az utóbbi két jelenség bácskai kezdeteinek a
feltérképezése.
A téma kijáratai további problematikákat, kutatási lehet őségeket kínálnak
akár formai, földrajzi, nyelvi/komparatisztikai szempontból. Formai szempontból hasznos lenne a térség id őszaki kiadványainak (lapok, folyóiratok,
értesítők, naptárok) a vizsgálata, a kis- és aprónyomtatványok további feltárása 13 . A földrajzi megközelítés bevonhatná egy összevet ő vizsgálatba Bánát (Bánság) és Szerémség feltételezett kézirattornyait. A vizsgált korpusz
nyelvi/komparatisztikai megközelítése a multikulturális jellemz őkkel is
rendelkező szerb, horvát, német nyelv ű könyvek, textusok kéziratcsoportjait nyithatja meg. A kutatás tehát ebben az esetben sem lezárt. Miloje Sari ć
kutatásmódszertani munkájában megjegyzi, nem szerencsés, ha egy kutató
gyakran váltogatja kutatási témáit. Ennek tipikus példája, jegyzi meg, hogy
amikor a doktorandusz befejezi a disszertációját, teljesen új problémák felé
fordul. A fenti téma folytatásra ösztönöz, hiszen, amint Sari ć is írja, a doktori
értekezés vagy bármilyen más tudományos munka kidolgozása során mindig
új kérdések és feladatok fogalmazódnak meg.

"- NÉMETI-í G. Béla: A m űvel ődéstörténet id őszer ű ségének, mibenlétének, oktatásának néhány kérdésér ő l. In: Századutóról —századel ő rő l. Irodalom- és m ű velődéstörténeti tanulmányok. — Budapest: Magvet ő. 1985. —523 p.
"Az országos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtánínak a kutatása hosszadalmas. A tematikai hozzáférés nehézkes, fildraizi mutató nincs.
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RESEARCH INTO THE PREHISTORY OF HUNGARIAN
LITERARY CULTURE IN BÁCSKA FROM THE ASPECT
OF THE REGION'S PUBLISHING IN HUNGARIAN
The first part of the exposé of the Doctoral Thesis states the motives for
the choice of the topic. The second part introduces and defines the fundamental conceptions which served as the starting point for the research (literature, printed text, monographic publication/book, brochure, social context,
cultural and historical context, centre, periphery, periodization, Hungarian
literature, Bácska [Ba čka], research). The third part relates in detail the aim
and methods of the research while the fourth part focuses on its results and
teachings. The fifth part recounts the attempts at interpreting dominant and
characteristic texts from I-lungarian fiction in Bácska, and gives an account
of their literary relations. The closing part of the exposé points towards the
further development of the studied topic, and the new problems and relations
that have emerged during the research.
Keywords: exposé, Hungarian literary culture, Bácska (Ba čka), publishing in Hungarian
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A HASONLAT MINT KÉPSZERŰ BESZÉD
ALKALMAZÁSAATÖRÖKORSZÁGI LEVELEKBEN
The Use of Similes as Figures of Pictorial Speech
in the Letters from Turkey
A dolgozat a hasonlatnak mint a képi ábrázolás stiláris eszközének ajelenlétét vizsgálja XVI.
századi szerzőnk. Mikes Kelemen rokokó stílusú törökországi leveleskönyvében. A hasonlat-

ról szóló stilisztikai szakirodalmi vélekedések ismertetésén kívül a leveleskönyv hasonlatait
elsősorban köznyelvi és költ ői stílusárnyalatuk alapján válogattuk össze, azonban figyelmet
érdemelnek a m ű tematikus, valamint formai osztályozás alapján besorolt hasonlatai is.
Kulcsszavak: stilisztika, retorika, szövegelemzés, nyelvi kép, hasonlat, szólások, közmondások, Mikes Kelemen, székely nyelviárás

Bevezetés
A hasonlatot (lat similitudo) nem tartják szóképnek, szerepe azonban
megegyezik a trópusokéval: képszer ű ségével szemléltetni kíván. „A hasonlat két fogalom összevetése, párhuzamba állítása közös tulajdonságuk alapján." (Szikszainé 1994, 127) Szathmári István Stilisztikai lexikonja adja meg
a hasonlat egyik legteljesebb meghatározását: ,,...a szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök egyike: két ki.ilönböz ő, de egymással bizonyos pontban
érintkező fogalom egymás mellé állítása abból acélból, hogy az egyiket a
vele párhuzamba állított másikkal, illetve a kiemelt közös vonással szemléltessük, elképzeltessük, nyomatékosabbá tegyiik, vagy hogy — az asszociációkrévén — bizonyos hangulatot ébresszünk a hasonlított fogalommal kapcsolatban. Ez adja hangulati hatását is. (...) Pl.: Üvölt, mint a sakál. »FЫUgrott
helyéről, mint egy fölpiszkádt szelindek.« (Mikszáth)" (StilL. 64)
A hasonlatnak három eleme van: a hasonlított (viszonyított), a hasonló (viszonyító) és az összevetés alapját képez ő hasonlóság. Ez utóbbi tkp. az első kettőben felfedezhet ő közös jegy, a klasszikus retorikában tedium comparationis
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néven emlegetett elem. A hasonlatban az elemek meg őrzik önállóságukat. A
hasonlat sosem egytagú, illet őleg a tagok között nyelvtani kapcsolat is van.
Alakilag legtöbbször mint kötőszós alárendel ő összetett mondat, ritkábban
pedig akár kötőszós is lehet. Rejtettebb, s űrítettebb módon egyszeríí mondat
formájában is jelentkezhet: ,,...éles pengeként hasítottak bele a tömtitt alkonyatba" (Kovács György: Sánta lélek). Ha a kibontott hasonlat egybesimul
az írásm ű mondanivalójával, lírai hasonlat a neve, ha pedig kiágazik bel őle, epikai vagy homéroszi hasonlatról beszéliink. (KMSt и I. 108) Az általunk
vizsgált m űben természetszer űleg főleg epikai hasonlatokat találtunk.
AKis magyar stilisztika mindezek ellenére a képfajták közé sorolja a hasonlatot, els ő helyen szerepel a szóképek sorában. „Közel áll a szóképekhez, szerepében megegyezik velük, csak létrejöttében különbözik t ő lük. A
hasonlóságot nem azonosítással fejezi ki, mint például a metafora, hanem
oldottabb nyelvi formával. A hasonlatban vagy similitudóban két különböz ő,
egymással néhány vonásban mégis egyez ő fogalmat állítunk egymás mellé
azért, hogy az egyiket a másik jelentésével er ősítsük, szemléltessük, elképzeltessük vagy nyomatékosabbá tegyiik. (...) A hasonlat nyelvi képletében
az A fogalom nem egyenl ő a B-vet (mint például a metaforában: tavasz =
ifjúság), hanem az A fogalom olyan, mint a B fogalom.
Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
(Radnóti: Sem emlék, sem varázslat)" (KMStiI. 106-107)
A versrészletben a hasonlított a harag, a hasonló a mag, a hasonlóság
pedig az Tilt.
Az el őzőhöz hasonló Kemény Gábor meghatározása is: „A hasonlatot (... )
az különbözteti meg a szóképt ő l (trópustól), hogy benne a tárgyi és a képi elem
nincsenek egymással azonosítva, hanem csak párhuzamba vannak állítva oly
módon, hogy a képi elem (a hasonló) megvilágítja, szemlélteti, elképzelhetővé teszi, nyomatékosítja a tárgyi elemet (a hasonlítottat), illet őleg bizonyos
asszociációkat, hangulatokat ébreszt vele kapcsolatban." (2002, 93-94)
A Kis magyar retorika a similitudót (hasonlatot) a klasszikus retorika
bizonyítási eszközének és az ornatus alakzatának tartja. (Kiemelés t ő lem.)
Arisztotelész a következ ő kapcsolatokat állapította meg a hasonlat és a
metafora között:
a jó hasonlat éppolyan hatásos, mint a metafora,
a hasonlat metafora,
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abban különböznek, hogy a hasonlatnak van köt őszava, a metaforának
nincs,
a hasonlat hosszabb a metaforánál, és nem azonosítja a két dolgot, mint a
metafora, hanem csupán összehasonlítja őket, ezért kevésbé hatásos,
prózában ritkán kell használni, mert a poétikum kifejez ője ugyanúgy,
mint a metafora.
Arisztotelész tehát ingadozott a kérdés megítélésében, noha a szakirodalom általában úgy tartja, hogy nála a metafora áll a középpontban: ez az els ődleges, voltaképpen egyetlen képtípus, amelynek a hasonlat csupán hosszabb,
bővebben kifejtett változata. Ezzel szemben a római retorika klasszikusai,
Cicero és Quintilianus a metaforát rövidített hasonlatként határozzák meg,
vagyis szerintük a hasonlat volt el őbb, és ebb ől rövidiilt, vonódott össze a
metafora. Némely vélekedés szerint a metafora s ű rített hasonlat, ill a hasonlat kiteljesített metafora. Valójában ahol a hasonlat köt őszava eltűnt, ott
teljes metaforáról beszélhetünk, ahol pedig nem, ott hasonlatról. A hasonlat
tehát a teljes metaforával áll közeli rokonságban. Zalabai Zsigmond szerint
a metafora lehetett az „ őstojás", amelyb ől a nyelvi kép többi válfaja, így a
hasonlat is, világra jött. (I. m. 129)
Kemény Gábor is amellett foglal állást, hogy a hasonlatot leíró szinten
meg kell különböztetni a szóképekt ől, külön típusként kell számon tartani.
Az összehasonlítás a két elem között általában valamilyen grammatikai
eszközzel (kötőszóval) valósul meg, létezik azonban kifejtett hasonlat is,
amely nyíltan kimondja az összehasonlítás, illet őleg a hasonlat tényét: „az
ágy hasonlít a koporsóhoz" (példa Krúdytól, Kemény 2002, 94-95).
A hasonlat indikátorai (a hasonlítás tényét jelz ő grammatikai eszközei):
Kötőszavai: mint, valamint, mintegy, mintha, miként, аkár, аkárha,
mintahegy.
Ezek kombinálódhatnak a következ ő rámutató szókkal: úgy, oly, olyan,
azonképp.
A kifejtett hasonlat igéi: hпsonlít, hasonlatos volt, emlékeztette őt stb.
A módhatározóval kifejezett hasonlat ragja: -ként, -képpen; -ul, -iil;
-nál, -nél.
A hasonlat névutója: módjára, gyanánt.
A melléknévvel kifejezett hasonlat képz ő i: -szerű, nyi.
Szerkezetes jelz ővel kifejezett hasonlat kifejezései: hasonló, hasonlatos,
emlékeztet ő, hinné.
Szerkezetes min őségjelzővel kifejezett hasonlat képz ő i: -ú, - ű.
Zalabai szerint „a hasonlat: kettőskép; két —más-más mez őösszefüggéshez tartozó — jel (fogalom, jelenséfi kölcsönviszonya, melyet részben a
,

-
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szemantikai összeférhetetlenség, részben pedig a szemantikai összeférhetőség határoz meg, létrehozva a két jel között az analogikus vonásokat, illetőleg a logikai vagy az érzelmi hangulati információt tartalmazó ikont."
(125) Felosztásában az ikon statikus, ill , dinamikus jellege folytán a hasonlat két válfaja a következ ő : motivált-ikonizált hasonlat és motiválatlan ikonizálatlan hasonlat (= kötőszós teljes metafora). Amotivált-ikonizált
hasonlatban expressis verbis (lat. félreérthetetlenül, magyarán) fejez ődik ki
a hasonlítás alapja: egy közös vonásra, egy hasonlóságra hívja föl figyelmünket. Ide tartozik a szóláshasonlatok nagy része: sárga, mint a viasz; piros,
mint a rózsa; fehér a haja, mint a hó; gyors, mint a villám. (1. m. 144) A
motiválatlan-ikonizálatlan hasonlatban (köt őszós teljes metafora) az ikon
nem eleve fejez ődik ki, hanem megteremt ődik, méghozzá folyamatszer űen,
az értelmezés során, intellektuális m űvelet által.
A Törökországi levelek rendkívül gazdag hasonlatokban. El őbb a
Szathmári István-féle Stilisztikai lexikon általános felosztása szerint (StilL.
64 alapján) tanulmányozzuk a korpusz hasonlatait. Gyakran szembesültünk
a besorolás nehézségeivel, ugyanis a hasonlatokban összefonódik a szemléleti és a hangulati jelleg. (MStilV. 115)

I. Köznyelvi hasonlatok a m űben
A köznyelvi hasonlat célja értelmi-logikai. Lehet magyarázó és nyomósító jelleg ű.
A) MAGYARÁZÓ JELLEGŰ HASONLATOK: ezek inkább értelmileg világítják meg az illet ő fogalmat. Esetükben a racionalitás, az illet ő fogalom (viszonyított) értelmi megvilágítása áll a középpontban, nincsen bennük líraiság,
pl. puha, mint a vaj. Mikes leveleskönyve mégis b ővelkedik bennük, mivel m űvében az él őnyelv, a társalgási nyelv jellegzetességei érvényesülnek. A Zalabaiféle felosztás szerint mindegyik ide tartozó hasonlat motivált-ikonizált.
„Az ész pedig tanulás nélkül csak olyan, mint amely föld parlagom áll."
(147. levél)
„Gyakorta a szigetparton csak a tormához kötötték a hajót, mert olyan
vastag gyökerek vannak, mint a szekér rúdja. "(142. levél)
„Mely szép dolog ilyen mezei városba lakni, mint a miénk, akkor megyeri
a mezőre az eniber, mikor akarja. A nagy kerített városok, mint a tömlöcök
olyanok. "(181. levél)
„A törökök sírja olyan, mint egy kis pince, a tetejét deszkával befedik, és
arra földet. "(192. levél)
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„Hátha meg olyan kis lábok volna, minta kínai asszonyoknak [ti. a spanyol n őknek] " (59. levél)
„Olyan kocsit pedig, mint egy kalicka, eleget lát kéd, amelyben az asszonyok ülnek "(80. levél)
„A minap pedig a mez őn olyan meleg szél jött reánk, valamint ha az ég ő
kemence mellett mentünk volna el, és ha sokáig tartott volna, le kelletett
volna esnúnk a lóról. "(15. levél)
„Az ő székek úgy vannak rendben egymás után kétfel ől, valamint a
templomban szoktak lenni; közepette utca vagyon, ahol szüntelen járnak
alá s/el a tisztek... "(36. levél)
„Azt gondolná az ember; hogy mindeniknek az egész karja kiszakad, úgy
megrántja a lapát őket. "(36. levél)
B) NYOMÓSÍTÓ JELLEG Ű HASONLATOK: a másik fogalom hatásával egészítik ki az összehasonlított fogalom természetét, pl. ártatlan, mint a
ma született bárány; megy, mint a pinty.
„Ezt úgy hiszem, mintha a szájából hallottam volna. "(5. levél)
„De a reménség igen szükséges lévén az embernek, és olyan szükséges
mint az eledel... "(10. levél)

II. Költői hasonlatok a m űben
A költő i hasonlat célja érzelmi-esztétikai. Lehet szemléletii és érzelmühangulati jelleg ű .
A) SZEMLÉLETI JELLEG Ű HASONLATOK: a költőt a hasonló (tárgy,
személy stb.) küls ő jegyei (alakja, nagysága, szépsége, plasztikussága, jellegzetessége) ragadja meg, s els ősorban ezzel akar hatni. Pl. ,,...a summás
sárgul, mint az asztag." (József A tt ila: Hazám)
„Ezek ám az olyan dolgok, amelyekben nyilván kitetszik az Istennek csudálatos munkája és hatalma, aki úgy bánik a királyok szívével, valamint
mi a viasszal." (69. levél) Szinekdochikus hasonlat, a királyok szíve = 'a
királyok érzelmei'.
„De nemsokára szükségünk nem lészen f őre, mert a minap is eltemetők
egy atyánkfiát, és amennyien már maradtunk, egy szilvafának is elférünk
az árnyékdban. "(145. levél)
„Hát mi bűnösök, hogyne félnénk, a гidőn a hajónk olyan nagy habok között
fordult egyik oldaláról a ѓnísikáгa, mint az erdélyi nagy hegyek. "(1. levél)
„ ... de erdélyi lévén [kéd], ott a nemesasszinyoknak a szuvok olyan állandó, valamint a brassai havas."(32. levél)
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„Az elmúlt holnapnak a végin estve felé jól megijesztettek volt bennünket,
mert olyan nagy földindulás volt, hogy annál nagyobbat sohasem értem. A
házak, a falak úgy hajladoztak, mint mikor a szél a fákat hajtogatja. De
semmi szerencsétlenség nem történt. "(186. levél)
„De a fejdelmek között lév ő atyafiság és barátság olyan, mint a nádszál, ha jól vagyon dolgod, mindaz atyafiság, mind a barátság fent vagyon,
ha pedig rosszul vagyon, és reájok szorulsz, csak azt mondják: nescio vos. "
(32. levél)

„Példának okáért, a pamutot felszedi ebben a holnapba, ugyanazt a földit
decemberbe els őbe elvetteti, azután egy nyomorú ekével s két ökörrel felszán jók, juniusba olyin búzát arat, mint a nád. "(174. levél)
„Látja kéd, micsoda szép dolgot láttam tegnap. De a' csak olyan, mint
a füst [ti. a császári pompa]... " (20. levél) Füst és pára (átv, ritk): hamar
elmúló, értéktelen dolog; semmiség. (ÉrtSz. II. 974)
B) ÉRZELMI-HANGULATI JELLEG Ű HASONLATOK: a költő a hasonlattal valamilyen hangulatot szeretne ébreszteni, els ősorban érzelmeinkre
akar hatni. Pl. „Tündöklik, mint a gondolat maga, / a téli éjszaka." (József
A tt ila: A téli éjszaka). Általában van benniik más szép nyelvi kép is, egy-egy
találó jelz ő, metafora stb. (MStiIV. 114 115)
öt mélyföldnire vagyon innét egy orvosságos forrás, a mi hercegünk
pedig mindenkor beteges lévén az unadalom miatt, mert én egyéb nyavalyáját nem látom, az apja oda kivitte, hogy abból a forrásból igyék, és meggyógyuljon. Mint a szomjú szarvas a hideg forrásra [a herceg], de amint
észrevettem, inkább szon júhozza a meleg forrást, de az apja hírével nem fog
olyan orvossággal élni. " (84. levél) A szomjú szarvas a hercegre vonatkozó alliteráló metafora. A 42. zsoltár parafrázisáról van szó: „Mint a szarvas
kivánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!"
„Mert szegénnyel [ti. a fejedelem fiával] úgy bánt a vezér, valamint a
gyermekkel, noha már negyven esztend ő felé jártunk; " (147. levél)
„Végtire szegény, ma hátrom óra után reggel, az Istennek adván lelkét,
ehluvék, mivel úgy hilt meg, mint egy gyermek. " (112. levél) Eufemisztikus hasonlat: el аlнvék = 'meghalt'.
„ ... a hazánk felй való menetelünknek sok szép vigasztalása úgy eloszlik,
mint a felh ő. "(13. levél)
„De a' még nem elég, inert ebből az utálatos sárból kikelvén, a tradíció
szeréit és a Hypocrates parancsola jóból a savanyúvízre kell menni, abból
harmadnapig kell innya amennyit lehet, hogyha azt akarja valaki, hogy úgy
megtisztuljon, mint kristály. "(38. levél)
-
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A m ű hasonlatainak tematikai vizsgálata
Bibliai keresztény hasonlatok
-

Megfigyeléseink során arra a következtetésre jutottunk, hogy jelent ős számban fordulnak el ő a műben bibliai-keresztény hasonlatok. Tíz ilyet találtunk.
„De még e'nem elég, inert a gyermekekre való áldás eltart egy óráig, (...)
a gyermekeknek pedig mindenikének addig kellene élni, mint Matuzsálemnek. "(23. levél)
„Jákob sem adott több áldást a tizenkétлi га, mint mostanában szoktak
adni csak egy emberre..." (23. levél)
„Reménlern, hogy nem járt kéd íugy, mint Jónás, és nem lesz szükséges,
hogy valamely hal gyonnrában küldjem kédnek ezt a levelemet. " (20. levél)
„Ma a szegény Bercsényi úrlátogatására voltunk, aki is olyan állapotban
vagyon, valamint Jób volt, csak éppen abban különbözik, hogy az ágyban
fekszik, és nem a ganédombon. "(66. levél)
„Azonban várjuk, hogy valaki hazavesseii minket, valamint Jeruzsálemben a betegek várták a Siloé tója mellett, hogy az angyal felkeverje a vizét,
és abban vessék őket. "(164. levél)
„Csak éppen Habakuknak kelletett volna száraz lábbal étket hozni. Ez a
pompás étekhozás talám két nap tartott. Azt ne gondolja kéd, hogy te jességgel gyalog is el nem hozhatták volna, mivel a víz csak szárközépig ért. De a
szolgák inkább mentek lovon a konyhára. A'bizonyos, hogy nem volt szükségünk arra a nagy óriásra, aki felől azt tartják a zsidók, hogy az özönvízkor
ha felmene a legnagyobbik hegyre, a víz csak öviig ért, és mindenütt a bárka
mellett járt, valamint a csatlós a laintó mellett. " (1 l . levél)
„...itt várjuk, hogy hová fog bennünket vezetni a felleg, valamint az
izraelitákot a pusztában. "(28. levél)
„Itt mi csak várjuk, hogy szállást rendeljenek, addig sátorok alatt leszünk, mint az izraéliták. " (18. levél)
„A bujdosó magyaroknak a bujdosásban is bujdosni kell, hogy valamiben h пsonlók lehessenek az Istennek bujdosó fiához. "(44. levél)
„Úgy tetszik, mintha a régi martiromokot látnám a kínokban [Bercsényi
t г szenvedését látva]. " (66. levél)
Görög mitológiai hasonlatok
A bibliai hasonlatokon kíviil találtunk két görög mitológiai hasonlatot is:
„Mert szakállomra mondom, hogy nem tudom mit írjak, mert itt oly csendességben vagyunk (Bercsényi úron kívül), valamint az Elizézem mezején
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lévő lelkek, ahol még Mahumet tanyítása szerént is a lelkek nagy kiességben
vannak, és a kimondhatatlan szép leányokkal való gyönyör űségben élnek. "
(65. levél) Az Élüszion (Elízium) mezeje a boldogult, üdvözült lelkek alvilági tartózkodási helye. Homérosz az Ókeanosszal azonosítja.
„Jaj! édes néném, elig mártottunk egyszer a tálban, hogy azt elvitték
előllünk, a másodikát, a harmadikát, egyszóval hetven vagy nyolcvan tál így
repült el előllünk; némelyikben még nem is mártottunk, már vitték. Úgy tetszik, hogy csak az orrunkot akarták megvendégelni, és így koplalva költünk
Jel a gazdag ebédtől. Úgy voltunk, valamint Tantalus a vízzel való kádban,
de mégis nini ipatik bel ől/e. "(3. levél)
Tréfás hasonlatok
Az összegy űjtött példaanyag alapján megállapítottuk, hogy Mikes nyelvi humorának egyik legfőbb megnyilvánulási formája éppen a hasonlat. Öt
hasonlata azáltal válik tréfássá, hogy benne a hasonlító valamilyen találó
jelzővel ellátott állatnév:
„ A'való, szép kis réten vagyunk, de mellettünk holmi régi elromlott épületek vannak, ahol annyi a skorpió, mint a bolha. "(17. levél)
„Az időről nem szóllonk, mert mindenkor es ők voltak, kivált Molduvában,
olyanok voltunk, mint a megázott kakisok. " (149. levél)
„Megmoiidjani kédпek, hogy hová mentünk? Ahhoz a világiképpen való
szerencsés és boldog kalmakányhoz, aki a császár leányával hál, amikor lehet. De annyiban nem irigy/elli szere Пcséjit, mert azt mondják, hogy nini
szép. Azt elhiheti kéd, hogy nem láttam. Azt is elhiheti kéd, hogy nem kívánom úgy látni, valamint (1) azok a kappan formában (2) herélt emberek
látják. "(4. levél) Dupla hasonlat, a második beékel ődik az elsőbe.
„Lehetetlen, édes néném, annyi halat látni, mint ebben a kanálisban vagyon;
egynehány ezeret vonnak ki egyszer a halászok (...) Hát még a rettent ő sok disznóhai mennyi benne. Nem örömest hazudnék, a szükség sem hozza magával.,
azért elmondhatom, hogy egyszer a többi között láttam egyszersmind legalább
ezeret, minuta annyi nagy sereg sertést hajtottak volna le a vízen. "(30. levél)
„Húsz vagy harminc szekeret meg lehet látni a sár körül, és abban a sok
asszony, férfi, gyermek úgy hevernek, nem kúlönben, valamint a sertések. "
(38. levél)
Három hasonlatban a hasonló valamilyen tárgy, amely a kontextusban
bizarr jelentéskombinációvá kontaminálódik a hasonlítottal:
„És egy tudatlan tanácsúr olyan egy országban, mint egy üres hordó
pincében. "(62. levél)
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„Itt kell a vászon alatt pergelődni, és így süt a nap itt minket, valamint
a kolduslábat sütik a tűznél. "(62. levél)
„De azt valljuk meg, édes néném, hogy nii jók vagyunk azért, hogy úgy
szere jük egymást. Annál is inkább, hogy a mi szeretetünk nekünk semmit
neme alkalmatlankodik, mi azért jól alhatunk, jól ehetünk, és semmi nyughatatlanságot nem okoz a mi szívünk; mindenkor frissen és hívesen vagyon és
nem peshed úgy, mint a füstölt hús a nyárson. "(70. levél)
Egy hasonlat esetében a hasonló valamilyen (számunkra humoros) egészségügyi beavatkozás: „Talám gondolkodnak, de az ilyen gondolat csak
általmégyen rajtok, valamint a purgáció. " (32. levél)

Sajátos mikesi szóláshasonlatok
A sajátosan mikesi szóláshasonlatok mindegyikének a jelentését valójában
nem is tudni pontosan, és ha a szövegkörnyezet nem utal rá egyértelm űen, sokszor csak találgatásokba bocsátkozunk. Nyolc idézetben kilencet találtunk.
„Úgy tetszik, hogy nem kellene csúfolódni, n іég a mu,ftihoz tenni Jnagát,
akinek térdig érő szakálla vagyon, és olyan csalmája [török fejkend ő, turbán], mint egy méhkas. " (189. levél) Jelentése a feltételezésünk szerint:
tarkabarka, élénk. „({olyan/úgy zúg/zsong} vmi), mint egy/a (felbolydult)
méhkas * rendkívüli élénkség figyelhet ő meg vhol <többnyire vrnilyen esemény hatására>." (Forgács 489)
„Minden nnilatsdgunk tehát abban áll, hogy Bercsényi úrhoz megyünk
vagy ebédre, vagy vacsorára, ott mégis nevetünk a kis Zsuzsival, mert az
asszonnyal reá kell az embernek tartani magát, valamint a kompódi nemesasszonynak; a' már csak a régi dolgokot szereti beszélni, hogy leány
korában micsoda mulatsági voltanak. " (37. levél) Az Úgy ülök itt jegybegy űrőbe, mint a kompódi menyasszony v. a kompódi nemesasszony szólás
jelentése: 'tétlenül ülök'. (SzhSz. 533) Mikes tétlenül, unatkozva hallgatta
Beresényiéknél az id ős asszony leánykori élményeit, emlékeit.
„Elég a' hogy minden élete és dolga szegénynek [a fejedelem fiának,
Rákóczi Józsefnek] ebben az országban csak olyan volt, mint a szalmat űz. "
(147. levél)Aszalmat űz jelentése: szalmaláng. (Erd М Sztт. XII. 65) „(olyan
vmi,) mint a szalmaláng * csak rövid ideig tart." (Forgács 649)
„A szegény gyomromnak is olyan nyavalyában kelletett lenni vagy két
első nap, de azután úgy kellett ennem, mint a farkasnak. "(1. levél) Jelentése: farkaséhes volt, nagyon kellett ennie. „Éhes [rég: ehetnék], mint a
farkas [táj: mint a kinn ordító farkas] =nagyon éhes." (O. Nagy Gábor,
196. oldal, 240. jelenség)
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„Ugyanis micsoda gyönyörűség egy asszonynak egy szép kisfestett hajóban ülni, amelyet három er ős török úgy viszi a habok hátán, mint a nyíl. "
(19. levél) Jelentése: nagyon sebesen, ill. nagyon gyorsan visz. O. Nagy Gábor: Sebes [fut v. vágtat v. repül], mint a nyíl = nagyon sebes, ill. nagyon
gyorsan fut, vágtat stb. (508. oldal, 195. szólás)
„Édes néném, szeret-é kéd úgy, mint a macska az egeret [= szeret-e nagyon]?" (27. levél) Sajátos mikesi szóláshasonlatnak tekintjük, mert egyik
állatos frazémával sem tudtuk azonosítani. O. Nagy Gábor könyvében nem
találtunk hasonlót; az (Úgy) játszik vkivel, mint (a) macska az egérrel egészen mást jelent, és más kontextusban használatos.
„Aztot úgy tudja kéd, mint a Miatyánkot, hogy rendszerént, amikor a császár audenciát ád valamely követnek, els őben ebédet adnak néki, és azután viszi
bé a vezér a császárhoz. "(29. levél) Jelentése: nagyon jól tudja a (fiktív) nagynéni. O. Nagy Gábor szólásgy űjteményében így szerepel: (Úgy) tudja, mint a
miatyánkot = folyékonyan, hibátlanul tudja. (481. oldal, 804. jelenség)
Találtunk egy olyan kontextust, melyben két nagyon szép motivált szóláshasonlat szerepel viszonylag közel egymáshoz: „Hogyha a halott istenes
ember volt, a két angyal után, akik számot kértenek, más két angyal négyen
hozzája, kik olyan fejérek, mint a hó. Ezek csak arról a gyönyörűségről
fognak néki beszéllemi, amelyekben leszen a másvilágon. De ha igen vétkes
találna lenni, két olyan fekete angyalok mennek hozzája, mint a holló, akik
kínozni fogják; az egyik mélyen a földbe leveri, a másika egy vashoroggal
onnét kivonja, és akik így fogják magokot véle mulatni mind a nagy ítélet
napjáig. "(192. levél)

Per contrarium és per negationem szerkesztés ű hasonlatok
Az antik rétorok által ismert és külön hasonlatfajtaként elkönyvelt ím. per
contrarium és per negationem szerkesztésíí hasonlatok az ellentétre és a tagadásra építenek, és ironikus színezet űek. A viszonyító épp az ellenkez őjét
jelenti annak, amit a viszonyított kifejez. Ez a régi típusú hasonlat a magyar
szóláskincsben is meg őrződött: szereti, mint kecske a kést; világos, mint a vakablak; örül neki, mint a vak kígyó aјіának. Ezekben a hasonlatokban, er ős feszültséget keltve a tudatban, többszörös transzformációra kerül sor: az el őtag
átértékel ődik (,nenі szereti', ,sötét', 'nem örül' jelentést vesz föl), s csak ezek
után jöhet létre a viszonyító és a viszonyított közötti analógia. (Zalabai 142)
„Per contrarium-per negationem" hasonlatok a Törökországi levelekben:
„Ezeknek igen hasznos a barátságok, mert ha olyan kötél volnék
Zágonhoz, mint ez [a kalmakán] a vezérséghez, úgy a határjában volnék. "
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(4. levél) Jelentése: nincs közel a kajmakám a vezérséghez, mint ahogy Mikes sincs közel Zágonhoz.
„Mert amint egyszer megírtam, százszor is csak azt írom, hogy a császár
veje, (...) a hadakozásra pedig olyan alkalmatos, mint éн а prоkátоrságrа. "
(9. levél) Jelentése: egyáltalán nem alkalmas a császár veje a hadakozásra,
miként Mikes sem az ügyvédkedésre.

A m ű hasonlatainak formai osztályozása
Szószerkezetes hasonlatok
Formai osztályozás szerint létezik kisebb, rövidebb hasonlattípus (Arisztotelész eikónnak nevezi), és hosszabb, testesebb szerkezetes hasonlat (Arisztotelész parabolénak nevezi). Véleményiink szerint a hasonlatok lehetnek szószerkezetek (általában határozóiak) is. Ezek köt őszó nélkiiliek, és rag segítségével
fejezik ki a hasonlítást. Tömörített hasonlatnak nevezziik őket. A -náU-nél
ragos formára találtunk példát, a manapság helytelennek min ősített -tól/-t ől ragosak teljesen hiányoznak ebb ől a m űbő l és a kor irodalmából általában:
„Nénékám, a mézespogácsánál édesebb leveleidet vettem szívbéli zokogással. " (80. levél) Teljes szerkezet ű hasonlatként: a levél édesebb, mint a
mézespogácsa.
„Sokkal nagyobb tehát az elme nyughatatlansága a testi fáradtságnál, és
hogy egy óráig való bír és törődés sokkal nehezebb az egynapi kapálásnál."
(46. levél) Teljes szerkezet ű hasonlatként: egy óráig való bú és tör ődés olyan
nehéz, mint az egynapi kapálás.
„Keményebb volna a szív a k ősziklánál, ha ide nem j őve kéd. " (19. levél) Teljes szerkezetíí hasonlatként: a szív olyan kemény, mint a k őszikla
kőszívíí.

Mondat formájú hasonlatok
A mondathasonlat alakja szerint lehet:
I. halmozott hasonlat: több hasonlat van a kontextusban egymás közelében.

„Hanem Üzöнküpri nev ű városban az orrunk szállásának az udvarán (1)
olyan nagy sz őUőtőt láttunk vala, mint egy nagy szilvafa. Abban sem hazudok, ha azt mondom, hogy (2) a sz őllőszem is volt rajta olyan nagy, mint egy
hagy szilva.

"

(3. levél)
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„ ... ha a kapuban talál lenni, (1) úgy szalad tőulem, mint az ördögt ől [ti.
az örmény szomszédasszony], és bézárja a kapuját. Nini törődöm rajta, inert
közönségesen (2) az örmény asszonyok olyan fejérek, mint a cigánynék. "
(37. levél) Per contrarium hasonlat is egyben: az örmény asszonyok egyáltalán nem fehérek.
„Másnap, hat órakor amikor/el szokott öltózni, a házban megyek, de micsoda gyedségben nem esém, mihent meglátóm az ábrázatját, aki is természet
szerént mindenkor piros lévén, (1) úgy elsárgult, valamint ha sáfránnyal
megkenték volna. Már két naptól fogvást nagy gyengeséget érez, szüntelen
való hideglelés van rajta, és (2) mintha az egész vére sárré változott volna,
úgy elsárgult az egész teste. " (111. levél)
„Minthogy a szőllőről vagyon aszó, Constancinápoly körül láthatott kéd (1)
olyan vastag szőllőfát, mint egy szilvafa,
(2) a sző7lőszemek is rajta
vannak olyan nagyok, mint egy szilvaszem. De a nagyságát nem csudáltam úgy, mint azt, hogy némely ágain érett sz őllő vagyon, nén гelyeken (3) a
sz őllőszem még nem nagyobb az egresnél, más ágakon akkor kezd virágozni. "(77. levél)
„(1) A gyapotmag olyan nagy, mint egy borsószem, de fekete, és most
kezdik vetni. Nem ni nagyobbat (2) másfél arasznyinál, de egy szálból, hároni vagy négy ág is j ő ki, és azon, nnindeniken (3) egy-egy gömböly ű gyümölcs függ, amely olyan, mint egy kis zöld dió. És annak a virágja sárga,
aгég meg nem érik. Ha felnyitják, (4) enyvforma matéria vagyon benne, de
mikor érni kezd, abból az enyvb ől leszen a gyapot; és magában kinyílik, hogy
a meleg jobban megérelhesse. " (60. levél)

I

II. Összetett hasonlat: a hasonlított vagy a hasonló maga is halmozott, ill.
a hasonló többtagú, bonyolult, sokszor függetleníti magát a hasonlítottól.
úgy tetszik, (1) mintha a ház keringene velem, (2) mintha most is a
hajóban volnék. " (1. levél)
„Ha azt másképpen hinnők, azt is kellene tartanunk, hogy nincsen másvilág, és hogy csak a nagy urakért, a gazdagokért teremptetelt ez a világ; az
аlacsonrendűek és a szegények csak azokért vannak e világon, (1) valamint
a vízben az apró halak a nagyokért, és (2) valamint az oktalan állatok a
terhvonásért. "(51. levél)
„Az ő pasasága pedig (1) mind szélyesebb, (2) mind hosszabb, mint
csaknem kétszer Erdély országa. "(136. levél)
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III. Továbbszőtt hasonlat: a levélíró továbbszövi a hasonló tagban felvetett gondolatot.
„De mi is csak ‚"gy mulattuk inagunkot, mint a kocsis, aki napestig
ügetvén a lovon, estve azzal kérkedik, hogy mint megszánkáztunk јјб 1 mulathmk]. " (25. levél) Jelentése: lóháton ülték végig a napot a bujdosók, a
fejedelem kísérő i, étlen-szomjan; nem mulattak jól egyáltalán.
„Csak azt nrondorn, v'ilamint нz ЕsоpкΡrs rókája, aki el nem érhetné a
azt mondott", nem ért nzIg meg, én is, hogy még el nem jütt az id ő. "
őllőt,
sz
(51. levél)

„ ... és azl mondja kéd nekem, hogy úgy beszéllek a h йz аsságről, valamint
a vak a világosságról, aki tudja, hogy vagyon világosság, de nem tudja,
hogy micsodrís a világosság. "(4. levél)

Összefoglalás
A hasonlat mint kapcsolódó stíluseszköz nagy gyakorisággal fordul el ő
Mikes Kelemen Törökországi leveleiben, és nagyon változatos formában
képviselteti magát. El őbb a hasonlattal foglalkozó szakirodalom általános
felosztása szerint vizsgáltuk meg ezt a stilisztikai jelenséget a leveleskönyvben, és osztottuk fel a hasonlatokat köznyelviekre (magyarázó és nyomósító
jellegűekre), valamint költő iekre (szemléleti és érzelmi-hangulati jelleg(íekre). Osztályozását a továbbiakban tematikusara (bibliai-keresztény, görög
mitológiai, tréfás, sajátos mikesi szóláshasonlatok, per contrarium és per
negationem szerkesztés ű hasonlatok), valamint formailag (szószerkezetes és
mondat formájú hasonlatok szerint) végeztük.
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THE USE OF SIMILES AS FIGURES OF PICTORIAL
SPEECH IN THE LETTERS FROM TURKEY
The paper studies the presence of similes as tools of pictorial description
in our 16th century writer, Kelemen Mikes' Rococo style epistolary book.
In addition to presenting views that literature on stylistics recounts, similes
found in the book are grouped according to whether they are colloquial or
poetic; however, similes which are included based on thematic or formal
classification also deserve attention.
Keywords: stylistics, rhetoric, textual analyses, linguistic image, simile,
idioms, proverbs, Kelemen Mikes, Székely dialect
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WEÖRES SÁNDOR SAJÁTOS
SZUBJEKTUMSZEMLÉLETE
Sándor Weöres'Specific Attitude toward the Subject
Az önreflexió központi eleme az éntudat, az önleírás lehet ősége, a szabad önviszonyulás. A

Weöres-opusban a szubjektum folyamatosan újraértelmezhet ő kiindulópontot keres önmaga
ősmag, Egy(ség) része és az önmagát értelmez ő szerepjátékokat vállaló egy(ed) része intervallumában. A lélekképek ható talan gazdagsága tárul fel a változó emberi tényez ő k és az
egyetemes értékrend ívében.
Kulcsszavak: analogikus összefiiggések, rész és Egész, egy(én) és Egy(ség), a lírai én folyamatos újrateremt ődése, a szakrális Én jelenléte
Az önértelmezés központi eleme, hogy az emberhez hozzátartozik az
éntudat, az önleírás lehet ő sége, a szabad önviszonyulás. Nietzsche Desca rt es
bírálatában 1 teret ad annak az elképzelésnek, hogy a szubjektum rendelkezik a minden emberre jellemz ő változatlan ő smaggal, és rendelkezik folyamatosan változó, önmagát értelmez ő vállalt szerepekkel. A Weöres-opusban
a szubjektumnak az ő smag része a továbbiakban Egy(ség)ként szerepel, az
önmagát értelmez ő szerepjátékokat vállaló része pedig egy(ed)ként. A közös
szótő , a kozmikus teljesség örök rendje, és a szubjektum változó része közötti analogikus összefüggésre utal, mely a szubjektumot afféle er őtérként
láttatja, melyben az egymásnak feszül ő erők játéka adja meg az önreflexió
felszíni rajzolatát.

1

F. Nietzsche: Kritische Gesamtausgabe (VIII. 2. 10.) Berlin, 1967. 215. Szabad fordításban: „A szubjektum egyik rétege az ősmag, míg a szubjektum másik rétege a szerepek
sokasága, mely a szövegek labirintusszer ű szőttesében egymásba toluló jelek halmaza. A

szubjektum alanyiságának energikus kísérletei áttetsz ővé teszik a bens őt, és az önmagunknál való időzésre, önreflexióra nyílik tér."
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Az egy(ed)ben folyamatosan jelen van emelkedett alanyiságának energikus kísérlete, hogy a bens őben megfogalmazott célok és motívumok révén
a megel őzött cselekvést, az Egy(ség)b ő l átszüreml ő tudatos szándék közvetítésével harmóniába hozza. A szubjektum alanyisága, egy(ed) mivolta
mint részegység az emberi hit megnyilvánulásaként szerepel, miszerint az
Egy(ség) látása helyett az egy(ed) sokszín ű szerepei válnak láthatóvá. Az
Egy(ség)gel való harmónia-keresés során nem az acél, hogy a szerepvállakisokösztönszer ű szerteágazó mozgására serkentsenek, hanem a szubjektum
ősmagjával, Egy(ség)ével való elid őzésre. Minél összehangoltabbá válik az
Egy(ség) változatlan, örökérvény ű értékrendje az önmagát értelmez ő szubjektum egy(ed) szerepeinek változatosságával, annál inkább áttetsz ővé, majd
megszű nővé válnak a határvonalak: „ami természetes, az gazdag, változatos,
s mint az élet, a formák sokaságát kínálja, az egymást kiegészít ő, teljesben
összeadódó kett ősségeket. Ami természetes, az egy: magát mutatja, mondja
(de önmagán túl vagy inkább belül azt is éreztetheti, hogy valaminek a burka, anyaga, valaminek a jelképe)." 2
A szubjektum fogalmi alapként el őfeltételezi a bens ő szféráinak egynem űségét és összhangját, azt hogy minden bens ő elem úgy viszonyul a küls őhöz, mint a külső a belsőhöz. A szubjektum belső rendszere magához vonzza a küls ő rendszert. A folytonosan megvalósuló metamorfózis átrendezi a
szubjektum megmerevedett azonosság-képletét és konstruált állandóságát.
Az alanyiság egyként való szemlélete szemben áll a sokféleség burjánzásával. A szubjektum egység-szemlélete a logikai-grammatikai szisztematikába vonzza bele a keletkezés, a létrejövés, a mozgás alanyiságát behatolva a
különbségek területére s a lezártság formájában jelenik meg. A szubjektum
önnön állandóságának tudatában felette áll a levésnek, s mintegy magába
olvasztva azokat a jenségeket, melyek határai bizonytalanok, folyamatosan
elmosódnak, tehát mint önazonosító, önmegjelenít ő alanyiság tesz szert arra
a jelentőségre, mellyel a descartes-i rendszer és az újkori filozófia felruházta. Nietzsche a hagyomány állandóságával szemben kontinuitást vetít bele a
szubjektum metafizikai lényegiségébe.
A szubjektum önreflexiója (önmagát értelmezi önmaga (újra)értelmezése
során) tudatában kell lennie szorongásával, eltévedés és eltévelyedés sötét
lehetőségével, a bizonytalansággal, a meghatározatlanság kínzó gyötrelmeivel, az új és másság fenyeget ő tartalmaival, a halmozódó ellentmondásokkal.
A szabad szellem önbizonyossága révén a bizonyosság értékmezején haladni,
'-

Varga Ince: A Mester tern:és ete prósából. In: Domokos Mátyás (szerk.): Magyar Orpheus.
Weöres Sándor emlékezetére. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 222-223.
~
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a világosság erejét növelni, az igazat megkülönböztetni a hamistól. A szubjektum kívülrő l, a külső tényezők fel ől hozzáférhetetlen. Akaratához f űződik
a tény, hogy az önvonatkoztatottságban, önközvetít ődésben ragyog fel. A Helyettesíthetetlen egy(ed)en az öntapasztalat ténye nyit összekapcsolódási lehetőséget a létnegélés által az Egy(ség)gel. Az egy(ed)nek önmagát kell teremtenie, vallja Derrida és Foucault 3 . Az egy(ed) és az Egy(ség) összefügg ő
egészet alkot. A szubjektum önmaga megjelenítésekor két térdimenzióban
mozog. Egyfel ő l az ésszerűség igényejnek fényében értelmezi önmagát, az
egy(ed)et, másfel ő l a transzcendens hatalmat a tiszta mindenhatóság erejével
ruházza fel, melynek akarata a mindenkori világrend alapja, az Egy(ség). Az
Egy(ség) az egyetemes tudomány és bölcsesség forrása, utat nyit a végtelen
megnyilvánulásainak. Tengelyében a végesés az ez által korlátozott er ők,
valamint a végtelen viszonylatának taglalása áll.
A szubjektum lelki alakulásrajzának lényege a benne potenciálisan létez ő
teljesség és egység megvalósítása, azaz az ellentétek (tudatos—tudat alatti,
anima—animus, valós én—szerep én) fokozatos feldolgozása során egyfajta
belső egység, harmónia megteremtése. Anyugat-európai metafizika lételméletként van tárgyalva a szakirodalomban. A lét nem más, mint a létállítmányok
szintézise. A szubjektum változó részeit, a világtapasztalatot tényekre való
motívumfelbontás jellemzi. Az önmagát megismer ő alanynak folyamatosan
az a feladat jutott részül, hogy a vjlágtapasztalatban kisz űrje a környezetb ő l
ered ő információkat, annak érdekében, hogy megismerje őskijndulópontjának tényeit. Miközben így sz űri a tényeket, lehet ősége nyílik arra, hogy elvont egyéni világképet építsen. A szubjektum önreflexiója során úttalanságot
jár be4 . Az úttalanság nem jelent látszólagos ellentmondásokat; ezek b őséges
szellemi erő okán könnyen túlléphet őek, ugyanakkor nem jelentenek kjúttalanságot sem. Az úttalanság állapotába való jutás visszavezet a kezdetekhez,
arra serkentve, hogy az összpontosítás erejével újrafogalmazható a kérdés, a
probléma, a kiindulópont. Weöres a szubjektum önreflexiója során folyamatosan újraértelmezhet ő kiindulópontot keres, és ide önértelmez ő úton járása
során vissza-vissza tér. Az önmaga számára (újra) megvalósuló jelenlét folyamát él ő és éltető szubjektum lemond arról, hogy számot adjon a világrend
dolgairól, az Isten által teremtett dolgok titkos, rejtett ésszer űségérő l: „Ha
külön-külön felismerted változatlan alaprétegedet: id őtlen-határtalan lényedet, melyben az örök mérték rejlik; s ennek id őbeli, véges ruháját: sok-tagozatú egyéniségedet, melyben az esetenkénti igények rejlenek: módodban
з .1. Šakota: Te(o hiperproduktivnog mišljenja. Pilozofski godišnjak, 1995/8., 12-19.
4 D. Barbari ć : Filoaofzja kao sustign ггće. Godišnjak za povijest filozofije, Zagreb, 1983. 20.
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van, hogy az örök lényed s nem a folyton változó egyéniséged vezessen." 5
Az egy(ed)nek útja során szembe kell néznie a küls ő világ fogalmi megragadhatatlanságával, a fogalmilag fel nem dolgozott valósággal. Heidegger
gondolataival szólva: az önmeghatározás mértéke függ a világban való lét
értelmezését ő l. A költészet erre az értelmezési lehet őségre, dialogikus viszony kialakítására a nyelv nélkül nem képes. Schleiermacher a költészetet
a „nyelv kitágításának és teremtésének" nevezte, majd hozzáf űzi „ennek
lehetősége már a nyelvben is benne rejlik, de csak a költészetben válik valóságossá.". Sartre aspektusából az irodalom: „szubjektivitás, mely az objektív
színe alatt kiszolgáltatja magát, beszéd, mely oly sajátosan van elrendezve,
hogy csönddel ér fel, gondolat, mely önmagát vonja kétségbe. Értelem, mely
az értelem maszkja csupán. Örökkévaló, mely sejtetni engedi magáról, hogy
csak Történelem része, történelmi pillanat, mely a felvillantott mélységek
révén egyszeriben az örök emberre utal, folytonos tanítás, mely azonban a
tanítók kifejezett akarata ellenére megy végbe. Az üzenet végs ő soron tárgygyá változtatott lélek. Lélek, és ugyan mit kezdhet az ember egy lélekkel?
Tiszteletteljesen tovább szemléli."
Az írásos megnyilatkozás önmagára való visszautalása, vonatkozása, illetve visszahajlása folyamán a nyelv referenciális funkciója felfüggeszt ődik.
Hugo Friedrich a modern lírában a nyelvnek azt a paradox feladatát látja, hogy a nyelv az értelmet kimondja és egyszersmind el is rejti. Roman
Jakobson a poétikai funkciók, Paul de Man pedig a metapoétikai gesztusok
implikálása terén foglalkozik a szubjektum önreflexivitásával. Közös kiindulópontjuk értelmében a lírai én, a szubjektum érzéki tapasztalatának kell
mélyebb és perspektivikusabb teret engedni. Jung és Freud tanulmányaiban
mutatkozik meg egyértelm űen és világosan, hogy a szubjektum Istent ő l való
elszakadása óta megélte önmaga teljes körét. Volt az Egység része, egoként
megélte a saját fels őbb énjétől való elszakadást, az Én-integritás megbomlását, és ego létformájában az önállósodás útvonalán önmaga hajnalát, delel őjét és alkonyát. Újabb kör kezd ődik mikor az osztódó Én tapasztalati
írtvonala során főnix-madárként újra megteremti önmaga egységét, de már
magasabb tudatszinten és egoját a fels őbb énjének szolgálatába állítja. Az
orpheuszi költ őnél, Weöres Sándornál végigkísérhet ő a folyamat, „mikor a
költőben lassan megérik a tárgyi világ iránt való bizalmatlanság, a küls ő világ káprázat volta: mikor a költészet kezd visszavalósulni; a költ ő elkezd
visszatérni —el őször a mitológiához. (...) De a mitológia csak az els ő lépés.
Weöres Sándor: Egyb еgv jіölt órások. Argumentum Kiadó—Weöres Sándor örököse, 2003.
1/5 17.
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A második még fontosabb, visszatérés az érzékfölötti bels ő zengéshez, amit
Keats viewless wings-nek hív; végül a harmadik lépés, a visszatérés az önmaga teljességében tündökl ő abszolút léthez (...) ahol nincsenek tárgyak,
dolgok, nincs küls ő világ, nincsenek ének, de megvan a lét teljessége, az
örök ragyogás."6
Jung az Én fogalmát az Én-komplexum részeként tárgyalja.? Három szerkezeti egységet különböztet meg a küls ő rétegtől a belső felé haladva: a kiils ő
tartományt, a bels ő részegységet, valamint a magot. Ezáltal az én és a világ
dialogikus szerepköre tágul a szövegen belüli játéktér sokszín ű lehetőségeinek fokozhatóságával egyiitt. A kiils ő tartomány fogadja be, tárolja és gerjeszti a kívülr ő l érkező ingereket, információkat, melyek a bels ő részegységben feldolgozásra várnak. A bels ő részegységek kifejezik azon lelki elemek
és funkcióik sokaságát, melyek azonos szerkezeti egységen belül, illetve a
két széls őséges tartomány, a mag és a küls ő tartomány közötti dialogikus
viszony által értelmezhet őek. A mag, az önmaga teljességében megismerhetetlen létez őt sejteti, amely a maga elrejtettségében mutatkozik meg. Egész
emlékképeket és érzékfunkciókat koordinál. Általa vizsgálható a realitás köriilöttiink és önmagunkban. Majd ez a kép vetül ki a bels ő részkomplexumba
a tudat és a tudattalan közötti ellentét feszültségével. A mag er ővonala váltja
ki a folyamatos interakciót a bels ő tartomány —, amit általánosítva egyénnek,
jelen esetben ÉN-ként említünk — és a küls ő tartomány —, amit világnak, illetve TE-nek nevezünk —között. Az itt történ ő interakció feszültségekkel és
részfeloldásokkal teljes. Ez az a középpont, amely egyesít ő erejével egyaránt
folyamatos önértelmezésre készteti az írót és a befogadót is. Freud tárta fel a
gyermekkori érzések elevenségét életünk során. Szabó L őrinc a riporter azon
kérdésére, hogy a gyermekkori érzésekb ől mi maradt meg leger ősebben, azt
válaszolta, hogy az elégedetlenség az eszmény és valóság szükségképpeni
ellentéte miatt. Ez a szükségképpeni ellentét tükröz ődik szintézisversében,
az Isten cím űben, ami példaként szerepel a dialogikus versbeszédnél. E versben többszörös ellentét s űrűsödött össze. A mag és a küls ő tartomány er ővonalai szorításában a költ ő jelzi harmóniaigényét: „nem tudom elválasztani
lelkemben a jót a gonosztól,/mert nincs egyensúly mérlegem, nincs mérték
és arány ". Ezt az egyensúlyállapotot Weöres Sándor is folyamatosan keresi. A keleti szellemiségben íródott verseinek egy csoportja Buddha példáján
mutatja be azt a végigjárt utat, hogy hogyan oldódhatunk el énünkt ő l. Attól
az éntő l, melyet a fizikai, az anyagi világ formált meg, és erre alapozva az
Weörest őt Wе öгesr őt. Szerk. Tüskés Tibor. Nemzetközi Tankönyvkiadó, Budapest, 96-97.
Jung: Lexikon a-z. 1997. 104-106.
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itt élő itt is keresi a boldogságot, a kiteljesedést. Buddha, a fényííz ő életet
élő ifjú herceg négyszer hajtott ki szekerén, hogy találkozzon a valósággal.
A valóság négy formáját egy beteg, egy aggastyán, egy halott és egy aszkéta
képviselte. Az utóbbi találkozás gondolkodásmód- és életmódváltáshoz vezetett. Az aszkéta látványa, aki kezében a koldusok tálkájával der űsen haladt
útján, el őször széls őséges túlzások árán keresett boldogság felé terelte őt.
Saját példáján jött rá, hogy az élvezet és annak radikális tagadása ugyanazon tőrő l fakad. A középs ő utat választotta, ami meghozta számára a megvilágosodást. „A létforgatagban egyedid az az emelkedés, ha a lény eléri az
emberi formát, és emberi létében a Magasság, az Igazság, az isteni Akarat
megértése felé törekszik." 8 Az énünk, azaz önvalónk kiteljesedéséhez nem
a teljes tagadás vagy a mindenáron szentté válás szándéka vezet el, hanem
a középút: „Az én-centrikusság, az egóból kiinduló szemléletmód a legnagyobb kerékköt ője a gondolkodásnak." 9 Ki kell sz ű rni a mindennapok felszínes világát, ami bels ő átalakuláshoz vezet, és kizárja a lázadás által való
kiteljesedést. Az Én-komplexum bels ő részegységei a mindennapi valóság
megteremtése folyamán a taot, a kozmikus én intuícióit követik. Az önértelmezés főtengelyét a mag képezi. A nyugati kultúra értékrendjét a küls ő
tartomány aktuális világképe alakítja folyamatosan, még a Inai napig is. Nem
állapodott meg szemben a keleti szellemiséget képvisel ő értékekkel. Ezért
használtuk korábbi hasonlatként a nyugati kultúra közvetítésében kiteljesedni kívánó önértelmez ő mozgásterét a saját tengelye körül folytonosan perg ő
bíіgócsigáéhoz. Folyamatosan újraértelmezi önmagát. Ezt a mozgást követi
az Én-komplexum bels ő részegysége is. Folyamatosan pereg a saját tengelye
körül, de ugyanakkor pereg egy állandó tengely körül is, amit a tao, az örök
egy út képvisel.
I-Ieidegger a nyugati kultúra képviseletében az én-t az önmaga ellentéteként határozta meg: „az »én«-ben a létez ő és a nem létez ő van együtt" 10 . A
keleti bölcselet azén meghatározásakor találó hasonlattal él. A kocsi a szellemi test lelki hordozóját jelképezi. Ezek vagyunk mi, vagy pedig ebben élünk
attól függően, hogy minek tudjuk önmagunkat. A lovak az érzéket jelképezik, a gyepl ő pedig az érzékek feletti uralom eszköze. Az elme a kocsihajtó.
A szellem, az igazi én, a kocsin utazó harcos, azaz a tulajdonos és az utas, aki
az utazás céljának egyedüli ismer ője. Ha a lovak magukkal tudják ragadni
s Baktay Ervin: Buddhista s<ellenі iség. In: Kőrösi Csoma Sándor Intézet Közleményei, Budapest, 1976/3-4. 41.

Vankó Gergely: A közép-deternsinizmus teóriá/ а. Doktori disszertáció, K. n., 1973. 5.
Ó leidegger: A m űvészet eredete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987. 58.
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az elmét, a kocsi letér az útról. Ha viszont az ellne az énr ől való tudásnak
megfelel ően megzabolázza és irányítja az érzékeket, akkor az én hazaérkezik. Tehát a szellem, az igazi én nem más, mint a minden személyben benne
lakozó szellem, a bels ő ember. Ő az egy, aki magát sokká teszi, és akiben
minden lény eggyé lesz. Ha bármely szentírás logikai gondolatmenetét, szellemiségét tanulmányozzuk, minden írás kivétel nélkül azt követeli t ő lünk,
hogy ismerjük meg önnön énünket, és ismerjük meg, mi az, ami nem én,
amit csak tévedésb ő l hívunk énnek. )1
A metamorfózisok folyamata, amelyek mindezzel együtt járnak, élénk
drámai léthelyzetet tegyenek elképzelhet ővé a költő számára, hanem „az a
kép, amely Istenr ő l benniink él, vagy amelyet magunknak alkotunk, sohasem
független az embert ő l" 12 . Mert magunkat alkotjuk íіjra általa. Az istenkép
magunk visszatükröz ődése, ami azzal függ össze, hogy az ember Isten hasonlatossága. Isten jelenti az általunk vágyott harmóniát, de mikor róla beszélünk, tükröz ődik önmagunk disszonanciája is. Az Isten-fogalom, mint az
egységélmény kifejez ője felveti az örök kérdést, hogy hogyan lehet feloldani
a külső tartomány és a mag, azaz a vers és a világ között feszül ő ellentmondásokat, az intuitív szellemiség és az anyag feloldhatatlannak t űnő dualizmusát. Az Isten fogalma egyidej ű leg felkínálja a befelé fordulást, a bels ő csendet és a kifelé fordulást, a végtelenné való növekedés élményét: „Mindent
Isten szemével nézni — se férfiasan, se n őiesen — hanem/mint a szent herélt, s
a kétnem ű, a te jes-ember! " (Az újévezred szelleme) Együtt a két er ővonal az
egységben való fе loldódást célozza meg. A bels őséges töltekezés, valamint
a végtelenben való feloldódás vágyának két végpontja között vezet át az egy
élményköre. Összekapcsolja a mag bels ő végtelenét a küls ő tartományok
külső végtelenével. Az egység megvalósulása és/vagy megvalósíthatatlansága, mint a bels ő részegységek közötti dinamikus mozgás, változás, fejl ődés alakulásrajza követhet ő végig. Itt, a bels ő részegységek tartományában
teret kap az ember fénye, a lelki elemek és az érzelmek. Az egységélmény
nem homogén összeolvadást jelent, hanem olyan fokú rugalmasságot, amely
képes túllépni az egység és a sokaság dualitásán: az önvalót látja minden
lényben, és minden lényt az önvalóban. Ezt az élményt nem lehet elérni, csak
felismerni. Ez acél, ekkor „értelmeztük önmagunkat". Weöres Sándor Isten
kezében cím ű versében az egységélmény gondolatát sokrét űen fejtegeti: IsCoomaraswamy: Hinduizmus és buddhizmus. Fordította: Török Zoltán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 103-104.
~ '- Jung: Gondolatok a vallásról és a keгeszténységr ől. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996.
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ten, aki a vágy, a szenvedés és kötés érzésével együtt jelenti az oldást is; a
hatalmasságot, mert önnön hatalma fölött is hatalmat gyakorol; az ő kezében
van a kereszt (az emberi sorsunk keresztje) és a kör (folytonosság) neutrális középpontjának kulcsa, mellyel zár és nyit; célunkhoz kíván bennünket
hozzásegíteni, a téves lét zsákutcájának a felszámolásához, a szenvedés és
mulandóság megszüntetéséhez az áldozat, a bölcsesség és a szeretet teljessége által. Isten a teljes lényt segíti tudatos életre, és azután elvágja a tápláló
köldökzsinórt, hogy az ember kiteljesíthesse s lebonthassa saját mikrokozmoszát: „mi akik közepét keressiik/csak szélein járunk." (Centrum nélkül).
A szubjektum önreflexiójának dualitása érzékelhet ő folyamatosan. „Isten,
emberi segítség nélkül megfoghatatlanul fenséges és egyben ellentmondásos
képet alkotott magáról, hogy az ember rápillanthasson lelkének csöndjében
egy vele rokon, saját lelki szubsztanciájából fölépített képre, amely mindazt
magába foglalja, amit bármikor is kigondol majd magának isteneir ő l vagy
tulajdon lélek mélyérő l. Az istenkép egybeesik a mag archetípusával." 1 З Az
irodalmár szempontjából „az Istennel való egyesülés nem az individuális
szabad akarat teherpróbája egyben, hanem a személyes létezés elrendezettségének, biztonságérzetének megnyilvánulása" 14 . Mesterségesen elrendezett
zűrzavar, ellentmondások csábító szimmetriája, „ez minden költészet eredete: a racionális gondolkodás törvényeinek és fogalmainak felfüggesztése, és
önmagunk visszahelyezése az emberi természet eredeti káoszában nyugvó,
fantáziából sz őtt csodálatos z űrzavar világába" 15 . Az önreflexió poétikai és
metapoétikai relációi a szubjektum és az emberi létesszencia, ősmagja között
nem feltétlenül a reprezentáció, illetve a tudatos referálás mintái alapján bontakoznak ki, hanem inkább a poétikai effektusok, illetve Weöres Sándor estében a gondolatok csillagszer ű gravitációjának tengelye köriil. Az önreflexió
során sokszor felvázolja az eredethez, a kezdetekhez való kapcsolódás, tehát
a jelen és a múltbeli el őzmények közötti közlekedés pályáit, amit a költ ő az
emberi életút vízszintes esemény síkján ábrázol. Az egyetemes értelemben
megközelített önreflexív létszemléletet az emberi életút függ ő leges tengelye
mentén értelmezi, harmonizálja szubjektumát az egy(ed)et az Egy(séggel).
Weöres Sándor lírájának modernsége a szubjektum önreflexiójának abból a
szempontból is megmutatkozik, hogy megszólaltatja a lírai modernség né,Jung: Gondolatok a vallásról és a kereszténységr ől. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1995.
31-32.

` Kabdebó Lóránt: Vers és próza a modernség második hullámában. Argumentum Kiadó,
Budapest, 1996. 147.
15 Paul de Man: Esztétikai ideológia.Janus/Osiris, Budapest, 2000. 198.
~
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gyes tagoltságát megmutatva önépítkezésének, önértelmezésének stációit.
Megmutatkoznak a klasszikus modernség, az avantgard, a kés őmodernség
és a modernség utáni paradigmaváltás jelei a monologikus, a dialogikus, a
hermeneutikus és Hamvas Béla értelmezésében a szakrális szubjektum alakzatában. A lírai szubjektum jellegzetes önértelmez ő folyamatában e legutóbbi a legjellemzőbb költészetére. A legteljesebben képviseli Roman Jacobson
és Paul de Man értelmezésében az érzéki tapasztalati gazdagságot. Weöres
szubjektumszemlélete értelmi és érzelmi teret enged a mindenkori szubjektum létének, ugyanis a szubjektum önértelmezése a befogadóban (újra)él(ed)
tovább. Ezt a végtelen, körkörös spirál formában önmagát tisztító, szubjektumát (újra)értelmez ő, feltáró folyamatot érzékelteti a Tíz lépcs ő cím ű versében. Megrajzolja az emberi (étben az egy(ed) vízszintes, id őben és térben
való átalakulásának kérész létét: „Szórd szét kincseid — a gazdagság legyél
te nгagad./Ny űd szét díszeid — a szépség legyél te magad./Feledd el mulatságaid — a vígság legyél te magad/Egesd el könyveid — a bölcsesség legyél
te inagad./Pazarold el izmaid — az erő legyél te magad./Oltsd ki lángjaid — a
szerelem legyél te magad./ Űzd el szánalmaid — a jóság legyél te magad./
Dúld fel hiedelmeid — a hit legyél te тagdd./Törd át gátjaid — a világ legyél
te magad./Vedd egybe életed-halálod — a teljesség legyél te magad. "A gondolatmenet a szubjektum domináns jelenlétének feltételeit nem az egyediségben, hanem az Egy(ség)ben, a teljességben tárja fel. A lírai szubjektum
pragmatikai síkon történ ő megsokszorozódása, majd feloldódása a líra heterogenitásából következik, mégpedig azzal a sajátosságával, ahogyan el őtérbe helyezi a nyelv mediális transzregressziójának lehet őségét. AKét zsoltár
cím ű versében a szubjektum önreflexiójaként az emberi sorsvonal nemesítésének egyetemességét, függ őleges felívelését rajzolja meg, az egy(ed) metamorfózisát „Magamat magamból kiüríteném, "Egységgé: „Ki letisztítottad
sorsod pereméről /a homályos, soha el nem készül ő dolgokat, /ragadd nieg /
amit a mag kínál, veled eggyé ötvözve /semmi el őtt ki nem táruló önmagát.
// Bennem a vibrálás / mozdulatlan és sugárzása /irányul bizony /sehonnan
sehova, mindent átsz ő, mindenhez /egyenl ően közel, végtelenszer közelebb,
mint te /önmagadhoz. "
Az analogikus gondolkodásmóddal csodásan kiemeli a lényegiségek közötti összefüggéseket: az önmagunkban hordozott mag voltunkat, azaz az
egy(ed)ben a folyton változóban lév ő változatlan Egy(ség)et. Az Önmaga
teljes mérték ű feltárásának lehetetlensége „semmi előtt ki nem táruló önmagát" is tényként szerepel, mely az átszövéseivel „végtelenszer közelebb, mint
te önmagadhoz ". A szubjektum lényegiségét boncolgató gondolatok Weöres
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költészetében ikerversként van jelen. AKétzsoltár cím ű vers második részéről és a Sugaras ének cím ű verspárról van szó. A kutatás folyamán a Weöresszakirodalomban nem maradt nyom arról, hogy ez a költ ő tudatos szándéka
lett volna, vagy a nyomatékosító véletlen egybeesése. Teljes szóegyezés van
jelen a következ ő szavak esetében: ragadd meg, eggyé, mozdulatlan, benne,
semmi el őtt ki nem (táruló/bomló) önmagát, mint te (ón)magadhoz:
Két zsoltár
(második )

sugaras ének

Ki letisztítottad sorsod peremér ől
a homályos, soha el nem készült dolgokat,

Majd ha minden félhomályt
Kizár lényed karimája:

ragadd meg
amit a mag kínál, veled eggyé ötvözve

a szilárd

semmi elő tt ki nem táruló önmagát.

semmi előtt ki nem bomló önmagát.

Benne a vibrálás
mozdulatlan és sugárzása nem

Őbenne az akarat
mozgás nélkül és egyszerre

irányul bizony

szánt-amt:
mozdulatlan áramlása irány nélkül száll mindenre,
közelebbr ő l, mint te magadhoz tea -magad.

teljes-létezést ragadd meg, mely valóddal eggyé-áldja

sehonnan sehova, mindent átsz ő, mindenhez

egyenl ő n k đ zel,végtelenszerk đzelebb, mint te
önmagadhoz

A költő i-lét kulcsaként válik ki a költ ő ién, és ez az önértelmezési ílt vezetett az Egy fogalmáig. Atanulrrlány irányvonalát illet ően a következő Weöres
idézetek vehet ők számba:
„Kettő vagyok, alany és tárgy,/csak halál szülhet eggyé engem."
(Egysorosok és más aforizmák XXXIX.)
„ új hálót bogoz iinindr/Mors és Fortuna ellenem/Styx hulldnzaiban, hogy
ki ne ússzak a/nyirkos korszakokat fojtogató homály/habjából a kötetlen/s
élet-nélküli szirt fólé,/hol megsz űnne, aki néz, s aki nézhet ő,/kett ő nélküli
Egy kelne ki könnyedé н,/a Kérő s az Imádott/eggyé forrna a lét fólött. "
(Ekliptika)
„neт érzi egyik és nem bánja másik/hogy puszt іrl, pusztít; élősejt meg
érc%ly magassdgot érint öпtudatlaп,/hol a tett önnön hiányára ásít,/cselekvés-szenvedés közös egész; " (Ili гтas-egység)
„egy-rózsa egy leány./Százegyedik a niesszi hölgy: /(...)A kert széth іrll, de
(Békeoltár)
6 itt egyre körbe-jár. "
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„Ismerj rám: magam asszonya én és férje magamnak/s gyereke is minden
perc más-ivü nnozdulatában:/hármas-egy, ahogy Isten az ő képére teremtett!/
Ős oltár tüze, villán, ég-föld egybefogója" (Egy sugallathoz)
„ ő egyedül/nekivág, hogy kell őt beteljesítsen,/homlokára írva. Egyetlenegy; nem az egész, nem minden,/egy a sok közül./Miféle m ű ez, mondd, mi
dolgod van neked,/hogy melletted gyermeki az Egész?ki vagy te?"
(Apokaliptikus vándor)
„ mi vagyunk, örök Három-Egy "
(Hatodik szimfónia)
„én s nem-én közt nem volt/mesgye-hegy/benned a világgal/voltan egy. "
(Anyámnak)
„A tarka egység részekké szakadt,/ránzúdult a külö иhség-áradat. "
(Fű, fa, füst)
„Az »én, te, ő itt ugyanegy/szent nyájunk tagolatlan-egy"
(Fű, fa, füst)
„mi niozgunk/a mozdulatlan Ujra-Egy felé!
„Majd ha minden félho пzályt/kizár lényed karimája:/a szilárd/teljes-létezést ragadd nieg, mely valóddal eggyé-áldja/semmi el őtt ki feni bomló ö пmagát. " (Sugaras ének)
(Rongysz őnyeg 143.)
A férfi „hol egység van, részeket teremt"
„De fehér madárként az Egyesség hozzá-repül/(...) hol szent egyesség lakik"
(Menyegz ői kar)
„körül az Egy-Változatlan/konok tábora villog"
(Ungvárnéтeti Tóth László emlékére)
Az egy szó a költő összes verseinek vetületében a címek részeként háromnegyed részben fő leg határozatlan nével őként szerepel. További húsz
százalékban szóösszetételekben, elvétve számnévi min őségben (Egysorosok,
Egyetlenegy, egy a sok közül...). A kutatás szempontjának megfelel ően a kiemelt versrészletekben az eredend ő Egy(ség)et szimbol izálja. Horizontváltást
— az egy(ed) vízszintes, földi anyagban gondolkodó értékrendjét emeli, váltja
át az Egy(ség) fiiggőleges egyetemes értékrendje felé —jelzi a nagy kezd őbetűvel kiemelt Egy fogalma: kettő nélküli Egy; mi vagyunk, örök Három-Egy;
mozdulatlan Újra-Egy; fehér madárként az Egyesség hozzá-repül; az EgyVáltozatlan. Általa egy olyan egység fejez ődik ki, „amely kívül áll az én és
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ti, illető leg a te meg a világ résztartományokon, de egyúttal magába foglalja
az egészet. Így testesülhet meg ebben a költészetben az Egy fogalma, amely a
maga meghatározatlan nével ő i szerepéb ő l következően az én és ti polaritását
kikapcsoló minden egyes én, illető leg a bel ő le sokszorozódó ti képletébe is
behelyettesíthet ő — azaz magában képviseli az egyes helyzetekben jelen lév ő,
ott akcióba lép ő és reakciónak kitett minden egyes embert. Számnévi-algebrai szerepében pedig jelenti az oszthatatlan egységet, az embert, amelyet az
egyes helyzetekben lezajló akciók és reakciók nem fokozhatnak le részletté,
hanem éppen a kiteljesedés alkalmává emelhetnek — benne és általa válik az
embert a világhoz fííz ő minden viszonya megfogalmazhatóvá." 16 Művészi
szinten a vers irodalmi hírmondás helyett életté vált, humanizálva az alkotó
m űvész korának emberarcúságát. Létének magvát megmutatva és kifejtve a
reflexió az élményvilág teljes egészét tárja fel.
Az önreflexiós ívben hírt ad magáról a szakrális Énl 7, mint a szubjektum szerves része. A szakrális szubjektumot semmiféleképpen sem olyan
általában vett szubjektumként kell elgondolni, ami a figyelem fókuszába
kerülve ne válhatna objektummá. Az egymásra rétegz ődő refleхiós aktusok
során a szakrális lírai én a szubjektum szerves alkotórészeként éppen, hogy
objektum-formát ölt m ű ködő és teljesítő mivoltában. Objektivá бdása és
megmutatkozása ellenére a szakrális szubjektum mégís anonim marad. Az
önrefleхió ismeretelméleti értelemben meghatározható szerepét így kétségtelenül abban jelölhetjük meg, hogy az iteráció fokozatain áthaladva felszínre hozza és megőrzi ezt az anonimitást, és konstituálja magának a szakrális
szubjektumnak a megjelenését. Ezzel a felismeréssel gyakorlatilag elhárult
az akadály a reflektáló és a reflektált én identitásának meghatározása el ő l.
A reflexió tematizáló aktusa eredetileg nem tudatos aktus. Ennek ellenére
megállapítható, hogy a nem tudatos aktus tematizálásának alkalmával felismerhetővé válik, ugyanis a nem tematikus tevékenységben mindig jelen
van egy újratöltődő centrum, amibő l táplálkozva a reflektáló én mint világi
létez ő elnyeri értelmét és érvényességét. A személyes azonosság empirikus
és transzcendentális rétegének szükségképpeni egységét a reflexió tükrében lehet felismerni. A fenomenológiának ezzel látszólag sikerült lazítania
az énazonosság egyik rendkíviil ellenállónak bizonyuló problémáján, ami-

Kabdebó Lóránt: Vers és próza a modernség második hzdlán гábпп. Argumentum Kiadó,
Budapest, 1996.
7 5 -76.
7 Hamvas Béla a szakrális Én fogalmát a szubjektum részeként tárgyalja, a sorsfeladatában
fejl őd ő, empirikus, anyagában mulandó én szakrális társaként.
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re Kant és Fichte 18 erőfeszítései ellenére hosszú id őn keresztül többnyire
csak aporetikus választ tudtak adni az idealista hagyomány képvisel ő i. De
megfogalmazható ugyanez a reflexió dinamikájára vonatkoztatva is: hogy
megteremtse az empirikus én és a szakrális Én közötti összefüggést. A keleti
és a nyugati kultúra szemszögéb ő l az „én-t" Popper Péter és Yutang Lin a
következőképpen közelíti meg. „A rendetlenséget, az ellentéteket, a diszharmóniát csak az ember hozza létre, mert az égiekt ől kapott szabadság kezébe
adja ezt a lehet őséget." 19 Illetve a keleti gondolkozásmód azt vallja, hogy:
„A kultúra a harmóniánkat hivatott kifejezni, a kultúra a szenvedélyek és
vágyak harmonikus kifejezése" 20 . A keleti és a nyugati vallások egyaránt érzékeltetik, hogy a valóság tágabb, mint amit a szem képes észlelni, felfogni.
A hinduk, buddhisták, taoisták egyaránt hisznek egy olyan természeti és erkölcsi világtörvényben, amely a kezdet és vég nélküli kozmikus folyamatot
irányítja, míg a kereszténység, a zsidóság és az iszlám hív ők a személyes istenben hisznek, aki a világot a semmib ő l teremtette, és azt gondviselésszer ű
irányításával vezeti a végs ő cél felé. Keleten a lélek elég gazdagságot tartalmaz ahhoz, hogy ne kelljen kívülr ől megtermékenyíteni. Ez a bels ő erő segít
önmagunk kibontakoztatásában. A nyugati szemlélet pont ezt a nyilvánvaló
dolgot vonja kétségbe: „az introvertált lelkület önfelszabadító képességét" 21 .
A nyugatiak a cselekvésben hisznek, a vallásgyakorlatuk imádásból, tiszteletbő l és magasztalásból áll. A keletiek a létben hisznek, amely a jóga által az
elmélyülést segíti, ami a lelki ösztöner ők megfegyelmezésével jár. A nyugati
ember ezernyi dolog b űvöletében él, az egyedit látja, énjéhez és a földhöz
kötött, s nincs tudatában a lét mély gyökerének. A keleti ember álomként éli
meg az egyedi dolgok világát, s őt az énjét is, mely az ősalapban gyökerezik.
Ez oly hatalmas vonzer ővel bír, hogy a világhoz való viszonya számunkra
gyakran felfoghatatlan mértékben reaktív. A keleti lelkület nem tudja elfeledni sem a testet, sem a szellemet, míg az európaiak folyton elfeledkeznek róla.
A nyugatnak tudománya van a természetr ő l, és olyan módszerrel rendelkezik, amely segítségével úrrá lehet a küls ő és bels ő természet összhatalmán,
de saját természetér ő l igen keveset tud. Történelmi fejl ődése folyamán olyannyira sikerült elszakadnia gyökereit ő l, hogy szelleme végül hitre és tudásra hasadt szét. A küls ő világ bűvöletében él, míg a keleti visszahúzódik
$ Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejl ődése. Sze нt István Társulat és Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1991. 136-145.
i9 Popper Péter: Istenek órája. Türelem 1-Iáza Bt., Budapest, 1996. 118.
2 0 Yutang Lin: A bölcs mosoly. Révai, Budapest, 1939. 33.
'- І von GLASENAPP Helmuth: Az öt világva/lás. Talentum Kiadó, 1988. 289.
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a természet anyai mélységeibe. A tudomány a nyugatiak munkaeszközévé
vált. A kelet mélyebb és magasabb megértésformát tanít, mikor is az élet
révén lesz fogalmunk a dolgokról.
Weöres költészetének jelent ősége a szubjektum szempontjából mélységeiben mutatkozik meg. A határtalanná tágult szakrális én a legbiztosabb
visszatérési bázis, küszöb a grammatikailag jelenlév ő én számára. Az a tendencia, amely az ént mint a költ ő i szöveg megszólaltatóságát garantáló alakzatot más lírai hatásfunkciókkal igyekezett felváltani. Az új önértelmezés
visszaléptethet ő elemeiként, a lírai én létesülésének folyamatában. 22 Az én
krízise párhuzamos a világ krízisével. Az én krízis számára miként válik idegenné az őt körülvev ő világ. „Személyfeletti vagy személytelen ereje az, ami
a vers önreprezentációs kompozícióját szervezi." 23 A nyelv szervez őereje az,
mely túllép az én mint individuum képzeletvilágának imaginárius teljesítményén, az énen títli er ő k megtapasztalásaként értend ő . A szövegnek a magára
irányuló kommunikativitásaként ragadható meg. A lírai én egyfajta kollektív
individualizmussal is helyettesít ődik. 24 Az egy(ed) a küls ő világhoz való tudatos beállítottságát, a külvilághoz való alkalmazkodást ábrázolja. Az ókori
kultúra szövegkontextusában maszk, álarc, amit a színész szerepének megfelel ően válogat. A ј 6 egy(ed) a kompromisszum eredménye, ami a külvilág
elvárása és a saját bels ő igénye között jön létre. A túlságos azonosulás a
külvilággal merev egy(ed)hez vezet, ami végül le sem vethet ő álarccá válik.
Az eleven, élettel telt egy(ed)nek sikerül megküzdenie saját árnyék szubjektumával, alteregójával, másik énjével, mely sokszor a sötét er ők énje, ami
mindazokat a bels ő törekvéseket, igényeket, lelki funkciókat s űríti magába, amelyek a tudatos én számára nem elfogadhatóak, vagy amelyeket nem
valósíthatott meg. Az árnyék nem akar alkalmazkodni, így kompenzálóan
viselkedik a tudat irányában. Amennyiben a szubjektum önreflexiós értelmezése során túl tud jutni saját árnyin, újfajta emberképet fogalmaz meg. Olyan
szubjektumét, aki a világnak jelentést adó lényévé válik, és az Egy(ség)gel
él szimbiózisban. Minden szubjektumban eredend ően benne van e mag, a
genuin humán természeté. Az Egy(ség) a totálpsziché központja, de azt át is
fogja kisugárzásával, központja és keriilete is. Önmaga által határolt és önKulcsár-Szabó Zoltán: мetаpoétikа . Önreprezentáció és nyelvszemlélet a modern költé
szetben. Kalligram, 2007. 231.
23 Kulcsár-Szabó Zoltán: Met сіpoétikа . Önreprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben. Kalligram, 2007. 234.
24 Kulcsár-Szabó Zoltán: л7etаpoétik сі . Önreprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben. Kalligram, 2007. 235.
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maga révén határtalan is. Mindent befogadó és önmagát átadó, ellentéteket
egyesítő kerek egész totalitás, de rugalmas, pulzáló, el őrehaladó, maga az
út. A költő i megszólalás új formája a lírai szubjektumot meghaladó teljesítményét vetíti el őre, amit stílusosan Weöres Sándor meghatározásával élve a
nyelv csillagszer ű gravitációja tölt be.
A szubjektum teremt ő ereje fokozottabban kerül el őtérbe a szakrális
szubjektum létével. Az eddig említésre keriil ő pszichológiai, illetve irodalomelméleti megközelítését hidalja át Hamvas Béla metafizikai koordinátája. A „lét teljességéb ő l és nyíltságából kiesett ember Énje (ami egykor az
Istenivel volt egyenl ő) lefokozódott; lezárult, kábaságba süllyedt, individuális Énné szűkült; ennek a lefokozott Énnek a lefokozott valóságban lefokozott valóságérzéke van" 25 . A mag, az intuitív er ő szerepe az önértelmezés
folyamán csökken. Az irodalmi megközelítések analogikus gazdagságból
merítve, a teljesség igény е nélkül az irodalomelméleti tanulmányok többféle
értelmezési kiindulópontot kínálnak. A líra a legszubjektívabb m ű fajként különös művészi érzékenységgel alakítja és tiikrözi a világ és az én viszonyát.
Novalis leveleiben is külön hangs й lyozza a költészet megújító szerepét.
Megtöri a megszokott állapotok és a közönséges élet összefüggéseit, és ezáltal megújuláshoz vezet. A megújulás folyamata els ősorban szellemi, gondolati, majd formai szintjén játszódik 1e. A változás jelei a szövegben is éppúgy
követhetők, mint az egyénben. „A költészet (mint a m űvészetek általános
képvisel ője) állandóan és ellen őrizhetetlenül kitolja a megszokott társadalmi
normalitás határait "2б , hogy az én a jelen folyamatosságában megkísérelje a
válaszadást, még ha lezáratlanul is (a szerz ő i énb ő l kiindulva a szöveg én jén
keresztül kapcsolatot teremtve a befogadóén jével). Ricouer meghatározásában a beszéd alanya az, aki önmagát „én"-ként jelöli meg. „A beszél ő alany
saját beszédéhez való közelségének helyére a szerz ő és a szöveg bonyolult
kapcsolata lép, mely lehet ővé teszi azt mondanunk, hogy a szerz őt a szöveg
létesíti, s hogy maga a szerz ő is az írás kijelölt és el ő írt jelentésterében tartózkodik. A szöveg maga az a hely, ahol a szerz ő megtörténik." 27 Az önértelmezés folyamata egybeesik az újrateremtéssel. Bányai János Weöres Sándor
Átváltozások cím ű szonettjeirő l szóló tanulmányában a költ ői én meghatározásainak sokszín űségét emelte ki. Ugyanis Psyché szerepkörében Weöres
Sándor els ő tudatosan megnevezett költ ő i énje szólalt meg költészetében. A
megtervezett költ ő i én kuriózumot jelentett a tanulmányírók körében, mert
25 Hamvas Béla: S. Sаcra II. Medio Kiadó, Szentendre, 1996. 293.
26 Manfred Frank: .4 stílusfilozófiája. Janus/Osiris, Budapest, 2001. 232.
27 Paul Ricoeur: Válogatott irodaloтelméletí tanulmdnyok. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 14.
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egy „teljes életrajzzal, stílussal, sorssal, világnézettel, ars poeticával felruházott költ ői én"28 kapott szereplehet őséget. A teljes Weöres-életmíí keretében
a költő i én Proteus-alkata, -természete kelt életre az irodalomban. „A költ ő i
én Proteus: sokszín ű , változékony, sokféle alkat." 29 A szubjektum sokszorossága kerül be az irodalmi gondolatkörökbe, „a pillanat teljessége ez, és a
pillanat sohasem más pillanat. Ezért a költ ői én esetében sem merülhet fel
az igazi kérdése, mert minden költ ő i én, minden versként és a vers módján
megvalósuló költő i én igazi, egyszeri és egyetlen. A költ ő a költő i ént éppúgy ölti magára, mint az elhagyott vagy a még meg nem talált formát, és a
jelenlét kérdésében is mindig a vers dönt." 30 A pillanat által hitelesítődnek a
dialogikus viszonyok is a küls ő tartomány és a mag közötti térben. „A költ ői
ént tehát le kell vennünk arról a magaslatról, amire a hagyományos kritika
és irodalomtörténet helyezte. Nincs egy állandó költ ői én, mely egy költ ő
minden versében változatlanul visszatérne.
A szubjektum folyamatos „átváltozása" növeli meg a befogadó önértelmezési vágyát.
"3

SÁNDOR WEÖRES' SPECIFIC ATTITUDE
TOWARD THE SUBJEKT
The central element of self-reflection is self-knowledge, the potential for
self-description and free self-relating. In the Weöres-opus the subject is seeking for a continuously reinterpretable point of departure in the relations system of his own primeval germ, the cosmic Universality and his own subunits.
An exuberance of soul images is revealed in the span of changing human
factors and the universal scale of values.
Keywords: analogous relations, part and the Whole, individual and Unity,
the continuous recreation of the lyrical self, the presence of the Sacral Self

Bányai János: Áwáltozások. Híd, 1972/1. 37.
`'Bányai János: ftváltozások. Híd, 1972/1. 36.
Э0 Bányai János: Átváltozások. Híd, 1972/1. 37
28
'-

31

Bányai János: Áі váltоzás оk. Híd, 1972/1. 41.
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A HAJDANI BÁCSKAI LEÁNYVÁSÁR
Marriage Markets of Bygone Times
A Bácskában folytatott vásározási szokásokhoz, vásári hirdetésekhez f űződő kutatások közben a vásárok egyik különleges formájára bukkantam. A zombori és a Zombor környéki szállások bunyevácainak körében sokáig honos leányvásár írott nyomaira. A szokás még a török
idő ben terjedt el. A Zomborban megjelen ő Bácskai Napló hasábjain az 1900-as évek környékérő l több olyan tudósítást is olvashatunk, melyben beszámohnak err ől az eseményrő l. Tanulmányom célja a leányvásár szokásának a feltérképezése, valamint a területen honos szerb
és magyar párválasztási szokások összehasonlítása. A leányvásár a szerbek, a szlovákok és a
ruszinok körében is ismert volt, alkotó szekvenciái hasonlóak, bár másként épülnek föl.
A zombori szokás elemeit vizsgálva figyelmet kell fordítani annak állandóságára és hirtelen
megszűnésére is. A helyszín meghatározása, valamint az ott évr ő l évre összegy ű lt embertömeg
összetétele is kiemelend ő, mert találkozási hely volt ez a városi és a szállási fiatalok számára.
A szokás egyik fontos, szimbólumérték ű eleme az alma, amit a legények a lányoknak adtak.
A szokáshoz kapcsolódó vásárban is megtalálható kellékeket (az almát, a mézeskalácsszívet,
az édességeket) a zombori vásároknak is állandó részét alkotó vásárosok árulták.
Kulcsszavak: népszokás, bunyevácok, Szent Ferenc, Zombor, vásár

Bevezető
A Bácskában folytatott vásározási szokásokhoz f űződő kutatások közben a vásár egy különleges formájára bukkantam. A zombori és a Zombor
környéki tanyák bunyevác lakosainak körében sokáig honos leányvásár írott
nyomait találtam meg.
A leányvásár szokása korábban egész Európában elterjedt volt. „Ez a szokás még középkori hagyományokban gyökerezik, amikor a házasságot megel őző ismerkedés jórészt ünnepi sokadalmakon, búcsúkon az Egyház színe
el őtt történt. " 1 —írja Bálint Sándor 1944-ben.

Bálint, 1944. 1 2.
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A lányvásárlás szokásáról a néprajzi folyóiratok korai számaiban is olvashatunk. Így a különböz ő népeknél dívó feleség-, illetve n ővásárlás szokásának meglétérő l ír Kohlbach Bertalan az Ethnographiában. A szokás átalakulásáról is szól, amit éppen a szerbekre vonatkoztatott példával illusztrál:
„A XIX. század elején a n ővásárlás szokása olyan teher volt a szerbekre
nézve, hogy Kara Gyorgye kénytelen volt az »eladó« leány árát egy aranyra
leszállítani."2 Ez a rendelkezés nagymértékben befolyásolhatta a szokásjogot, amely korábban szabályozta a leányvásárt. Ő említi, hogy 1904-ben,
amikor a cikk sziiletett, a délszlávoknál még él a szokás.
A leányvásár hagyománya nagyon hosszú ideig volt a szokásvilág része. A magyar néprajzi szakirodalom el őször a gainai leányvásárról szól. 3
A tanulmány jegyzeteiben olvashatunk a Baja melletti Vodica búcsújáróhely
szeptember 8-i búcsújakor tartott bunyevác leányvásárról, ahol „búcsúkor a
bunyevác lányok teljes díszben, összes, magukra öltött szoknyáikban gazdag
nyakdíszekkel jelennek meg (...) többen ládáikban egyéb hozományukat is
elhozták", hogy elkeljenek.
Ernyei Béla a tanulmányhoz fűzött megjegyzésében utal a zombori leányvásárra is: „Zombori leányvásár: Hasonló jelleg ű, mint a fentiek. Lásd
Vasárnapi Újság 1857. 303. I."4 A fentiek alatt a debreceni és a pécskai leányvásárra gondol. Azokban a vásárokban azonban cselédfogadás zajlott, és
nini a párválasztás egyik formájáról volt szó.
A Délkelet-Dunántúlon ismert lányvásárokat nemrég vette sorra
Andrásfalvy Bertalan. Várkonyban Lukács-napkor, Szekszárdon a szeptember 8-i vásárban, Bátaszéken a nagyasszony napi vásáron, Siklósbodonyban
a templombúcsút megel őző napon, Karancson, Zeng ővárkonyban, Dormoloson, Oroszlón, Csicsón, Zombán, Pécsett és Gy űdön is tartottak leányvásárt. 5 Tanulmánya végén említést tesz a zombori leányvásárról, melyet ő is a
debreceni szolgálólány-felfogadó leányvásárokhoz hason'ft. 6

A zombori leányvásár id ő pontja a szakirodalomban
A magyar néprajzi szakirodalomban a vásárok jeles kutatójaként számon
tartott Dankó Imre is felfigyel a zombori leányvásárra a Zomborban tartott híres, nagy állatvásárok kapcsán. Szerinte „a délvidéki vásárok mindegyike (a
rajta résztvev ő délszláv árusok, vev ők, vásározók révén) a vásár végén vásári
'- Kohlbach, 1905. 118.

' Szabó, 1907.
л Ernyei, 1907. 285.
5 Andrásfalvy, 2002.
6 Andrásfalvy, 2002. 97.
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bállá alakultát. A vásári kólót, körtáncot rendszerint a nagyvendégl ők udvarán
vagy a nagyvendégl ők, fogadók el őtti tereken tartották. Ezek a kólók voltak a
tulajdonképpeni lányvásárok." 7 Csakhogy a vásárokhoz kapcsolódó táncos mulatságok nem azonosak a bunyevácok körében honos leányvásár szokásával.
Feltételezhetnénk Dankó állítása nyomán, hogy a zombori leányvásár
szokása a vásárok id őpontjához köthet ő . A további magyar és szerb nyelven fellelhető szakirodalom azonban másra enged következtetni. Maga Rés ő
Ensel Sándor is, akire Dankó hivatkozik, a zombori leányvásárról 1866-ban
azt írja, hogy azt október második vasárnapján tartották.
В osi ć Mila a vajdaságban él ő szerbek szokásainak bemutatása során szintén kitér a zombori leányvásárra. Szerinte Spasovón, vagyis Urunk mennybemenetele (áldozócsütörtök) napján tartották a szokást.$ Tehát a szerbek
körében a XIX. században tavasszal volt ez az iinnep. Mivel ezen a napon
tartották Zomborban az évi második nagyvásárt, ezért lehetséges, hogy
Dankó Imre állítása pontos, miszerint a vásárokból estére kóló és leányvásár
fejl ődött ki. Azonban ez a szokás nem a korábban említett bunyevác lányvásár, hanem egy másik etnikumnak, a szerbeknek mint leányvásárt tartó
közösségnek a vásározási szokása.
A zombori négy nagy országos vásár közül egyiket sem tartották októberben. A vásár egyébként is városi ünnep volt, ahová alakosság etnikai és
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül elment. A tavaszi nagy állat- és
kirakodóvásár (Spasovdan) után tartottak a szerbek lányvásárt, vagyis kólóztak, és a fiatalok ismerkedésére is sor került. Az id őpont miatt ismét csak
elmondhatjuk, hogy a vásár utáni táncokat, a kólókat biztosan azonos nemzetiségű ifjúság járta. A szerb szakirodalom szerint a tényleges párválasztás
a vásár után történt a lányos házaknáL 9
A zombori bunyevác lányvásárra vonatkozó konkrét adattal a fentebb hivatkozott Vasárnapi Úság hasábjain találkozunk talán legkorábban. 1857ben már biztosan olvashatunk róla, de az egykori szabadkai múzeum igazgatója, Dr. Sulman Mirko már a Vasárnapi Úság első számában is felfedezte
ezt a különleges szokást. 1952-ben írt cikkében 80-100 évvel korábbra utal,
amikor még biztosan tartottak leányvásárt Zomborban október második hetében. A zombori szerbek körében él ő szokást a török id őből származónak
tartja. A szokást ismerik a bunyevácok is, de szerinte ők azt néhány nappal
később, Mária-napkortartják. 10
~

Dankó Imre, 1894. 266.

Bosi ć, Mi1a 1996. 316.
е Bosi ć, Mi1a 1996. 316.
8

0

Sulman, 1952. 194.
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Arról, hogy a szokás nemcsak a szerbek, hanem a bunyevácok körében is
elterjedt volt, olvashatunk már a Pallas Nagy Lexikonában és Bács-Bodrog
Vármegye Egyetemes Monográfiájában is. A Pallas Nagy Lexikona szerint a
bunyevácok legtöbb szokása, „kis eltéréssel — a gör. kel. szerbekével egyezik.
Ilyenek: ...az Urnapján, vagy Péter-Pálkor tartott leányvásár
is. A budapesti kiadású Pesti Divatlap is a bunyevácok lányvásáráról ad hírt. Alap 1844
és 1848 között jelent meg. 12 A második évfolyam 31. számában olvashatunk
erről a szokásról. 13 Itt már konkrétan a zombori lányvásárt mutatja be, amelyet az Assisi Szent Ferenc (október. 4.) napja utáni vasárnap tartottak.
" 11

1. számú táblázat. Híradások a zombori leányvásárokról
Mikor

Hol jelent meg?

jelent meg?

Kinek a

Mikor

Hivatkozás
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október
második
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1854.
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Sándor:
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Pallas Nagy Lexikona, bunyevácok, 827-828.
'- Basi ć Plakovi ć, Nevenka, 2006. 35
Pesti Divatlap, 1845.

Szt. Ferenc
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A felsorolt szakirodalomban a zombori leányvásár ideje, helye és az azon
összegyű ltek nemzetisége sincs egyértelm űen meghatározva. Maga a Néprajzi
Lexikon sem fogalmaz pontosan, mely szerint „Zomborban a leányvásárt október második napján tartották." 14 Kisebb vallástörténeti kitekintés után azonban
tisztán láthatóvá válik, hogy mikor is volt pontosan Zomborban a bunyevácok
leányvására. Az október eleji meghatározás pontosítható a zombori egyházi ünnepek áttekintésével. A mai zombori templomok közül egyik sem viseli Szent
Ferenc nevét. Éppen ezért egy kicsit korábbra kell visszanyúlni. Zomborban II.
József visszavonási rendeletéig ferences szerzetesek tevékenykedtek, magyarok és bunyevácok egyaránt. A ferences rend naplójának bejegyzései alapján
Muhi János Zombor történetében írja a következőket: „A katolikus bunyevácoknak a török hódoltság idején kicsiny kápolnájuk volt, amelyet Szent Ferencről neveztek el. A kápolnát a boszniai-hercegovinai tartomány ferences
szerzetesei építették és azon a helyen állott, ahol kés őbb a ferencesek kertje
»a barátok kertje« volt." 15 Az első kápolna biztos helyér ő l ugyan még vannak más feltételezések is, melyek szerint: az apácakolostor helyén, a Sztrilics
Tamás-féle tanyán, a mostani Polgári Kaszinó mögötti telken állhatott.
Az említett templom búcsúját az október 4 ei ünnepet követ ő vasárnapon
tartották. Mivel a templomot a bunyevác atyák építették, ezért a város bunyevác lakosságának volt ez az finnepe. A kápolnában megtartott istentisztelet
után pedig a bunyevácok lakmározást csaptak és kólót táncoltak, írja Muhi. 16
Az ünnepet több évvel a ferences atyák kivonulása után is megtartották.
Errő l tanúskodik a következő újságcikk részlete is, amelyben az őszi betakarítást követő hálaadást is megemlíti a szerz ő : „A szállási és városi bunyevácok minden évben a »Sveti Vranyó« napját követ ő vasárnapon egy eredeti
régi népszokásnak hódolnak. A vasárnap délel őttjén ünnepi diszben mennek
a templomba és hálaadó imádsággal és szent szoloszmák éneklésével imádják és áldják a Mindenhatót, a ki a padlást, cs űrt és pincét megtöltötte az édes
anyaföld drága kincseivel: »borral buzálval«, minden földi jóval." 17 (Sveti
Vrányó a Sveti Franjo bunyevácos ejtése és Szent Ferencet jelenti.)
Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a ferences atyák kivonulása és
a kis kápolna elt űnése után ez a nap a zombori bunyevác lakosság számára
jelentős ünnep maradt, és a leányvásárt az ünnepléssel egybekötve itt és ekkor tartották. Leginkább azért, mert ilyenkor összegy ű lt a környék bunyevác
-

'a Néprajzi Lexikon, III. kötet
is Muhi, 1944. 77.
Muhi, 1944. 78.
' Bácska, 1901. október 8. 2.
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lakossága, és ebben a korban még igen er ősen ragaszkodtak az endogám házasodási rendhez. Vagyis más nemzetiség ű fiatalok, gondolok itt a szerbekre,
biztosan nem kólózhattak együtt a bunyevác fiatalsággal.

A szokás leírása
A leányvásár az a hely, illetve esemény, ahová a fiatal, n ősülni kívánó legények és a férjhez menni szándékozó leányok párválasztás céljából, szüleik, illetve id ősebb rokonaik kíséretében mennek. Évente rendszeresen ismétlődnek ezek az alkalmak, ahol a lányok hozományukkal együtt is megjelenthettek. l8 A párválasztás koronként, és vidékenként is eltér ően valósulhatott
meg, befolyásolta több tényez ő : a helyi jogszokások, az endogám házasodási
rend vagy a vérfert őzés tilalma. 19 Az ilyen és hasonló korlátozások lehettek
jelen a Zombor környékén él ő bunyevác lakosság körében is. A párválasztásnak a jogszokás szerint szinte minden esetben a társadalom színe el őtt kellett
történnie. A magyar szokáskörben ez a búcsúkban, vásárokban, a fonóban, a
gardedámos táncokon valósulhatott meg, vagyis ott, ahol a fiatalság a feln őttek ellen őrzése mellett, szeme láttára találkozhatott.
A zombori és a Zombor környéki tanyákon él ő bunyevác lakosság a Szent
Ferenc napi búcsúban tartotta a lányvásárát. A bunyevácok római katolikus
vallásúak, ma már horvát etnikai csoportnak tartott délszláv lakosság: etnikailag és felekezetileg endogám közösség. Éppen ezért a párválasztás alkalmát olyan iinnepen tartották, ahol kizárólag bunyevácok jelentek meg. Az
ünnep utáni kólót is csak ők járták. Az etnikailag homogén településekkel
ellentétben, de a vodicák ünnepeihez hasonlóan a szentmise utáni szalav,
azaz iinnep etnikailag csak egyféle népé volt. Például a környék szentkútjai
közül a Csicsovi tanyák Havasboldogasszony-kápolnájának búcsúja a katolikusoké, a sztapári a pravoszlávoké ma is.
A lányvásár lényege, hogy a fiatalok a kor jogszokásainak megfelel ően
a társadalom színe el őtt találkozzanak. A búcsú finnepe erre kiválóan alkalmas, mivel ilyenkor egy táj népe gy űlik össze egy helyen. A búcsúkban történő párválasztás volt talán a legbiztosabb módja annak, hogy a párválasztásra
vonatkozó népi jogszokás által meghatározott szabályokat betartassák. A
párválasztást korlátozó tényez ők: az azonos nyelv használata, az ugyanolyan
életmód folytatása, az azonos értékrend vallása, az egyforma szokások követése, ételek fogyasztása, viseletben járás. 20 Ezeken az ünnepeken a legények,
vagy sokszor inkább a szüleik választották ki a jövend őbeli feleséget.
78
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Györgyi — Tárkány Sz űcs: párválasztás 1981. 202.
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A zombori bunyevácok leányvásárain bevett szokás volt, hogy a legény
a kiválasztottnak egy almát adott ajándékba. Ha a lány elfogadta azt, akkor
az a kölcsönös szitnpátia jele volt. Korábban eziist-, illetve papírpénzt is helyezhettek az almába, ami már jegyajándéknak is számított.
Az alma — mint jegyajándék — szimbolikusan a vonzalom, a szerelem
kifejezője21 . Az alma szimbolikus értéke mellett anyagit is hordozhatott, ha
pénzt rejtettek el benne. Ez a szokás nemcsak Zomborban, hanem a magyar
nyelvterület más részein is elterjedt volt. 22 A valamikori tényleges n ővásárlás szimbolikusan megőrzött formája ez.
Apácska hasábjain csupán a korábbi szokás szimbolikus jegyével találkozhatunk. 1882-b ő l a következőket olvashatjuk: „kétségtelen, hogy csakugyan vásár volt az. Ma már csak a hire maradt meg. Ugy kéne történnie,
hogy a házasulandó legények itt szemelik ki a jövend őbelijüket s oda adnak
neki szemérmetes pillantások mellett egy almát. Ha aztán a leányzó — persze
szintén szemérmetes pillantások kiséretében — a keszken őjébe teszi az almát:
ugy áll az alku s legközelébb következik az eljegyzés, a lakodalom s a boldog (mondjuk boldog) házas élet.
A leányvásár vásár is volt, mert az almaárusok, és mellettük a mézesbábosok is megjelentek sátraikkal az eseményen. Err ő l tanúskodik az alábbi
1902-es híradás is, ahol a búcsúkban több helyen ma is él ő szokásról, a mézeskalácsszív ajándékozásáról olvashatunk: „A legény imádottjának almát
kinál — ha ez elfogadja, ez annak a jele, hogy nem mond ellent a frigykötésnek. Ez idén is, most vasárnap vidám tánc és mulatozás közt folyt le a leányvásár ünnepélye. Nagyon sokan voltak ott, és úgyszólván minden leánynak
jutott egy egy alma. Az udvariasabb legények ezen kivül még szerelmük
zálogául hatalmas mézesbábos szivet is ajándékoztak kiválasztottjuknak, kik
azt örömmel szorongatták keblükön.
Ezzel ellentétben azonban a zombori bunyevácok között az almaadás
szokásának már nincs ilyen nagy jelent ősége. Az 1891. évi Bácskában a következőket olvashatjuk: „A legény átadott választottjának egy almát, s ha az
elfogadta azt, határozott igéretet tett ezzel. Ma már ez se történik, mert almával kedveskedik boldog boldogtalan a lányoknak, de persze minden komoly
célzás nélkiil. Igazi vásárt csak az almás kofák csinálnak
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Az alma, mint az egészség, a szépség szimbóluma kapott helyet ebben
az időben a leányvásárokon: „Nagy kelete volt a szépségdijaknak — a piros
pozsgás almáknak — minden leánynak jutott egy-egy, s őt akadt olyan, ki egy
fél tucatot szorongatott a kötényében. Az alma átnyujtása els ő sorban elismerése a lány szépségének, másodsorban pedig egy csöndes vallomás..." г6
A leányvásár alkalmával „Egy meghatározott kocsmában összejönnek ...
az eladó városi és szállási bunyevác lányok, meg a házasulandó legények és
járja a tánc, amíg bele nem unnak.
Táncos esemény, szokás volt a leányvásár, de meg kell különböztetni a
prelótól vagy a kólótól, amelyek a tánc, a szórakozás funkciók mellett más szerepet nem töltöttek be. A tánc a falusi fiatalság számára egy kedvelt szórakozási
fonna, ahol szórakozhattak és ismerkedhettek is. 28 A leányvásárok alkalmával
körtáncot jártak, csakúgy, mint a vasárnapj kólók, prélók alkalmával. A tánckincs ősibb történeti rétegei közül származik ez a táncfajta. Megkülönböztethetjiik zárt és nyílt formáját is. Zárt formájában n ők és férfiak vegyesen táncolnak,
míg a nyílt formájában az egyes láncokban csak egynem űek a táncolók. Európában nagy múltjuk és jelentős szerepük van a hasonló körtáncoknak. 29
A lányvásáron táncolt kóló különleges volt a maga nemében. Az alkalom
adott neki többletfunkciót. Itt a legények a táncpartnernek választott lányt
sokszor nemcsak egy nótára, hanem egy egész életre is választották.
Igen kevés az adatunk arról, hogy a táncokhoz kik és milyen zenét húztak.
Az egyik lányvásárról szóló újsághirdetésben olvashatjuk, hogy: „Rövid társalgás után el őször kisebb csoportokban kerekednek tánczra, kés őbb pedig
egy egész nagy kört vagy kólót képeznek. A kör közepén több dudás foglal
helyet."30 A duda a kor jelent ős szórakoztató hangszere lehetett, mert más,
a vásárok szórakoztató elemeit leíró tudósításokban is olvashatunk róla: „A
vásári jókedv fokozására nagyon sok lacikonyha volt, a melyekben egész
nap és éjjel nagyon sok vígkedvíí vásáros italozott, dalolt és szólt a tambura
és zümmögött a duda." 3 1
A zenérő l szóló másik hirdetés a tambura igen elterjedt használatára is
utal: „az öregek, apák, anyák, legények és leányok, vígan, fesztelen jó kedvvel járják a tamburások zenéje mellett a kólót." 32
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Befejezés
Különleges búcsúvásárról van itt szó, ami megkülönböztetett értékkel bír,
szinte nem is vásár. A párválasztás ilyen szokása a magyarok, bunyevácok
mellett a szerbek, szlovákok, ruszinok körében is ismert volt, alkotó szekvenciáik is hasonlóak.
A felsorakoztatott adatok alapján látható, hogy Zombornak nem egy lányvására volt: kett őt is tarthattak az év folyamán. Az egyiket a bunyevácok Assisi Szent Ferenc napja (október 4.) utáni vasárnap, a másikat pedig a szerbek
tartották. A magyar szakirodalomban el őforduló eltérések biztosan annak a
következményei, hogy a kutatók nem vették figyelembe, hogy adott esetben
többnemzetiség ű teriiletrő l van szó.
A bunyevác szokást vizsgálva, valamint a róla szóló hh гadások után kutatva figyelmet kell fordítani annak hirtelen megsz ű nésére is. A zombori kiadású Bácska (megyei közérdekíí közlöny) hasábjain 1903-ból olvasható az
utolsó lányvásárról szóló hír. Ekkora, vagy legalábbis ennek az évnek a környékére tehet ő a zombori bunyevác lányvásár végleges megsz űnése.

Szövegmelléklet
Pesti Divatlap, 1845. 31. szám. 1030. old.
Zombor. őszhó 20. — Régente a magyarok szintúgy, mint más nemzetek is felserdült hajadonaikat nyilvános helyen kiállíták s bizonyos értékért a legtöbbet igér ő nek
feleségül oda — vagyis eladták; innen a magyar köznép ajkán ma is forog e nevezet:
eladó lyány. A vad korra visszaemlékeztet ő eme pogány szokás, ugy látszik, még
napjainkban sem veszett nyom nélkül el, nem legalább városunkban, hol minden
évben Seraph. Ferenc napján, s ha ez köznapon esik, reá következ ő vasárnapon délutáni órákban, ugy nevezett bunyevác köznépünk lyányvásárra gyülekezik össze.
Ily ünnepélynek szemlél ője valék f. hó 5-én. Ehhez hasonlót ülnek, s jelesen tegnap
ülének szerbajku, azaz: ó-hit ű lakosaink,- mely azonban annál sokkal kisebbszeríi.
Vasárnapi Újság 1854.
Leányvásár. A legfeltün őbb népszokások közé tartozik, Bácskában az U. H.
ányvásár", melly Zomborban évenként oktober második vasárnapján szokott tartat-

ni. A ki tudni szeretné, hogy mib ől áll ezen leányvásár, im megmondjuk röviden.
A mondott vasárnapon a város alsóbb osztályu, mindkét nembeli fiatalsága bizonyos helyen összejön. Rövid társalgás után el ő ször kisebb csoportokban kerekednek
tánczra, kés őbb pedig egy egész nagy kört vagy kólót (ez a neve a szerbek nemzeti
tánczának) képeznek. A kör közepén több dudás foglal helyet. Táncz közben a házasulandó legények szül ő i vagy legközelebbi rokonai megjelennek, és a kóló közepére menvén, ott fiaik számára egy-egy hajadont szemelve ki, azt egy alma átadása
által fiaik leend ő nejéül eljegyzik. Ha a hajadon az almát elfogadja, az eljegyzés
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megtörtént s a gyürüváltás vagy ugyanazon, vagy legközelebbi napon ünnepélyesen
megtartatik. Ha pedig a leány az almát visszautasitja, ez annyit jelent, hogy neki a
legény sem kell. Tudni való, hogy ez alkalommal temérdek városi nép gy ű l össze.
E népszokás keletkeztét még a török id őkbő l származtatják. S e lányvásárt mind a r.
kath. bunyeváczok, mind az бhitü szerbek (ez utóbbiak kissé kés ő bben) megtartják.
1890. október 7. 3. old. Bácska

Leányvásár volt vasárnap, a régiek formáival, de azoknak cs ődülete és érdekessége nélkül. Nem egyéb az egész, mint egy szokottnál népesebb tánc mulatság,
melynek néz ő i közül évrő l-évre nagyobb tömegekben marad el a tulajdonképpeni
legérdekesebb közönség, az un i hölgyek osztálya. Ma holnap ezen ő sbunyevác néphagyomány fölött is összecsap a nehéz id ők hullámja, ugy, hogy hirbő l se ismerik
majd többé a zombori hires leányvásárt.
1891. október 6. 3. old. Bácska
Lányvásár. Ne tessék a cimt ő l megijedni, nem vásár az, amir ő l most referálni
akarunk. Pedig valamikor az lehetett, mert hát a nevét megtartotta még a mai napig
is és meg is fogja tartani — ugy látszik — mindaddig, amíg a régi bunyevác szokásoknak némi varázsuk van a város ujabb és ujabb nemzedékére. Ma már csak titulus
ez a táncra. Egy meghatározott kocsmában összejönnek az eladó városi és szállási
bunyevác lányok, meg a házasulandó legények és járja a tánc, amíg bele nem unnak. Az egyik csoport az udvaron, a másik meg a kocsmaszobában kólózik és az
intelligens publikum tömegesen tódul ki a „lányvásár" nézésére és nézik —egymást.
Igen, mert mást se láthatnak odakünn, mint táncoló legényeket és lányokat, ami
magába véve nem valami ritkaság és igy inkább gyönyörködnek a néz ők a néző publikumban, a mely ilyenkor igen változatos és érdekes képet nyújt. Valamikor pedig
csakugyan formális „vásár" volt ez a mulatság, mert itt történt az el őzetes eljegyzés.
A legény átadott választottjának egy almát, s ha az elfogadta azt, határozott igéretet
tett ezzel. Ma már ez se történik, mert almával kedveskedik boldog boldogtalan a
lányoknak, de persze minden komoly célzás nélkül. Igazi vásárt csak az almás kofák
csinálnak. De azért évenkint megtörténik a „lányvásár" a király névnapján, vagy az
utána következ ő vasárnapon s általános viccelés tárgyát képezi.
Lapunk egyik barátja pl. aki elég kisvárosi börze-kapacitás, a következ ő vásári
tudósítást hozta: Lanyha irányzattal kezd ődött, a keresletben általános tartózkodás
volt észlelhető, a hangulat nyomott. Kés őbb, a literek bekebelezésével aránylagosan
élénkült az üzlet, a kereslet emelkedett és délután 5 és 6 óra között már er ős, szilárd
irányzat mellett a kereslet és a kínálat teljesen föd őzték egymást; a telekkönyveseket illető leg a farsangra nagyszámu kötések történtek, a telekkönyvi és t őkepénzi
kvalifikációval neon birók öltözetében mindvégig a tartózkodás maradt uralkodó. Az
ügynökök teljes mell őzése ezek körében nagy elégedetlenséget szült.
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1892. október 11. 3. old. Bácska
Lányvásár. Kissé pikánsul hangzik e cím azok el őtt, a kik nem ismerik a zombori
„lányvásár"-t. Pedig hát ártalmatlan egy mulatság az s csak a neve olyan furcsa.
Minden esztend őben a szt. Ferenc napját követ ő első vasárnapon összejönnek a szállási és a városi paraszt lányok és legények egyik szivaci úti kocsmában és táncolnak. Ez a lányvásár. Valamikor de sokat is jelenthetett ez aszó! Mert kétségtelen,
hogy csakugyan vásár volt az. Ma már csak a hire maradt meg. Ugy kéne történnie,
hogy a házasulandó legények itt szemelik ki a jövend őbelijüket s oda adnak neki
szemérmetes pillantások mellett egy almát. (Az almának ez a szerepe régi, még a
paradicsomi életb ő l szállott ránk, azzal a különbséggel, hogy ott Éva adta Ádámnak
s itt az Ádámok adják az Éváknak.) Ha aztán a leányzó — persze szinté szemérmetes
pillantások kiséretében — a keszken őjébe teszi az almát: ugy áll az alku s legközelébb
következik az eljegyzés, a lakodalom s a boldog (mondjuk boldog) házas élet. Meg
van még az almának is meg a lányvásárnak is ez a hire. De bizony alig történik ott
vásár, legföllebb egy kis tánc és ivás, és ugy délután — mint pl. 9-én is — kitódul a
nagy kiváncsi publikum „lányvásárt nézni".
1893. október 10. 2. old. Bácska
Lányvásár. Vasárnap délután volt a bunyevác fiatalságnak az a szokásos mulatsága, mely a régi id őkbő l a ma már furcsán hangzó „lányvásár" nevet hozta magával. A
lóverseny határozottan befolyással volt a bunyevácok ezen mulatságára, mert ennek
a publikuma is künn volt nagyrészt a lóversenytéren s csak annak végeztével kezd ődött igazában a tánc. Ami azonban a legf őbb: egyáltalán hiányzott a néz ő publikum.
Pedig a lányvásárt ez tette mindig leginkább érdekessé, hogy a város intelligens
közönsége szerepelt ott mint néz ő . Gyönge „vásár" volt minden tekintetben az idei;
egy közönséges vasárnapi „kóló" többet ér néha.
1894. október 9. 2. old. Bácska
Leányvásár. Ne tessék e cimt ő l megijedni, nem vásár az, a mir ő l most referálni
akarunk. Pedig valamikor az lehetett, mert hát nevét megtartott még a mai napig is
s meg is fogja tartani — ugy látszik — mindaddig, rig a régi bunyevác szokásoknak
némi varázsaik van a város ujabb nemzedékére. Ma már csak titulus ez a táncra. Egy
meghatározott korcsmában összejönnek az eladó városi és szállási bunyeváclányok,
meg a házasulandó legények s járja a tánc, a rig bele nem unnak. A vasárnapi kellemes idő az intelligens publikumot is tömegesen kivonzotta a lányvásárt nézni, illetve
egymást nézni. Mert mást se láthattak odakünn, mint táncoló legényeket és lányokat,
ami magában véve nem valami ritkaság, s igy inkább gyönyörködtek a néz ők a néző
publikumban, mely igen változatos és érdekes képet nyújtott. — Valamikor csakugyan formális "vásár" volt ez a mulatság, mert itt történt az el őzetes eljegyzés. A
legény átadott választottjának egy almát s ha ez elfogadta azt, határozott igéretet tett
ezzel. Ma már ez se történik, mert almával kedveskedik boldog boldogtalannak, de
persze minden komoly szándék nélkül. Igazi vásárt csak az almáskofák csináltak.
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1901. október 8. 2. old. Bácska
Leányvásár Zomborban. A szállási és városi bunyevácok minden évben a „sveti
Vranyó" napját követ ő vasámapon egy eredeti régi népszokásnak hódolnak. A vasárnap délel őttjén ünnepi diszben mennek a templomba és hálaadó imádsággal és
szent szoloszmák éneklésével imádják és áldják a Mindenhatót, a ki a padlást, cs űrt
és pincét megtöltötte az édes anyaföld drága kincseivel: „borral buzálval", minden
földi jóval. Délután a bánót városrész egy közterén leányvásárt tartanak. Ide jönnek
az öregek, apák, anyák, legények és leányok, vigan, fesztelen jó kedvvel járják a
tamburások zenéje mellett a kólót. Az öregek meg vidáman borozgatással tereferélnek. Itt szöv ődnek a fiatalok házasságai. A legény imádottjának almát kínál — ha ez
elfogadja, ez annak a jele, hogy nem mond ellent a frigykötésnek. Ez idén is, most
vasárnap vidám tánc és mulatozás közt folyt le a leányvásár ünnepélye. Nagyon sokan voltak ott és úgyszólván minden leánynak jutott egy egy alma. Az udvariasabb
legények ezen kivül még szerelmük zálogául hatalmas mézesbábos szivet is ajándékoztak kiválasztottjuknak, kik azt örömmel szorongatták keblükön. A leányvásár
helyén valóságos piac volt; mézesbábosok, gyümölcsárusok, gesztenyesüt ők, alvé
árusok sürögtek, forogtak és kinálták áruikat. A mulatságot a városból is nagy közönség nézte végig és gyönyörködött a leányvásár mulatságain.
1902. október 7. 8. old. Bácska
Lányvásár. A régi hagyománynak megfelel ően vasárnap tartották meg a „Vranyó
napi" lányvásárt városunk bunyevác lakosai. Nagyszámmal gy ű ltek össze a szivaciuton levő korcsmában az eladó leányok, várva azt a pici piros almát, a mivel a deli
legény azt akarja mondani ... szüret után lesz az esküv őnk. Nagy kelend ő sége volt az
almáknak, ebb ől arra lehet következtetni, hogy „uj borra" bekötik sok szép lánynak
fejét a „gyégával". Kár, hogy az id ő nagy részében elrontotta a mulatságot, a melyre
kedvező időben seregest ő l mennek ez emberek. Mindazonáltal a legények és a leányok, a kiket a szívük vonzott — ott voltak és ez a f ő .
1903. október 6. 5. old. Bácska
Leányvásár. Régi szép zombori népszokás, a Ferenc-napi leányvásár folyt le vasárnap városunkban a bánót városrészben. A leányvásár régi hagyományos helyén
gyű ltek össze a városi és szállási nép fiatalsága. Nagy kelete volt a szépségdijaknak
— a piros pozsgás almáknak — minden leánynak jutott egy-egy, s őt akadt olyan, ki
egy fél tucatot szorongatott a kötényében. Az alma átnyujtása els ő sorban elismerése
a lány szépségének, másodsorban pedig egy csöndes vallomás — szeretlek édesem!
A fiatalság vigan lejtette a táncot és mire feljött a hold, annak a fénye ragyogta be a
mulatókat. A nép öregje pedig a felütött sátrakban vigadott és itt az uj szüret termését, a pezsg ő édes mustot. A lányvásárnak valóságos vásári jellege volt, sok mézesbábos állt egymás mellett és különösen nagy kelete volt a mézesbábos sziveknek. A
leányvásárnak gyönyör ű szép id ő kedvezett, valóságos nyári napfény ragyogott az
égrő f a földre.
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MARRIAGE MARKETS OF BYGONE TIMES
While researching after market practices and market advertisements in
the Bácska (Ba čka) region, I came across an unusual custom: I found written
evidence of marriage markets which were customary among the Bunjevac
population in Zombor (Sombor) and the surrounding farmsteads. This custom originates from the Turkish times.
In the columns of the paper Bácskai Napló, published in Zombor around
1900, we can read several reports about the event. The aim of my study is to
survey and map out this custom and to compare the Serbian and the Hungarian customs of choosing one's partner for life. Marriage markets were also
known among the Serbian, Slovak and Ruthenian population with similar
constitutive sequences, yet different structure.
Studying the elements of the custom in Zombor (Sombor), one also has to
pay attention to its permanence and sudden termination. The location of the
event and the composition of the multitude of people gathered there are also
noteworthy, since this was the place where the youth from the town and the
farms met. One of the symbolic elements of the custom was the apple which
the lads gave to the girls.
The requisites (apples, honey-cake hearts, and sweets) at this event were
sold by the marketers who were also the characteristic figures of other fairs
in Zombor, too.
Keywords: folk custom, Bunjevci, St. Francis, Zombor (Sombor), fair/
market
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A MAGYAR IGEKÖT ŐK ÖSSZETÉTELSZERŰ
ÉS KÉPZ ŐSZERŰ TULAJDONSÁGAI
Compound-like and Derivational-like
Characteristics of Hungarian Verbal Prefixes
Az igekötők helyének meghatározása mind a magyar, mind más nyelvekben (prefixum néven)
problémákba ütközik. Míg azonban a külföldi szakirodalomban egyre jobban letisztul ez a
kérdéskör, és az igeköt őket egyre többen a toldalékok közé sorolják, a magyar nyelvben ez a
megoldás csak fölvet ődik, ám a nyelvészek még sem ellene, sem mellette nem döntöttek. A
dolgozatban megpróbáljuk tisztázni az igeköt ő k helyét: önálló szófajok-e (tehát összetételekben szerepelnek), vagy a toldalékok, pontosabban a képz ők osztályába tartoznak-e.
Kulcsszavak: prefixum, magyar igeköt ők, szóösszetétel, képz ők, az igeköt ők összetételszer ű
tulajdonságai, az igeköt ők képz ő szerű tulajdonságai

Az igekötők létezése nem magyar sajátság. Prefixum néven a világ több nyelvében is ismeretesek (pl. a német, a holland, az orosz, a szerb nyelvben stb.).
Az Encyclopaedia Britannicában található definíció szerint olyan grammatikai elemrő l van szó, amely szó, t ő vagy frázis elején jelentkezik azért, hogy
képzett és inflexiós formákat hozzon létre (Preјіx 2009). David Crystal könyvében (1991: 274) olvashatjuk, hogy a prefixum terminust a morfológiában
alkalmazzák, jelentése: t ő elején álló affixum. A mondatban önállóan nem alkalmazható, szabad morfémával kell társítani (Altay, Ísmail Ftrat 2006: 58).
A magyar nyelvben nem (elválhatatlan) prefixumok, hanem (elváló) igekötők vannak. Hadumod Bu(3mann az igeköt őket (1983: 431) práfixoidnak,
félprefi хumnak tartja, prefixumszer ű elemként definiálja. Igéhez (igenévhez
és más igébő l képzett szófajhoz) kapcsolhatók (Temesi Mihály 1961: 263.;
Balogh Judit 2000: 264).
A magyar igeköt ők kialakulásának els ő lépése a mondatban mindig határozóként jelentkez ő határozóragos főnév, amelyb ől az id ők folyamán határo-
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zószó válik (Fülei Szántó Endre 1989: 329). Ezek el őbb lativusraggal határozós szerkezetet alkottak az igével (igenévvel), majd határozós összetételt
(Berrár Jolán 1967: 397). Ezekb ő l az el őtagokból (határozószókból) alakult
ki az igeköt ők nagy részel (Keszler Borbála 2000a: 209.; Forgács Tamás
2005: 88).
Eredeti —határozói —jelentésük nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy
egyes nyelvészeink szerint a veliik alkotott szavak átmenetet alkotnak a képzett
szók és az összetételek között. E szerz ők közül néhányan: Velcsov Mártonné
(1968b: 66), Balogh Judit (2000: 264), Kiefer Ferenc és Ladányi Mária (2000a:
453), Laczkó Krisztina (2000: 55), T. Somogyi Magda (2000: 13).
Első nyelvtanaink az igeköt őket összetételi tagként határozzák meg, de
ezt nem hangsúlyozzák (pl. Szenci Molnár Albert, Pereszlényi Pál) (Jakab
István 1982: 13, 15). Ezek a szerz ők grammatikánkat latin mintára mutatták
be, ahol a prefixumok nem képeznek összetételt (Jakab István 1982: 34). Az
igekötős igék összetett szó voltát 1790 után kezdik kiemelni. Ekkori nyelytaníróink már igyekeztek megszabadulni a latin mintától, és el őtérbe keriil az
igekötő (eredeti) határozói jelentése.
De válhat-e az igeköt őbő l újból összetételi tag (mivel abból alakult ki,
lásd fönt)?
A szóösszetétel vagy compositio (az esetek többségében): két önálló alakú és jelentés ű szó egyetlen í ►j szóvá való összeillesztése (B. L őrinczy Éva
1961: 421.; Velcsov Mártonné 1968a: 151.; Lengyel Klára 2000b: 321).
Bennük egynél több szótövet találunk (Kiefer Ferenc--Ladányi Mária 2000b:
137). Vannak azonban olyan összetételek is, amelyeknek el őtagja nem önálló
szó, hanem félszó, ilyen pl. az alorvos. Kiefer Ferenc az ilyen típusú összetételeket prefixumszerííeknek nevezi (2000b: 519, 520). Ez a csoport azonban
nem segíthet benniinket az igeköt ők helyzetének megállapításában. Azonkívül, hogy az el őtag önállóan ilyen formában nem él (csakúgy, mint az igekötők), más érintkezési pontjuk nincsen: az utótag nem igei eredet ű , és a két
tag szintaktikailag is egy egységet képez —, az igeköt őkkel ellentétben — nem
válhatnak el egymástól.
Lengyel Klára szerint az igeköt ő és az ige kapcsolata morfológiai összetételt alkot (2000b: 327), ami nem föltétlenül jelent összetételt, hanem csak
morfológiailag nem egyszer ű szót. Berrár Jolánnál olvashatjuk a morfológiai
szerkezetek meghatározását, mely szerint ezek lineáris, kötött sorrend ű szóelemekbő l (morfémákból) állnak, tagjaik közé más morféma nem ékel ődhet
Ritkábban, de keletkezhettek még névutókból is (pl. az alá-), sőt idiómarészb ő l is (pl. az
Jgyon- igekötő nk). L. Forgács Tamás 2005: 94-98.
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(Berrár Jolán 1975: 37-8). Különbözik Balogh Judit nézete, mely szerint az
igekötő akkor alkot morfológiai összetételt, amikor az igeköt ő az ige után
következik, valamint az igeköt ős ige jövő idej ű alakjában (el fog menni)
(2000: 264).
Kiefer Ferencet idézziik ahhoz, hogy megvizsgáljuk, az igeköt ős igéket
elválhatóságuk miatt az összetételek közé sorolhatjuk-e (2000b: 565): „szintaktikai szabály nem változtathatja meg az összetett szó bels ő szerkezetét, az
összetett szó szintaktikai szempontból egyetlen szónakszán іít." Ugyanilyen véleményen van Lengyel Klára is (2000: 327). Példát É. Kiss Katalinnál találhatunk: ha a felolvas összetétel volna, részei nem távolodhatnának el egymástól,
mert az összetételek összetev ői önállóan nem mozgathatók (1998: 33).
Véleményem szerint azért mertil fel az igeköt ős igék összetételi besorolása, mert (többé-kevésbé) eredeti határozószói jelentésük is megmaradt.
Ilyenkor poliszémia lép fel: egy-egy igeköt őnek határozószói „párja" is él
(hátra menj, ne el őre! (határozószó), hátramaradt— igekötő) (Temesi Mihály
1961: 264). Szintaktikai viselkedésük is bizonyítja, hogy nem egy, hanem
két különböz ő szócsoportról van szó (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000a:
468). Az igekötők gyakran nem önállóak: egységet alkotnak azzal a szóval,
amelyhez hozzájárulnak (Velcsov Mártonné 1968b: 65). Igaz, ez alakilag
nem mindig van így: ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben
az eldöntend ő kérdésre adott válasz csak az igeköt őt tartalmazza — Velcsov
Mártonné ekkor határozószóknak tartja őket: Elmentél? —El. (1968b: 67). Itt
inkább arról van szó, hogy az igeköt ős ige jelentése az igeköt őbe s űrítődik,
tehát példánkban az igeköt ő nem határozószó. Bokor József szerint az igekötők funkcionálisan nem szók, csak formailag azok, mert nincsen önálló
fogalmi tartalmuk (1999: 228). Ezért nem lehetnek önálló mondatrészek, ellentétben a határozószókkal. Az utóbbiak önálló jelentésüknek köszönhet ően
vesznek részt a szóösszetételekben.
Kiefer Ferenc és Ladányi Mária még egy szempontot említ, amely miatt
az igekötős igéket nem tartják összetett szóknak: a magyar nyelvben nincsenek termékeny igei alaptagú összetételek (2000a: 455). Pais Dezs ő ezt
úgy fogalmazta meg, hogy az igeköt ők szinte korlátlanul kapcsolódhatnak a
legkülönfélébb igékhez, az összetételekben résztvev ő határozószók kapcsolódása sokkal korlátoltabb (1959: 183).
Amint láttuk, keskeny a határ az igeköt ős igék és az összetételek között.
Ez legjobban az irányjelző igekötők esetében vehet ő észre (Kiefer Ferenc—
Ladányi Mária 2000a: 468.; Temesi Mihály 1961: 264).
Az igekötőknek képzőszerű tulajdonságai is vannak.
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A szóképzés
Károly Sándor a jelentés és a nyelvi funkció alapján azokat a szóelemeket, amelyek megváltoztatják, módosítják vagy viszonyítják a szót őben kifejezett alapjelentést, toldalékoknak nevezi (1961: 296).
A toldalékokat Laczkó Krisztina aszerint osztályozza, hogy milyen a t őhöz viszonyított helyzetük: van prefixum (amely megel őzi a tövet — de a
szerző szerint a ínagyarban ide csak a fels őfok és a túlzófok tartozik) —, szuffixum (amely a t ő után áll), infixum (pl. brati — birati: az els ő i az infixum
(Tafra, Branka—Košutar, Petra. 2009: 95), 2 és circuínfixum (a t ő ékel ődik be
az affixumba (toldalékba)) 3 (Laczkó Krisztina 2000: 55-6).
A képzőket több szerz ő is hasonlóan határozza meg: megváltoztatják
vagy módosítják az alapige jelentését (Ruzsiczky Éva 1961: 333.; Bokor József 1999: 280.; Balogh Judit 2000: 264.; Keszler Borbála 2000c: 307), és
így ííj lexikai egység jön létre (Károly Sándor 1961: 297.; Velcsov Mártonné
1968a: 114.; Keszler Borbála 2000d: 58). Nem egyenl ő mértékben módosítanak a jelentésen, ez néha csak árnyalatnyi (Ruzsiczky Éva 1961: 335).
Velcsov Mártonné ehhez még hozzáteszi, hogy már az is képzés, ha az alapszó hangulatát változtatjuk meg (1968a: 114).
A képzők nem olyan jól szervezett kategóriarendszert képeznek, mint a
jelek és a ragok. Az adott szófaj nem minden eleméhez illeszthet ők hozzá —
az igenévképz ők, az -ás/-és és a -hat/-he' képzők kivételek (Keszler Borbála
2000d: 58.; Ruzsiczky Éva 1961: 335). Nem kötelez ő elemek, hiányuk nem
tételez fel zéró morfémát (Keszler Borbála 2000d: 58.; ugyan ő 2000c: 307).
„A ragok [...] nem változtatják meg aszó jelentését, hanem más szóhoz
való mondatbeli, szintagmatikul viszonyát fejezik ki" (Károly Sándor 1961:
296). „A ragok [...] kölcsönösen föltételezik egymást. Ha van egy f őnév, s
annak tárgyesete, akkor a többi esete is megvan. [...] Ezzel szemben a képz ők
nem tételezikfel egymást (Antal László 1964: 174).
Kiefer Ferenc és Ladányi Mária több szempontot is fölsorol, melyek alapján meghatározhatjuk, hogy mikor beszélhetünk szóképzésr ől:

2

Az infixum mellett interfixum is létezik, amely két tövet vagy egy tövet és annak szuffixumát kapcsolja össze: djed-ov-ski, ahol az -ov- az interfixum (Tafra, Branka—Košutar, Petra
2009: 9 5 -6, 98).
3
A magyar és a szerb (horvát) nyelvtanokban kevésbé ismert, a nemzetköziben (különösen a
németben és a hollandban) viszont igen. Azt ajelenséget jelöli, amikor a t ő a prefixum és a
szuffixum közé ékel ődik. Nem folyamatos affixumként definiálják, pl.: o-mogu ć-iti (Tafra,
Branka—Košutar, Petra 2009: 98).
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— a képző szófajváltást idéz el ő (a rag sosem teszi ezt (2000b: 141);
— a képzők — a ragokkal ellentétben — nem minden tartományban termékenyek5 (Kiefer Ferenc 2000a: 195), mert a szóképzés különféle fonológiai, morfológiai, szemantikai vagy lexikai korlátozásoknak lehet
alávetve6 (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000b: 142.);
— ha az új szó hajlamos a lexikalizálódásra, akkor képz ő járul hozzá, és
nem rag (uo. 2000b: 143).
A képző jelentése a képzett szó és a képz ő nélküli szó jelentéskülönbségének a vizsgálatával állapítható meg (Ruzsiczky Éva 1961: 337.; Keszler
Borbála 2000c: 310), és egyenl ő azzal a jelentésmozzanattal, amellyel az
alapszó jelentését többé-kevésbé megváltoztatja (Velcsov Mártonné 1968a:
116). Az igeképz ők általában az alapszó által jelölt cselekvés min őségében
vagy az alanyhoz, a tárgyhoz való viszonyában történt változást fejezik ki
(Velcsov Mártonné 1968a: 117).
A képzők lehetnek szintaktikaiak, lexikaiak és szemantikaiak (Lengyel
Klára 1995: 319).
—A szintaktikaiak vagy megváltoztatják az alapszó szófaját, vagy kijelölik azt. Harmadik lehet őségként az alapszót valamilyen grammatikai
jelentéssel b ővítik (pl. m űveltetéssel, gyakorisággal stb.).
— A lexikai képz ők pontosítják, kiegészítik vagy szííkítik aszó jelentését,
a szófajiságot nem érintik. Létezhet le хéma is a képz ő szinonim jelentésével.
— A szemantikai képz ők az alapszó jelentését új, váratlan irányba módosítják.
4

„Valamely szóalkotási minta csak akkor termékeny, ha vele az adott szemantikai, szintaktikai és morfológiai feltételek mellett ijj szavak képezhet ők." (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária
2000b: 149)

Kiefer Ferenc és Ladányi Mária (2000a: 478) csak azokat az elemeket tartja igeköt őknek,
amelyek termékenyek, mégpedig azért, mert szabályokkal operálnak (ezek a m ű veletek
csak produktív »termékeny« elemeknél alkalmazhatók) (Mártonú A tt ila 2006: 14). Amikor
valamilyen vizsgálatnál valamely elemet terméktelenségére hivatkozva kizárunk, figyelembe kell vennünk, hogy egy anyanyelvi beszél ő számos nem produktív toldalékmorfémát is
ismer (Mártonú A tt ila 2006: 14), ezért — a vizsgálattól függ ően — ezt nem mindig tehetjük
meg. Ilyen eseteknek tartom az igeköt ők elemeinek meghatározását is.
6 Morfológiai megszorításnak számít, ha a toldalékolás az alapszó morfológiai szerkezetét ől
is függ, pl. a -hat l -hit képző után nem állhat -ás l -és képző (nincs olvashatás). Lexikai
megszorítás pl. amikor egy már létez ő szó megakadályoz egy egyébként termékeny képzést:
nincs félés, mert van félelem) (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000b: 142-3.). Szemantikai
megszorítás pl. akkor lép íđ l, amikor kicsinyítő képzőt csak konkrét főnév kaphat (uo. 143).
5
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A képzőfajtákat nem mindig könny ű egymástól elhatárolni. Szabó Zoltán
(1969) csak kétféle szóképzésr ő l beszél: lexikológiairól — a képző új, nem
grammatikai jelentésmódosításáról (1969: 41), és grammatikairól — a képz ő
valamilyen nyelvtani jelentéssel gazdagítja az alapszó értelmét (1969: 40).

Képzők-e az igekötők?
J. Soltész Katalin az igeköt őket képzőszerű elemeknek tartja akkor, amikor módosítják az alaptag jelentését (els ősorban abban az esetben, amikor
határozói jelentésiik elhalványul) (1959: 7), de szerinte ezek az elemek
mégsem képzők. Egyik érve az, hogy egyes igeköt ők más-más alaptaghoz
kapcsolódva más-más jelentésárnyalatot adnak az igéhez, „a képzőre pedig éppen az jellemz ő, hogy minden szó jelentését, amelyhez hozzájárulhat,
ugyanabban az értelemben módosítja" (1959: 159).
Az általános vélemény az, hogy a magyar igeköt ők nem jutottak el a
grammatikalizálódás végs ő fokára (nem váltak affixumokká) ( Рátrovics Péter 2002: 484).

Hogy állást foglalhassunk az igeköt ők helyének meghatározásában, figyelembe kell vennünk jelentésüket, alaktani viselkedésüket és mondatbeli szerepüket is (ezen belül bővíthetési lehet őségeiket) (Keszler Borbála 1995: 293),
mert végső következtetést nem vonhatunk le csak egy szempont alapján.
Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez vázoljuk föl az igeköt ők képzőszerű
és ragszer ű tulajdonságait.
Az igekötők képz őszerű tulajdonságai:
— Megváltoztatják, illetve (többé-kevésbé) módosítják az alapige jelentését: „Képzőszerű szófajcsoport, mert ugyanúgy megváltoztatják vagy
iizódosí ják az igék jelentését, mint a képz ők" (Lengyel Klára 1995:
319); illetve nem szintagmát hoznak létre, hanem új lexikai egységet
(tehát részt vesznek a szóalkotásban) (H. Varga Gyula 2003: 5.; Károly
Sándor 1961: 297.; Velcsov Mártonné 1968a: 114.; Keszler Borbála
2000d: 58). Tehát jelentés tekintetében nem önállóak (Keszler Borbála
2000b: 68).

— A jelentésváltozás módosíthatja az ige b ővíthetőségét (ill. szintaktikai
környezetét) (Balogh Judit 2000: 265.; Keszler Borbála 2000d: 58).
— Mint a képzők két csoportja (a deverbális verbumképz ők és a
denominális nomenképzők egy része) nem idéznek el ő szófajváltást
(Velcsov Mártonné 1968b: 114).
— Morfológiailag nem tagolhatók (egy egységet képeznek, mert vagy
egyszer ű szókból keletkeztek, vagy morfológiai egységei már elhomá-
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lyosultak, és számunkra ezek már fölismerhetetlenek) (Balogh Judit
2000: 265.; Plag, Ingo 2003: 17).
—Toldalék helyzet űek — megel őzik az alapigét (a toldaléktípusok közül
prefixumok) -- ezért sorolják őket egyes korai nyelvtanaink az affixumok közé (Pereszlényi Pál 1682-ben —Jakab István 1982: 14).
—Alaktanilag nem önálló szók (Temesi Mihály 1961: 264), ezért (önállóan) nem tölthetnek be mondatrészi szerepet. Korlátozott alaki önállóságuk történeti hagyaték és nem lexéma-értékük bizonyítéka (H. Varga
Gyula 2003: 5).
— „Szövegszóként csak bizonyos típusig szerkezetekben (pl. tagadás) fordulhatnak e/ó" (H. Varga Gyula 2003: 5).
- Nem járulhatnak minden igéhez (akkor ragok volnának). Kivételt képeznek az igenévképz ők (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000b: 142)
— ezt Kiefer Ferenc úgy fogalmazta meg, hogy korlátozottan termékenyek (2000a: 195.; Plag, Ingo 2003: 17).
— Az igeköt ők, mint a képzők is, közelebb helyezkednek el a t őhöz, mint
a ragok (Kiefer Ferenc 1998: 194) — tehát „legbels őbb" helyzet űek:
Keszler Borbála 2000d: 58).
— A ragok jól szervezett kategóriarendszert képzenek, a képz ők nem
(Keszler Borbála 2000d: 58.; Ruzsiczky Éva 1961: 335).
— A ragok kifejezik alapszavuk másmondatbeli szóhozvalószintagmatikus
viszonyát (Károly Sándor 1961: 296), ezzel szemben a képz őknek nem
feladata kijelölni alapszavuknak a mondatbeli helyzetét.
— A képzők hiánya nem tételez fel zéró morfémát (Keszler Borbála
2000d: 58).
— A szóképzéssel létrejött szóban (a szóösszetétellel ellentétben) általában egy szót ő található (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000b: 137).
— A képzők (így a prefixumok sem) változtathatják meg az alapszó kiejtését (a ragokkal ellentétben) (Plag, Ingo 2003: 79).
Az igekötők azon jegyei, amelyek miatt nem nevezhetjiik őket képzőnek:
— Bizonyos szórendi szabályok miatt konkrét használatban önállóan is
előfordulhatnak (meg nem állás) (Temesi Mihály 1961: 264), alaptagjuktól elválhatnak (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000a: 459),
nem úgy, mint a képzők (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000b: 137).
Ezért tartja őket a strukturális nyelvtan (igemódosítóként) mondattanilag önálló összetev őknek (É. Kiss Katalin 1998: 33). Jelentésükben
azonban ekkor is az igével egyíitt alakítanak ki szemantikai egységet.
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Ennek bizonyítéka, hogy a b ővítmények a kett ő egyiitteséhez járulnak
(Temesi Mihály 1961: 264). A német nyelvtanok is a prefixumoknak e
tulajdonságát tartják a legnagyobb problémának (Kilehmainen, Lema
2005: 28).
— Nem képzők (hanem funktorok), mert nem változtatják meg a szófajt
(Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000a: 473.; Lengyel Klára 1995: 320),
de a magyarban szép számban található olyan képz ő, amelyet ugyanez
jellemez.
—Akárcsak a ragok, nem változtatják meg az alapige argumentumszerkezetét (Kiefer Ferenc—Ladányi Mária 2000a: 459) — ez akkor történik
meg, amikor csak perfektiválnak, pl. eszi a kenyere'— megeszi a kenyeret (azonban nem minden esetben van így, pl. vki vmit ajándékoz vkinek
— vki vkit nnegajándékoz vmivel).
— A képzőknek nincs irányjelöl ő képességük (Lengyel Klára 1995: 320).
— Más — kötött morféma —ritkán állhat utánuk, csak az alapige követheti
őket.?
A felsorolt pontok alapján az igeköt ők sokkal közelebb állnak a képz őkhöz, mint az összetételekhez (összetételekr ő l akkor beszélhetünk, amikor a
kérdéses szó még határozószó, és nem igeköt ő). Az összetétel mellett voksoló érvek nagy része csak bizonyos megszorítással érvényes. Egy horvát szerzőpáros (Tafra, Branka—Košutar, Petra 2009: 96) kiemeli, hogy a prefixumok kötöttségük miatt nem szavak (a szabad morfémák azok), hanem kötött
morfémák (tehát nem lehetnek összetételi tagok). Nem téveszthetjük őket
össze (a horvátban) az elöljárószókkal (így a magyarban a határozószókkal,
illetve a névutókkal): a na stolu elöljárószava nem ugyanaz aszó, amelyik
a napisati szóban jelentkezik (magyar példa: a szék alá tette a papucsát —
alábecsülte képességeit). Amint már föntebb említettük, összetételeket azért
sem képezhetnek, mert az összetételi tagok nem válhatnak el egymástól, míg
az igekötős igék (a magyar nyelvben) ezt megtehetik.
Más (európai) szakirodalmat áttekintve láthatjuk, hogy a nyelvészek az
igekötőt derivációs morfémaként határozzák meg. Filip Hana (2003: 75);
Simeon Rikard (1969!: 223) Quirk R. ital (1985) és mások szerint a prefixumok derivációs morfémaként viselkednek: morfológiailag, szintaktikailag
‚ Mivel az igeköt ők általában nem toldalékolhatók (Keszler Borbála 2000b: 68), nem tekintjük igekötőnek a fokozott vagy személyragos határozószókat: följebb lép, eléje megy,
beléd szeretett (Keszler Borbála 2000a: 215.; Temesi Mihály 1961a: 264). Az el őbbit csak
bizonyos lexikalizálódott egységekben írjuk egybe: alábbhagy, odébbáll.
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és szemantikailag hatnak az ige argumentumstruktúrájára. Az, hogy egy-egy
igetőhöz különböző prefixumok járulhatnak, jelentésmegkülönböztet ő szerepeiket emeli ki (tehát képz ők) (Filip, Hana 2003: 75). Spencer, AndrewZaretskaya, Marina (1998: 107) megjegyzik, hogy a prefixáció fontos komponense az igeképzésnek. A német nyelvtanban a prefixumokat szó elején
álló affi хumként definiálják (Hentschel, Elke—Weydt, Harald 2003: 14), tehát
a toldalékok között, akárcsak Plag Ingo (2003) is, aki a derivációs affixumok
között mutatja be őket.
Mindent figyelembe véve a magyar nyelvben morfológiailag az igeköt őket a képzők közé kell sorolnunk (H. Varga Gyula 2003: 4). Tehát nem önálló
szófajt képeznek, hanem a képz ők egy csoportját (az angol nyelvtanban is a
deriváció egy fajtájaként tartják számon (Plag, Ingo 2003), és a horvátban is
(Tafra, Branka—Košutar, Petra 2009: 96).
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COMPOUND-LIKE AND DERIVATIONAL-LIKE
CHARACTERISTICS OF HUNGARIAN VERBAL
PREFIXES
Defining the place if verbal prefixes in Hungarian and in other languages
(under the term pre fixum), too, encounters difficulties. While in foreign literature the issue seems to have become resolved, and more and more people
place prefixes among the affixes, in Hungarian this solution has only been
brought up without the linguists committing themselves for or against it. In
the paper we intend to elucidate the place of prefixes: is their place among
the independent word classes (therefore parts of compounds) or among the
affixes, or to be more precise, derivatives.
Keywords: pre fi xum, Hungarian verbal prefixex, compounds, affixes,
compound-like characteristics of prefexis, derivational-like characteristics
of prefixes
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(A nyelvvizsgálat mai módszerei, Dialektológia, Szociolingvisztika, Magyar nyelv)
Pál Tibor mgr., asszisztens
(A magyarok története, Önálló magyar királyság)
Pásztor Kicsi Mária mgr., asszisztens
(Fonetika, Fonológia, Szótan, Magyar nyelv)
Utasi Csilla mgr., asszisztens
(A középkor és a reneszánsz irodalma, A reformáció és a barokk kora)
Horváth Futó Hargita mgr., asszisztens
(A magyar nyelv és irodalomtanításának módszertana, Magyar nyelv)
Szabó Szilvia, asszisztens
(Verstan/versértelmezés, Irodalomtudományi irányzatok, A modernség
kezdetei és kora, Narratológia/prózaelemzés)
Csorba Béla, lektor (Magyar nyelv)
Tüskei Vilma, lektor (Magyar nyelv)
Móricz Tünde, könyvtáros
Milánovics Valéria, titkárn ő

A TANSZÉK HALLGATÓI
A 2009/2010-ES TANÉVBEN

I. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Benedek Miklós
Berkes Gabriella
Bognár Dorottya
Fehér Dorottya
Horvát Ivett
Huszák Ervin
Kancsőr Lore tt a
Kelemen Emese
Léphaft Ágnes
Merzsa Ildikó
Mészáros Ákos
Molnár Eleonóra

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nagybali Tamara
Oláh Tamás
Penovác Sára
Rajnai Anita
Rekecki Dóra
Sütő Anna
Szalma Gábor
Szécsényi Krisztina
Szollár Anna
Tar Erika
Varga Csongor
Zséli Emese
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II. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bakos Erika
Bartos Attila
Bicskei Magdaléna
Bicskei Melinda
Bíró Tímea
Evetovity Klára
Fábrik Attila
Fekete Adrianna
Franciškovi ć Róbert
Hallai Hajnalka
Horvát Tímea
Ilcsik Gabriella
Jaksi Nelli

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jónás Tiinde
Kovács Hédi
Mikuska Judit
Orovec Márta
Petro Ildikó
Rácz József
Raska Szabina
Ricz Natália
Rohacsek Aurél
Romoda Renáta
Tomik Larisza
Török Lívia
Vuković Ildikó

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kovács László
Kozma Rita
Losonc Zsuzsanna
Pálity Beáta
Pálity Tamara
Paróczi Rita
Pásztor Zsuzsa
Tosztás Andrea
Tóth Bagi Ágota
Zabos Ákos

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kiss Tamás
Kőm űves Tímea
Matyis Angéla
Mészáros Anikó
Mihók Anikó
Nagy Némedi Attila
Pásztor Kornélia
Péter Krisztina

III. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anitics Márta
Buka Brigitta
Csuvik Krisztina
Döme Szabolcs
Gyantár Edit
Đurđev Jasna
Fejsztámer Orsolya
Kalapáti Szabrina
Kocsis Árpád
Koncz Hajnalka

Iv. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berta Attila
Blinka Kinga
Boldizsár Anna
Bózsó Mónika
Csesznek Tímea
Herédi Károly
Huszta Orsolya
Karcsú Márta
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17. Pintér Noémi
18. Soós Georgina

19. Vass Hermina
20. Zabos Edit

Abszolvensek
1.
2.
3.
4.

Barlog Károly
Boljanović Anna
Csányi Éva
Gedei Viktória

5.
6.
7.
8.

Kurcinák Árpád
Kuszli Angéla
Losonc Emese
Mészáros Gabriella

A mesterképzés hallgatói (a régi program szerint)
1. Majláth Ágota

2. Tóth Anita

A mesterképzés hallgatói (az új program szerint)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bába Anikó
Berényi Em őke
Dosztán Lenke
Drozdik-Popovi ć Teodóra
Engi Georgina
Gazsó Hargita
Gombár Judit
Janovics Mária

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mészáros Krisztina
Nacsa Xénia
Patócs László
Sági Varga Kinga
Srőder Karolina
Tornai Izabella
Török Erna

Diplomáltak
Linder Emese: Referencialitás és fikció viszonylatai a Romban és a
Twzdérvölgyben
Gazsó Hargita: Tóth Krisztina költészete
Nyíregyházi Elvira: A végzetszer űség jelensége Kemény Zsigmond
történelmi regényeiben
Milutinovity Sarolta: Arany János történelmi balladáinak típusai
Kovács Karolina: Mítoszteremtés Oravecz Imre költészetében
Túri Gabriella: Bánáti helynevek népies elnevezése
Dékánt' Anita: Arany János népi és lélektani balladái
Gruber Enikő : Társadalomeszmék Madách Imre Az ember tragédiája
cú ii m űvében
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Mészáros Krisztina: Orbán Ottó lírája az ezredfordulón
Bilicki Renáta: Elbeszél ői pozíciók Németh László regényeiben
1 l .Samu Barbara: A romantikus értelmezés távlatai
Urbán Zsuzsanna: A horgosi diáknyelv szociolingvisztikai vizsgálata
Hugyik Ella: Narrációs eljárások Garaczi László prózaírásában
Rác Teodóra: A villanyszerelés szakszókincse Zentán
Gluvakov Lenke: Stílusrétegek Csokonai Vitéz Mihály költészetében
Huszár Izabella: A 18. század végi regényhagyomány és Márton László Testvériség-trilógiája
Varga Kinga: Identitás és textualizáció Juhász Erzsébet életm űvében
Roginer Oszkár: Identitásképzés és lírai szerep Domonkos István
opusában
Vékás Éva: A drámaíró Háy János
Hajnal Anna: Önéletírói hagyomány és változó elbeszél ő i szerepkörök a vajdasági magyar irodalomban
Kószó Krisztina: A Garaczi-próza
Jenei D. Tamara: Beszédaktusok és a nonverbális jelek verbalizálása
Tóth Hajnalka: Határképzetek és táj-metaforák Koncz István lírájában
Szecsei Kamilla: Magyarkanizsa utónévhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata 1990-t ő l napjainkig
Domonkos Ibolya: Modernség-értés Jókai Mór regényeiben az 1.86070-es évek fordulópontján
Csernik El őd: Balázs A tt ila prózája
A mesterfokozaton diplomáltak
Nagy Éva: A képi ábrázolás nyelvi eszközei Mikes Kelemen Törökországi leveleiben
Lódi Gabriella: Kortárs novella és regionalizmus a vajdasági magyar
irodalomban
Crnkovity Gábor: A szül őföld interferenciái a vajdasági novellaantológiákban
Tüskei Vilma: A magyar igeköt ős igék szerb ekvivalenciájának problémái
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A doktori iskola hallgatói
Laki Boglárka II. év
Szabó Szilvia II. év
Crnkovity Gábor I. év
Lódi Gabriella I. év
Nagy Éva I. év
Tüskei Vilma 1. év
Doktorált
Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar irodalmi kultúra el őtörténetének kutatása a régió magyar könyvkiadása szempontjából

TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK

Irodalmi konferencia
A tanszék november 9-én Témák, formák, poétikák (a jelenkori Jiiagyar
irodalomban) címmel konferenciát rendezett. Láncz Irén tanszékvezet ő üdvözl ő szavai után Faragó Kornélia nyitotta meg a konferenciát. A tanszék
tanárain kíviil el őadást tartott:
Bányai János, nyugalmazott egyetemi tanár: „A modernség utolsó horizontja" (Oravecz Imre, Várady Szabolcs, Marni János);
Vári György (Budapest): Az „új líra" és az Újhold (Borbély Sz., Térey J.,
Schein G., Tóth K., Lanczkor G., Szálinger B., Krusovszky D., Gerevich A.
költészetér ő l);
Ördög Mónika: Tandori Dezs ő szonettjei;
Virág Gábor: Testpoétikák Darvasi László Virágzabálók címíí regényében;
Sági Varga Kinga: A jelen prózája. A tér- és id őtapasztalat identitásteremtő szerepe Juhász Erzsébet életm űvében.

Nyelvészeti konferencia
November 17-én és 18-án tartotta meg tanszékünk a hagyományos Egyetemi Nyelvészeti Napokat. Az idei rendezvény középpontjában a nyelvújítás
állt. Témája: A nyelvújítás id őszerűsége volt. A tanácskozást Láncz Irén tanszékvezet ő nyitotta meg.
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A tanszék tanárai mellett el őadást tartott a tanszék nyugalmazott tanára,
Danyi Magdolna: Tagolatlan vagy egy főtagú hiányos nominális mondatok
Pilinszky János költő i nyelvében; valamint a doktori stúdium két hallgatója:
Vukov Raffai Éva: Az explicit beszédmód elemeinek megjelenése a 8-12
éves korúak beszédében;
Nagy Éva: A jezik — nyelv szó összehasonlító vizsgálata a szerb és a magyar nyelvben.
A mesterfokozatról Újvári Tóth Anita számolt be kutatásairól: A nyelyjáráshoz való viszonyulás (attit űdvizsgálat Bácsfeketehegyen az általános
iskolások körében).
A továbbiakban a tanszék nyelvészei beszámoltak az idei projektumi kutatásaikról:
Andri ć Edit: A szenttamási gyerekek kétnyelvíísége és ínagyar nyelvhasználata
Cseh Márta: Pszicholingvisztikai szakszavak és -kifejezések
Katona Edit: A metaforikus konstrukciók grammatikai és stilisztikai sajátságai
Láncz Irén: Vajdasági magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: a dicséretre
adott válaszok
Molnár Csikós László: Magyar személynevek használata Szerbiában
Pásztor Kicsi Mária: Kommunikatív szakaszok és kommunikatív egységek az aktuális tagolás vizsgálatában
Rajsli Ilona: Divatjelenségek a vajdasági magyarok utónévadásában.

RENDEZVÉNYEK
Március 1 S-c

Tanszékiínk az idei évben is ünnepi másorral emlékezett meg az 1848/49es forradalomról és szabadságharcról. Láncz Irén tanszékvezet ő alkalmi beszéde után Unnepi míísor következett A XXI. század költ ői címmel. A míísort
Bence Erika állította össze, és ő is rendezte. Közrem űködtek a tanszék els őéves hallgatói.
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A XXI. század költ ő i
Petőfi Sándor: A XIX. század költ ői —Horváth Tímea
Harminc év múlva...
Arany János: Harminc év mulva — Fábrik Att ila
Juhász Gyula: Arany nyomában — Huszák Ervin
Ment-e a könyvek által... ?
Fekete Adrianna,
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
Franciskovity Róbert, Horváth Tímea
Szilágyi Domokos: Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-b ől — Evetovity
Klára, Bakos Erika, Bicskei Magdaléna, Bicskei Melinda, Hallai Hajnalka
Juhász Gyula: Vörösmarty — Bakos Erika
Rába György: Vörösmarty — Bíró Tímea
Karafiáth Orsolya: Gondolatok a könyvtárban — Hallai Hajnalka
Vörösmarty Mihály: Előszó — Ilcsik Gabriella
Petri György: Vörösmarty — Rácz József
Ahol zsarnokság van...
Utassy József: Zúg március —Jónás Tünde
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részletek) — Rohacsek Aurél,
Kovács Hédi, Kiss Anett
Orbán Ottó: Illyés Gyula hangfelvételr ől az Egy mondatot mondja
Mikuska Judit
Weöres Sándor: Bartók Béla — Orovec Márta
Böndör Pál: Viszály — Petro Ildikó
Orbán Ottó: Kikel a mag a hó alól... — Rácz József
Vitéz György: A XXI. század költ ői — Raska Szabina
Sándorhoz?!
Babits Mihály: Petőfi koszorúi — Riez Natália
Kosztolányi Dezs ő : Óda — Jaksi Nelli
Nagy László: Feltámadt piros csizma (részlet) — Romnda Renáta
Bertók László: Petőfi — Tomik Larissza
Petri György: Sándorhoz —Török Lívia
Czakó Gábor: A XXI század költ ői — Vukovi ć Ildikó
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A Költészet Napja
Április 84tn az Újvidéki Színház kistermében a Költészet Napja alkalmából a Tanszék Beszédm űvészeti M űhelye Faragó Kornélia vezetésével
emlékm űsort rendezett.
Tört elégia
(Radnóti Miklós — 1909-2009.)
Radnóti Miklós: Az áhitat zsoltárai— Gazsó Hargita
Radnóti Miklós: Huszonnyolc év — Pintér Noémi
Radnóti Miklós: Szerelmes volt a kis hugom nagyon — Kovács Hédi
Radnóti Miklós: Gyermekkor— Drozdik-Popovi ć Teodóra énekel
Radnóti Miklós: Hol is kezdjem... —Berényi Emőke
Radnóti Miklós: Talán — Pásztor Zsuzsanna
Radnóti Miklós: A „Meredek út"egyik példányára —Péter Krisztina
Pilinszky János: Radnóti Miklós 1. —Berényi Em őke
Radnóti Miklós: Két karodban — Orosz Annamária és Barlog Károly énekel
Radnóti Miklós: Kis nyelvtan — Gyantár Edit
Radnóti Miklós: Tini (levélrészlet) — Zabos Ák
os
Radnóti Miklós: Az áhitat zsoltárai II — Gazsó Hargita
Radnóti Miklós: Kis kácsa fürdik — Zabos Ákos
Radnóti Miklós: Tétova óda —Péter Krisztina
Kántor Péter: Ló nyerít (hommage á Radnóti Fanni) — Soós Georgina
Horatius: Kibékülés. (R. M. ford.) Drozdik-Popovi ć Teodóra és Barlog
Károly énekel
Radnóti Miklós: Arckép — Kiss Tamás
Ferencz Gy őző : A sajtóper —Berényi Em őke
Radnóti Miklós: Huszonkilenc év — Soós Georgina
Radnóti Miklós: Háborús napló — Raska Szabina
Radnóti Miklós: Bájoló — Orosz Annamária énekel
Ferencz Gy őző : A névkérelmezésr ől —Berényi Em őke
Radnóti Miklós: Második ecloga (részlet) — Gyantár Edit
Pilinszky János: Radnóti Miklós II. —Berényi Em őke
Radnóti Miklós: Töredék 1944-b ől — Kovács Hédi
Radnóti Miklós: Mint észrevétlenül — Barlog Károly énekel
Radnóti Miklós: Nem tudhatom — Gazsó Hargita
Radnóti Miklós: Tajtékos ég —Bába Anikó
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Kovács András Ferenc: Radnóti-változatok--Pintér Noémi
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez —Péter Krisztina
Radnóti Miklós: Töredék— Gazsó Hargita
Radnóti Miklós: [A fákra felfutott...] — Pásztor Zsuzsanna
Weöres Sándor: In niemoriam Radnóti Miklós —Berényi Em őke
Szakmai továbbképzés
Tanszékünk ebben az évben két alkatommal: október 24-én és november
21-én szervezte meg az általános és középiskolai magyartanárok szakmai
továbbképzését. Az els ő találkozón elhangzott el őadások és műhelymunkák
a következők voltak:
Plenáris el őadások:
Láncz Irén: A modern nyelvészet és a magyar nyelv tanítása
Csányi Erzsébet: A posztmodern Hamlet
Harkai Vass Éva: Radnóti 100
Hózsa Éva és Horváth Futó Hargita: A vizsgatanítás mint modell
Vizsgaóráját mutatta be Drozdik-Popovi ć Teodóra, Cini Zoltán és
Kurcinák Árpád.
Ezután a tanárok kiállítást tekinthettek meg a tanszéki könyvtár új könyveibő l, kiadványaiból.
Az általános iskolai tanárok szekciója
Jung Károly: Mátyás király a magyar és a délszláv néphagyományokban
Cseh Márta: Új vagy megújuló helyesírással nézünk-e szembe?
(Az akadémiai helyesírási szabályzat folyamatban lév ő változásairól —
mű helymunka)
Hózsa Éva: „A tankönyv választ minket?" (A hatodikos olvasókönyv néhány szövege — m űhelymunka)
Az el őadásokat beszélgetés és vita követte a következ ő témakörökb ő l: Az
új tankönyvek használata, nyitódó tankönyvtípusok, a házi olvasmány problénіaköre, az egyéni tervezés lehet őségei és néhány aktuális kérdés.
A középiskolai tanárok szekciója
Bence Erika: Az irodalom mint hálózatos szövevény
Toldi Éva: Sinkó Ervin életm űvének korszer ű olvasási lehet őségei
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Horváth Futó Hargita: Kép és szöveg korrespondenciája az irodalmi szövegekben
Az előadásokat beszélgetés és vita követte: Útkeresés és kiútkeresés id őszerű problémái; a történetiség és az oktatás hagyománya címmel.
A második találkozó programja:
Plenáris előadások:
Bertók Rózsa: A tanár-diák reláció, korszer ű tanítási modellek
Ivanovi ć Josip: Bevezetés az interaktív pedagógiába
Láncz Irén: Új szempontok az alaktanban és a mondattanban
Az érdekl ődők alkalmi kiállítást tekinthettek meg a könyvtárban a tanszék új könyveib ő l.
Az általános iskolai tanárok szekciója
Bence Erika: Városregények és -novellák a vajdasági magyar irodalomban
(A nyolcadik osztályos tanterv szöveginterpretációs lehet őségei)
Kovács Rácz Eleonóra: Szólások és közmondások az oktatásban
Az el őadásokat követ ő beszélgetés és vita témái az Új módszerek; az értékelés lehetséges módszerei voltak.
A középiskolai tanárok szekciója
Katona Edit: A metaforáról — kognitív nyelvészeti szempontból
Ispánovics Csapó Julianna: A b ű n színrevitele —Madách Imre és Csillag
Károly szövegeinek összehasonlító vizsgálata
Utasi Csilla: Janus Pannonius költészete a középiskolában
A beszélgetés és vita az Interdiszciplinaritás és irodalonіtaіítás témakörben zajlott.
Rendhagyó órák a tanszéken
Március 19-én dr. Bertók Rózsa, a Pécsi Tudományegyetem Filozófia
Tanszékének tanára Pedagógusetika címmel tartott el őadást.
Március 30-án dr. Kulcsár Szabó Ern ő , akadémikus, az ELTE Magyar
Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója, az Összehasonlító
Irodalom- Kultúratudományi Tanszék tanszékvezet ője a Mennyire új a legújabb magyar költészet? címmel tartott el őadást.
Május I 1-én Márton László, Nemes Z. Márió, Krusovszky Dénes: Próza,
költészet, kacagás címíí el őadásának volt vendéglátója tanszékünk a József
A tt ila Kör vajdasági körutazása során.
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Május 27-én dr. Juhász Dezsö egyetemi tanár, az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének igazgatója, a Nyelvtörténeti,
Szociolingvisztika, Dialektológia Tanszék tanszékvezet ője volt a tanszék
vendége. El őadásának témája: A magyar tájnevek világa.
A tanszéki jubileumi ünnepség vendégei köziil október 21-én dr. Kiefer
Ferenc akadémikus A magyar igeköt ők szemantikája címmel tartott el őadást,
dr. Kemény Gábor egyetemi tanár pedig: Ellentétes tendenciák az ezredforduló magyar nyelvhasználatában címmel.
Dr. Wacha Imre nyugalmazott egyetemi tanár október 22-én megtartott
el őadásának témája a Szövegakusztika volt.
December 2-án dr. Voigt Vilmos A magyar szemiotika az elmúlt ötven
évben címmel tartott el őadást.
December 7-én a pécsi Tudományegyetem két vendége tartott el őadást:
dr. Orbán Jolán egyetemi tanár Írásszenvedélyek—Mallarmé, Derrida, Hantai címmel, valamint dr. Boros János egyetemi tanár Az irodalmi kultúra
felé— Richard Rorty kulturális politikája címmel.

Megemlékezés
Április 22-én dr. Bori Imre halálának évfordulója alkalmából a tanszék
tanárai, munkatársai és hallgatói megemlékezést tartottak, melyen Harkai
Vass Éva méltatta Bori Imrét, az irodalomtörténészt és tanárt:
Tisztelt egybegy ű ltek —család, kollégák, barátok, ismer ősök!
Bori Imre halálának 5. évfordulóján gy ű ltünk ma itt össze. Dr. Bori Imre
egyetemi tanár, akadémikus halálának 5. évfordulóján — mondhatnám hivatalosan, hivatalos pontossággal, de a rideg hivatalosságnál jóval többet
mond és melegebben hangzik az, hogy Bori tanár úr, ahogyan neveztük őt.
Hiszen ha végigtekintek Önökön, magunkon, nem mást Iátok, mint azt, hogy
jóformán mindannyian (vagy majdnem mindannyian) Bori tanár úr hallgatói, tanítványai voltunk. S őt, még el ő bb, mint miel őtt ez tudatosodott volna
bennLink, hiszen korosztályom és sok más korosztály is az ő középiskolai
tankönyveiben — Az irodalonc életében és Az irodalom könyvében — találkozott el őször módszeresen a modernség jelenségével, s ismerkedhetett meg
szövegszer űen azokkal a „modern borzongásokkal", amelyekre a Tanár Úr
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud költészetének példái alapján, illetve a modernség hajnalától, a 19. század végi magyar írók, költ ők (az id ős Arany és
Jókai, Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy Jen ő) szövegeitől kezdődően mutatott — azt is mondhatnám: érzett — rá.
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Az irodalmi nyilvánosság az idén Radnóti-centenáriumot ünnepel. Mi pedig itt, a Tanár Úrhalálának évfordulója kapcsán a száz éve született költ ő és
monográfusa egymásra találására emlékeziink: arra a pillanatra, amikor Bori
Imre, a 35 éves irodalomtörténész 1964-ben doktori címet szerez az épp 35
évet élt Radnóti költészetér ő l írott értekezésével, amelynek a következ ő évben
(a Tanár Úr ezt mindig így írta: esztend őben) könyv alakban való megjelenése
monográfiák sorát nyitja meg: Juhász Ferencr ől, Nagy Lászlóról, Fiist Milánról, Kassák Lajosról, Krúdy Gyuláról, Móricz Zsigmondról, Kosztolányi
Dezsőről — és persze Szenteleky Kornélról, Fehér Ferencr ő l, Sinkó Ervinrő l,
valamint Krležáról és Ivo Andri ćról (felsorolni is sok: több mint egy tucat),
jelezvén Bori Imre irodalomtörténészi érdekl ődésének irodalmi és kulturális
koordinátáit: a modern magyar irodalom, a vajdasági (akkor még jugoszláviai) magyar irodalom és az ezt körülvev ő délszláv irodalmak kontextusát.
Ahogyan Radnóti életének és m űvészetének súlypontját a „pogány örömöktő l" a halál félelmetes árnyáig vezet ő versek, verseskötetek képezik (beleértve a 20. századi magyar líra legkülönösebb és legtragikusabb módon
előkerült szövegét, a bori notesz költeményeit is), Bori tanár úr életének és
életm űvének súlypontját az a könyvtorony képezi, amely azon a mindannyiunk által ismert, nevezetes fotón látható. A vajdasági magyar irodalomban
nem sokan készíttethetnek magukról ilyen „könyvtornyos" fotográfiát...
„A filológiai aprómunka még nem derítette fel a fiatal Radnóti teljes termését, s alighanem a köteteibe fel nem vett versek sora is foghíjas. Így a kezdő költő arcélének formálódását is nagyon hiányosan kísérhetjük csak, meg
kell elégednünk az eddig publikált anyag egy tendenciózusan megválogatott
gyűjteményével" —írja Bori Imre Radnóti-monográfiájának el őszavában.
1965 ótatöbb Radnóti-monográfia is született— legutóbb, 2005-ben jelent meg
Ferencz Győző Radnóti Miklós élete és költészete című vaskos kötete, amely többek között Radnóti Miklósné, Fanni jóvoltából eredeti fonásokra is támaszkodva
fedi felés interpretálja a korai Radnóti-líra el őbb említett fehér foltjait: különféle
füzetekbe jegyzett és meg őrzött szövegeit, s vizsgálja élet és m ű összefliggéseit. De a költőről íródott régebbi és újabb monográfiákba beépiilt, beleíródott
Bori Imre Radnótiról szóló disszertációjának (kés őbb monográfiájának) adata is,
bizonyítván, hogy a Bori-opus irodalomtörténeti részletei és eredményei a mai
egyetemes magyar irodalomtörténet-írás lapjain élik további életüket.
Mi is így — irodalmunk fontos, megkerülhetetlen fejezeteként — emlékezünk Bori Imre életm űvére és tanári-irodalomtörténészi alakjára. Mégpedig
— az eddig elhangzottak szellemében — Radnóti-verssel.
A megemlékezés végén Bába Anikó, a Magyar Tanszék hallgatója Radnóti Tajtékos égcím ű kései költeményét mondta el.
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Versenyek
Engi Georgina az április 11-13-án Szombathelyen megtartott 29. Országos Diákköri Konferencia tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai szekciójának különdíjasa lett a Tankönyv, korszellem, szövegi ІІterpretáció a vajdasági magyartanításban cím ű dolgozatáért. Témavezet ők: Hózsa Éva és
Horváth Futó Hargita. Engi Georgina a Kecskeméti F ő iskola és a budapesti
Károli Gáspár Református Egyetem különdíját, konferenciameghívásait és
egyhetes, három személyre szóló budapesti kollégiumi tartózkodást érdemelt ki.
Pintér Noémi harmadéves hallgató április l7-én és 18-án részt vett a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen Kecskeméten, a Tanítóképz ő Fő iskolai
Karon. Pintér Noémi az el őkelő ötödik helyezést érte el a versenyen, és ezzel
Kazinczy Emlékérmet szerzett. Kísér őtanára Molnár Csikós László volt.
Gyantár Edit harmadéves hallgató november 13-án és 14-én részt vett a
Kossuth Szónokversenyen, Budapesten, az Állam- és Jogtudományi Karon.
Kísérőtanára Molnár Csikós László volt.
A Szabadkai Magyar F őkonzulátus által 2009-ben kiírt Tudomány Napi
tanulmánypályázaton Janovics Mária harmadik díjat kapott, Boldizsár Anna
negyedéves hallgató dicséretben részesült.
Díjak
Bence Erika a Cédrus M űvészeti Alapítvány Nívódíját kapta.
Harkai Vass Éva Híd Irodalmi Díjat kapott.
Káich Katalin a Vajdasági Egyetemi Tanárok és Kutatók Egyesületének
életm ű díját kapta.
A tanszék tanárai és munkatársai 2009-ben a következ ő tudományos
tanácskozásokon és rendezvényeken tartottak el őadást:
— „A párbeszéd helyzetébe kerülni ". Hajnóczy Péter (újra)olvasásának
lehetőségei. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Modern
Magyar Irodalom Tanszékének konferenciája. Szeged, 2008. nov. 20-21.
Faragó Kornélia: Dialogikus várakozások (Hajnóczy Péter prózája)

Tanulmányok, Újvidék, 2009. 42. fiizet, 107--128.

121

— Az utazó tekintete. A transzkulturális létállapot és a szöveg. Konferencia a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kará нak Összehasonlító Irodalom- és Kulrín°atudományi Tanszéke és a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet szervezésében.
Miskolc, 2008. nov. 21-22.
Faragó Kornélia: A viszonosság alakzatai (Transzkulturális jelentésélmények)

—.Iezik i identitát. Kjižev Пost na nnadarskorna jeziku. — Nyelv és identitás. Irodalom niagyar nyelven. Vajdasági Míível ődési Intézet. Újvidék, 2008. dec. 18.
Faragó Kornélia: Time i poetike a savremenoj vojvo đanskoj književnosti
na mađarskom jeziku --Témák és poétikák a jelenkori vajdasági magyar irodalomban
—A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban. A Magyar
Írószövetség Kritikai Szakosztálya. Budapest, nnárc. 6.
Toldi Éva: Az otthonosság és idegenség alakzatai rendszerváltozás idején
a vajdasági magyar irodalomban
— Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztivál — Irodalom Újvidékr ől.
Budapest, áp,: 17-18.
Faragó Kornélia: Költészet és próza a jelenkori vajdasági szerb irodalomban: Franja Petrinovi ć , Ivan Negrišorac, Miloš Latinovi ć és Maja Solar
— The Foursth Scientific-Technical Meeting „InterRegioSci 2009"
Četvrti naučno-stručni skup „ hіteгRegiоSci 2009. "Pokrajinski sekretar jat
za nauku i tehnološki razvoj. Izvrš ііo ve će AP Vojvodine, Novi Sad, ápr. 21.
Csányi Erzsébet: Život-opasnost. Čatova Ijuljaška izme đu granica
— „ ... Ez a sok szépség mind mire való? " Babits Mihály: Esti kérdés. A
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz рПUj Пak Nyelv- és
Irodaloгntudonúmyi h іtézete, Esztergom, ápr. 24-26.
Faragó Kornélia: A kérdés végtelenje (Babits Mihály: Esti kérdés)
—Szegedi Tudományegyetem, Modern Magyar Irodalom Tanszék. Szeged,
máj. 14.
Faragó Kornélia: Vágy és distancia — az átléphetetlen határvonal. (A distancia hermeneutikája Végel László esszéírásában)
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— „Ki merre tart a magyar Shakespeare-kutatásban? Jagonak II. " Nemzetközi tudományos konfére пcia. SZTE., BTK, Angol Tanszék, Szeged тćj.
14—I6.
Csányi Erzsébet: Az írás mint természeten ejtett seb
—A magyar nyelv hivatalos használata a közigazgatásban és az igazságügyben. Sze тіnáгiи n, Palics, niái. 21.
Molnár Csikós László: Magyar személynevek használata Szerbiában
— A Híd irodalmi folyóirat megjelenésének 75. évfórdulója. Ünnepség az
Újvidéki Színházban. Újvidék, máj. 22.
Faragó Kornélia: Hagyomány és megújulás. A Híd a magyar folyóiratkultúrában
— Hogyan olvassuk ma Herceg János m űveit? Durvatáji Herceg János
Napok. Bertha Ferenc Zsebszínház. Zombor mai. 26.
Bence Erika: A Módosulások várostörténeti/magánmitológiai aspektusai
Csányi Erzsébet: Expresszionista ecsetkezelés Herceg Jánosnál
Hózsa Éva: A kis csend(ek) víziói. (Herceg János novelláiról)
Ispánovics Csapó Julianna: Periféria és centrum módosulásai Herceg János esszéiben (1945 el őtt)

— Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. Nemzetközi konferencia. Kolozsvár, jún. 4-7.
Hózsa Éva: Eloldozó játék és kortárs vajdasági magyar dráma
-- A dráma(szöveg) metamorfózisa. Kapcsolattörténetek Kolozsv ćn
Babes-Bolyai Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Tanszék, Kolozsvár, jún. 4--7.

Csányi Erzsébet: Tolnai Ottó „se-m űfajai"
— Végel László szerz ői estje. Szenttamás, Népkönyvtár jún. 12.
Faragó Kornélia: Bevezet ő — „Légy otthon is átutazó." Elszabadulás, kimenekiilés, visszatérés
— Kazinczy-emlékm űsor Szarvas Gábor Nyelvm űvelő Egyesület, Ada,
júп. 10.
Molnár Csikós László: Kazinczy és a nyelvújítás
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— 14. Medunarodni skup slavista (Hrvatsko filološko društvo) Opátia,
jún. 22-25.
Csányi Erzsébet: Modeli jeans prize u vojvo đansko-ma đarskoj, srpskoj i
hrvatskoj književnosti
— Szenteleky-nap. A Sze іiteleky Napok Tаnácsának rendezvénye. Szivác,
aug. 20.
Toldi Éva: Szentelekyre emlékezve Herceg János centenáriumán
— Književnost i identitet: globalno/lokalno. Szimpózium a IV. Újvidéki Nemzetközi Irodalmi Fesztivál — IV. Me đunarodni novosadski književni
festival keretében. Újvidék, aug., 24-27.
Faragó Kornélia: Neidentifikovana globalna subjektivnost. (Kako iznuditi
priznavanje razli č itosti i mnoštva u kontekstu globalizacije?)
—A tömegkommunikáció története. Hajnal István Kör — Társadalomtörténeti Egyesület nenzetközi tudományos tanácskozása, Miskolc, aug. 28-29.
Bence Erika: Asztaltársaság és hírlap. A regényképz ő anekdota forrásai
Mikszáth Kálmán regényeiben
— Az esélyegyenl őség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban —
Jednakost šansi kao rezultat integrac~ e u obrazovanju. Nemzetközi Konferencia. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelv ű Tanítóképz ő Kar Szabadka,
szept. 17-19.

Bence Erika: Társm űvészetek, rokon diszciplínák az irodalom oktatásában
Horváth Futó Hargita: Horváth Futó Hargita: Olvasás és esélyegyenl őség
Hózsa Éva: Intertextuális furfang és az irodalmi felzárkóztatás elkanyarodásaiapedagógusképzésben

Is$novics Csapó Julianna: Kreativitás-fejlesztés a kutatásmódszertan
eszközeivel

— Csépe Imre Emléknap. Kishegyes, szept. 23.
Toldi Éva: A fiatalok új hangja (Fehér Ferenc és az 1950-es nemzedék)
— „A lélek hossza." Levél a hitveshez-konferencia a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudomá нyi Karának rendezésében. Abda, szept.
25-2 7.

Faragó Kornélia: A teoretikus érzékek térideje. (Radnóti Miklós: Levél a

hitveshez)
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— Zene — beszéd — irodalom. Projektkonferencia. A Vajdasági Magyar
Felsőoktatási Kollégium, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelv ű Tanítóképz ő Kara és a Pécsi Akadémiai Bizottság I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága Irodalomelméleti Munkabizottságának a szervezésében.
Szabadka, szept. 28.
Horváth Futó Hargita: Zene, szöveg, multimedialitás Gion Nándor regényeiben
Hózsa Éva: Ouverture és továbbtétel
—Szarvas Gábor Nyelvm űvelő Napok. Ada, okt. 10.
Molnár Csikós László: A magyar nyelvújítás helye az európai nyelvek
megújulásában
— Kazinczy Ferenc és kora. Jubileumi tudományos konferencia. Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, a DE—MTA Klasszikus Magyar
Irodalmi Textológiai Kutatócsoport, az MTA Irodalomtudományi Intézete, a
Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete. Debrecen, okt. I5-17.
Bence Erika: M űvészeteszmény és irodalomértés Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok cím ű kötetében
Láncz Irén: Szarvas Gáborék Kazinczy nyelvújításáról
Molnár Csikós László: A nyelvújítás utóélete
—Az elbeszélés a 19-20. század fordulóján. (2.) Novellaelemz ő konferencia. Budapest, okt. 16.
Hózsa Éva: Az alakítás mint modell. Theodor Storm: Spáte Rosen (Kései
rózsák) és Csáth Géza eddig ismeretlen novellája

—Él ő antológia (Híd Kör). Szenteleky Napok. Szivác, okt. 17.
Szabó Szilvia: El őszó az antológiához
—A ЅiПkб-dU bírálóbizottságának elnökeként a díj átadása. Újvidék, okt. 21.
Toldi Éva: A Sinkó-díjas Bencsik Orsolyáról
— „Primenjena ligvistika danas — izmedju teorUe i prakse " III. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Újvidék, okt. 31. — nov. 2.
Andrić Edit: Glagolski prefiksi u mađarskom i njihovi ekvivalenti u
srpskom jeziku
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— Témák, formák poétikák a jelenkori magyar irodalomban. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Újvidék, nov. 9.
Bence Erika: Egy (még) névtelen m űfajtípus jelenléte (Márton László,
Schein Gábor és Vasagyi Mária regényírásáról)
Faragó Kornélia: Megnyitó — A hiány konstrukciója a legújabb magyar
költészetben

Harkai Vass Éva: Holt költők, emlékezet, (él ő) hagyomány (Fenyvesi
Halott vajdaságiakat olvasva)
Hózsa Éva: Zendülés, hangszerelés, kortárs „kispróza" (Retró Örkény —
Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó?)
Ispánovics Csapó Julianna: A „n ő i regény" m űformái a vajdasági magyar
irodalomban.
Szabó Szilvia: Az interszubjektivitás körei Térey János Рaulusában
Toldi Éva: „A sanda halál sokféle arca" (Péterfy Gergely: Halál Budán)
Ottó:

—IV Szaketikák Nemzetközi Konferencia — Bizalom. Ethosz Tudományos
Egyesület. Рécs, nov. 12 13.
Bence Erika: A gyermeki perspektíva és beszédmód a(z) (gyermek)irodalomban/oktatásban
-

— Egyetemi Nyelvészeti Napok, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Újvidék, nov. 17-18.
Andri ć Edit: Az idegen szavak adaptációja a szerb és a magyar nyelvben
Cseh Márta: Különös szavak Kazinczy Ferenc munkáiban
Csorba Béla: Gondolatok a nyelvi határtalanításról
Katona Edit: Agrammatikus forma, stíluselem, neologizmus?
Kovács Rácz Eleonóra: Idegen nyelvekb ől származó szavak a magyarban
Láncz Irén: Kazinczy Ferenc európai mintái
Molnár Csikós László: Természetes nyelvújulás és mesterséges nyelvújítás
Pásztor Kicsi Mária: Nyelvújító módszerek a chatelésben.
Rajsli Ilona: A magyar növénynevek fejl ődéstörténetéb ől (A tömörítő jellegű növénynevek)
Tüskei Vilma: A nyelvújítás selejtjei
— Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. A Magyar Tudományos Akadémia és a fels őőri Imre Samu Nyelvi Intézet közös konferenciája,
Collegium Hungaricum. Bécs, nov. 20.
Molnár Csikós László: A vajdasági magyar nyelvhasználat sajátságai
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— Kintín• k határán. Nemzetközi tudományos tanácskozás a Bukaresti
Egyetem I-hmgarológiai Tanszéke és a Roi пáп iai Hгrngarológiai Társaság
szervezésében. Bukarest,. nov. 27 28.
Bence Erika: Interdiszciplináris diskurzusok: kép az irodalmi szövegben
Toldi Éva: A saját és a másság viszonyának reflexiói a vajdasági magyar
irodalomban
-

—A Magyar Nyelvtudonnányi Társaság Magyartanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani
Közpor fának konferenciája. Budapest, nov. 28.
Нбzsa Éva: A magyar nyelv éve — anyanyelv-pedagógiai szekció és m űhelyfoglalkozás
— Susret kultura. Peti nie đunarodni interdisciplinarni simpozijum. Bölcsészettudományi Kar Uvidék, dec. 1.
Andri ć Edit: Oslovljavanja a ma đarskom i srpskom jeziku
Csányi Erzsébet: Népies és urbánus modellek a magyar, szerb és horvát
jeans prózában

Faragó Kornélia: Hermeneutika distance, zakon jezika, otpor tela
Ispánovics Csapó Julianna: Referátum: A magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok alakulása Jugoszláviában/Szerbiában a jugoszláviai magyar irodalom bibliográfiájának a kontextusában
Láncz Irén: Evropski model jezika i književnosti i pokret obnove
mađarskog jezika
Pásztor Kicsi Mária: Upotreba č lana u inforamativnim tekstovima
vojvođanske štampe na mađarskom jeziku (Nével őhasználat a vajdasági magyar sajtó informatív szövegeiben)
Toldi Éva: Interkulturalnost, interpersonalne i narativne strategije u
savremenoj mađarskoj književnosti a Vojvodini
Tüskei Vilma: A magyar és a szerb nyelv szintetikussága és analitikussága az igeköt ők, illetve a prefixumok szempontjából
Irodalom és referenciális igazság. Irodalmi konferencia az MTA Irodalomt іrdonіáнyi Intézetének Modern Magyar Irodalmi Osztálya és az Újvidéki
BTK Magyar fanszékének szervezésében. Budapest, dec. 7--8.
Toldi Éva: Önéletrajz, magánmitológia, történelem Balázs A tt ila prózá—

jában
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A tanszék tanárainak egyéb tevékenysége
Bence Erika
Jún. 28.: Magyar Polgári Kaszinó, Zombor, Vasagyi Mária Pokolkerék
cím ű könyvének bemutatója.
Csányi Erzsébet
Ápr. 16-18.: Szeged: részvétel a XXIX. OTDK Humán Tudományi Szekció Irodalomelmélet І . zsűrijében.
Faragó Kornélia
Júl. 4.: Pódiumbeszélgetés Végel Lászlóval. Dombos Fest, Kishegyes.
Harkai Vass Éva
Január 21.: A Magyar Kultúra Napja, Topolya, (Bevezet ő és a Tanszék
Beszédm űvészeti M űhelyének Sz й év se kell... cím ű költészeti m(isora).
Szept. 23.: Csépe Imre Napok, Kishegyes, a Híd folyóirat bemutatkozása.
Horváth Futó Hargita
Ápr. 11-13.: Szombathely: részvétel témavezet őként a 29. Országos Diákköri Konferencia tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai szekcióján
(Engi Georgina egyik mentoraként).
Ápr. 25.: Óbecse: zs űrizés a XLII. Középiskolások M űvészeti Vetélked őjén (vers- és prózamondás, drámai monológ, megzenésített versek).
Máj. 9.: Újvidék: Zs űrizés a VII. GENIUS diákversenyen.
Nov. 28.: Budapest: részvétel a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ szervezésében A magyar nyelv éve
cím ű anyanyelv-pedagógiai konferencia szekció-el őadásain és m ű helyfoglalkozásain.
Hózsa Éva
Jan. 8. és 15.: Üveghegy, átlényegített szerepkör, kortárs irodalom (el őadás). A Magyar Tannyelv ű Tanítóképző Kar szakmai továbbképzése Szabadkán és Magyarkanizsán.
Márc. 24.: Irodalmi találkozó: beszélgetés Tolnai Ottóval. Magyar Tannyelv ű Tanítóképző Kar, Szabadka.
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Márc. 26.: Szavak a társaságban. A Kosztolányi Dezs ő Napok vendégei:
Karinthy Márton és Spiró György (szervezés és a beszélgetés vezetése), Városi Könyvtár, Szabadka.
Márc. 30.: Zs űrizés a Középiskolások M űvészeti Vetélked őjének szabadkai döntőjén (írásm űvek).
Ápr. 8-10.: Országos Tudományos Diákköri Konferencia — tantárgpedagógia és oktatástechnológiai szekció, Szombathely (Engi Georgina egyik
témavezetőjeként).
Ápr. 23.: Könyvbemutató a Danilo Kiš-konferencia keretében: Tatjana
Rosić : Mit o savrše нoj biografji. Városi Könyvtár, Szabadka.
Ápr. 25.: Radnóti-vetélked ő a vajdasági középiskolások számára (kérdések összeállítása és zs űrizés — az Észak-bácskai Pedagógusok Egyesületének
szervezésében). Városi Könyvtár, Szabadka.
Máj. 22.: Szathmári István A kertész és a csók címíí novelláskötetének
bemutatója a Magyar Írószövetségben (szervezés és megnyitó: Szombathy
Bálint), Budapest.
Jún. 12.: Szül őföldem, Pannónia —szervezés és a beérkezett pályam űvek
zsű rizése, Szabadka.
Okt. 3.: Tantárgyháló — zs ű rizés az Új Kép hagyományos versenyén, Szabadka.
Nov. 3.: A Magyar Tudomány Ünnepe — a Szabadkai Magyar F őkonzulátus pályázatára beérkezett munkák elbírálása, Szabadka.
Nov. 20.: Szathmári István A kertész és a csók cím ű novelláskötetének
bemutatója (bevezet ő), Danilo Kiš Könyvesbolt, Szabadka.
Szabó Szilvia
Júl. 3.: Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal és Karafiáth Orsolyával, Dombos
Fest, Kishegyes.
Jú1.4.: A Híd-kör bemutatása. Beszélgetés Lovas Ildikóval, Dombos Fest,
Kishegyes.
Toldi Éva
Márc. 31.: Magyar Polgári Kaszinó, Zombor, Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva cím ű könyvének bemutatója.
Szept. 1.: Topolyai Múzeum, Herceg János Viharban cím ű könyvének
bemutatója.
Okt. 17.: A Szenteleky Napok Tanácsának elnökeként a Szenteleky Nap
megrendezése.

Tanulmányok, 2009. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék
Studies, 2009. Faculty of Philosophy, Novi Sad
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Andrić Edit
Mennyire szintetizáló nyelv a magyar és analizáló nyelv a szerb? Hungarológiai Közlemények, 2009/1. 112-126.
Csáth Géza novelláinak szerb fordításában tapasztalt átváltási m űveletek
= Csáth járó át járó, konTEXTUS könyvek 3., BTK —Vajdasági Magyar
Fels őoktatási Kollégium Újvidék, 2009. 193-222.
Interkulturalnost u frazeologiji srpskog i ma đarskog jezika = Jezici
i kulture a kontaktu. Zbornik radova, [nstitut za strafe jezike, Podgorica,
2009.241-248.
Dvojezi čnost mađarskih daka a Vojvodini = Višejezi čni svet Melanije
Mikeš. Novi Sad, 2009. 37-55.
U duhu jezi čke i kulturne koegzistencije = Akademija nauka i umetnosti
i Akademska knjiga, Novi Sad, 2009.
Egy Tolnai-vers horvát és szerb fordítása =Világmodellálás, Kód — irodalom — kultúra —régió IV. Újvidék, BTK, 2009 , 23-36.
Bence Erika
A XX. század metaforái. Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar
irodalom köréb ő l. zEtna, Zenta, 2008. [2009.], 201 I.
Másra mutató m űfajolvasás. A történelmi regény a vajdasági magyar irodalomban a XX. század utolsó évtizedében. Napkút Kiadó Kft., Budapest,
2009. 135 I.
Olvasókönyv az általános iskolák 7. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2009. 134 I.
Átváltozások. Képek és képi jelenségek Márton László Minerva búvóhelye cím ű regényében =Szakadás(köz)vetítések. Irodalom és medialitás.
Szöveggyííjtemény 1. Szerk. Rózsa Éva és Samu János Vilmos. Forum
Könyvkiadó —Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelv ű Tanítóképző Kar, Újvidék — Szabadka, 2008. [2009.], 161-171.
A nevek jelölte metaforikus tér Gion Nándor Testvérem, Joáb cún ű regényében = Név és valóság. A VI. Névtudományi Konferencia el őadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22-24. Szerk. Bölcskei Andrea — N. Császi Ildikó.
A Károk Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke,
Budapest, 2008. [2009.], 527-533.
A történelem szociokulturális vetülete. Gion Nándor: Ez a nap a miénk
= Súlyok és hangsúlyok. Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról
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(1989-2009). Szerk. Szondi György - Vincze Ferenc. Napkínt Kiadó, Budapest, 2009. 255-267.
Történelmi kulisszák el őtt: várostörténeti tabló. Herceg János Módosukisok cím ű regényéről = A Gerard írójáról. Újraolvasva és emlékezve a száz
éve született Herceg Jánosra. Szerk. Bordás Gy őző . Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009. 58-63.
Szentelekytől Aaron Blummig. Írói nevek a vajdasági magyar irodalomban = Névváltoztatás - társadalom - történelem. Acsaládnév-változtatások
történetei id őben, térben, társadalomban. Szerk. Farkas Tamás és Kozma István. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. 186-194.
Társm űvészetek, rokon diszciplúlák a magyar irodalom oktatásában. Vajdasági helyzetkép =Az esélyegyenl őség és a felzárkóztatás vetiiletei az oktatásban 1. Általános kérdések - (anya)nyelvi oktatás. Szerk. Bene Annamária.
Forum Könyvkiadó -Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelv ű Tanítóképző
Kar, Újvidék - Szabadka, 2009, 138-147.; Ua. =Pedagógusetika. Válság váltás - változás - változtatás - tolerancia és globalizáció kérdéskörei a tanári gyakorlatban. Tanulmányok az oktatás köréb ő l. Szerkesztette: Dr. Bertók
Rózsa, Bécsi Zsófia et al. Ethosz, Pécs, 2009. 43-51.
Műfajváltozatok és -diskurzusok: a XIX. századi történelmi regény. Tanulmányok, 2008. [2009.), 41. 77-95.
Alulstilizáltság és jelentés Háy János novellisztikájában. Hungarológiai
Közlemények, 2009/1. 127-134.
Utazás a „cselekv ő" természetben (Mészoly Miklós: Sutting ezredes tiindöklése). Hungarológiai Közlemények, 2009/2. 73-81.
.
Hagyománykövetés és XXI. századi verses regény. Schein Gábor: Bolondok tornya. Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 76-84.
A történelem tükröz ődései (Spiró György: Messiások). Híd, 2009/3.
102-108.
Az irodalom mint alakulástörténeti szövevény. Iskolakultúra: Veszprém,
2009/3-4. 147-152.
Ondrok (Oravecz Imre: Ondrok gödre). Forrás: Kecskemét, 2009/4.
112-115.
Emigrációs nemzedéktörténet (Nagy Abonyi Árpád: Budapest, retour).
Híd, 2009/5. 103-108.
Mitologije ravni čarskih gradova. O aspektu ma đarskog (istorijskog)
romara u Vojvodini. Rukovet, 2009/5-6. 65-69.
Többes kötő désben (Vasagyi Mária: Pokolkerék). Híd, 2009/10. 105-112.
Társm ű vészeti diskurzusok irodalomórán. Iskolakultúra: Veszprém,
2009/11. 129-134.
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A történelem mint mese, képtelenség és hazugság. Híd, 2009/11-12.74-85.
Gyermeki perspektíva a(z) (gyermek)irodalomban/oktatásában = Bizalom. IV. Szaketikák Nemzetközi Konferencia. Reziimékötet. ETHOSZ,
Pécs, 2009. sz. n.
Előszó helyett. Irodalmunk történetének paradigmatikos eseménye =
Deák Ferenc: Légszomj. Életjel, Szabadka, 2009. 8-11.
Csányi Erzsébet
Freestyle, bebop: az ütem „legyilkolása." A farmernadrágos próza stilisztikai vetiiletei. Hungarológiai Közlemények, 2009/1. 46-52.
Élet-veszély. Csáth hintája határok között. = Szerk. Csányi Erzsébet:
Csáth járó át járó. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok
metszéspontja. Kontextus könyvek 3. Bölcsészettudományi Kar —Vajdasági
Magyar Fels őoktatási Kollégium, Újvidék, 2009. 133-145.
Mediális transzformációk. A zenei és a verbális kód közti átjárás lehet őségei Tolnai Ottó Rovarházában. = Thomka-symposion. Szerk.: Kisantal Tamás, Mekis D. János, P. Müller Péter és Szolláth Dávid, Kalligram, Pozsony,
2009. 267-272.
A farmernadrágos elbeszél ő . = Hózsa Éva —Horváth Futó Hargita szerk.:
Világmodellálás. Kód — irodalom — kultúra —régió IV. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, 2009. 119-125.
Mediális transzformációk. A zenei és a verbális kód közti átjárás lehet őségei Tolnai Ottó Rovarházában. =Kilátó, 2009. 03. 7-8. 21.
Expresszionista ecsetkezelés Herceg Jánosnál. =Kilátó, 2009. 0 6. 6-7.
Život-opasnost. Čatova Ijuljaška izme đu granica. ("Life - Danger of
Death. Csáth's Swing Between Borders") Book of abstracts the fou rt h
scienti fi c-technical meeting "lnterRegioSci 2009" — Knjiga izvoda iz
saopštenja četvrti nau čno-sztučni skup "lnterRegioSci 2009." Izvršno ve će
AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21. april
2009. 75. (rezümé)
Cseh Márta
Az e-t ő-vel váltó szabad alternánsok viselkedése a vajdasági magyar nyelv ben és lexikográfiánk ebb ől adódó feladatai. Vojvo đanska akademija nauka i
umetnosti. Fond akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskili
disertacija. Doktorske disertacije. Knjiga 2. Novi Sad, 2008. 123 I.
A derék ragozásáról. = Višejezi čni svet Melanije Mikeš. Zbornik a čast
Melaniji Mikeš. Szerk.: P. Vlahovi ć, R. Bugarski, V. Vasi ć . Újvidék, 2009.
81-88.
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Faragó Kornélia
A viszonosság alakzatai. Komparatív poétikák, viszonylati jelentéskörök.
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009.233 I.
Az átléphetetlen határvonal. Vágy és distancia: interkulturális jelentésviszonylatok — On the Road — Zwischen Kulturen unterwegs. Finno-Ugrian
Studies in Austria, Band 7. Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea
Seidler szerk: Wien, LIT Verlag, S., 2009. 257-264.
Beszédperspektívák —verbális térviszonyok. = A dialogikus illúzió a
Szondi két apródjában. Palócföld, Salgótarján, 2008/5-6. 70-75.
Eliminacija interpretacije. Anarhija izbora i egocenrti čno čitanje. Zlatna
greda. VIII/ 84. 2008. október, 7-8.
Beszédperspektívák —verbális térviszonyok. (Arany János: Szondi két
apródja). =Szondi két apródja. A tizenkét legszebb magyar vers 3. Szerk.:
Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2008. 107-116.
Dialogikus várakozások. A kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában. Tiszatáj, 2009/9 15-20.
A kérdés végtelenje. (Babits Mihály: Esti kérdés). = Esti kérdés. A tizenkét legszebb magyar vers 4. Szerk.: F űzfa Balázs. Savaria University Press,
Szombathely, 2009. 103-111.
Transkulturni diskurs. Nepostojanje uzajamnih struktura — Razlike i
sličnosti a mreži razumevanja. XXXIV-1, Godišnjak Filozofskog fakulteta
u Novom Sadu, Novi Sad, 2009.291-298.
Dialogikus várakozások A kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában.
= Tudom, de tudom-e? Hajnóczy Péter m űveinek újraolvasása. Cserjés Katalin szerk. Lectum Kiadó, Szeged, 2009. 34 -43.
Az emocionális töltés ű terek (Mészöly Miklós); A költészet: az élet kizárólagos centruma (Petri György); Az átlépések immanenciája (Konrád
György). = Vickó Árpád: Az illanékony m űfaj. Szerk.: Faragó Kornélia. Forum Könyvkiadó, 2009. 18-21, 34-37, 72-74.
A természetírás geokulturális meghatározottsága. Táj és identitáskultúra.
Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 81-87.
Harkai Vass Éva
A Nyugat-líra mint „talált tárgy" Adalékok a Nyugat lírahagyományának
intertextuális továbbéléséhez. Híd, 2008/12. 70-82.
A tengelytöréses járm ű újbóli beindítása, avagy verset írni csak ne! ne!
ne! (Domonkos István: YU-HU-Rap). Új Forrás, 2009/7. 63-69.
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„Örök" Természet —változó (lírai) kódok. Természeti kód, természetfiguráció —példák a kortárs magyar lírából. Hungarológiai Közlemények,
2009/2.40-47.
69 (Villányi László: Valaki majd). Híd, 2009/10. 112-117.
Minden megvan. Bevezet ő a születésnapi számhoz (Bányai János hetvenedik sziíletésnapjára). Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 7-8.
Holt költők, emlékezet, (él ő) hagyomány (Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva). Hungarológiai Közlemények, 2009/4., 111-119.
Horváth Futó Hargita
Iskola-narratívék (Térpoétikai megközelítés). Bölcsészettudományi Kar,
Újvidék, 2009. 142 1.
Festmények a falon — míívészetközi poétika. Tanulmányok. 2008. [2009.]
127-140.
Csáth Géza nézetei az oktatásról és nevelésr ő l. =Csányi Erzsébet szerk.:
Csáth járó át járó. Csáth Géza az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Fels őoktatási Kollégium, 2009. 181-192.
Olvasás és esélyegyenl őség. = Bene Annamária szerk.: Az esélyegyenl őség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban II. A tehetséggondozástól az
élethosszig tartó tanulásig. Forum Könyvkiadó —Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidék — Szabadka, 2009. 135-141.
Irodalomtanítási stratégiák, szöveginterpretációk, befogadási lehet őségek. Gion Nándor m űvei az oktatásban. = Hózsa Éva— Horváth Futó Hargita
szerk.: Világmodellálás. Kód — irodalom — kultúra —régió IV. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2009. 125-141.
Nyelv- és irodalomtanítás: válságok, váltások, távlatok. Létünk, 2009/1.
170-174.
A tankönyv mint szocializációs faktor. Létiink, 2009/2. 50— б0.
Szöveg-kollégium I. Létünk, 2009/3. 80--89.
Szöveg-kollégium II. Létünk, 2009/4.
Hózsa Éva
A novella Vajdaságban. Vajdasági Magyar Fels őoktatási Kollégium, Újvidék, 2009. 272 I.
Csáth-allé (és kitér ők). Összegy űjtött tanulmányok, esszék, cikkek egy
életmíí mozgáslehetőségeirő l (1990-2009). Életjel, Szabadka, 2009. 164 I.
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Hova lettek a zongorák? (Herceg János novelláiról). _Bordás Gy őző
szerk.: A Gerard írójáról. Újraolvasva és emlékezve a száz éve született Herceg Jánosra. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009. 67-75.
Smaragd asztal(bontás), avagy van-e esély arra, hogy kilépjiink e kett ős
naprendszerb ő l? = Kisantal Tamás, Mekis D. János, P. Müller Péter, Szolláth
Dávid szerk.: Thomka-symposion. Kalligram, Pozsony, 2009. 113-118.
Eloldozó játék és kortárs vajdasági magyar dráma. = Hózsa Éva és Horváth Futó Hargita szerk.: Világmodellálás. Kód — irodalom — kultúra -- régió
IV. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2009. 60-71.
Csáth én-tűzijátéka és a Palics-álomba vezérl ő (villamos)kalauzok. _
Csányi Erzsébet szerk.: Csáth járó át-járó. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Bölcsészettudományi Kar és Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2009. 145-151.
Lomb és átszűrődés (El őszó). = Silling István: Herceg Jánost olvasva.
Néprajzi, míível ődéstörténeti tanulmányok, cikkek. Grafoprodukt, Szabadka, 2009. 5-8.
„Stílusigény" és a szövegmonotónia elevensége. Hungarológiai Közlemények, 2009/1. 78-87.
Folyóparti Én és világnagy zenekar (Verebes Ern ő : Árnyak a tet őtérben).
Műhely, Győr, 2009/2. 72-73.
Az író-figura neme (Tatjana Rosi ć : Mit o savršenoj biografiji. Institut za
književnost i umetnost, Belgrád, 2008.). Létünk, 2009/2. 89-92.
P01 fi gure pisca (Tatjana Rosi ć : Mit o savršenoj biografiji. Institut za
književnost i umetnost, Beograd, 2008.). Rukovet, 2009/5-6. 48-49.
Az irodalomtörténet mint „aparegény". Létiink, 2009/2. 107-109.
A gyermekirodalom oktatásvízióinak dilemmái. = Czékus Géza szerk.: A
tanítóképzés jöv őképe. A 11. Nemzetközi Tudományos Konferencián elhangzott munkák gy űjteménye. Forum Könyvkiadó, Újvidék és Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2009. 360-368.
Intertextuális furfang és az irodalmi felzárkóztatás elkanyarodásai a pedagógusképzésben. = Bene Annamária szerk.: Az esélyegyenl őség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban. Forum Könyvkiadó, Újvidék és Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2009. 115-123.
Ispánovics Csapó Julianna
A jugoszláviai magyar irodalom 2000-2001. évi bibliográfiája. BTK, Újvidék, 2009. 322 I. — (Bibliográfiai Fiizetek; 33-34.)
Csáth Géza Vajdaságban. Újabb adatok egy személyi bibliográfiához.
= Csáth-járó át járó. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok
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metszéspontja. Szerk. Csányi Erzsébet. –, BTK, VMFK, Újvidék, 2009.
241-269. (bibliográfia)
Kutatásmódszertan és bibliográfia a korszer ű felsőoktatásban. = A tanítóképzés jöv őképe. A Magyar Tannyelv ű Tanítóképz ő Egyetem konferenciakiadványa. Magyar Tannyelv ű Tanítóképző Kar, Szabadka, Forum Könyvkiadó, 2009.227-233.

A dekonstrukció dominanciája? (Csillag Károly: Sátán útja, 1898.) _
Hózsa Éva –Horváth Futó Hargita szerk.: Világmodellálás. Kód – irodalom
– kultúra –régió IV. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2009. 72-89.
Az elvágyódás alakzatai Sinkó Ervin korai verseiben. = Godišnjak
Filozofskog fakultetallovi Sad, 2009. XXXIV–I. 231-238.
Az olvasás „feltételezett" kultúrája Bácskában a XIX/XX. század fordulóján. =Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 102-108.
Kiadványaink. =Ötvenéves a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Szerk.
Toldi Éva BTK, Újvidék, 2009. 74-82.
Kreativitás-fejlesztés a kutatásmódszertan eszközeivel = Development of
creativity with the means of the research methodology = Az esélyegyenl őség
és felzárkóztatás vetiiletei az oktatásban II. Magyar Таnnуе lvi Tanítóképző
Kar, Újvidéki Egyetem, Forum, Szabadka, Újvidék, 2009. 159-165.
A bácskai magyar irodalmi kultúra el őtörténetének kutatása a régió magyar könyvkiadása szempontjából c. doktori értekezés expozéja. Tanulmányok, 2009. 38-48.
Papp György-bibliográfia. =Tanulmányok, 2009. 150-188.
Jung Károly
Fehérmájú lányok, nagy orrú legények. Testiséggel összefiigg ő hiedelmi
adatok a bácskai és bánsági magyar és szerb népi kultúrában. Híd, 2009/4.
3-25.

A rituális nevetés nyomai bibliai és apokrif szövegekben. Néhány példa
és értelmezés a proppi nevetéselmélet kapcsán. Híd, 2009/6. 19-29.
Egy szerb Madách-fordító elfelejtett magyar—lélszk v kapcsolattörténeti kutatásai. Svetislav Stefanovi ć és magyar kötődései. I. rész. Híd, 2009/9.42-68.
Egy szerb Madách-fordító elfelejtett magyar—délszláv kapcsolattörténeti kutatásai. Svetislav Stefanovi ć és magyar kötődései. II. rész, Híd, 2009/10.
49-79.

Köznapi és parlamenti átkok. A recens balkáni (szerb és montenegrói
eredetű) átokkultúra néhány jelenségér ől és irodalmáról. Híd, 2009/11-12.
23-48.

136

Válogatott bibliográfia

Apró adalék Bellosics Útmutatójának kiadástörténetéhez. Bácsország.
2009/3, 11-12.
A „rác módú" éneklés, avagy egy Tinódi-locus karrierje a délszláv folklorisztikában. Hungarológiai Közlemények 2009/3. 9-44.
Szent Sabbas (Száva) magyarországi csodája. Egy motívum útja a Bibliától a hagiográfiáig és folklorizációja a szerb népköltészetben. Hungarológiai
Közlemények 2009/4. 120-143.

Katona Edit
Az antropomorfizált fa és a faként konstituálódó ember a költ ő i képekben. Hungarológiai Közlemények, 2009/1. 10-29.

Kovács Rácz Eleonóra
Az anyanyelv fennmaradását befolyásoló tényez ők a vajdasági magyarság körében. Hungarológiai Közlemények 2009/3. 172-188.

Lánci Irén
A tudományos stílus néhány sajátsága. Hasonlatok és metaforák a nyelyelméletekben. Hungarológiai Közlemények, 2009/1. 57-67.
Időkijelölések a szövegben. Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 118-128.

Molnár Csikós László
Divatszavak. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009. 238 I.
A mai magyar nyelvhasználat. =H ű ség az anyanyelvhez. A Szarvas Gábor Nyelvm űvel ő Egyesület kiadása, Ada, 2008. 60-77.
A nyelvek viszonylagos nagysága. =Szarvas Gábor Nyelvm ű vel ő Napok. A Szarvas Gábor Nyelvm űvelő Egyesület kiadása, Ada, 2008. 22-36.
Latin minták a hivatali nyelvhasználatban. Hungarológiai Közlemények,
2008/4. 27-48.
Birtokos személyjeles főnevek a magyaros stílusban. Hungarológiai Közlemények, 2009/2. 30-45.
Sajátos összetételek a mai magyar nyelvhasználatban, Hungarológiai
Közlemények, 2009/3. 129-139.

Pásztor Kicsi Mária
Stilisztikaí helyesség a média nyelvében. Hungarológiai Közlemények,
2009/1. 88-100.
Az aktuális mondattagolás vizsgálata a szerb nyelvészetben. Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 154-171.
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Rajsli Ilona
Szólások és közmondások Pázmány Péter nyelvhasználatában. Trend Kiadó, Óbecse, 2009. 153 I.
Média, medialitás. =Szakadás(köz)vetítések. Szöveggy űjtemény 1. Szerk.:
Hózsa Éva és Samu János Vilmos. Forum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki
Egyetem, Magyar Tannyelvíí Tanítóképz ő Kar, Szabadka 2008. 13-20.
A szinesztéziás jelz ők fejl ődéstörténetéb ő l. Hungarológiai Közlemények,
2009/1. 68-78.
A népi gyógyászat nyelvi emlékei Lippay János Posoni kert cím ű m űvében. Létünk, 2009/3. 20-30.
A Magyar Tanszék évkönyvének 40 esztendeje. =Ötvenéves a Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszék. Szerk. Toldi Éva. BTK, Újvidék, 2009. 65-70.
Egy 17. századi jezsuita tudós szerz ői és nyelvi attit űdje (Lippay János
Posoni kert cím ű művérő l). Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 140-154.
Szabó Szilvia
A hovatartozási szerkezetek elbeszélése a jelenkori magyar prózában. Tanulmányok, 2008. [2009] 164-170.
Az ismerőshöz való odatartozás idegensége. =Bordás Gy őző : A Gerard
írójáról. Újraolvasva és emlékezve a száz éve született Herceg Jánosra. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009. 51-57
Kultúrantropológiai tekintet által determinált szövegvilágok. Híd, 2009/1.
11-24.
„Transznacionális" kulturális diskurzusok. Híd, 2009/3. 57-66.
Az önmegértés lehetetlenségének tere. Híd, 2009/5. 71-76.
Szalma Lajos kertje mint lehetséges Éden-vízió. Természetvonatkozások
Grecsó Krisztián Tánciskola cím ű regényében, Hungarológiai Közlemények,
2009/2. 113-121.
A Szanatóriumi elégia dialogi(szti)kus olvashatósága. Hungarológiai
Közlemények, 2009/3. 64-75.
A hermeneutikai önolvasást textualizáló n ő-leltár. Híd, 2009/11-12.
145-151.
Toldi Éva
„Gerard nem nézett vissza". Antiutópia és disztópia Herceg János regényeiben. = A Gerard írójáról. Újraolvasva és emlékezve a száz éve sziiletett
Herceg Jánosra. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009. 5-15.
Misztikum és haláltánc. Herceg János els ő kötetének új kiadásához. _
Herceg János: Viharban. Életjel, Szabadka, 2009. 87-103.
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Saját otthonok. Németh István: Akik az id őket szolgálták. Híd, 2009/1.
83-88.
„Nyereg alatt puhított húst esznek-e, avagy bölényekkel viaskodnak"
(Egy dunai kultúrterv margójára). Vár, 2009/1. 44--50.
V ízió és földszagú őserő (Herceg János novelláinak prózapoétikai jellemző i). Agria, 2009/2. 83-89.
Az otthonosság és idegenség alakzatai rendszerváltozás idején a vajdasági magyar irodalomban. Kortárs, 2000/6. 96-109.
„Ha összeomlik, gyom virít alóla." Természetszemlélet Juhász Erzsébet
prózájában. Hungarológiai Közlemények, 2009/2. 88-96.
A káosz riadalma (Vasagyi Mária: Pokolkerék). Híd, 2009/8.63-70.
Szentelekyre emlékezve Herceg János centenáriumán. Híd, 2009/10.
128-131.
Sopstveno i strano it savremenoj madjarskoj književnosti u Vojvodini.
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2009. XXXIV-1.299-308.
Az idegenség alakzatai (Juhász Erzsébet prózájáról). Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 84-93.
A Sinkó-díjas Bencsik Orsolyáról. Tanulmányok. 2009. 42. füzet, 17-18.
Utasi Csilla
Az önéletrajzi tér Csáth Géza A vörös Eszti cím ű elbeszélésében. =
Csáth járó át járó: Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok
metszéspontján, szerk. Csányi Erzsébet, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Fels őoktatási Kollégium, Újvidék, 2009 (KonTEXTUS könyvek
3.) 153-160.
Heltai Gáspár Száz fabula címíí gy űjteményének lezáró kerete. Hungarológiai Közlemények, 2009/3. 93-101.

MEGEMLÉKEZÉSEK
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IN MEMORIAM

Papp György
(1941-2009)
Nagy veszteség érte tudományos és m űvelődési életcinket. Január 20-án 68
éves korában elhunyt dr. Papp György, az í ►jvidéki Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.
Amikor nyugállományba vonult, még reménykedtünk, hogy lesz alkalmunk találkozni vele a tanszéken, hogy továbbra is mindenkor számíthatunk
rá, munkájára, tapasztalataira, nagy tudására, és bár nem tanít majd, mint
eddig is, hozzá fordulhatunk szakmai kérdésekben, és jókat beszélgethetünk
majd vele, mint addig is. Nem így történt. Már nem jött a tanszékre, nem lehetett közöttünk. Id őnként azonban felhívtuk, és a közelmúltig tapasztalhattuk, hogy munkakedvét nem gy őzte le az alattomos betegség. Most azonban
búcsúznunk kell tő le, és fájdalommal, szomorúan kell tudomásul vennLink,
hogy elragadta a halál.
Papp György a Magyar Tanszéken szerzett oklevelet, és szül ővárosában,
Magyarkanizsán kezdett tanítani középiskolai tanárként. Sokszor mesélt arról,
hogy miként alakultak az órák a szakközépiskolában, hogyan szerettette meg
az irodalmat, és hogyan vezette be nyelvcink rejtelmeibe azokat a diákokat,
akiket egész más érdekelt. És olyan boldog volt, hogy még évtizedek elmúltával is volt visszajelzés az immár feln őtt volt diákoktól, hogy mennyi mindenre megtanította őket. És nevel ői tevékenységét is értékelni tudták. Mert
nevelt is, irányított is, volt olyan diákja, aki neki köszönve lett magyartanár.
A 70-es években visszajött a tanszékre, immáron munkatársként, s közben
hallgató is lett, mert a tanszéken tanult a harmadik fokozaton. Id ősebb volt nálunk, de nem tartotta méltóságon alulinak, hogy intézményes keretek között
velünk tanuljon. A magam nevében mondom, de biztosan egyetértenek velem
csoporttársaim is, hogy szép id őszak volt számunkra a stúdium, kollégánk jó
hangulatot tudott teremteni, és szívesen voltunk társaságában. Azután haladt
a ranglétrán, 1990-ben doktorált, 1991-ben docens lett, 1996-ban rendkívüli
tanár, majd 2001-ben nevezte ki a kar egyetemi rendes tanárrá.
Papp Györgynek sok minden köszönhet a tanszék. Az ő közrem ű ködésével és irányításával indult el a munka a fordítói szakon, ő álmodta meg a
tantárgyakat, tartalommal is ő töltötte meg őket, és néhányat ő maga tanított.
Ma már nem létezik ez a szak, de megmaradtak a tantárgyak, melyek programját nemrégen Papp kollégánk készítette el.
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Ő lett a nyelvm űvelés és a helyesírás tanára is, és ezeknek az alkalmazott
nyelvészeti diszciplínáknak kutatója is lett. De sokoldalúsága és szerteágazó
érdekl ődése másfelé is vitte: a fordítástudomány és a kontrasztív nyelvészet
körébő l figyelmet érdeml ő tanulmányok egész sorát jelentette meg, emellett frazeológiával, névtannal és néprajzzal is foglalkozott, és szótári munkálatokban is részt vett. Mindegyik terület a szíviigye volt, kett őt azonban
kiemelnék közülük. Az egyik a frazeológia. Doktori értekezését is ebb ő l a
témakörb ő l írta Ko іііmunikációs szimbólumok — szimbolikus kommunikáció
— Szólások használat-elmélete címmel. Jól ismerte szólás- és közmondáskincsünket, nemcsak a sokak számára ismerteket, hanem a helyieket is, és
nem volt olyan szituáció, amelyben ne mondott volna egyet-kett őt, sokszor
a hozzá kapcsolódó történettel együtt. Nagy álma volt a Vajdasági frazeológiai szótár elkészítése. Anyaga volt hozzá b őven, és Penavin Olga tanárn ő
gyűjteményének örököse is ő lett. Elképzeléseirő l többször beszélt velünk,
és értekezett is róla, a szótárkészítés lehetséges módját, a hatalmas anyag
feldolgozásának mikéntjét is kidolgozta. De munkája befejezetlen maradt.
Mint ahogyan a bánáti földrajzi nevek feldolgozása és közzététele is — ez volt
többek között a másik nagy terve. Ennek ellenére nagyon sok tanulmánya,
külföldi és hazai tudományos tanácskozásokon elhangzott el őadásának szövege őrzi számunkra sokoldalú nyelvészi tevékenységét.
Papp György azok közé a kivételes egyéniségek közé tartozott, akik sok
mindennel foglalkoznak, ő is sok mindent vállalt, és ennek figyelemre méltó
eredményei vannak szül ővárosának m űvel ődési életében és a tudományos
életben egyaránt. A nyelvészetnek több területe érdekelte, és ezt jól tükrözik tanulmányai, cikkei, tudományos tanácskozásokon elhangzott el őadásai,
amelyek többek között a nyelvm űvelés és a helyesírás, a fordításelmélet és
-kritika, a nyelvjárások, a földrajzi nevek és a frazeológia köréb ő l születtek.
A nem teljes, tehát válogatott bibliográfia adatai szerint mintegy száz tanulmánya jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban, mintegy negyven tudományos tanácskozáson vett részt, ezek közül húszat a szomszédos országokban szerveztek. Sokszor egyedül ő képviselte a konferenciákon a tanszéket.
Részt vett továbbá három szótár és a Jugoszláv Enciklopédia készítésében
(az Enciklopédia két kötetnek majd félezer szócikkét fordította magyarra),
és nemcsak újságot szerkesztett, hanem közel húsz könyvet is.
Papp György tanulmányait és cikkeit újraolvasva felt ű nik, hogy milyen
jól érzékeli azokat a problémákat és okokat, amelyek akadályt gördítenek a
kutatásaink elé. Amikor a MTA Nyelvtudományi Intézetével közösen megindultak az él őnyelvi kutatások, összegezte, hogy hol is állunk, és többek
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között koncepciós meg fölfogásbeli okokban látta például, hogy egy id őben
távol keriiltünk az él őnyelvi problémáktól. Meg abban, hogy nálunk is divatosabb kutatási irányok kerültek el őtérbe, bár azok is hozzáján і ltak nyelvünk
és nyelvhasználatunk jobb megismeréséhez. A nyelvjárási és nyelvszociológiai kötődésű témát eredetileg nyelvm űvelési célok hívták életre, bár aztán
igencsak eltávolodott t őle a kutatás, mert a modern nyelvészet álláspontjai
nem egyeztethet ők össze a nyelvm űveléssel. Papp kollégánk azonban erre
nem volt tekintettel, és sajnálattal állapította meg, hogy a „nyelvm űvelés által
megcélzott" hazai magyar nyelvál lapotról keveset tudunk, „pedig ez az állapot
estérő l reggelre Dévaként bomlasztja össze nyelvm űvelésiink szívós munkával építgetett várait". Valamennyiiink számára ismert tény, hogy a vajdasági
nyelv heterogén, azt azonban, hogy a köznyelv felé forduló egyén nyelvérzéke, normatudata milyen sajátos jelenségeket produkál, ő foglalta össze.
Ő körvonalazta az Egyetemi Nyelvészeti Napok koncepcióját és feladatait: hogy törődniínk kell nyelvészeti értékeinkkel, nyelvhasználatunk id őszerű
kérdéseivel, a kisebbségi státus, többnyelv űség, nyelvi változás törvényszerűségeivel, elméleti összefüggéseivel, ápolnunk kell a kapcsolatokat és az
együttm űködést a Kárpát-medencei intézményekkel meg kutatócsoportokkal,
serkentenünk kell a nyelvészeti érdekl ődésű hallgatóink kutatásait és bemutatkozását is. Ezeket a feladatokat a jöv őben nélküle kell megoldanunk. És ő
fogalmazta meg a tanácskozások célkit űzésit is, alaposan megindokolva a témaválasztást. Neki köszönhet ő, hogy minden alkalommal az éppen id őszerű
kérdéseket jártuk körül, és talán el őbbre is vittük szakterületeink ügyeit, amikor kollégánk témajavaslatát elfogadva környezetiink nyelvi, szókészleti, tájnyelvi hagyatékáról, anyanyelvünknek a környezeti nyelvekhez viszonyított
tipológiai jellemzőiről, fordításról, hatékony nyelvoktatásról, névtudományi
kérdésekrő l, nyelvi változásokról vagy másról tanácskoztunk.
Nevéhez sok más is fűződik, évrő l évre ő vezette az iirményházi fordítói
műhelyt, Magyarkanizsán nyelvjárási és néprajzi táborokat szervezett diákok és egyetemisták részére, a Szociográfiai M űhely megteremtése is neki
köszönhető, csakúgy, mint a Cnesáé.
Sokoldalú tevékenységét nemcsak nálunk ismerték el, hanem Magyarországon is. Ezt bizonyítják a díjak és elismerések: a kiemelked ő pedagógusnak járó díj (1971), a Vajdasági Szakfordítók Egyesületének oklevele (1988),
a Cs ű ry Bálint Emlékérem (1989), a Kazinczy Ferenc Díj (1989), Kanizsa
Község Októberi Díja (1992, 1996), a Bazsalikom M űfordítói Díj (1997), a
Gyémánttoll Újságírói és Szerkeszt ő i Díj (2003), a Kiss Lajos Díj és Emlékérem (2005) és a Lotz János Emlékérem (2006).
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Papp György tagja volt a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak, a
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a MTA Köztestületének, a Szerbiai
Alkalmazott Nyelvészek Társaságának, továbbá elnöke volt a Csuka Zoltán
M űfordító Mííhely Tanácsának.
A 2007-ben tartott nyelvészkonferenciára már nem tudott eljönni, de el őadásának szövegét elküldte, ugyanis a szaknyelvi terminológia is foglalkoztatta, amelynek id őszerű gondjait összefoglalta. Azért javasolta e témát a résztémákkal együtt, mert, mint írta, nem kell külön bizonyítani, „hogy a jól kim űvelt
szaknyelv nemzeti (tartalmában) és nyelvközösségi (k(llemében) kincs, mert a
tudományos-szakmai gondolkodás mindenkori lenyomata", ugyanakkor mindennapi, sőt negatív vonatkozásai vannak, s ez teszi id őszerűvé a vele való
foglalkozást, nálunk különösen, mert kisebbségben élünk, és ebb ől „a szaknyelvi kommunikációra nézve több bökken ő is következik". Ezt foglalta össze,
valamint kitért a kommunikációs közeg, tudományos-szakmai kommunikáció
és a szakszöveg, a nyelvi valóságháttér és a terminológiai jelek természetének
kérdésére. A tanszéken tehát ezzel a munkájával szerepelt utoljára.
Az empirikus kutatások Papp György munkásságában összekapcsolódtak az elmélettel, és ennek köszönhet ő, hogy — legyen szó bármelyik általa
m űvelt területrő l —, olyan fontos elméleti megállapításai vannak, melyekre érdemes odafigyelni. Valamire azonban nem maradt ideje: a szintézisre.
Tanulmányait különböző folyóiratokban és tanulmánykötetekben kell keresniink. Reméljtik, lesz rá mód és alkalom, hogy több kötetbe gy űjtve lássuk
az immár lezárult életm űvet. Ez gazdagítaná a magyar nyelvtudományt. A
nyelv iránt érdekl ődők és hallgatóink is sokat tanulhatnának bel őle.
Kedves kollégánk emlékét meg őrizziik.
Láncz Irén

„A kifejezés közös kincsének tündökl ő szivárványa"
Vannak dolgok, amelyekrő l nem lehet írni. Nem lehet, vagy nem akarjuk
számítá.ha venni. Aztán vannak gesztusok, amelyek elárulnak benniinket,
amelyeket örököltünk, és gesztusok, amelyeket tanultunk, bizonyos tekintetben ezeket is örököltük. És ezekr ő l már lehet írni: hogyan viszonyulunk egyegy témához vagy diákhoz, milyen hanghordozással válaszolunk valamire,
illetve hogyan tudunk mindenhez úgy köt ődni, hogy a tréfálkozó kérdez ő is
érezze, méltó választ kapott mindenféleképpen. Az ő köteked ő, bizonytalanságot eláruló mondatának is van összefüggése a világegyetem dolgaival. Ezt
meg lehetett tanulni a tanár úrtól.
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Vannak pályák és apályán hálátlan feladatok, mint amilyen a fordításkritika, amikor az ember olyan különleges dolgot m űvel, hogy két könyvet olvas
egyszerre. Még lelkiismeret-furdalás is gyötri, vajon érdemes-e, szabad-e,
etikus-e a nemzetnek ajándékozott szellemi táplálékot a filológia górcsöve
alá venni. Persze olyan tények is kiderülhetnek ilyenkor, melyek nem csak
a filológia számára érdekesek, hogy egy-egy fordító kölcsönöz a másiktól,
akár egy fejezetet is, vagy hogy ideológiai okokból kimarad egy-egy regényrészlet a fordításban. Ezt is csak az összevetés révén tudhatjuk meg.
Hogy fordításkritikát írhasson, fordítást taníthasson valaki, ki kell dolgoznia a megfelel ő fordítói módszereket. A hibák besorolását is csak az végezheti el, aki a két adott nyelv relációit ismeri. Ha nincs, teremteni kell.
Ahogy Papp tanár úr nevezte, ekvivalenciaeszményt, -modellt, egyáltalán
a véleménynyilvánítás formanyelvét kidolgozni, s őt magát a kritikát is modellezni.Így alakult ki egyetemiinkön a tükrözések tipizálása. Ennek alapján
írtuk magiszetri munkáinkat, s Papp tanár úr tovább dolgozott a rendszer
finomításán. Azóta sem tudok teljesebb felosztást ajánlani senkinek, aki a
szerb—magyar kontaktusváltozatokról írt dolgozatot, ez idáig nem akadt jobb
és teljesebb, erre a viszonyrendszerre jobban ráill ő tipológia. Olyan rendszer
ez, amelyre biztonsággal építhetjük a további részletez ő felosztást is.
A fordításkritikus dicsér és elmarasztal, de mindenképp szellemi élvezetet nyújt azok számára, akik értik mindkét nyelvet. Az élvezet forrása persze maga a felfedezés öröme. A fordítói leleményeket megelégedéssel veszi
lajstromba: mikor olyan megoldások születnek, mint a hústorony a kola mesa
megfelel őjeként, vagy a Bogomo jac az Istenes ragadványnév ekvivalenseként. De a fordítói m űveletek elvégzésének az elmaradására is figyelmeztetni kell a fordítót, mert — mint Papp tanár úr írja „a visszhangtalanságnál
rosszabb senkivel sem történhet. "
A figyelmes elemz ő azonban nemcsak a fordítási m űveletekre figyel, hanem a teljes összképre, a könyv borítójára, illusztrációira is, hisz azok is
a könyv részei. Ma is emlékszem, ahogy elmesélte a kuriózumot, miként
ábrázolták Kosztolányit a Pacsirta Szarajevóban kiadott szerb fordításának
fed őlapján görbebottal, bajuszkirályhoz méltó sz őrpamaccsal, jelentékenyen meghamisítva a polgári eleganciával öltözköd ő írót, költőt. Magunk
is igyekeztünk utánanézni a kötetnek. Arra is emlékszem, milyen el őszeretettel alkalmazta a lefordított m űvek visszafordíttatását, ami kiváló módszer
a stilisztikai-nyelvtani sajátságok érzékeltetésére. S igen nagy megtiszteltetésnek vettük, mikor úgy vélte, valamelyest felértünk az eredetihez, s felt űnt
előttünk, „a kifejezés közös kincsének tündökl ő szivárványa. "
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Határozott véleménye volt az összevetésr ől is, de nem akadályozta meg
a delikvenst abban, hogy a maga útját járja. Az összevetés sziszifuszi munka. Nem látható, egy megállapítás mögött hány kiírt cédula rejt őzik. Mikor
lesz egy sor példából szabály, típus, vajon a szerb nyelv oldaláról igazolható-e az állítás?
Élénken él az emlékezetemben az a magyarországi konferencia is, amelyen a szólások összevetésér ő l írt dolgozatának el őadása után odasereglett a
kollégák tábora, hogy megérdekl ődje, vajon hol olvasható az az összefoglaló
munka, amelyre céloz. Most azt mondhatjuk, talán hamarosan megjelenik
végre a tanár úr doktori értekezése. Arany János szavai is a szánkra tolulnak:
mily temérdek munka várt még, noha amit beváltott, az sem kevés.
Azzal kezdtem: vannak gesztusok, amelyeket átveszünk. Vannak pályák,
amelyeket végig kell futni. Vannak vidékek, ahol a kutatónak mindenesnek
kell lennie. Vannak megemlékezések, amelyeket az ember megír tiszteletb ő l,
s vannak nekrológok, amelyeket megír legbelül.
Katona Edit

Papp György emlékére
Papp György kollégánk a nyelvészeti diszciplínák közül a szinkron nyelymegközelítés sokféle szegmensét kutatta: kiemelhetjük közülük a hetvenes
években mindinkább el őtérbe kerti 16 regionális köznyelvi kutatásokat. Akkoriban a kárpát-medencei magyar nyelvészeti gondolkodásban külön hangsúly került a nyelvjárások és a sztenderd határán keskenyebb vagy szélesebb
izoglosszaként elhelyezked ő nyelvváltozatok feltárására.
Tanszékünkön is megkezd ődtek a munkálatok, el őször a tervezések, aztán
Papp kollégánk irányításával többen vállaltuk környezetünk nyelvhasználatának kvantitatív mérését, a nyelvi jelenségek empirikus vizsgálatán alapuló
leírását, ahogyan azt kés őbb az akkor még nagyon újszer ű szociolingvisztikai
kutatások is elvárták.
S jóllehet, id őközben az anyaországi regionális köznyelvi vizsgálatok
alábbhagytak, s immár az él őnyelvi kutatásnak nevezett szinkron elemzések
kerültek a figyelem középpontjába, kollégánk szervezése révén mi is bekerültünk e vizsgálati körbe, hiszen így lépést tudtunk tartani az anyaországi
kutatásokkal, ugyanakkor (s ez Papp György számára mindig rendkívül fontos volt) az új vizsgálati módszerekkel jobban közelebb jutottunk környezetünk nyelvhasználatához, a folytonosan megújuló, változó nyelvhez. Amikor
a Nyelvtudományi Intézettel közös szervezésben megindult az Él őnyelvi
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konferenciák szervezése, kollégánk derekasan kivette részét a tervezésben,
az eredmények publikálásában; egyszóval: hogy az Újvidéki Magyar Tanszék méltó helyet kapjon mindabban, amit az él őnyelvi kutatások jelentettek
a magyar nyelv vizsgálatában. Számos kérdésben kezdeményez ő nyelvészkutató volt, merte és vállalta az új utakon járás nehézségeit.
Mindig közel állt hozzá a nyelvjárások, a szaknyelvek feltérképezése,
mint ahogyan a sokféleképpen rétegz ődő, a nyelvváltozatok szövevényéb ő l
álló él őnyelvet nem is lehet, nem is kell egyféle kutatási szempont szerint
figyelni. Sokszor hangsúlyozta, hogy benniinket— itta peremnyelvközösségben — egy kicsit a mindenesség átka sújt, nem engedhetjük meg magunknak
azt a luxust, hogy egy-egy témában kényelmesen, hosszú ideig elmélyedjünk.
Ennek megfélel ően a beszélgetések során — hiszen a húsz évnyi buszozgatás,
várótermi mili ő vagy az „utazás" megannyi várakozása — bizony sok-sok új
témát vetett fel.
Szép élményként maradt rám az ELTE-n tartott nyelvi kurzusának emléke, nagy igyekezettel készítettünk egy olyan hangszalagot, amely a legmegfelel őbb módon prezentálhatta a délvidéki nyelvjárások egészét, hiszen Papp
kolléga ott, a budapesti vendégtanárságban is az él ő, valós, mííköd ő nyelvet
mutatta be hallgatóinak.
Érdekl ődésének tágasságát mutatja, hogy szeretett ki-kikalandozni a
nyelvtudomány határain kíviilre, mint ahogyan manapság azt a határtudományok esetében megannyiszor tapasztaljuk. Vonzotta a szimbolika, a jelképek
világa: nemcsak a kommunikációé, amit kés őbb a doktori disszertációjában
fel is dolgozott, hanem a mindennapoké, a benniinket körülvev ő valóságé.
Disszertációjában már valamelyest lesz űkítette a kört: Kommunikációs szimbólumok— szimholikus kommunikáció —Szólások használat-elmélete címmel
védte meg 1990-ben dolgozatát. E hatalmas munka a proverbiumok általános, elméleti kérdéseit bogozza, a 90-es évekre igencsak felhalmozódott, s a
mind elméleti, mind pedig terminológiai sokféleséget felmutató diszciplína
területén új megvilágításba helyezi a frazéma átfogó terminust: megközelíthetővé és átláthatóvá teszi a szóláskutatás elméleti s űrűjét. Már ebben a
nagy munkájában vannak jelek arra, hogy az elméleti útkeresést az elkövetkező években mindinkább a regionális, a helyi proverbiumkincs összegy űjtése, megmentése fogja követni. Sokat gy űjtött, és másokat is ösztönzött a
gyűjtésre. Olyan lebilincsel ő módon — történetük kontextusába beágyazva
— tudta elmesélni az egyes helyi vonatkozású szólásokat, hogy hallgatósága
is részesévé vált az eseménynek, kutatni kezdett az emlékezetében, hátha
tud valamilyen hasonló szólást, egy-egy helyi jeles emberhez fűződő szó-
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járást, szóláscsúfolót, anekdotát említeni a tanár úrnak. Kedvesen, tréfásan,
de szuggesztív módon tudott hozzáfordulni az adatközl őhöz; emlékszem,
nagyon kezd ő gyűjtő voltam a 80-as években a magisztériumi fokozaton,
amikor Zentán id ős halászoktól a népi halnevek fel ől érdekl ődtiink, s tapasztalt kollégám tapintatosan, finoman jelezte, hogy majd inkább ő faggatja a
szakteabelieket, én csak maradjak a háttérben és jegyzeteljek, hiszen ő TUDTA, hogy neki készségesebben feltárják a mesterségük titkait, mintsem egy
magamfajta fehércselédnek.
A gyűjtés, az adat- és értékmentés szenvedélyét továbbadta diákjainak is.
Minden évben születtek kiváló szakdolgozatok valamely tantárgyán belül. S
ezeknek tudott örülni; számtalan alkalommal megosztotta velünk, szobatársaival is örömét. Diákjai viszont azt is megtanulhatták, hogy ez a munka, ez
a feladat olyan, amit az itt él ő kutató helyett senki sem vállal fel s végez el.
Generációkat nevelt arra a felel ősségtudatra, hogy törekedjenek saját környezetük nyelvi értékeit, jellemz őit felmérni, tudatosan kezelni.
A nyelvtudomány bármely területe is foglalkoztatta, a MI nyelvünk, a
vajdasági nyelvhasználó érdekelte legintenzívebben, ezt mutatja a 2004-ben
általa szerkesztett kötet címe is: Mi ilyen nyelvben élünk. Ez a térbeli vonzáskör m ű ködött a 2002-ben végzett attit űdvizsgálat során is, amikor többszáz
adatközl ős kérd ő íves szociolingvisztikai vizsgálatot szervezett meg a helyi
magyar szakos tanárok segítségével. Hogy mindvégig a frazeológia állt hozzá legközelebb, mutatja, hogy a kontrasztív nyelvészeti, valamint a fordításelméleti vizsgálódásai után az utóbbi években ismét visszakanyarodott a szóláskutatás területéhez. Ahogyan a 2004-es kötet egyik tanulmányában jelzi,
megérlel ődött és körvonalazódott a Vajdasági frazeológiai szótár gondolata.
S Papp György mint gyakorlott szervez ő, egy kellemes kanizsai megbeszélésen — neves szegedi szóláskutatók (mint Rozgonyiné Molnár Emma, Forgáts
Tamás) bevonásával — formába is öntötte a kezdeményezést, remélve, hogy a
kezdeti szerény kanizsai szóláskonferenciát majd újabbak követik. Kár, hogy
e szép kezdeményezésnek nem lett folytatása...
A tervezett szólásszótárhoz hatalmas anyagot gy űjtött össze, szinte egy
élet munkájának az eredménye várt/vár szótárrá formálásra, s ide szerette
volna beépíteni Penavin tanárn ő gy űjteményének hatalmas szólásanyagát is.
Ez a munka azonban már nem készült el. Pedig még voltak tervei: el őszedni
a valamikori nyelvjárási gy űjtőutak szalagjait, leszedni sok félretett népmeseszöveget, balladát, kiértékelni a sok száz kérd ő ív értékes adatait; amire a
dolgos, aktív tanári években nem jutott id ő . Sok szép ötlet, hiánypótló feladat várt még rá.
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S lám, most ő is az örökülhagуók sorába lépett. Ám nemcsak a sok könyvet, tanulmányt, vagy a konferenciák, el őadások megélt élményét hagyta
ránk, hanem azt a hitet is, hogy a változó körülmények, nehéz id ők mellett
is van értelme, fontossága a kitartó nyelvészi munkának. Úgy vélem, hogy
méltó módon Rá emlékezni csak ilyen szellemben szabad.
Rajslí Ilona
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5. Milyen kritika a fordításkritika? / PAPP György. — Tóthfalu : Logos, 2001
(Tóthfalu : Logos). —208 p.: il 1. ; 24 cm
T.: Đura Jakši ć , Dragoslav Mihajlovi ć, Ivo Andrić , Milorad Pavi ć, Brasnyó
István , Kosztolányi Dezső, Gion Nándor , Urbán János.
500 pld ., fűzve
Könyvbemutató Kanizsán / --. = MSz, 2001., márc. 29., 73. sz., 10. P.
Papp György könyvbemutatója Kanizsán / V = MSz, 2001., ápr. 1., 76. sz.,
18. P.
Papp György könyvénekbernutatója/--. = MSz, 2001., máj. 30., 123. sz., 8. p.
Szabadkán.
Milyen kritika a fordításkritika? /p. = MSz, 2001., jún. 7., 130. sz., 9. P.
Könyvbemutató Zentán.
egyetemi tanárral,
Egy földérlel ő sugár a rezervátumlétben : interjú dr.
a kanizsai község idei Pro Urbe dfjasával /MISKOLC! Magdolna. = MSz,
2001., nov. 4., 255. sz., 15. p.

A fordításkritika elméleti kérdései, gyakorlati eredményei : Papp György
tanulmánykötetér ől / BORI Imre. = MSz, 2002., jan. 19., 15. sz., 9. p.

Társszerzőség
Frazeološkire čniksrpskohrvatskogjezika : srpskohrvatski —mađarski / redakcija
za srpskohrvatski Jovan KAŠI Ć , Vladislava PETROVI Ć ; za mađarski VAJDA Jožef, PAP Đerđ, LANC Inn. —Novi Sad : Filozofski fakultet ; Zavod za
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kiadás. -Újvidék :Tankönyvkiadó Intézet, = Novi Sad : Zavod za izdavanje
udžbenika, 1989.
bő vített kiadás: 1992.
kiadás: 1995.
kiadás: 1999.
kiadás: 2001.
kiadás: 2003.
kiadás: 2005.

Közlemények gy űjteményes munkákban
1 Uloga kontrastivne analize u formiranju prevodila čkih metoda društvinopolitičke terminologije. In: Zbornik radova Simpozijuma za kontrastivna
jezička istraživanja. - Novi Sad, 1980.- 373-375. p.
A többnyilvííség kérdései a névkutatásban. In: Név és társadalom. Budapest
: Magyar Nyelvtudományi Társaság ,1981. - 128-133. p.
A betlehemes játék hagyománya Vajdaságban. In: Jugoszláviai magyar népköltészet 11. -Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások lntézete, 1988.- 181-99. p.
Kertek & parkok. -Újvidék : Forum, 1989.
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében folyó él őnyelvi kutatásokról. In: Él őnyelvi tanulmányok. - Budapest : MTA
Nyelvtudományi Intézete, 1990.- 134-139. p.
A bácskai nyelvjárások változása és a köznyelvi norma. In: Él ő nyelvi tanulmányok. - Budapest : MTA Nyelvtudományi Intézete, 1990.- 164-169. p.
A vajdasági magyar hivatalos és közéleti nyelvhasználat a nyelvtörvény
után = Offizieller und öffentlicher Sprachgebrauch in der Wojwodina nach
dim Sprachgesetz. In: Kétnyelv ű ség a Kárpát-medencében 11. - Budapest :
Pszicholingva Nyelviskola, Széchenyi Társaság, 1992. - 96-103. p.
Két nyílt levél / Bori Imre, Papp György, Gerold László. In: Magyar tudományosság a környez ő országokban :készült az MTA Határainkon Kívüli
Magyar Tudományosságot Koordináló Albizottság konferenciájára Budapest
: Magyar Tudományos Akadémia, 1993.- 57-58. p.
A fő iskolai és egyetemi képzés ;Hungarológiai és komparatisztikai kutató- és
kiadótevékenységünk. In: Hogyan tovább a háború után, A vajdasági magyar
szellemi élet kör-, kor- és kórképe 92/93. -Újvidék : JMMT, Magyar Szó,
1993. - 29 -32., 118-127.
A fordítói interferencia típusai. In: A I1. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia anyaga. -Veszprém : Egyetemi Kiadó, 1994.- 192-196. p.
Beszédhelyzeti köt ődés ű kölcsönszavak és közlési interferenciák a jugoszláviai magyarság nyelvében. in: Kétnyelv ű ség és magyar nyelvhasználat. Budapest : az MTA Nyelvtudományi Intézete, 1995. -217-225. p.
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A frazeológia szerb-magyar viszonylatú fordítási gondjai. In: Az Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti konferencia anyaga. - Veszprém : Veszprémi
Egyetem, 1995.-59-61. p.

A magyar honfoglalás emlékei szólásainkban In. A honfoglalás 1100 éve és
a Vajdaság - 1100 godina doseljenja Madara i Vojvodina. - Beograd ; Novi
Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Forum, 1997. - 276-290.
Adryántól Adorjánig :Adorján nevének tö гténetéről, változatairól. In: Adorján tö гténete 1198-1998. - Kanizsa, 1998. -2-13.
A helynevek (településnevek) bel- és külviszonyú ragozása mint nyelvi változó.
In: Nyelvi változó - nyelvi változás. - Szeged : JGYF Kiadó, 1998. - 141-9.
A vajdasági magyar kisebbség nyelvi jogairól In. Kiút a csapdából? Nyelvi és
nyelvhasználati jogok aKárpát-medencében, 1998., 179-184. p.
Kiút vagy kiúttalanság. Nyelvünket, nyelvhasználatunkat befolyásoló pozitív
és negatív tényezőkről. - Ada, 1998. -62-73. p.
Adalékok a nyelv és tudományszervezés kérdéséhez. In: A magyar tudomány
a Vajdaságban -Tudományos m űhelyeink és egyetemi oktatásunk. -Újvidék
: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 1999. - 7-15. p.
A vajdasági társadalomtudományi és nyelvészeti kutatások céljairól és jellegérő l. In: Ezredforduló - A tudomány jelene és jöv ője a kisebbségben él ő közösségek életében c. konferencia. Lilium Aurum, Dunaszerdahely (Dunajská
Streda), 2001.- 64-74.

A Huszita Biblia töгténelmi, nyelvi, fordítástö гténeti értékeir ő l. In: A honfoglalástól Mohácsig. -Újvidék :Jugoszláviai Magyar M űvel ődési Társaság
2002.- 153-178.

Adryan -Adorján - Nadrjan -Adorján. In: Adryantól Adorjánig Adryántól
Adorjánig :szociográfiai m űhelytanulmányok. -Tóthfalu ; Kanizsa: LOGOS
; Kanizsai Szociográfiai M ű hely, 2003.- 17-23.
Semmivel sem pótolható az anyanyelven elmondott imádság :Szociográfiai
riport ft. Tari Jánossal. In: Adryantól Adorjánig Adryántól Adorjánig : szociográfiai m űhelytanulmányok. - Tóthfalu ; Kanizsa : LOGOS ; Kanizsai
Szociográfiai M űhely, 2003. -59-61.
Batta Péterr ő l és a csempészkalandról. In: Adryántól Adorjánig Adryántól
Adorjánig : szociográfiai m ű helytanulmányok. -Tóthfalu ; Kanizsa: LOGOS
; Kanizsai Szociográfiai M űhely, 2003. -203-204.
Nagyszaladás? De melyik? : Tö гténelmi sorsfordulók emlékezete. In:
Adryantól Adorjánig Adryántól Adorjánig :szociográfiai m űhelytanulmányok. - Tóthfalu ; Kanizsa: LOGOS ; Kanizsai Szociográfiai M űhely, 2003.
- 247-258.

A Kisfától a Nömösútig : A helynevek tanúsága. In: Adryantól Adorjánig
Adryántól Adorjánig :szociográfiai m űhelytanulmányok. - Tóthfalu ; Kanizsa: LOGOS ; Kanizsai Szociográfiai M űhely, 2003. - 273-276.
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Adorján ragadványnevei. In: Adryantól Ad оrjánigAdryántól Adorjánig : szociográfiai m űhelytanulmányok. - Tóthfalu ; Kanizsa : LOGOS ; Kanizsai
Szociográfiai M űhely, 2003. --277--296.
A szólásinterferenciától a szólásvesztésig. In: P. Lakatos Ilona - T. Károlyi
Margit szerk.: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. - Budapest : Tinta Kiadó, 2004. - 111-118. p.
A fordításkorpusz-építés elvi és módszertani kérdései. In: Papp György,
szerk.: Mi ilyen nyelvben élünk : Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati
tanulmányok. - Szabadka :Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2004.
(MTT Könyvtár ; 9.). - 29 -4 2.
Közösségi, településközösségi, etnikai, nyelvközösségi csúfolók Vajdaságban. In: Papp György, szerk.: Mi ilyen nyelvben élünk : Nyelvszociológiai és
korpuszvizsgálati tanulmányok. - Szabadka :Magyarságkutató Tudományos
Társaság, 2004. ( MTT Könyvtár ; 9.). - 117-152.
Szólásinterferencia és szólásvesztés. In: Papp György, szerk.: Mi ilyen nyelvben
élünk : Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok. - Szabadka : Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2004. ( MTT Könyvtár ; 9.). - 269-279.
Azonos helyzet ű frazématársulások. In. Galgóczi László-Vass László szerk.:
„A Word elszáll" :Emlékülés Csefkó Gyula halálának 50. évfordulója tiszteletére :Tanulmányok. -Szeged :Juhász Gyula Fels őoktatási Kiadó, 2006.
A vajdasági frazeológiai korpusz szerkezeti, adattári vonatkozásai In: Délvidék/Vajdaság : társadalomtudományi tanulmányok. - Zenta :Vajdasági Magyar M űvel ődési ]ntézet, 2007. - 70-107.

Tanulmányok közlemények folyóiratokban
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Kanizsa és vidéke földrajzi neveinek általános sajátságai. = A Hungarológiai
Intézet Tudományos Közleményei, 1969., 1. sz., 47-53. p.
Adorján ragadványnevei. =Tanulmányok, 1973., 6. füzet, 119-133. p.
Képzettársítással keletkezett földrajzi nevek Kanizsán és környékén. = Tanulmányok, 1974., 7. füzet, 79-91. p.
A Tisza jugoszláviai szakaszának vízrajzi nevei az országhatártól Adorjánig. =
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974., 18. sz., 25 -4 4. p.
A betlehemes játék hagyománya Észak-Vajdaságban. =Tanulmányok, 1975.,
8. füzet, 93-123. p.
A kontrasztív elemzés szerepe a társadalmi-politikai terminológia fordításában és fordítási módszereink kialakításában. =Hungarológiai Közlemények,
1979., 39-40. sz., 81-94. p.

A köszönés szemiotikai megközelítése. =Tanulmányok, 1980., 12-13. füzet,
89-103. p.

A magyar fordítástudomány id őszerű kérdései. =Hungarológiai Közlemények, 1980., 44. sz., 9-31. p.
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A jogi, társadalmi-politikai szövegek szenved ő ígés szerkezeteinek fordítási
problémái. =Hungarológiai Közlemények, 1980., 44. sz., 47-58. p.
Krúdy Gyula Az útitárs c. regényének olvasói szöveginterpretációja. = Tanulmányok, 1981., 14. füzet, 71-87. p.
Bartók Horgoson. = Híd, 1981., 12. sz., 1508-1516. p.
Közlési funkciók, jelentéstípusok, verbalizáció. =Hungarológiai Közlemények, 1981., 49(4). sz., 461-476. p.
Miféle kritika a fordításkritika? = Híd, 1982., 9. sz., 1034-1043. p.
Egy Jakšić-vers három magyar fordításáról. = Új Symposion, 1982., 212. sz.,
495-497. p.

A társadalom-poiitikai terminológia összevet ő vizsgálatának id őszerű kérdései. =Hungarológiai Közlemények, 1983., 1(54). sz., 119-137. p.
Egy különös ajándék. = Híd, 1983., 4. sz., 525-530. p. Dragoslav Mihajlovi
Petrija koszorúi c. regényének fordításkritikája.

Néhány szó a kontrasztív nyelvészeti értekezletr ől. =Hungarológiai Közlemények, 1983., 54. sz., 139-140. p.

Szerkesztő i előszó. =Hungarológiai Közlemények, 1983., 1 (54). sz., 3. p.
A Szarvas Gábor értekezletr ől.

Szarvas Gábor és a Nyelv őr publicisztikai nyelvművelése. =Hungarológiai
Közlemények, 1983., 1(54). sz., 35-43. p.
Dr. Matijevics Lajos : 1940-1983. =Üzenet, 1983., 11. sz., 582. p.
Hol tart ma a fordításoktatás? =Hungarológiai Közlemények, 1984., 4 (61).
sz., 1111-1125. p.
A proverbiumok etimológiai és alakvizsgálatának szerepe. =Hungarológiai
Közlemények,1984., 2 (59). sz., 863-900. p.
A helyesírási szabályrendszer fordításelméleti és fordítástechnikai vonatkozásai. = Létünk, 1984., 3-4. sz., 506-517. p.
Omér pasa - az utolsó kézfogás. = Híd, 1985., 12. sz., 1632-1636. p.
Ivo A иdrić: Omér pasa. - Budapest: Európa, 1984. Fordításkritika.

Pacsirta idegenben : egy Kosztolányi-regény szerbhorvát kiadásának fordítástörténeti tanulságai. = Híd, 1985., 10. sz., 1355-1362. p.
A helyesírás és többnyelv űség. =Hungarológiai Közlemények, 1986., 1-2
(66 -6 7). sz., 15-23. p.

Részletek: Magyar Szó, 1986., jan. 25., 23. sz., 15. p.

A nyelv vízszintes tagozódásának hatása a jugoszláviai magyarok kiejtésére.
= Hungarológiai Közlemények, 1987., 4(73). sz., 307-312. p.
A proverbiumok jelentéstani, kommunikációelméleti vizsgálata. = Tanulmányok, 1988., 21. füzet, 103-129. p.
A IK 59. számában megjelent A proverbiumok alaki és etimológiai vizsgálatának szerepe c. dolgozat folytatása.

Vuk Karadžić szólásgyűjteményének általános és magyar vonatkozásai. =
Hungarológiai Közlemények, 1988., 1-2 (74-75). sz., 29-36. p.
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Fordulóponton van-e fordításunk? =Hungarológiai Közlemények, 1988., 4.
sz., 377-382. p.
Látomásvilág és breugheli ellenpont. = Híd, 1988., 7-8. sz., 955-961. p.
Füst Milán szóláshasználatáról.
Táj és lét - kételyekkel. = Híd, 1988., 1. sz., 113 1 16. p.
Koncz István költészetér ől az Ellen-máglya c. kötet kanizsai bemutatóján.
A proverbiumok nyelvtipológiai és kontrasztív nyelvészeti vizsgálata. = Hungarológiai Közlemények, 1989., 1-2 (78-79). sz., 205-223. p.
A jugoszláviai magyar regionális köznyelv kialakulási, változási tényez ő irő l.
= Hungarológiai Közlemények, 1989., 3. sz., 433-438. p.
Szóláskincsünk mint nyelvi érték. =Hungarológiai Közlemények, 1989., 3.
sz., 507-511. p.
A Szarvas Gábor Nyelvm űvelő Napok anyagából.
A tiszai víznevek gy űjtésének, feldolgozásának tapasztalatai. = Az ungvári
Hungarológiai Intézet Közleményei, 1991., 34-44. p.
A nyelvi norma, nyelvi változás, nyelvi egymás mellett élés c. tanácskozásról. = Létünk, 1992., 2-3. sz., 204-207. p.
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék. 1992.
március 27-28.
Jelen- és jöv őképünk -esélyekkel. = Híd, 1994., 1-4. sz., 36-43. p.
Élettani-lelki folyamatok szólásainkban. =Hungarológiai Közlemények,
1995., 3-4. sz., 27-32. p.
Frazeológiai vizsgálatok.
Tükörjáték. = Híd, 1995., 3. sz., 232-235. p.
Milorad Pavić: Tüsszög ő ikon. - Újvidék ; Pécs : Forum Könyvkiadó, Jelenkor, 1993. Ford Bojtár B. Endre és Gállos Orsolya. Fordításkritika.
Matijevics Lajos emlékezete. = Magyar Nyelv őr, 1995., 3. sz., 175-177. p.
Névhasználat, nyelvi identitás, társadalmi felzárkózás. =Kétnyelv ű ség (Budapest), 1996., 3. sz., 24-34. p.
Az egyéni szólásválasztás és szóláshasználat jellegzetességei és kutatásának
módszerei. =Hungarológiai Közlemények, 1996., 4. sz., 153-161. p.
A drávaszögi helynév elem ű szólások szerkezeti, használati jellemz ő i. = Tanulmányok, 1996., 29. f., 40-49. p.
Penavin Olga tiszteletére. Egyetemi Nyelvészeti Napok. 1996. X. 23-24.
Egyetemi nyelvészeti oktatásunk és tudományosságunk jelenlegi állásáról. _
Tanulmányok, 1997., 30. füzet, 67-74. p.
A nyelvi összevetés, tipológia elemei Bárczi Géza nyelvészeti munkásságában. =Hungarológiai Közlemények, 1997., 4. sz., 81-86. p.
A Bárczi Géza Egyetemi Nyelvészeti Napok anyagából.
On the Géza Bárczi University Linguistic Days. =Hungarológiai Közlemények, 1997., 4. sz., 119-122. p.
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Egy metaforikus jelentésátviteli mód szerb-magyar viszonylatú kontrasztív
vizsgálata. = Tanulmányok,1997 (1998)., 30. füzet, 60 -6 5. p.
Nemzetiségi nyelvhasználat, azonosságtudat, nyelvi felzárkózás. = Kétnyelvűség, 1998., 2-3. sz., 3-1 1. p.
Nyelvközösségi viszonyok a vajdasági magyar és vegyes nyelv ű csúfolókban. =Hungarológiai Közlemények, 1999., 1-2, sz., 78-86. p.
Frazeológia, szociolingvisztrka, tóbbnyelv űség.
A nyelvi megismeréstől a nyelvi tervezésig. =Tanulmányok, 1999., 32. f.,
51 -6 1. p.
Balázs Piri Aladár (1907-1999) / Papp György. = Tanulmányok, 1999., 32.
f., 124-125. p.
In memoriam a Magyar Tanszék tanára.
„Alulnézeti történelem" :adalékok az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc szólásképéhez. = Bácsország, 2000. millenniumi szám, 72-75. p.
Várt -váratlan kézfogás, az Orbisnak odaítélt Bazsalikom Díj indoklása. _
Híd, 2000., 11. sz., 991-93. p.
A helyesírási készségmérés és befolyásolás id őszerű kérdései. = Tanulmányok, 2000., különszám, 25-34. p.
Általános iskolás tanárok továbbképzési programja.
A Bárczi Géza Egyetemi Napok célkit űzéseiről és jellegéről. = Hungarológiai Közlemények, 2000., 1. sz., 7-8. p.
A magyar helységnév-használat gondjai, nyelvészeti feladatai. = Hungarológiai Közlemények, 2000., 1. sz., 24-29. p.
Dr. Vajda József emlékezete (1919-2000). =Hungarológiai Közlemények,
2000., 1. sz., 119-121. p.
Szavak -határok nélkül? : idegenszó-használatunk jelenlegi állásáról. = Tanulmányok, 2001., 34. f., 89-99. p.
A 11. Él őnyelvi Konferencia jellegér ő l és célkit űzéseiről, 11. Él őnyelvi Konferencia. = Tanulmányok, Különszám, 2001. 5-10. p.
A nyelvi befolyásolás alanyi tényez őirő l. =Tanulmányok, különszám, 2001.,
65-70. p.
Az analitikus - szintetikus nyelvi jelleg szintjei, kategóriái a szerb-magyar összevetésben. =Hungarológiai Közlemények, 2002., 4. sz., 24-30. p.
Különlenyomatban is.
Mit tehetünk és mit kell tennünk helyneveinkért. =Hungarológiai Közlemények, 2002., 4. sz., 99-104. p.
Elhangzott a 2002. évi Mati(ievics Lajos emléknapon.
Előszó. =Tanulmányok, 2002., különszám, 5-7. p.
Az újvidéki Magyar Tanszék Penavin Olga Nyelvészeti Napok elnevezés ű tudományos tanácskozása elé.
Margalits Ede bácskai szólásszótárának frazeológiai-történeti jelent ősége. _
Tanulmányok, 2002., különszám, 69-75. p.
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66. Huszadik századi vajdasági fordítói ars poeticák. =Tanulmányok, 2002., különszám, 204. p.
67. A X. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Napok megnyitója. =Hungarológiai
Közlemények, 2003., 2. sz., 7-9. p.
68. Milyen legyen a vajdasági szólásszótár? =Hungarológiai Közlemények,
2003., 2. sz., 41 -51. p.
69. A 2004. évi Nyelvészeti Napok célkit ű zései. =Hungarológiai Közlemények,
2004., 3. sz., 10-12. p.
70. A kontrasztív nyelvviszonyítás hasznáról. =Hungarológiai Közlemények,
2004., 3. sz., 54-60. p.
71. Az Egyetemi Nyelvészeti Napok célkit űzéseirő l. =Hungarológiai Közlemények, 2005., 2. sz., 11-12. p.
72. Helységnevek Pesty Frigyes Helynévtárának bácskai anyagában. = Hungarológiai Közlemények, 2005., 2. sz., 56-65. p.
73. Egy hiánykategóriáról - az újrafordításról. =Tanulmányok, 2005., 38. füzet,
121-132. P.
74. Most lenne 90 éves - dr. Penavin Olga emlékezete. =Tanulmányok, 2006.,
39. füz., 8-10. p.
75. Tanácskozásunk célkit űzéseirő l. =Hungarológiai Közlemények, 2006., 3.
sz., 10-11. p.
76. Kétnyelv ű ség - kett ős szocializáció. =Hungarológiai Közlemények, 2006.,
3. sz., 57-66. p.
77. A vajdasági frazeológiai korpuszról. =Tanulmányok, 2007., 40. füzet, 11-18. p.
78. Az elsajátítás-tervezés alanyi, környezeti tényez ő i. =Tanulmányok, 2007.,
40. füzet, 72-91. p.
79. A szaknyelvi terminológia id őszerű gondjai. =Hungarológiai Közlemények,
2007., 4. sz., 9-15. p.

Könyvismertetők folyóiratokban
Penavin Olga - Matijevics Lajos - Mimics Júlia: Bácstopolya és környéke
földrajzi neveinek adattára. Hungarológiai Intézet, Újvidék, 1975. = Hungarológiai Közlemények, 1976., 26-27. sz., 113-118. p.
Szakfordítás és közélet. Az Országos Fordító és Fordításhitelesít ő Iroda (OFF')
évfordulóján rendezett szakfordítói tanácskozás anyaga. Szerkesztette: Vida
Tamás. =Hungarológiai Közlemények, 1977., 30-31. sz., 165-168. p.
Matijevics Lajos: Kishegyes földrajzi neveinek adattára. =Hungarológiai
Közlemények, 1978., 34. sz., 159-161. p.
Névtani Énesít ő . 1. szám. Bp. 1979. =Hungarológiai Közlemények, 1979.,
39 -4 0. sz., 197-198. p.
Jelen és múlt a bácskai helynevekben. =Üzenet, 1982., 4. sz., 232-236. p.

Penavin Olga - Matjevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. -Újvidék, 1980.

Tanulmányok, Újvidék, 2009. 42. (tizet, 150-188.

159

Hol tart a jugoszláv fordítástudomány? =Híd, 1982., 4. sz., 530-536. p.
Teorija i poetika prevodenja. - Beograd : Prosveta, 1981.
Néhány adat a magyar-délszláv fordítástörténeti kapcsolatokról. = Hungarológiai Közlemények, 1982., 3 (52). sz., 405-407. p.
Miodrag Sibiиović: Original i prevod.
Képek és hangulatok a fekete k őris csendes városáról. =Híd, 1982., 11. sz.,
1321-1324. p.

A csönd városa. - Ujvidék ; Kanizs а : Forum Könyvkiadó; Vajdasági Íróegyesület ; Művelődési és Oktatási Központ, 1982.
Amirő l a nevek vallanak. =Üzenet, 1983., 7. sz., 413-415. p.
Penavin Olga - Mat~ evics Lajos: Temerin és környéke földrajzi neveinek
adattára. -Újvidék, 1982.

A „művészietlen lapályon" mégis sok az emlék. = Híd 1983., 6. sz., 790-794. p.
Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában. - Újvidék : a
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1983.
Hasznos sorozat színvonalas indulása . = Híd, 1984 ., 11. sz., 1559 - 1562. p.
Ágoston Mihály: A földrajzi nevek írásmódja. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1984. - (Nyelvm űvelő Füzetek)

Tisztuló tükörképek. =Üzenet, 1984., 4. sz., 221-223. p.
Veselinovi ć Sulc Magdolna:A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi ínagyar irodalom tükrében. - Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982.
Nyelvében él-e ma a nemzet? = Híd, 1985., 5. sz., 746-749. p.
Jezik i nacionalni odnosi. Sveske, 1984. 5-6. sz., Szarajevó.
Adattárról, amely két életm ű epilógusa. = Híd, 1985., 1. sz., 120-121. p.
Penavin Olga - Matijevics Lajos: Becse és környéke földrajzi neveinek adattára. - Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1983.

A megújított folytonosság. = Híd, 1985., 9. sz., 1221-1225. p.
A Magyar helycsirás szabályainak a 11. kiadásáról.
Nyelvhasználat és nyelvi felel ősség. = Új Symposion, 1985., 11-12. sz., 35-36. p.
Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1985.
Földrajzinév-gyűjtésünk egy évtizede. = Híd, 1986., 11. sz., 1438-1440. p.
Penavin Olga - MatUevics Lajos: Gombos (Bogojevo) földrajzi neveinek
adattára. - Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
Intézete, 1984.
Nyelvhasználat és nyelvi felel ősség. = Híd, 1986., 2. sz., 262-266. p.
Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1985.
Bizalommal, jóhiszem ű en, kritikai hozzáállással. = Híd, 1986., 7-8. sz.,
971-974. p.

Ágoston Mihály: Helyesírásunk hiteléért. - Újvidék : Forum Könyvkiadó ;
Híd, 1986.
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Kopácsról menyecskét---. =Híd, 1986., 5. sz., 711-714. p.
Lábadi Károly: Ahogy rakod tüzed : drávaszögi magyar proverbiumok. Eszék : Horvátországi Magyarok Szövetsége, 1986.
A szerelem freudi nyelvén. = Híd, 1987., 5. sz., 705-709. p.
Bernáth Béla: A szerelem titkos nyelvén. - Budapest. Gondolat, 1986.
Egy kérdés, amelyre kilencezer válasz van. = Híd, 1991., 7-8. sz., 742-744. p.
Seb ők László: Magyar neve? Határokon túli helységnévszótár. - Bzdapest :
Arany Lapok Kiadó. 1990.
Előszó helyett. =Üzenet, 1993., 9-10. sz., 375. p.
A Kanizsával kapcsolatos helytörténeti kutatásokról, az Üzenet c. folyóirat
idevágó tematikus számáról.
Rendszerű rendszerbontás. = Létünk, 1993., 2-3. sz., 251-255. p.
Ágoston Mihály: A Magyar halmaznevek - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1993.
Klaudy Kinga A fordítás elmélete és gyakorlata. =Hungarológiai Közlemények, 1996., 1-2. sz., 135-139. p.
Budapest: Scholastika, 1994.
Évtizedes nyelvőrségen. =Híd, 1996., 2-3. sz., 245-247. p.
iMolnár Csikós László: Böngészések nyelvhasználatunk eszköztára . - Újv
dék : JMMT, 1993.
Molnár Csikós László: Hogy is mondjam. - Újvidék : Forum, 1993.
Kovács Mária: Kispiaci apró mécslángok :adalékok Kispiac oktatástörténetéhez : 1874-2004. = Bácsország, 2005., 1. sz., 106. p.
Andrić Edit: Kontrasztív mondatszervez ődés-vizsgálatok (VMKT, Újvidék,
2005). = Új Kép, 2006., 1-2., jan-febr., 20. p.

Közlemények napi- és hetilapokban
1975.

Kárba veszett munka. = Nyelvm űvel ő, ápr. 5., 4. sz., 1. p.
A honvédelmi terminológiáról.
Szaknyelvi gondjainkról I-ll. = Nyelvm űvelő, jún. 7., 6. sz., 1. p.; Nyelvm űvelő, aug. 2., 8. sz., 1. p.
Egy változó szó nyomában. = Nyelvm űvelő, okt. 4., 10. sz., 1. p.
Nem népvédelem, hanem honvédelem. = Nyelvm űvel ő, nov. 1., 11. sz., 1. p.
A nyelvvel való foglalkozás nem lehet a nyelvészet monopóliuma. = Magyar
Szó, dec. 20., 348. sz., 20. p.
Társadalom és nyelv: Szociolingvisztikai ú•ások. - Budapest: Gondolat Kiadó, 1975.
1976.

Rendezésre szoruló kapcsolatok. = Nyelvm űvel ő, febr. 7., 2. sz., 15. p.
A fordítás terén.

Tanulmányok, Újvidék, 2009.42. fizet, 150-188.

161

„Gyermekkerti" nyelvészkedés. = Nyelvm űvel ő, márc. 6., 3. sz., I. p.
Szórendi p гoblémák a szakfordításban 1-VI. = Nyelvm űvel ő, ápr. 3., 4. sz.,
1. p.; Nyelvm ű vel ő, máj. 8., 5. sz., 1. p.; Nyelvm űvel ő, jún. 5., 6. sz., 1. p.;
Nyelvm űvel đ, aug. 7., 8. sz., 10. p.
Egy figyelemre méltó szabadkai kezdeményezés. = 7 Nap, jún.11., 23. sz.,17. p.
A szerbhorvát és a magyar terminológia kérdéseiről.
A sajtó és a nyelv :Szarvas Gábor nyelvi korképének id őszerű párhuzamai. _
Magyar Szó, okt. 23., 293. sz., 13. p.
1980.
Melyik hát az igazi Kanizsa? = Magyar Szó, szept. 13., 29. p.
1981.

Horgos évszázadai. = Magyar Szó, jún. 22., 20.
Szótárírásunk m űhelyéb ől : készül aszerbhorvát-magyar frazeológiai szótár.
= Magyar Szó, nov. 7., 307. sz., 14. p.
1982.

Szarvas Gábor és a Nyelv őr publicisztikai nyelvm ű velése. = Magyar Szó,
dec. 25., 253. sz., 15. p.
1983.

„Villa Oranati"-tól Temerinig. = Magyar Szó, jún. 4., 151. sz., 17. p.
Penavin Olga - Matijevics Lajos: Temerin és környéke fóldrejzi neveinek
adattára. -Újvidék. 1982.

MSz, aug. 20., 228. sz., 14. p.
A Virágos katona útra kelése. =
Gion Nandor: Vojnik sa cvetom. - Novi Sad, 1983. Fordításkritika.
1984.

Tanyaképek - emlékképek. = Magyar Szó., dec. 22., 351. sz., 17. p.
Bela Duranci - Stevan Lazuki ć: Oromi szállások = Salaši Oroma. Fordította
Brasnyó István. Fordításkritika.
1985.

A hídverésről és a hídverőkrő l : a fordításoktatás egy évtizede. = Magyar Szó,
febr. 23., 52. sz., 16. p.
Az íráskép mint híré гték. = Magyar Szó, márc. 9., 66. sz., 20. p.
Ágoston Mihály: A földrajzi nevek irásmódja. -Újvidék, 1984.
A lélek beszéde, az anyanyelv : A nyelvm űvel ő Kosztolányi. = Magyar Szó,
márc. 23., 80. sz., 19. p.
Helyesírásunk új szabályai. = 7 Nap, aug. 9., 32. sz., 31. p.
A Magy ar helyesírás szabályainak a 11. kiadásáról.
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Hogy került a Laci a konyhába? : Vita egy szólásról. = Magyar Szó, aug. 10.,
218. sz., 14. p.

Reagálás Túri Gábor.• Lacikonyha - Vladina kuhiiija? = Nyelvművelés, aug.
3., 211. sz., 14. p. c. cikkére.
A lacikonyháért még egy garas. = Magyar Szó, aug. 24., 232. sz., 14. p.
Reagálás Túri Gábor: Mátyás király lustái Dobzse „Laci" konyhájában.
=Magyar Szó, aug. 17., 225. sz., 14. p. c. válaszcikkére.
1986.

Miért kérgesednek el a szavak? = Magyar Szó, ápr. 5., 93. sz., 17. p.
Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1985.
1987.

Híradás az elfelejtett csízióról : az 1200 körül keletkezett cisiót már a középkorban magyarra is átültették, s korai nyelvemlékeinkben is megtalálható. =
Magyar Szó, ápr. 25., 113. sz., 16. p.
Kanizsa kilencszáz és kilencezer éve. = Magyar Szó, jún. 20., 167. sz., 18. p.
Kopács tűnő aranykora. = Magyar Szó, szept. 19., 258. sz., 14. p.
Lábadi Károly: Kopácsi vízi élet. - Újvidék ; Eszék: Forum Könyvkiadó,
Magyar Képes Újság, 1987.
Nemzeti parcellák nélkül : Vuk Karadži ć szólásgyűjteményének általános és
magyar vonatkozásai. = Magyar Szó, dec. 12., 340. sz., 16. p.
Részlet a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kistatások Intézetében
megtartott Vuk-tanácskozáson elhangzott dolgozatból.
1989.

Az a bizonyos híd-szerep. Fordítás és többnyelv űség időben és térben. = Dolgozók, jan. 5., 1. sz., 24. p.
Fordítás és többnyelv űség időben és térben. - Újvidék : a Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1989.
Fordulóponton van-e fordításunk? : a fordításoktatás id őszerű kérdései. =
Magyar Szó, jan. 7., 4. sz., 13. p.
Csakhogy---. = Magyar Szó, máj. 7., 122. sz., 14. p.
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetér ől.
1990.

Az „osztályérdek" csak tudományos részfeladat. = Magyar Szó, szept. 1.,
240. sz., 13. p.

Urbán János: Parázsföld : Kanizsa moПogгáјібja 1093-1993.
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1991.

Közéletünkhöz anyanyelvi köznyelvet! Magyar Szó, jún. 8., 155. sz., 18. p.
Csárdából szőrnagy j ő... vesszőparipán. = Magyar Szó, szept. 21,260. sz.,12. p.
Fordítási kérdések.
Párhuzamok emberölt ő régiségben. = Kanizsai Figyel ő, okt. 6., 15. sz., 11. p.
A kanizsai templom felújításáról.
1992.

Töprengés oktatási törvényekr ő l, együttélésről. = Magyar Szó, febr. 20., 49.
sz., 11. p.
Nyelvi esélyeink : még egyszer a Nyelvi norma, nyelvi változás, nyelvi egymás mellett élés c. tanácskozásról. = Magyar Szó, márc. 21., 79. sz., 11. p.
Egy lépés a múltba : nyelvi norma, nyelvi változás, nyelvi egymás mellett
élés : a (tiszai hely)nevek a többnyelv ű közegben. = Magyar Szó, márc. 14.,
72. sz., 13. p.
Sinkó Ervin ünnepén. = Misao, 5. sz., 11. p.
1993.

A negyven év kötelez. = Napló, szept. 15., 176. sz., 12-13. p.
A kanizsai írótábor megnyitója.
1994.

Beköszönt ő = Startujemo. = Kanizsai Újság, ápr. l., 1. sz., 1. p.
Az Kanizsai Újság c. hetilap indulásáról.
Mátyás napján Tóthfaluban mi történt? : a Kisebbségi értelmiség ma címíí,
1994. febr. 24-26-án tartott értelmiségi kerekasztal-beszélgetésr ől. = Kanizsai Újság, ápr. I., 1. sz., 6. p.
Megint indulunk. = Új Kanizsai Újság, aug. 4., 1. sz., 1. p.
Értékeink nyomában. = Új Kanizsai Újság, aug. 4., 1. sz., 7. p.
Beszámoló a kanizsai-tóthfalusi nyelvjárási-néprajzi táborról.
A fekete kőrisben valami rág? = Új Kanizsai Újság, szept. 1., 3. sz., 1. p.
42. Kanizsai Írótábor.
Mi lesz veled, vidéki újság? = Új Kanizsai Újság, szept. 15., 4. sz., 1. p.
A régi kanizsai sajtóról és a sajtóról általában.
Ua. Szabad Hét Nap, szept. 29., 9. sz., 7, p.
Cseppben lenne az egész tenger? : vajdasági vagy szabadkai napok Budapesten? = Új Kanizsai Újság, szept. 15., 4. sz., 4. p.
Egy régi kanizsai történet : az életet ment ő Kossuth-nóta. = Új Kanizsai Újság, szept. 29., 5. sz., 5. p.
Mindenszenteki táborunk. = Új Kanizsai Újság, okt. 27., 7. sz., 1. p.
A Kanizsai Írótábor témája: Gyermek az irodalomban, irodalom a gyermek
életében.
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Elfeledett vagy ismereteim n Juhász Gyula-vers? = Új Kanizsai Újság, okt.
27., 7. sz., 6. p.
Kuruc: nóta c. verséről.
Az első mérlegelés :elmúlt a 42. Kanizsai Írótábor. = Új Kanizsai Újság, nov.
10., 8. sz., 1. p.
A-nak, B-nek, Urbán Edének. = Új Kanizsai Újság, nov. 10., 8. sz., 3. p.
Az Új Kanizsai Újságra tett panasz kapcsán.
Boszorkányok pedig - voltak? = Új Kanizsai Újság, nov. 10., 8. sz., 12. p.
Kanizsán a XIX. században.
A XX. századi kanizsai írók : Kanizsai Ferencr ől. =Családi Kör, nov. 10., 45.
sz., 19. p.
Az Írók, költ ők Kanizsáról c. könyvb ől.
Közérzetünk - közéletünk. = Új Kanizsai Újság, nov. 24., 9. sz.
Kanizsa m űvelődési életér ől.

A megoldás felé. = Új Kanizsai Újság, dec. 8., 10. sz., 1. p.
Kanizsa kulturális életéről.
Még egyszer a régi Kanizsai Újság jeles munkatársairól. = Új Kanizsai Újság, dec. 8., 10. sz., 7. p.

Az egykori lap munkatársai: Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Dutka Ákos.
A törvény és a nyelv törvénye. = Új Kanizsai Újság, dec. 22., 11-12. sz., 2. p.
A földrajzi nevek használata Kanizsán.
1995.

Hipp, hopp farsang. = Új Kanizsai Újság, jan. 12., 1-2. sz., 8. p.
A kecskealakosokodásról.

Monográfia helyett poligráfia? = Új Kanizsai Újság, febr. 9., 4. sz., 2. p.
Készül Kanizsa mo иográfzája.
Тбthfalu -egy év után. = Új Kanizsai Újság, febr. 23., 5. sz., 2. p.
Az 1994-es értelmiségi találkozóról.
Már és még. = Új Kanizsai Újság, márc. 9., 6. sz., 2. p.
A Tóthfalusi kerekasztal c. kiadvány bemutatójáról.
Gondolatok tájékozatlanságunk megnyilatkozás-torzójára. = Magyar Szó,
márc. 11., 58. sz., 1 0. p.
A tóthfalusi értelmiségi összejövetelr ől.
Kanizsaiak 1848-ban. = Új Kanizsai Újság, márc. 23., 7. sz., 3. p.
Egy év után / Papp György = Új Képes Újság, ápr. 13., 8-9. sz., 2. p.
Az Új Kanizsai Újságról.

Jazzolunk vagy dzsesszeljünk. = Új Képes Újság, ápr. 27., 10. sz., 7. p.
Lépjük át a magunk árnyékát! : mi lesz veled kanizsai m űvel ődés? = Új Kanizsai Újság, máj. 11., 11. sz., 2. p.
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lgazságok és a magyar nyelv igazsága. = Új Képes Újság, máj. 25., 12. sz., 3. p.
Válasz Bicskei Zoltán: A tartalom igaza: (jazz vagy dzsessz?) c. vitacikkére
(Új Kanizsai Újság, 1995., máj. 11., II. sz ., 4. p.)

Mit kell tudnunk a tóthfalusi hon- és környezetismereti táborról? = Új Kanizsai Újság, máj. 25., 12. sz., 3. p.
A koldus és a felséges koldus. = Új Kanizsai Újság, máj. 25., 12. sz., 2. p.
A jugoszláviai magyar m űvel ődési életről, a vidéki sajtóról.

Minden helyi érdeken túl :kett ős könyvbemutató volt a kanizsai József Attila
Könyvtárban. = Új Kanizsai Újság, jún. 8., 13. sz., 2. p.
Penavin Olga nyelvjárási atlaszát és B. Foky Isváи verseskötetét mutatták be.

Ha szeptember, akkor Írótábor. = Új Kanizsai Újság, jún. 8., 13. sz., 2. p.
A szervez őbizottság május 15-i üléséről.

Megalakultunk! = Új Kanizsai Újság, jú1. 6., 15. sz., 2. p.
A kanizsai Ozoray Árpád Magyar ME megalakulásáról.

Táborok között. = Új Kanizsai Újság, júl. 20., 16. sz., 2. p.
Hon- és környezetismereti, nyehjárás- és иéprcjzkutató nyári táborok Kanizsán és Tdthfaluban.

Az expedícióra várva. = Új Kanizsai Újság, aug. 3., 17. sz., 2. p.
Walcher József Tisza-kutató és térképez ő expedíciója a XVIII. században.

Tábori napló. = Új Kanizsai Újság, aug. 3., aug. 3., 17. sz., 2-3. p.
A kanizsai, Értékeink nyomában elnevezés ű nyelvjárási és néprajzi táborról.

Amit az id ő eltemetett :páratlan régészeti leletek kerültek felszínre a Halász
téren. = Új Kanizsai Újság, aug. 17., 18. sz., 2. p.
A fel(nem)vállalat közösség. = Új Kanizsai Újság, aug. 17., 18. sz., 3. p.
Az írótábor szervez őbizottságának a tanácskozásáról.

A múlt már többször üzent : (még egyszer a tiszaparti leletekr ől). = Új Kanizsai Újság, aug. 31., 19. sz., 3. p.
Három nap írótábor. = Új Kanizsai Újság, szept. 14., 20. sz., 2. p.
Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! = Új Kabizsai Újság, szept. 14., 20.
sz., 3. p.
A kanizsai irótábor megnyitója.

Községünk aranybetű s ünnepén. = Új Kanizsai Újság, okt. 12., 22. sz., 2. p.
Kanizsa monográjг"бјának a bemutatásáról.

Már csak pénzre és munkára van szükség :elkészült az Ozoray Árpád ME
költségvetése. = Új Kanizsai Újság, okt. 12., 22. sz., 4. p.
Kanizsán.

Tartalmas, szép ünnepségsorozat. = Új Kanizsai Újság, okt. 26., 23. sz., 2. p.
Kanizsán a község napján, okt. 21-én bemutatták Kanizsa monográfiáját.

Kanizsa monográfiájáról. = Új Kanizsai Újság, okt. 26., 23. sz., 3. p.
Üzenetek a síron túlról. = Új Kanizsai Újság, nov. 9., 24. sz., 8. p.
A sírfeliratok költészete.
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Bartókra emlékezve. = Új Kanizsai Újság, nov. 23., 25. sz., 2. p.
Bartók népdalgyűjtése Horgoson és környékén.
Јб kezdet méltó indulás. = Új Kanizsai Újság, nov. 23., 25. sz., 4. p.
Simon Aladár el őadóm űvész estfa Kanizsán, az Ozoray Árpád ME szervezésében.
Egy kettős könyvbemutatóról és ami mögötte van. = Új Kanizsai Újság,
nov. 23., 25. sz., 4. p.

Cs. Simon István: Lehasadt ág valamint Lukács-Ternovácz: Sóskopó c.
könyvének kanizsai bemutatójáról.
A karácsonyi bemutatkozásunk elé. = Új Kanizsai Újság, dec. 7., 26. sz., 3. p.
A kanizsai Ozoray Árpád ME bemutatkozása.
Helyesbített síron túli üzenet. = Új Kanizsai Újság, dec. 23., 27-28. sz., 21. p.
Egy kanizsai sírk őről.
Almási Gábor hagyatéka Kanizsának. = Új Kanizsai Újság, dec. 23., 27-28.
sz., 12-13. p.
Szobrász.

1996.

Lángos csillag áll(t) felettünk. = Új Kanizsai Újság, fan. 1 l., 1. sz., 2. p.
A kanizsai színjátszás jubileumi ünnepségér ől.
Szebben szeretni. = Új Kanizsai Újság, fan. 11., 1. sz., 3. p.
Kalocsai Andrea és Bartók László el őadóm űvészek szavalóestje Kanizsán a
JMMT és az Ozoray Árpád MME szervezésében.
Aki üzent az alapban :el őkerült Váradi Lukács arcképe. = Új Kanizsai
Újság, fan. 11., 1. sz., 5. p.
Az aszatalosmester emlékiratáról.
Mi lapul a csönd mögött? = Új Kanizsai Újság, jan. 25., 2. sz., 1. p.
Az ÚKÚ helyzetér ől.
ság, jan.
A helyismereti kutatások állásáról és feladatairól. = Új Kanizsai Új
25., 2. sz., 5. p.
A JMMT és a Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre Magyar helyismereti kutatások a Vajdaságban 1945-1995 között c. tanácskozásának a
kanizsai résztvev őiről.
A Szociográfiai M űhely hasznáról. = Új Kanizsai Újság, febr. 8., 3. sz., 1.
p

A --- február 9-i megalakulása elé.
A munka és egyetértés jegyében : megtartotta az Ozoray Árpád MME els ő
évi közgyű lését. = új Kanizsai Újság, febr. 8., 3. sz., 2. p.
Az Ozoray Árpád MME két új tagozatáról . = Új Kanizsai Újság, febr. 8.,
3. sz., 3. p.
Hagyományápoló Csoport és Videofilm-szakosztály alakult Kanizsán.
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Szociográfiai M űhely -immár másodszor. = Új Kanizsai Újság, márc. 21.,
6. sz., 5. p.
A m űhely megalakítása elmaradt, márc. 22 égy várható létrehozása.
Csáth Géza és Kanizsa. = Új Kanizsai Újság, márc. 21., 6. sz., 13. p.
Jegyzet - : Bácska c. novellájának folytatásos közlése elé.
Fogyatkozásunk okairól : megalakult a kanizsai Szociográfiai M űhely. = Új
Kanizsai Újság, ápr. 4., 7. sz., 3. p.
Tudósítókat keres az ÚKÚ. = Új Kanizsai Újság, ápr. 4., 7. sz., 7. p.
A munkamegosztásért, érdekvédeleméi : megalakult Tóthfaluban a Vajdasági Magyar Kiadók Társulása. = Új Kanizsai Újság, ápr. 4., 7. sz., 7. p.
Nagy idők tanúi voltak. = Új Kanizsai Újság, ápr. 18., 8. sz., 12. p.
Kafga Gyuláról és Remete Lukácsról, a '48-as szabadságharc kanizsai
-

~

résztvevőiről.

Megtör a jég : eredményesen, baráti légkörben folyt le a kanizsai
alkuratórium-választó é гtekezlet. = Új Kanizsai Újság, ápr. 30., 9. sz., 2. p.
Félszáz ÚKÚ. = Új Kanizsai Újság, máj. 16., 10. sz., 1. és 2. p.
Az
50. számának megjelenése alkalmából.
Az ezerszázadik évforduló jegyében lezajlott a 3. Kálmánt' Lajos népmesemondó verseny. = Új Kanizsai Újság, máj. 30., 11. sz., 5. p.
Türelem és türelmetlenség. = Új Kanizsai Újság, máj. 30 ., 11. sz., 10. p.
Kétnyelv űség.
Előszó helyett. = Új Kanizsai Újság, máj. 30., 11. sz., 12. p.
Farkasok c. regényének folytatásos közlése elé.
Anyanyelv ű oktatásunk esélyeiről. = Új Kanizsai Újság, jún. 13., 12. sz., 1.
és 2. p.

Az anyanyelv űsítési tervezet vitája Kanizsán és Tóth Lajos könyvének a bemutatása.
Írótábor a színházéi. = Új Kanizsai Újság, jún. 13., 12. sz., 6. p.
A szervez őbizottság üléséről.
Tömeges eredményes községi részvétel a Durindó és a Gyöngyösbokréta
rendezvényein. = Új Kanizsai Újság, jún. 13., 12. sz., 5. p.
Kanizsa községb ől.
Ozoray Árpád emlékezete. = Új Kanizsai Újság, jún. 27., 13. sz., 5. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért : funér vagy furnér? = Új Kanizsai Újság, jún.,
27., 13. sz., 13. p.
Tábori napló : a II. Ion- és Környezetismereti Táborunkról. = Új Kanizsai
Újság, júl. 11., 14. sz., 1. és 2. p.
Általános iskolásoknak.
Már megint táborozunk : gondolatok a III. Kanizsai Nyelvjárási - néprajzi
táborról. = Új Kanizsai Újság, júl. 25., 15. sz., 1. és 2. p.
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Színjátékunk -játékszínünk :ülést tartott a 44. Kanizsai Írótábor szervez őbizottsága. = Új Kanizsai Újság, aug. 8., 16. sz., 3. p.
Ua. Szabad Hét Nap, aug. 8., 32. sz., 10. p.
A nyelvbe zárt királyok. = Új Kanizsai Újság, aug. 22., 17. sz., 7. p.
Kezdődik a44. Kanizsai Írótábor. =Új Kanizsai Újság, szept. 19., 19. sz., 1. p.
Ua MSz, 1996., szept. 20., 223. sz., 13. p.
A kanizsai színjátszás bölcs őjénél. = Új Kanizsai Újság, szept. 19., 19. sz.,
3. p.
Amit vállaltunk, elvégeztük :visszatekintés a 44. Kanizsai Írótáborra. = Új
Kanizsai Újság, okt. 3., 20. sz., 2. p.
AzÚj Kanizsai Újságéisazelismerés.=Új KanizsaiÚjság,okt.31.,22.sz.,2.p.
Kani-Sa község képvisel ő-testületének az októberi emlékérmét és vklevelét
kapta Papp Cyörgy többek közt az létrehozásáért.
A még és a már között : töprengések választásokról, kanizsai m űvelődésrő l,
m űvel ődési politikáról. = Új Kanizsai Újság, nov. 14., 23. sz., 1. p.
Értelmiség: ér(t)etlenség? : a Vajdasági Értelmiségi Fórumról. = Új Kanizsai Újság, dec. 12., 25. sz., 1. p.
Ünnepi szerkeszt őségi üzenet: szép, békés karácsonyt, boldog új évet és új
esztend őt! = Új Kanizsai Újság, dec. 24., 1997., jan. 9. 26-27. sz., 16. p.
1997.

Kincses Kanizsa. A Menzer-ház és a Domonkos-patika. = Új Kanizsai Újság, 1996., dec. 24., 1997., jan. 9., 26-27. sz., 7. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : beesett, mint Bagi Jóska a társulatba. = Új Kanizsai Újság, jan. 16.,
1. sz., 14. p.
Gondok és remények : megtartotta az Ozoray Árpád MME rendkívüli évi
közgy ű lését. = Új Kanizsai Újság, jan. 16., 1. sz., 17. p.
A nagy palócra emlékezünk. = Új Kanizsai Újság, jan. 30., 2. sz., 2. p.
Mikszáth Kálmánról.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : a Bagi kertjében van a földem. = Új Kanizsai Újság, jan. 30., 2. sz.,
14. p.
Mi lesz veled, Kanizsai Újság? = Új Kanizsai Újság, febr. 13., 3. sz., 6. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : [Belevág az Isten, mint a Búger paprikájába. Megilleti, mint Mártát
a maga rendje]. = Új Kanizsai Újság, febr. 13., 3. sz., 14. p.
A m űhelyre várva : a Kanizsai Szociográfiai M űhely harmadik tanácskozása elé. = Új Kanizsai Újság, febr., 27., 4. sz., 2. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : csak csípett bel ő le, mint János a szalonnából. = Új Kanizsai Újság,
febr. 27., 4. sz., 14. p.
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Remek kanizsai helytállás népzenénk ünnepén döntős lett Horváth Dóra
népdalénekesünk. = Új Kanizsai Újság, febr. 27., 4. sz., 17. p.
:

Az adai Vass Lajos Népdalverseny vajdasági dönt őjén.

Az Örökség könyvbemutatójáról. = Új Kanizsai Újság, febr. 27., 4. sz., 18. p.
Kovács Mária könyve Kanizsán.

1848, te csillag. = Új Kanizsai Újság, márc. 13., 5. sz., 2. p.
A forradalom és a szabadságharc kanizsai vonatkozásai.

Az első cél: Adorján : megtartotta a Kanizsai Szociográfiai M űhely harmadik tanácskozását. = Új Kanizsai Újság, márc. 13., 5. sz., 6. p.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomban: 1848 szólásainkban : dugdossa, mint aKossuth-bankót. = Új Kanizsai Újság, márc. 13., 5. sz., 14. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : [Meghalt? Nem is tudtam, hogy beteg volt! Mászkál, mászkál a
marha!] = Új Kanizsai Újság, márc. 27., 6. sz., 14. p.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : majd elmennek legelni = Új Kanizsai Újság, ápr. 10., 7. sz., 14. p.
A jobb tájékoztatásért - a harmonikusabb viszonyokért : megalakult az
ÚKÚ Laptanácsa. = Új Kanizsai Újság, ápr. 24., 8. sz., 2. p.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : [már megint kiállt a Rókáné a kapuba, Lehet vele alkudni, mint Márton
atyával az Istenrő l]. = Új Kanizsai Újság, 1997., ápr. 24., 8. sz., 14. p.
Guelmino Sándor (1945-1997) emlékezete. = Magyar Szó, ápr. 26., 98. sz.,
10. p.
Elhangzott 1997. ápr. 19 én, -- temetésé п a budapesti Farkasréti
-

temetőben.

Különös házasság? : avagy ki (nem) fér be a sajtóházba? = Új Kanizsai
Újság, máj. 8., 9. sz., 8. p.
A vajdasági magyar sajtóházhoz fűz ődő kezdeményezésekr ől.

Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : [Iparos, a téglagyárban pacalos]. = Új Kanizsai Újság, máj. 8., 9.
sz., 14. p.
Három év - a feltámadás után : nyereményjátékokkal és él őújsággal ünnepelt az ÚKÚ. = Magyar Szó, máj. 21., 117. sz., 9. p.
Laci bátyánk, Isten veled! : nagy részvét mellett temették el május 11-én
Vince Lászlót. = Új Kanizsai Újság, máj. 22., 1 0. sz., 3. p.
Az Új Kanizsai Újság munkatársa volt.

Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában. = Új Kanizsai Újság, máj. 22., 10. sz., 14. p.
A sz őlőtermeléssel kapcsolatos horgosi szólások, közmondások.
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152. Mesés versenyek : a „Fa ága rügyével" kárpátmedencei népmesemondók
gödöllői, és a IV. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny zentai dönt őjérő l. = Új Kanizsai Újság, jún. 5., 11. sz., 7. p.
153. Egy hasznos könyv a Palicsi tóról, de nemcsak arról : a CNESA Kiadó
szabadkai könyvbemutatójáról. = Új Kanizsai Újság, jún. 5., 1 1 . sz., 7. p.
Hovány Lajos: A Palicsi-tó és környéke (1997).

154. Nyelvünkről -nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában :Két kézzel tömlek meg, mint juhászok a vargát. = Új Kanizsai
Újság, jún. 5., 11. sz., 14. p.
155. „Szeret(t)em az életet" : in memoriam Keszég Károly : (1954-1997). = Új
Kanizsai Újság, jún. 5., II. sz., 18. p.
156. A hídverésrő l és a hídverőkről : megtartotta els ő értekezletét a 45. Kanizsai
Írótábor szervez őbizottsága... = Új Kanizsai Újság, jún. 19., 12. sz., 2. p.
157. „A lelkesedésnek szent óráit" is tudta élni köztünk : Koncz István (19371997). = Új Kanizsai Újság, jún. 19., 12. sz., 5. p.
158. A Cifrasz űrünk szépen ragyogott. = Új Kanizsai Újság, jún. 19., 12. sz., 10. p.
A kanizsai Ozoray Árpád MME vegyeskórusa a muzslyai Durindón.

159. Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Ezt még a víznéz ő asszony sem tudná megmondani. = Új Kanizsai
Újság, jún. 19., 12. sz., 14. p.
160. Megkezd ődött a harmadik hon- és környezetismereti tabor. = Új Kanizsai
Újság, júl. 3., 13. sz., 2. p.
A kanizsai Ozoray Árpád MME szervezésében.

161. Még azt mondják Temerinben--- : egy Cnesa-kiadvány temerini bemutatójáról. = Új Kanizsai Újság, júl. 3., 13. sz., 6. p.
Csorba Béla könyve.

162. Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Meglovagolta, mint finánc a disznót. = Új Kanizsai Újság, júl. 3.,
13. sz., 14. p.
163. A hon- és környezetismereti táborról. = Új Kanizsai Újság, júl. 17., 14. sz.,
20. p.
164. Mérés és megméretés : a nyelvjárási-néprajzi táborról és az adorjáni Szociográfiai M űhelyről. = Új Kanizsai Újság, júl. 17., 14. sz., 2. p.
165. Mutatvány az adorjáni ragadványnevekb ől. = Új Kanizsai Újság, júl. 17.,
14. sz., 14. p.
166. Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában :Meggyóntatják, mint a Bánszki Antal (az) apósát. Úgy néztek ki,
mint a Jozsó Pista másfél lova. = Új Kanizsai Újság, júl. 17., 14. sz., 14. p.
167. Tábori számadás. = Új Kanizsai Újság, júl. 31., 15. sz., 2-3. p.
Hon- és környezetismereti labor.
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Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Otthagyta, mint a Szent Pál az oláhokat. = Új Kanizsai Újság, júl.
31., 15. sz., 14. p.
Véglegesítették a Kanizsai Írótábor id őpontját. = Új Kanizsai Újság, aug.
14., 16. sz., 2. p.
Pompájában a legszebb n ő i erények tündökölnek :Kanizsán volt a hímzésoktatótanfolyam záróünnepélye. = Új Kanizsai Újság, aug. 14., 16. sz., 10. p.
A Vajdasági Magyar Folklórközpont tanfolyama.

Nyelvünkrő l - nyelvünkén. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Vigyáz rá, mint Kisgabec a hideg vízre. = Új Kanizsai Újság, aug.
14., 16. sz., 14. p.
A gyökér és a levél igazsága :egységes lesz a 45. Kanizsai Írótábor. = Új
Kanizsai Újság, szept. 11., 18. sz., 2. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : abajgatja, mint Szalai a gömölyét. = Új Kanizsai Újság, aug. 28.,
17. sz., l4. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : elment a topolyai kútra vízért. = Új Kanizsai Újság, szept. 11., 18.
sz., 14. p.
Elismerés Kanizsa monográfiájának. = Új Kanizsai Újság, szept. 25., 19.
sz., 5. p.
A Zentai Szép magyar könyv elnevezés ű könyvkiállításon a tudományosinformatív m űvek kategóriájában első dUas.

Amikor ismét a folyóba lépünk : tisztelgés a Kanizsai Írótábor emlékm űve
el őtt 1997. szeptember 18-án. = Új Kanizsai Újság, szept. 25., 19. sz., 2. p.
177.45. Kanizsai Írótábor. = Új Kanizsai Újság, szept. 25., 19. sz., 5. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Beosztja, mint Albin a tarhonyát. = Új Kanizsai Újság, szept. 25.,
19. sz., 14. p.
Kincses Kanizsa. Milyen id ős a kanizsai Szent János? = Új Kanizsai Újság,
okt. 9., 20. sz., 14. p.
Tájékoztató és felhívás : az ÚKÚ megmentéséért, ügyeink rendezéséé. _
Új Kanizsai Újság, okt. 9., 20. sz., 5. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Mit sem vesztettünk, azok sem nyertek vele(d) semmit. = Új Kanizsai Újság, okt. 9., 20. sz., 14. p.
A tovább rakott Kalangya: a Cnesa Kiadó budapesti könyvbemutatójáról.
= Új Kanizsai Újság, okt. 23., 21. sz., 30. p.
Csorba Béla: Még azt nnondják Temerinben---

Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : O tt hagyta, mint Dávid Jakab a lovát. Szurkolj, kovács, vakulj,
paraszt! = Új Kanizsai Újság, nov. 6., 22. sz., 14. p.
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Kincses Kanizsa. Egy régi m űremek, avagy a kovácsmesterség dicsérete. =
Új Kanizsai Újság, nov. 6., 22. sz., 16. p.
A Bárczi Géza Egyetemi Nyelvészeti Napok elé. = Magyar Szó, nov. 16.,
271. sz., 9. p.

Mártontól Andrásig. = Új Kanizsai Újság, nov. 20., 23. sz., 5. p.
Kincses Kanizsa. Kocsik, hintók, konflisok. = Új Kanizsai Újság, nov. 20.,
23. sz., 14. p.

Kettős könyvbemutató a József Attila Könyvtárban. = Új Kanizsai Újság,
nov. 20., 23. sz., 10. p.

Csorba Béla: Még azt mondják Ternerinben--- és Hovány Lajos: A Palicsitó és környéke (1997) c. kötetetet is bemutatták.

Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában :Ezért az emberért érdemes volt az apjának eloldani a gatyamadzagját. = Új Kanizsai Újság, nov. 20., 23. sz., 14. p.
Nyelvinkrő l - nyelvünkéi. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : A nyomtató lónak nincs a szája bekötve. = Új Kanizsai Újság, dec.
4., 24. sz., 14. p.

Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólások nyomában : Kelj f i!, Karidon, mert nagyot ütök a faridon! = Új Kanizsai Újság,
dec. 25., 25-26. sz., 14. és 15. p.
1998.

Új esztend ő - vígságot szerz ő? = Új Kanizsai Újság, jan. 8., 1. sz., 2. p.
A kanizsai Ozoray А rpád MME évi munkájáról.

Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában :él ő tan иn a megboldogult Stein Jóska. = Új Kanizsai Újság, jan. 8.,
1. sz., 14. p.

Kincses Kanizsa. A zárda énekkara. = Új Kanizsai Újság, jan. 8., 1. sz., 14. p.
Kanizsán 1911-ben és 1950-ben.

Reá nekünk is van miért emlékeznünk :Szekeres László emlékezete. = Új
Kanizsai Újság, jan. 8., 1. sz., 15. p.
Leszel-e még, Új Kanizsai Újság? : avagy egy szégyenteljes kudarc krónikája. = Új Kanizsai Újság, febr. 5., 2. sz., 2. p.
Kicsi Kovács, Nagy Kovács, üssed, üssed a vasat! = Új Kanizsai Új
ság,
febr. 5., 2. sz., 14. p.
Szoborkompozíció.

Nyelvünkről - nyelvünkén. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában. = Új Kanizsai Újság, febr. 5., 2. sz., 15. p.
Víz hozta, víz vi у'e! Egész évben virulunk, egyszer aztán pirulunk.

A fórumra várva. = Új Kanizsai Újság, 1998., febr. 19., 3. sz., 2. p.
A lap sorsáról, a lappal kapcsolatos közvéleményk ііtatás kérdőíveiről.
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Nyelvűnkrő l - nyclvtinkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Rendes, minta martonosi ember. = Új Kanizsai Újság, febr. 19., 3.
sz., 14. p.
Kincses Kanizsa. Az ezüstlóról és lovasáról. = Új Kanizsai Újság, febr. 19.,
3. sz., 14. p.
Változzék hát, ami változandó! : nyílt fórumunk tapasztalatairól és tanulságairól. = Új Kanizsai Újság, márc. 5., 4. sz., 2. p.
Emlékezzünk h őseinkre : az 1848-49-es enléktábla vallomása [1-2.]. = Új
Kanizsai Újság, márc. 5., 4. sz., 3. p.; Új Kanizsai Újság, márc. 19., 5. sz.,
16-17. p.
Ozoray Árpád, Mészáros Ignác, Tóth Miklós, Mihályi Sándor, Apró Mózes,
Kárai Fereиc, Bálint Mózes, Remete Lukács, Dobó Рál, Kafga Gyula.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Megmentette, mint Jánost a Kossuth-nóta. = Új Kanizsai Újság,
márc. 5., 4. sz., 5. p.
Kanizsaikönyv Рalicsról-Gunarason.=ÚjKanizsaiÚjság,márc.5.,4.sz.,17.p.
Könyvbemutató Gunarason.
Emlékeink a forradalomról és a szabadságharcról. In: 1848-1998 : a magyar forradalom és szabadságharc jubileumára : a Magyar Szó melléklete,
1998. március, 18-19. p.
Zentai és kanizsai vonatkozások.

A kettő s feladat szorításában : a Kanizsai - március 7-i ülésszakáról. = Új
Kanizsai Újság, márc. 19., 5. sz., 14. p.
Ó-kanizsaiak a szegedi Kossuth-szobornál. = Új Kanizsai Újság, márc. 19.,
5. sz., 14. p.
1902-ben.

Kincses Kanizsa. A majdáni Papp János Honvéd vég-elbocsátója. = Új Kanizsai Újság, márc. 19., 5. sz., 16. p.
Száz szám Új Kanizsai Újság. = Új Kanizsai Újság, ápr. 2., 6-7. sz., 2. p.
1848 emlékezete. Még egyszer Kafga Gyuláról. = Új Kanizsai Újság, ápr.
2., 6-7. sz., 7. p.
1848-as honvédszázados.

Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában :Átrázták, mint Jani bácsi a fináncot. = Új Kanizsai Újság, ápr. 2.,
6-7. sz., 12. és 13. p.

Kincses Kanizsa. A nagy mesél ő Kanizsára küldött levelér ő l : Mi fűzte Jókai Mórt Gajó Istvánhoz? = Új Kanizsai Újság, ápr. 2., 6-7. sz., 12. p.
Kincses Kanizsa. A földbe ásott köcsögr ő l. = Új Kanizsai Újság, ápr. 16., 8.
sz., 14. p.
Egy új kanizsai leletr ől.
„Én mindig veletek leszek!" : Saffer Pál : (1924. március 29. Feketics 1998. április 9. Szolnok). = Új Kanizsai Újság, ápr. 16., 8. sz., 7. p.
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216. Nyelvünkről - nyelvönkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Egy állapotban van, mint a ficsor nadrágja. = Új Kanizsai Újság,
ápr. 16., 8. sz., 14. p.
217. El őzetes egy ünnepi ünnepélyhez. = Új Kanizsai Újság, ápr. 30., 9. sz., 2. p.
Az Ozoray Árpád MME ünnepe elé és ünnepi m űsorterve.

218. Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában :Öreg hús is megfő] a fiatal fazékban - Fiatal hús is megf ől az öreg
fazékban. = Új Kanizsai Újság, ápr. 30., 9. sz., 14. p.
219. Lezajlott a tavaszi seregszemle : híradás az Ozoray Árpád MME estjér ő l. =
Új Kanizsai Újság, máj. 14., 10. sz., 5. p.
220. Milyen is lesz a határon inneni könyvtermés? : Tóthfaluban ülésezett a Határon Túli Könyvkiadás Országos Kuratóriuma. = Új Kanizsai Újság, máj.
14., 10. sz., 2. p.
A K12K Írókör és a tóthfalusi Logos új kiadványairól.

221. Kincses Kanizsa. Csendélet harcsaóriással. = Új Kanizsai Újság, máj. 14.,
10. sz., 14. p.
222. Nyelvünkr ő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Befút, mint a Bizi birkái. Meghúzta, mint Urbánt' a savót. = Új
Kanizsai Újság, máj. 14., 10. sz., 14. p.
223. Kincses Kanizsa. Fotográfia Kanizsa egyik els ő autójáról. = Új Kanizsai
Újság, máj. 28., 11. sz., 14. p.
224. Nyelvünkr ől - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomban: Se ki, se be, mint a Seki csónakja. = Új Kanizsai Újság, máj. 28.,
11. sz., 14. p.
225. Vagyunk, tehát leszünk is. = Új Kanizsai Újság, jún. I1., 12. sz., 2. p.
Gyöngyösbokréta.

226. Nyelvünkr ől - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Rálesünk, mint Gecse aJóistenre! = Új Kanizsai Újság, jún. 11., 12.
sz., 14. p.
227. Mesét mondok : az V. Kálmánt' Lajos Népmesemondó Verseny vajdasági
döntőjéről. = Új Kanizsai Újság, jún. 11., 12. sz., 17. p.
228. Hogyan tovább? = Új Kanizsai Újság, jún. 25., 13. sz., 2. p.
Az Írótábor irodalmi programbizottságának az ülése elé.

229. Nyelvünkr ől - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában :Júniusi derült ég b őség, júniusi sár szükség. = Új Kanizsai Újság,
jún. 25., 13. sz., 14. p.
230. Kincses Kanizsa. Horgos helység ábrája a falu szárazmalmának megjelölése kapcsán. = Új Kanizsai Újság, jún. 25., 13. sz., 14. p.
231. A másság elfogadása, a másság dicsérete :ülést tartott az Irodalmi Programbizottság... = Új Kanizsai Újság, jú1. 9., 14. sz., 2. p.
232. Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Aki tiszta búzát akar aratni--- : a búza szólásainkban [1-3.]. = Új
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Kanizsai Újság, 1998., júl. 9., 14. sz., 14. p.; Új Kanizsai Újság, 1998., jú1.
23., 15. sz., 14. p.; Új Kanizsai Újság, 1998., aug. 6., 16. sz., 14. p.
Bábák, el ne vesszen a gyerek! : hogy is állunk a Monográfia І . kötetének
szerb nyelvű kiadásával? = Új Kanizsai Újság, jú1. 23., 15. sz., 2. p.
Kanizsa monográfiája.
Fél évtized nyelvünk és néprajzunk szolgálatában : az ötödik nyelvjárásinéprajzi táborról. = Új Kanizsai Újság, aug. 6., 16. sz., 20. p.
Veszend ő értékeink nyomában, középiskolások és egyetemi hallgatók nyelyjárási-néprajzi tábora.
Mindennapi kenyerünk. = Új Kanizsai Újság, aug. 20., 17. sz., 2. p.
Horgoson.
Kincses Kanizsa. „Nyírkéregre bet űt vetek". = Új Kanizsai Újság, aug. 20.,
17. sz., 14. p.
Első világháborús kanizsai katonalevelek nyírkéregre írva.
A Monográfia szerb kiadásának sorsáról. = Új Kanizsai Újság, szept. 3., 18.
sz., 3. p.
Kanizsa monográfiája.
Nyelvünkről - nyelvünkéi. Emlékek Adorján régi nyelvér ől [1-2.]. = Új
Kanizsai Újság, szept. 3., 18. sz., 14. p.; Új Kanizsai Újság, szept. 17., 19.
sz., 14. p.
A 46. Kanizsai Írótábor elé. = Új Kanizsai Újság, szept. 17., 19. sz., 2. p.
Egyén és közösség : 46. Kanizsai Írótábor . = 7 Nap, szept. 23., 19. sz., 3. p.
A juhásznak jól megy dolga : beszélgetés László Szilveszter „nyugalmazott" juhásszal. = Új Kanizsai Újság, okt. 15., 20. sz., 18. p.
Adatközl ő, akinél tetten érhet ő a zentai csata körüli idők népi emlékezete.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Adryantól Adorjánig [1-2.]. = Új Kanizsai Újság, okt. 15., 20. sz., 14. p.; Új Kanizsai Újság, okt. 22., 22. sz., 14. p.
A település nevének eredetér ől.
Kincses Kanizsa. Kis József rejtélyes kanizsai tervér ő l. = Új Kanizsai Újság, okt. 15., 20. sz., 14. p.
Ser- és pálinkafőz ő tervrajza 1784 -ből.
In memoriam. Mgr. Dobos János 1935-1998. = Új Kanizsai Újság, okt. 29.,
22. sz., melléklet, [2-3]. p.
Utolsó búcsú mgr. Dobos Jánostól. = Új Kanizsai Újság, nov. 12., 23. sz., 5. p.
Nyelvünkről - nyelvünkéi. Knesza vagy Knesa a Cnesa? = Új Kanizsai
Újság, nov. 12., 23. sz., 14. p.
Esti kérdés. = Új Kanizsai Újság, nov. 12., 23. sz., 2. p.
Az Új Kanizsai Újság helyzetér ől.
Nyelvünkről - nyelvünkéi. Milyen nyár az indián nyár? = Új Kanizsai
Újság, nov. 26., 24. sz., 16. p.
Kincses Kanizsa. Egy most el őkerülő őskori csontmaradványr ő l. = Új Kanizsai Újság, nov. 26., 24. sz., 9. p.
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Megkérdeztük az olvasót : gondolatok kisded közvéleménykutatásunk eredményeirő l. = Új Kanizsai Újság, dec. 10., 25. sz., 5. p.
Felmérés az Uj Kanizsai Ujság olvasottságáról.
Nyelvünkről - nyelvünkén. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában :Jár a nyelve, mint a Patyi szélmalma, mikor nagyon fújja a szél. _
Új Kanizsai Újság, dec. 10., 25. sz., 17. p.
Kincses Kanizsa. Egy nálunk termett fokosunkról. = Új Kanizsai Újság,
dec. 10., 25. sz., 17. p.
Kincses Kanizsa. Egy titokzatos kanizsai körr ől. = Új Kanizsai Újság, dec.
24., 26-27. sz., 16. p.
Régi malomkövek nyomai.
Nyelvünkről - nyelvünkéi. A karácsony szavunk eredetér ő l. = Új Kanizsai
Újság, dec. 24., 26-27. sz., 16. p.
1999.

Kincses Kanizsa. Tűzoltóknak kicsiny trombitája. = Új Kanizsai Újság, jan.
14.. 28. sz., 14. p.
A kanizsai t űzoltók XX. század eleji viseletér ől.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Amilyen a kilincs, olyan a ház. = Új Kanizsai Újság, jan. 14., 28.
sz., 14. p.
Terítékre került a sajtó. = Új Kanizsai Újság, jan. 28., 2. sz., 2. p.
A kanizsai önkormányzat sajtótájékoztatója. Az Uj Kanizsai Ujság helyzetéről is.
ság, jan. 28., 2. sz., 17. p.
Kincses Kanizsa. Egy régi útlevél. = Új Kanizsai Új
A kanaizsai Juhász Etel útlevele 1931-b ől.
Közösségi élet, hagyomány- és értékteremtés : az Ozoray Árpád MME
megtartotta évi közgy űlését. = Új Kanizsai Újság, febr. 11., 3. sz., 2. p.
Megint Adorjánon játunk : a kanizsai Szociográfiai M űhely két kutatópontjáról . = Új Kanizsai Újság, febr. 11., 3. sz., 2. p.
1848-49 kanizsai eseményei. Zenta pusztulása. = Új Kanizsai Újság, febr.
11., 3. sz., 18. p.
Kincses Kanizsa. Egy szép, régi zászlótartóról. = Új Kanizsai Újság, febr.
11., 3. sz., 21. p.
A kanizsai Gubás-házon.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Majd elhozzuk a Berci kulcsát! = Új Kanizsai Újság, febr. 11., 3.
sz., 21. p.
Kincses Kanizsa. Az ezüstlóról és lovasáról. = Új Kanizsai Újság, febr. 19.,
3. sz., 14. p.
Egy Kanizsán fellelhet ő szoborról.
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A kanizsai Szociográfiai M űhely soros tanácskozásáról. = Új Kanizsai Újság, febr. 25., 4. sz., 2. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában : Koza Károly közm оndásáról. = Új Kanizsai Újság, febr. 25., 4. sz.,
21. p.

Kincses Kanizsa. Kanizsa város els ő céhpecsétjérő l. = Új Kanizsai Újság,
febr. 25., 4. sz., 21. p.
Hagyományaink örizője nincs már közöttünk : Losonc Borbála (1929-1999)
emlékezete. = Új Kanizsai Újság, febr. 25., 4. sz., 21. p.
Emlékezés egy kanizsai adatközl őre.

1848 emlékezete : Ókanizsa 1849. évi második pusztulása. = Új Kanizsai
Újság, márc . 11., 5. sz., 4-5. p.

Az Új Kanizsai Újság születésnapjára. = Új Kanizsai Újság, ápr. l., 6. sz.,
8. p.

Nyelvtnkrő l - nyelvünkért : húsvét a szóláshagyományainkban. = Új Kanizsai Újság, ápr. l., 6. sz., 24. p.
ság, ápr. 1., 6. sz., 24. p.
Kincses kanizsa. A kerepl ő. Új Kanizsai Új
Első hírmondónk elé. = Új Kanizsai Újság (SZH), ápr. 1., 6 (1). Sz., 15. p.
A kanizsai Szociográfiai M űhely időszakos kiadványának, az Új Kanizsai
Újság mellékletének az indulásáról.
A tegnap és holnap között : mutatvány az adorjáni szociográfiai kutatásokról. = Új Kanizsai Újság (Szociográfiai Hírmondó), ápr. 1., 6(1). sz., 18. p.
A körülményekhez nekünk is igazodnunk kell : hogyan, milyen terjedelemben jelenik meg az Új Kanizsai Újság? = Új Kanizsai Újság, ápr. 15., 8. sz.,
2. p.

Hogyan is nézett ki Vass Imre újságja? = Új Kanizsai Újság, ápr. 15., 8. sz.,
13. p.
Kanizsa és Vidéke (1931).

In memoriam Raffai József (1931-1999). = Új Kanizsai Újság, ápr. 29., 9.
sz., 4. p.
A lap rnnrnkatársa, Józsi bá, a Cserkészsarok c. rovat gondozója.
Süss fel nap, Szent György nap! :április végi ünnepiink helyi hagyományairól. = Új Kanizsai Újság, ápr. 29., 9. sz., 10. p.
A másságról. = Új Kanizsai Újság, ápr. 29., 9. sz., 9. p.
Az Orbis c. kanizsai irodalmi folyóirat 1999/1. szánról.
Kincses Kanizsa. Nyisd ki kovács azt a fн stös m űhelyajtódat! = Új Kanizsai Újság, máj. 13., 10. sz., 12. p.
A kanizsai Ozoray Árpád MME hagyomány őrző .szakosztálya els ő rendezvénye a Mesterségek dicsérete c. sorozatban: a kovácsmesterség.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Mester úr, rongy ég, nem maga ég? : munkafolyamati szólásaink. = Új Kanizsai Újság, máj. 13., 10. sz., 13. p.; Új Kanizsai Újság, jún. 10., 12. sz., 10. p.
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Kincses Kanizsa. A kovácsm űhelyben is jártunk. = Új Kanizsai Újság, máj.
27., 11. sz., 10. p.
A kerékgyártókról vagy bognárokról. = Új Kanizsai Újság, máj. 27., 1 1. sz.,
10. p.
Mesterségek dicsérete.
Kincses Kanizsa. „Kirobbanó" siker a kanizsai bognárokról szóló el őadáson. = Új Kanizsai Újság, jún. 10., 12. sz., 11. p.
Mindig híresek voltak a kanizsai ácsok: az Ozoray Árpád MME mai rendezvényéről. = Új Kanizsai Újság, jún. 10., 12. sz., 11. p.
Kincses Kanizsa. Az ácsmesterség titkairól. = Új Kanizsai Újság, jún. 24.,
13. sz., 11. p.
Egy hagyaték sorsáról. Új Kanizsai Újság, jún. 24., 13. sz., 2. p.
Dobos tzrdományos hagyatékának a sorsáról.
Kincses Kanizsa. Az Ozoray Árpád MME Hagyomány őrző Szakosztályának legutóbbi rendezvényér ől. = Új Kanizsai Újság, júl. 8., 14. sz., 11. p.
Mesterségek dicsérete: hagyományos n ői foglalkozások. Meghívott vendég:
Raj Rozália.
Már csak a becsületes helytállás volt a tét : a kanizsai-törökkanizsai csaták
150. évfordulójáról. = Új Kanizsai Újság, jú1. 29., 15. sz., 2. p.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. Ne állítsd meg a napot! = Új Kanizsai Újság,
júl. 29., 15. sz., 4. p.
A reményteljes és reménytelen helytállásról : 1849 kanizsai emlékezete. _
Magyar Szó, aug. 5., 173. sz., 7. p.
Kanizsa 1848-1849-ben.
Kanizsa község m űvelődési rendezvényeire is jelentös feladatok várnak. _
Új Kanizsai Újság, aug. 12., 16. sz., 19. p.
Megindulnak a Vajdaság magyarlakta települései az ezredfordulón c. monográfia munkálatairól.
Kincses Kanizsa. Elveszett oromfalaink. = Új Kanizsai Újság, aug. 12., 16.
sz., 19. p.
Kanizsai népi épitkezés.
Nyelvünkrő l - nyelvünkért. A kanizsai Pámbokról. = Új Kanizsai Új
ság,
aug. 12., 16. sz., 19. p.
Kanizsai városrész-csúfoló.
Megkezdődött a 47. Kanizsai Írótábor. = Új Kanizsai Újság, szept. 9., 18.
sz., 2. p.
Nyelvünkért - nyelvünkr ő l. Vigyen el a markaláb! = Új Kanizsai Újság,
szept. 9., 18. sz., 19. p.
Több fénnyel, kevesebb árnyékkal! : a 47. Kanizsai -- négy napjáról . = Új
Kanizsai Újság (Írótábori Hírmondó), szept. 23., 19. sz., 11. p.
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Ezredvég - teher vagy útravaló. = Új Kanizsai Újság (Írótábori Hírmondó),
szept. 23., 19. sz., 14. p.
Az Írótábor központi tanácskozásáról.
Kincses Kanizsa. Egy álló és egy kecskerokkáról. = Új Kanizsai Újság, okt.
7., 20. sz., I5. p.
Házi fonás, szövés.

„Kanyizsától" Kanizsáig. = Új Kanizsai Újság, okt. 21., 21. sz., 2. p.
A magyar helységnév-táblákról.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásaink nyomában: Batyus Vittus és a többiek. = Új Kanizsai Újság, nov. 4., 22. sz., 15. p.
Mi lesz veled Kanizsai Újság : november 9-én ülést tartott laptanácsunk... =
Új Kanizsai Újság, nov. 18., 23. sz., 2. p.
Nyelvünkről - nyelvünkéi.: községiink falu- és falurész-csúfolóiról. = Új
Kanizsai Újság, nov. 18., 23. sz., 14. p.
Kanizsa volt egyik kedves menedéke : tegnap múlt 25 éve, hogy elhunyt
Zilahy Lajos, a neves író. = Új Kanizsai Újság, dec. 2., 24. sz., 1. p.
A Bárczi Géza Egyetemi Nyelvészeti Napok elé. = Magyar Szó, dec. 2.,
237. sz., 1 I. p.
A nyelvészeti napok céljáról.
A magyar helységnév-táblák ügye már nem rajtunk múlik : villáminterjú
Bacskulin István polgármesterrel és képvisel ővel. = Új Kanizsai Újság, dec.
2., 24. sz., 2. p.
A magyar helységnév-használat gondjai és nyelvészeti feladatai. = Magyar
Szó, dec. 11., 245. sz., 7. p.

Részlet az újvidéki Magyar Tanszéken 1999. dec. 8-án és 9-én megtartott
Bárczi Géza Egyetemi Nyelvészeti Napokon elhangzott el őadásból.
Nyelvünkről - nyelvünkért : foghagyma vagy fokhagyma? = Új Kanizsai
Újság, dec. 23., 26. sz., 24. p.
2000.

Ismét napirenden az Új Kanizsai Újság. = Új Kanizsai Újság, jan. 27., 2. sz.,
2. p.

Nyelvünkről - nyelvünkéi. Környékünkön keletkezett szólásainkról. = Új
Kanizsai Újság, febr. 10., 3. sz., 17. p.
Kanizsai szólások.
A kanizsai alagutakról : az Ozoray Árpád MME 2000. II. 18-án szervezett
művelődéstöгténeti estjéről. = Új Kanizsai Újság, febr. 10., 3. sz., 17. p.
Kincses Kanizsa. A kanizsai alagutak legendájáról [1-3.]. = Új Kanizsai
Újság, febr. 24., 4. sz., 9. p.; Új Kanizsai Újság, ápr. 6., 7. sz., 9. p.; Új Kanizsai Újság, ápr. 20., 8-9. sz., 19. p.
Nyelvünkről - nyelvünkéi. Környékünkön keletkezett szólásainkról : alakul,
mint az Oláj Pista bablevese. = Új Kanizsai Újság, febr. 24., 4. sz., 11. p.

180

Papp György bibliográfiája

Kincses Kanizsa. Kanizsa védsáncának emlékezete 1848-ból. = Új Kanizsai
Újság, márc. 8., 5. sz., 17. p.
Adorjánról, gyermekeink és fiataljaink jöv őképéről : március 10-én, pénteken lesz a Szociográfiai M űhely téli-tavaszi tanácskozása. = Új Kanizsai
Újság, márc. 9., 5. sz., 2. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Kanizsa környékén keletkezett szólásainkról :
ezer dinár sok van, de Apró Jakab csak egy van. = Új Kanizsai Újság, márc.
23., 6. sz., 4. p.
Adorján, jövőkép, Szirmai-víziók : megtartotta a Kanizsai Szociográfiai
Műhely téli-tavaszi tudományos tanácskozását. = Új Kanizsai Újság, márc.
23., 6. sz., 4. p.
Térélmény és irodalom : a 48. Írótábor el őkészítő értekezletér ől. = Új Kanizsai Újság, márc. 23., 6. sz., 4. p.
Kincses Kanizsa. Egy kanizsai 48-as eseményeit is említ ő népi ponyváról.
= Új Kanizsai Újság, márc. 23., 6. sz., 3. p.
Nyelvünkről -nyelvünkért. Április bolondja. = Új Kanizsai Újság, ápr. 6.,
7. sz., 16. p.
A tortán hat szál gyertya ég : az Új Kanizsai Újság hatodik születésnapján.
= Új Kanizsai Újság, ápr. 6., 7. sz., 16. p.
Tanár úr, Isten veled! : dr. Vajda József (1919. február 14. - 2000. május
20.) emlékezete. = Új Kanizsai Újság, máj. 25., 11. sz., 11. p.
Nyelvünkről -nyelvünkért. Környékünkön keletkezett szólásaink nyomában : minden második álma teljesül, mint az egyszeri Pistának. = Új Kanizsai Újság, jún. 8., 12. sz., 12. p.
Édes anyanyelvünk „Kanyizsán". = Új Kanizsai Újság, jún. 22., 13. sz., 16. p.
Kanizsa nevének hivatalos, közhasználatú írásáról.
Térélmény az irodalomban és a m űvészetben : szeptember 6-9-én lesz a 48.
Kanizsai Írótábor. = Új Kanizsai Újság, júl. 6., 14. sz., 2. p.
Térélmény az irodalomban és a művészetben. = Magyar Szó, júl. 7., 158.
sz., 10. p.
A kanizsai írótábor programbizottságának az üléséről.
Az egyetemi és középiskolai néprajzi és nyelvjárási tábor programjából :
Veszend ő értékeink nyomában. = Magyar Szó, júl. 7., 158. sz., 10. p.
A kanizsai Ozoray Árpád MME szervezésében Kanizsán.
Ez volt a hetedik. = Új Kanizsai Újság (Tábori Hírmondó), júl. 20., 15. sz.,
11 p.
Veszend ő értékeink nyomában.
Ezredvégi írótábor. = Új Kanizsai Újság, szept. 7., 18. sz., 9. p.
A térélmény már múlt id ő :véget ért a 48. írótábor. = Új Kanizsai Újság,
szept. 21., 19. sz., 2-3. p.
Újabb adalék Bartók Béla horgosi népdalgy űjtéséhez. = Új Kanizsai Újság,
okt. 19., 20. sz., 11. p.
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Szent Mihály napja néphagyományainkban. = Új Kanizsai Újság, okt. 19.,
20. sz., 16. és 21. p.

A várt - váratlan kézfogás : a kanizsai Orbis folyóiratnak ítélt Bazsalikomdíj indoklása. = Új Kanizsai Újság, nov. 2., 21. sz., 8. p.
Ua. H, 2000., nov, 11. sz., 991-993. p. Elhangzott a Szenteleky-napokon.
Szent Márton üzenete : avagy a martonosi pravoszláv templom titkairól . =
Új Kanizsai Újság, nov. 16., 23. sz., 8. p.
Mint egy kis él őújság : Horgoson tartottuk az UKU szerkeszt őségének ülését. = Új Kanizsai Újság, dec. 14., 25. sz., 4. p.
Nyelvünkrő l -nyelvünkért. Na, hozd a dinnyét, Bálint! = Új Kanizsai Újság, dec. 23., 26. sz., 28. p.
Kincses Kanizsa. Volt egyszer egy bájos népkerti szobrunk. = Új Kanizsai
Újság, dec. 23., 26. sz., 27. p.
2001.

Nyelvünkrő l - nyelvünkért. A kötelesmesterség szólásai. = Új Kanizsai Újság, febr. 22., 4. sz., 16. p.
Kényszerpályán - otthon nélkül : az Ozoray Árpád MME február 23-án
tartotta évi közgy ű lését. = Új Kanizsai Újság, márc. 8., 5. sz., 15. p.
Holnap tartja a kanizsai Szociográfiai M űhely tavaszi ülésszakát. = Új Kanizsai Újság, márc. 8., 5. sz., 2. p.
Sikeres, hasznos találkozás : megtartotta a Kanizsai Szociográfiai M űhely
tavaszi ülésszakát. = Új Kanizsai Újság, márc. 22., 6. sz., 16. p.
A mi Kazinczy-díjasunk : villáminterjú Tornai Erikával, a - els őéves hallgatójával. = Új Kanizsai Újság, jún. 7., 12. sz., 9. p.
Az adorjáni Sarlós Boldogasszony templom építésér ő l. = Új Kanizsai Újság, jún. 8., 12. sz., 7. p.
ág, jún. 21.,
Megalakult a 49. írótábor szervez őbizottsága. = Új Kanizsai Újs
13. sz., 2. p.
Nyelvünkről - nyelvünkért : nemzetiség vagy kisebbség? = Új Kanizsai
Újság, júl. 5., 14. sz., 2. p.
Szőcs Boldizsár (1910-2001) emlékezete. = Új Kanizsai Újság, aug. 2., 16.
sz., 16. p.
Szabadkai mesefa.
„A találós, szórakoztató beszédr ő l" : kezd ődik a 49. írótábor. = Új Kanizsai
Újság, aug. 30., 18. sz., 2. p.
Horgosi címergondok. = Új Kanizsai Újság, szept. 27., 20. sz., 7. p.
Egy évszázad - dióhéjban. = Új Kanizsai Újság, szept. 27., 20. sz., 5. p.
Kávai Szabolcs: Emberségünk vára: visszapillantás iskolánk százéves történetére. - Tótlіfаlu : Logos, 2001.
Mutatvány közösségcsúfoló szólásainkból. = Új Kanizsai Újság (Szociográfiai Hírmondó), okt. 11., 21. sz., [5]. p.
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Játék és nyelvi játéktér. = Új Kanizsai Újság (Szociográfiai Hírmondó), okt.
11., 21. sz., [ I ]. p.
A Szociográfrai M űhely el őadásairól.
Egy sikeres könyvbemutatóról. = Új Kanizsai Újság, okt. 25., 22. sz., 8. p.
Kovács Mária: Ha és madár volnék v verseskötete Kispiacon.
Híradás az adorjáni ragadványnevekr ől. = Új Kanizsai Újság, nov. 8., 23.
sz., 8. p.
Legyen az Új Kanizsai Újság helyi közösségeink közszolgálati lapja! = Új
Kanizsai Újság, nov. 22., 24. sz., 3. p.
2002.
Magyarul igazol, vagy magyart igazol? : tanácstalanság új igazolványunk
nevének helyesírásában. = Magyar Szó, márc. 23., 69. sz., 10. p.
2004.
Omoravica 1865. évi név-állapotáról. = Magyar Szó, máj. 29-30., 124. sz.,
10. p.
A felsőoktatás anyanyelv űsítése érdekében : az MNT Fels őoktatási Albizottságának módosítási javaslatai a fels őoktatási törvény el őtervezetér ő l. _
Magyar Szó, dec. 14., 294. sz., 15. p.
2006.

Már megint sorsfordulók? : avagy mi lesz veled, Új Kanizsai Újság. = Új
Kanizsai Újság, jan. 12., 1. sz., 2. p.
Szép jel és szép csillag szép napon támad :újévi, vízkereszti szokásokról. _
Új Kanizsai Újság, jan. 12., 1. sz., 19, p.
Itt az újság, hol az újság? = Új Kanizsai Újság, febr. 2., 2. sz., 2. p.
Az Új Kanizsai Újság gondjairól.
Nyelvünkről - nyelvünkért. Nézi, mint tyúk a kolorádóbogarat. Jegyes fül ű.
= Új Kanizsai Újság, febr. 2., 2. sz., 13. p.
Kanizsai szólások magyarázata.
Mit ér a polgári szervez ődésű művelődés? : megtartotta az Ozoray Árpád
MME 11. évi közgyűlését. = Új Kanizsai Újság, márc. 2., 4. sz., 2. p.
Időgép. Bendráz Károly emlékezete. = Új Kanizsai Újság, márc. 2., 4. sz.,
19. p.
Kanizsa 1926-ban elhunyt főkertészéről.
Nyelvünkről - nyelvünkéi. = Új Kanizsai Újság, márc. 16., 5. sz., 17. p.
Ki volt Szaniszló Matild? = Új Kanizsai Újság, márc. 30., 6. sz., 17. p.
Bartók Béla horgosi születés ű adatközlőjéről.
Útravaló el ő Hírmondónk elé. = Új Kanizsai Újság (Iskolai Hírmondó),
máj. 25., 10. sz., [1]. p.
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Iskolai I- rniondó (A inagyarkanizsai Jovan Jovаnović Zina! Általános Iskola Széles іrtcai részlegének diák1арја) címmel indul az ÚKÚ melléklete.

Bartók lorgoson. = Új Kanizsai Újság, máj. 25., 10. sz., 17. p.
Példázat a sirálycs őrrő l : avagy életm ű egy életért. = Új Kanizsai Újság, jún.
22., 12. sz., 2. p.

A zentai Miroslav Anti ć Kamaraszínpad és a Thurzó Lajos Közm űvelődési
Központ Jovan Dordevi ć Etetni йdўа a kanizsai Koncz Istvánn аk (Weis Zoltánnak) a vajdasági magyar nmatőr színjátszás fejlesztéséért.
2007.

A nagy beugratás : egy epizód Kanizsai Ferenc újságírói pályájáról. = Magyar Szó, okt. 27-28., 252. sz.
Milyen ördög van a falon? = Magyar Szó, nov. 10-11., 264. sz.

A szótárszerkeszt ő enciklopédiai szócikkek fordítója
,

Rečnik samoupravnih i drugih društveno-politi čkih term ina i izraza,
srpskohrvatsko-mađarski. - Novi Sad: Udruženje stru čnih i naučnih
prevodilaca Vojvodine, 1979.
Uporedni reč nik vojnih pojmova, srpskohrvatski, makedonski, slovena čki,
albanski, mađarski. - Beograd : Vojnoizdava čki zavod, 1982.
Frazeološki re č nik srpskohrvatskog jezika : srpskohrvatsko-ma đarski. Novi Sad : Institut za južnoslovenske jezike, 1983.
Jugoszláv enciklopédia I. - Zágráb :Jugoszláv Lexikográfiai Intézet, 1985.
Kb. 200 szócikket fordított le.
Jugoszláv enciklopédia II. -Zágráb :Jugoszláv Lexikográfiai Intézet, 1987.
Kb. 250 szócikket fordított le.

A könyvszerkesztő
I. AZ ÉLŐNYELV m űvelése :Szarvas Gábor Nyelvm űvel ő Napok 1987. Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete,
1987.

FORDÍTÁS ÉS TÖBBNYELV Ű SÉG időben és térben : Fordítástudományi
tanácskozás anyaga. -Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1989.
ÉLŐNYELV - regionális köznyelv. -Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom
és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1990.
Az 1989. évi él őnyelvi tanácskozás anyaga, Újvidék.

NYELVI ÉRTÉKEINK és gondjaink, Szarvas Gábor Nyelvm űvelő Napok,
1989. -Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
Intézete, 1990.
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DOKUMENTUMOK, források Kanizsa monográfiájához. - Kanjiža :
Opštinski fond kulture, 1991.
SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Iskoláink krónikája. - Kanizsa: Fond kulture,
1991.
SZÖLL ŐSY VÁGÓ László: Hronika školstva : Iz istorijata prosvete Kanjiže.
- Kanjiža : Fond Kulture Kanjiže, 1991.
ÍRÓK, KÖLTŐK Kanizsáról. - Kanizsa: Cnesa Kiadó, 1994.
KANIZSA kilencszáz éves. Üzenet, 1993. Szabadka.
DNEVNIK priprema za nastavni rad. - Kanjiža : Društvo pedagoga
Zrenjanina, 1995.
ĐURIŠI Ć, Milovan: Praktikum zaplaniranje i pra ćenje radaškole i nastavnika.
- Kanjiža : Društvo pedagoga Zrenjanin, 1995.
ILLÉS Sándor: Újvidéki kaland. -Kanizsa: Cnesa, 1995.
KANIZSA monográfiája : I. Történeti rész. Az ősid őktő l 1848-ig. - Kanizsa
: Cnesa, 1995.
LUKÁCS-TERNOVÁC: Sóskopó. - Kanizsa : Cnesa 1995.
PENAVIN Olga: A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza. - Kanizsa
: Cnesa, 1995.
TÓTHFALUSI kerekasztal : A kisebbségi értelmiség ma cím ű tóthfalusi beszélgetés anyaga. - Kanizsa : Cnesa, 1995.
NYELVI VÁLTOZÁS - befolyásolhatóság -hatékonyság. - A 11. Él őnyelvi
konferencia anyaga, 2001.
MI ILYEN nyelvben élünk : Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok. - Szabadka :Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2004. (MTT
Könyvtár ; 9.)

Előszó, utószó
DEÁK Ferenc: Szerelmes episztolák : versek. - Kanizsa: Cnesa, 1994.
PÓSA Károly: Kanizsánerek. - Kanizsa: Cnesa, 1996.
SZALKAY KANYÓ Leona: Egy nyár a bükkösön : Mici és Maci : meseregény. - Kanizsa: Cnesa, 1996.
B. FOKY István: Öklöz ő Jézuska+ Várak Könyve. - Szabadka : Grafoprodukt,
1997. (utószó)
KOVÁCS Mária: Kispiaci apró mécslángok :adalékok Kispiac oktatástörténetéhez : 1874-2004. - Tóthfalu : Logos, 2005.
A KIRÁLYDINNYÉS homokban : (Kishomokról írom, ne fújja be nyomunkat a szél). -Tóthfalu : Logos-print, 2006.
SZÁZSZÍN Ű világ : [versek és verses mesék, óvodások és kisiskolások részére]. - Szabadka : Grafoprodukt, 2006.
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EMBER vagyok - rom som : (adalékok az adorjáni romák szociográfiájához).
- Magyarkanizsa : Kanizsai Szociográfiai M űhely, Szabadka : Grafoprodukt,
2007. - (Szociográfiai füzetek ; L)
VALKOV ICS Edit: Utazzunk együtt: [versek]. - [Szabadka : Grafoprodukt],
2007.

VALKOVICS Edit: A kis csavargó : [Versek]. - [Szabadka : Grafoprodukt],
2007.

Interjúk, beszélgetések cikkek
,

Pósa Károly: Kanizsánerek. - Kanizsa : Cnesa, 1996.
Többek között Papp György karikatúrája.
Léphaft Pál: Más-világ. - Újvidék : Forum

*
Tájvallató : beszélgetés Papp Györggyel névtani kutatómunkájáról /MÁK
Ferenc. = Magyar Szó, 1983., ápr. 19., 107. sz., 12. p.
Fordítás és többnyelv ű ség idő ben és térben : a kétnapos tudományos tanácskozás témáját Papp György, egyetemi tanár ismerteti / TURI Tibor. = Magyar
Szó, 1988., dec. 17., 346. sz., 19. p.
A közmondás nem hazug szólás : ezzel a címmel rendeztek tudományos ismeretterjeszt ő el őadást és vetélked őt Kanizsán a szólásokról / (tg) [TÚRI Gábor]. = Tiszavidék, 1991., marc. 22., 11. sz., 4. p. Papp György el őadása.
A sivárság ellen : az ötödik Vendégvárón túl és a hatodikon innen Röhrig
Ottó vall a kanizsai klubestekr ő l és mindarról, ami mögöttük van /
MISKOLCI Magdolna. = Magyar Szó, 1993., febr. 10., 39. sz., 12. p.
A vendégek: Bogdán József Koncz István, Papp György és Dobos János.
Amit a szakállnöveszt őktő l tanulhatunk : két egykori kanizsai társaság... / (tg) [TÚRJ Gábor]. = Tiszavidák, 1993., máj. 7., 17. sz., 4. p.
Dr. Papp György előadása a Nyelvm űvel ő Asztaltársaságról (1906) valamint
a Haj- és Szakállnöveszt ők Társaságáról (1908).
Táj és irodalom : beszélgetés Papp Györggyel, az Írótábor szervez őbizottságának elnökével / (cf) [KONTRA Ferenc]. = Magyar Szó, 1993., aug. 29.,
234. sz., 12. p.
A 41. kanizsai írótáborra készülve.
Él ő szó : az Ifjúsági г di б egykori munkatársainak pályaképe. -Újvidék :
Forum, 1993.
Írótábor negyvenkettedszer :...beszélgetés dr. Papp Györggyel, a Kanizsai
Írótábor szervez ő bizottságának elnökével / fi [FODOR István]. = Magyar
Szó, 1994., okt. 19., 226. sz., 13. p.

A történelem ismétl ő dik / (k. o.) [KREKITY Olga]. =Szabad Hét Nap, 1994.,
nov. 3., 14. sz., 9. p.
Beszélgetés Papp Györggyel, a szervez őbizottság elnökével.
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Nem másutt történt :tábornyitás el őtti beszélgetés Kanizsán / fi [FODOR
István]. = Magyar Szó, 1995., jún. 29., 148. sz., 13. p.
Nyelvjárási és néprajzi tábor középiskolásoknak, egyetemistáknak Kanizsán.
Beszélgetés a szervez őkkel, Klamár Zoltánnal és Papp Györggyel.
Értékeink nyomában / VT [VARGA Tünde]. =Szabad Hét Nap (Tiszamente),
1995., júl. 27., 30. sz., 3. p.
Beszélgetés Papp Györggyel a kanizsai, Értékeink nyomában elnevezés ű
nyelvjárási és néprajzi táborról.
A magyartanárok szabadkai összejövetelér ől dr. Papp György el őadása kapcsán : avagy milyen jelleg ű lehetne a szakosztály munkája? / BERÉNYI Ilona. = Napló(Pedagógusnapló), 1996., febr. 7., 6(10). sz., V. p.
A nemzettudat er ősítése az egyik fő nyelvmüvelési feladat : gondolatok a
Szarvas Gábor Nyelvm űvel ő Napokon elhangzott el őadásokból / FARKAS
Zsuzsa. = Magyar Szó, 1997., okt. 16., 244. sz., 10. p.
Ágoston Mihály, Várady Tibor, Papp György; Molnár Csikós László,
Szabómihály Gizella és Wacha Imre el őadásáról.
A kultúra városa / (dudás) [DUDÁS Károly]. =Szabad l-lét Nap, 1997., febr.
27., 9. sz., 7. p.
Beszélgetés dr. Papp Györggyel, a Kanizsai %r
ótábor szervez őbizottságának
az elnökével, az Új Kanizsai Újság főszerkeszt őjével, Hullmann Lászlóval, a
Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatójával, a helyi lap felel ős
szerkeszt őjével és Klamár Zoltánnal, a kanizsai Szociográfiai Műhely mindenesével.
Falu kocsma nélkül :Adorján egy felmérés tükrében / KOVÁCS Nándor. = 7
Nap, 1997., júl. 30., 15. sz., 6-7. p.
Beszélgetés dr. Papp Györggyel a kanizsai Szociográfiai M űhelyről valamint
a Veszend ő értékeink elnevezés ű nyelvjárási, néprajzi táborról.
A JMMT Kanizsa községi szakosztályának közleménye / VIRÁG Ibolya. _
Új Kanizsai Újság, 1996., febr. 22., 4. sz., 3. p.
Papp György Tanulóink írásbeli dolgozatainak és egyéb írásos megnyilatkozásainak gondjai c. kanizsai és horgosi el őadásainak a bejelentése.
Baj van nyelvhasználatunk köztes rétegeiben : a JMMT Községi Szakosztályainak keretében megtartotta dr. Papp György az el őadását / VARJÚ György.
= Új Kanizsai Újság, 1996., márc. 7., 5. sz., 6. p.
Központi téma a m űfordítás /BORBÉLY János = Magyar Szó, 1997., szept.
11., 214. sz., 12.p.
szervez őbizottságának az elBeszélgetés dr. Papp Györggyel, a Kanizsai
nökével.
„Ha Vajdaság ami világunk---" : Szenteleky-napok Szivácon /PÁSZTOR
Sándor = Magyar Szó, 1997., okt. 21., 248. sz., 10. p.
A -- keretében kiosztották a Szenteleky Kornél Irodalmi D at (d[jazott: Bada Johanna és Bada István) valamint a Bazsalikom D ђat (d(jazott.: dr. Papp György).
w
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A népmesemondás és hozadéka : tények az idei zentai versenyr ő l és töprengés a jövő rő l / FODOR István = MSz, 1996., jún. 6., 132. sz., 11. p.
Beszélgetés Hajnal Jenővel és Papp Györggyel.
Rangos elismerés dr. --nek / az Új Képes Újság munkatársai = Új Kanizsai
Újság, 1997., okt. 23., 21. sz., 24. p.
Bazsalikorn-dUat kapott.
Egy jelentős pályakép - dióhéjban : --- m űfordítói munkásságáról / BORBÉLY János =Üzenet, 1997., 11-12. sz., 842-843. p.
A Bazsalikom-d(j megindoklása.
A másság dicsérete / FODOR István. = Magyar Szó, 1998., júl. 19., 171. sz.,
14. p.
Beszélgetés Papp Györggyel, a Kanizsai Írótábor sze гvez őbizottságának az
elnökével.
Hiányzunk egymásnak : könyvbemutató a könyvtárban / CZ [KONCZ István]. = Új Kanizsai Újság, 1998., júl. 9., 14. sz., 11. p.
Dr. Papp György mutatta be Kanizsán Matuska Márton: Hiányzunk egymásnak (Újvidék, 1997.) c. könyvét.
Afirmacija hungarologije. - 128-13
In. ANDRI Ć , Ljubisav: U panonskome krugu. -Novi Sad : Futura publikacija,
2000.

A veszend ő értékek nyomában /TÓTH-GLEMBA Klára. = Muzslyai Újság,
2001., aug., 45. sz., 9. p.
A Papp György vezette SzociográfгΡai Műhely a Bánságba látogatott.
Pro Urbe Díj /összeállította SMIT Edit. = Híd, 2001., nov-dec., 11-12. sz.,
1364. P.
Kanizsa város díja Papp Györgynek tudományos és szociográfiai munkásságáért.
Betlehemes találkozó: mind többen kutatják fel helyi szokásaikat / KARTAG
Nándor. = Családi Kör, 2001., dec. 6., 49. sz., 14-15. p.
Miklós Ilona főszervez ő és dr. Papp György, a szakbizottság elnöke nyilatkozik a betlehemes csoportok 5., moholi találkozójáról.
A hatvanesztend ősök köszöntése : Bodor Anikó, lion Nándor, Papp György,
Utasi Csaba, Végel László / FEKETE J. József. = Híd, 2001., nov-dec., 1112. sz., 1329-1335. p.

Tegnap átadták a Kultúra Szikrái Díjat / (szó) [SZÁNTÓ Márta]. = Magyar
Szó, 2002., márc. 22., 68. sz., 11. p.
A Vajdasági Oktatási és Művel ődési Közösség Díja többek közt Gubena Éva
csantavéri zenetanárnőnek, dr. Papp György egyetemi tanárnak.
Tisza-parti néprajzi tábor / ger. [GERGELY József]. = Magyar Szó, 2002.,
júl. 17., 165. sz., 9. P.
A kanizsai Ozorai Árpád M űvel ődési Egyesület nyári táborának a programjáról nyilatkozik dr. Papp György egyetemi tanár, az egyesület elnnke.
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Az ember azt hinné, csak el kell kezdeni: ... dr. Papp György, a Kultúra Szikrái egyik díjazottja tevékenységér ől és az egyetemi törvényr ől /PÁSZTOR
Sándor. = Magyar Szó, 2002., márc. 24., 70. sz., 15. p.
Szülinapi torta mellett : dr. Papp György családja mindig együtt üli meg az
ünnepeket /MISKOLCI Magdolna. = a Magyar Szó karácsonyi melléklete,
2002., 13 p. (dec. 24., 25.)

Az íráskultúra fejlesztése : Impolm József Középiskolai Helyesírási Verseny
Gyulán / GERGELY József. = Magyar Szó, 2003., febr. 26., 47. sz., 11. p.
A bírálóbizottság egyik tagja Papp György, az újvidéki Magyar Tanszék tanára.

Burkus Valéria: Magunkról : beszélgetések. — Szabadka :Hét Nap, Pannon
Press, Grafoprodukt, 2003.
A legtisztább láncszem : dr. Papp György egyetemi tanárt a szociográfiai kutatások legújabb eredményeir ő l kérdeztük / GRUIK Ibolya. = Magyar Szó,
2006., szept. 12., 212. sz., 15. p.
Milyen írótábort szeretne? / (tv., T. T.). =Hét Nap, 2006., szept. 6., 36. sz., 6. p.
Körkérdés a lap olvasói között, virág Ibolya, magyarkanizsai könyvtá гos,
Sinkovits Péter, zentai író, költ ő, dr. Papp Györg; magyarkanizsai nyelvészprofesszor, Tari István óbecsei író nyilatkozik.

Dr. Papp György és Fodor István kitüntetése / --. =Hét Nap, 2006., szept. 6.,
36. sz., 30. p.
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Lotz János Emlékéremmel
tüntette ki dr. Papp Györgyöt, Fodor István, zentai levéltáros pedig Pauler
Gyula-d(jban részesült.

Törököt fogtam, nem ereszt! : ünnepibeszélgetés a magyarkanizsai dr. Papp
György nyelvészprofesszorral, akit Lotz-emlékéremmel tüntettek ki / GRUIK
Ibolya. = Magyar Szó,2006., szept. 2-3., 198. sz.
A sugárnak el is kell jutnia a gyümölcsig :beszélgetés a Lotz János Emlékéremmel kitüntetett dr. Papp György nyelvészprofesszorral / TÓTH Lívia. =
Hét Nap, 2006., szept. 13., 37. sz., 7. p.
Ember vagyok : falukutatással a mélyebb emberismeretig : Papp György
egyetemi tanár a szociográfiai kutatásokról / GRUIK Ibolya. = Magyar Szó,
2008., jan. 12-13., 8. sz.

Tanulmányok, 2009. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék
Studies, 2009. Faculty of Philosophy, Novi Sad
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IN MEMORIAM
Bosnyák István
(1940-2009)
Szomorú alkalommal jöttünk ma a tanszékre. Végs ő búcsút veszünk a
tanszék nyugalmazott egyetemi tanárától, dr. Bosnyák Istvántól.
Bosnyák lstván több alkalommal is távozott megszokott vagy még meg
sem szokott környezetéb ő l. Elment Újvidékről, aztán a tanszékr ő l, mert —
bár még nem is kellett volna —, nyugállományba vonult, majd az országot is
elhagyta, igaz, csak részben, mert vissza-visszatért. És a tanszékre is mindig eljött, amikor a városban járt, mert tudta, nem felejtette el, hogy közénk
tartozik, hogy nagyon sok mindent köszönhet a tanszéknek. Itt a tanszéken
lett az, aki lett, egyetemi tanár, irodalomtörténész és kritikus, közösségünk
megbecsült tagja. Most örökre eltávozott, de sok minden meg őrzi sokoldalú
munkásságát: irodalomtörténeti, kapcsolattörténeti tanulmányok, kritikák,
naplók, esszék, publicisztikai írások, politikai tanulmányok, és versek is meg
dráma is, a drámából készült el őadás és fi lm is őrzi emlékét. És egyetemi
előadásai is — akár élesebben, akár halványabban — meg őrződnek tanítványai
emlékezetében.
Bosnyák István Baranyában, Darázson született, az általános iskolát
szül őhelyén és Vörösmarton, a tanítóképz őt Szabadkán végezte (1960). A
tanszéken 1964-ben szerzett tanári oklevelet, 1965 és 1967 között általános
iskolai tanár volt Laskón. 1967-ben került a tanszékre. 1974-ben doktorált
(Etika és forradalom Sinkó Ervin életm űvében). 1975-ben lett docens, 1982ben egyetemi rendkívüli tanár, majd 1987-ben rendes egyetemi tanárrá választották. 1969 és 1974 között a Hungarológia Intézet titkára volt, 1981-t ő l
1983-ig a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének
igazgatója.
A tanszéken két tantárgyat tanított, A régi magyar irodalmat és a Népköltészetet. Vele mindjárt tanulmányaik kezdetén találkozhattak hallgatói. A
70-es években, mikor minket tanított, nem volt könny ű dolga neki sem, hallgatóinak sem. Vagy nyolcvanan voltunk —két évfolyam — egy csoportban,
és ennyi fiatal figyelmét kellett lekötnie olyan anyagot tárgyalva, amelyb ő l
nemigen voltak el ő ismereteink. És ő mindent megtett annak érdekében, hogy
mindkét tárgykörb ő l a legtöbbet nyújtsa. (Kutatási területei ugyan másfelé
vitték, a népköltészet köréb ől vannak munkái.) Az órákra alaposan felkészülve jött, de nem szabad el őadást tartott, hanem el őre megírt szöveggel állt
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elénk, és a nagy asztalt szinte teljesen beborító könyvek rengetegéb ő l vett
idézetekkel szemléltette, magyarázta az éppen soron lev ő anyagot. Hallgatói
meg elképedve vették tudomásuk, hogy ha jól akarnak szerepelni a számonkéréskor, mindazt el kell olvasniuk, és látniuk kell majd —immár önállóan
a jellegzetesességeket meg összefüggéseket. Talán már az els ő órán szembesülniiik kellett a hallgatóknak azzal, hogy csak úgy boldogulhatnak Bosnyák István két tantárgyával, ha ráhangolódnak a tanár úrhullámhosszára, ha
megtanulják azt a nyelvet, amelynek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy
régi magyar irodalomról és népköltészetr ő l egyáltalán beszélni tudjanak. És
ez a nyelv a hallgatók számára nem volt könnyen áttekinthet ő . Azt hihetjük,
hogy Bosnyák tanár úr el őfeltevései hallgatói el ő ismereteirő l, világtudásáról
kicsit tévesek voltak, mert -- eleinte legalább is — nem mindig tudták mihez
kötni a hallottakat.
Aki valóban követte az el őadásokat, arra kényszerült, hogy utánanézzen
fogalmaknak és idegen szavaknak. De nem is volt rossz, hogy így alakult,
mert aktív tanulást követelt meg, és nem volt elégséges a puszta anyagrögzítés. Szóval t ő le tanulhatták meg a hallgatók, hogy mit jelent interiorizálni
a hallottakat.
Amikor Bosnyák István tanított, még másmilyen módszerek jártak a
felsőoktatásban, a tanár többnyire csak a vizsgán hallotta megnyilatkozni
a hallgatót. Nem így volt azonban Bosnyák tanár úrnál Nem tudom, más
csoportokkal miként dolgozott, de a gyakorlati órák egy részében nekiink is
jutott feladat, s őt, id őnként ellen őrzésre is sor került. Ezt nem nagyon szerettük, hozzá kellett szoknunk, hogy a tanár úr így építette fel tanításunk
folyamatát. Szóval teljesítenünk kellett év közben is, készülnünk kellett az
órákra. És a tanár úr azt a nyolcvan egynéhány elemzést vagy eszmefuttatást bizony alaposan átnézte, véleményezte, mi meg tudtuk, mi a dolgunk a
továbbiakban.
Hát így élhetnek emlékezetünkben Bosnyák tanár úr egyetemi órái.
Tanítványai közül jó néhányan kollégái lettek, tehát nem szakadt meg
vele a kapcsolat.
És most sem szakad meg, csak megváltozik.
Bosnyák István emlékét meg őrizziik, és nemcsak mi itt a tanszéken.
Láncz Irén
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Tisztelt gyászoló család, Gita, Áron, Csaba s többiek!
A tanszéki vezetés őszinte búcsúszavai után Bosnyák Istvántól a baráttól kívánok búcsút venni ezekben a mindannyiunk számára fölöttébb nehéz
percekben.
Barátként búcsúzom, mondtam, s ehhez azonnal hozzátenném: szerintem
kétféle barátság létezik, az egyik olyan, amelyben a barátok állandó szorosan
függő kapcsolatban vannak, hogy irodalmi példát említsek, ez olyan, mint
Arany János és Pet őfi Sándor barátsága volt; a másik olyan, amelyben a barátok közötti kapcsolat hullámzó, hol igen szoros, hol pedig kissé lazább, de
sohasem szű nik meg.
A mi barátságunk ilyen volt, a közeledés és a távolodás ismétl ődő relációin zajlott.
Első, számomra emlékezetes találkozásunk a 60-as évek elején Újvidéken
létező jelentős intézményhez, az Ifjúsági Тгibйnhбz kötődik. Itt hetente izgalmas, tartalmas estek voltak, els ősorban vitaestek. Egy ilyen esten figyeltem
fel az egyetemről már ismert Bosnyák Istvánra. Ha jól emlékszem, valamelyikünk, talán éppen Utasi Csaba új vajdasági könyvekr ől tartott vitaindítót, igen
kritikus, elmarasztaló hangon. Utána vita következett. Ekkor szólalt fel Bosnyák István. És vehemensen védelmezte a kritikával illetett könyveket. Ekkor
figyeltem fel el őször Pistára. Megvallom, furcsállottam, amit mondott.
Nemsokára ezt követ ően azt láttam, hogy vitapartnerünk csatlakozott hozzánk, symposionistákhoz. Ennek, emlékezve tribünbeli szenvedélyes felszólalására, megörültem. S nem csalódtam, Pista rövidesen a melléklet egyik legaktívabb munkatársa lett. Elkötelezett syrnposionista, s az maradt élete végéig.
A köztünk lev ő távolságot legy őzte a barátsággá fejl ődő közeledés.
Ezt azonban, sajnos, nemsokára ismét a távolodás követte.
Pista már a mellékletb ől folyóirattá avanzsált Symposion (Új) főszerkesztője volt, amikor váratlanul itt hagyott bennünket, s elvonult a baranyai Laskóra.
Nem értettem, miért. Mások sem értették, amint a nemrég kiadott levelezésb ől
látszik, Sinkó Ervin is értetlenül állt Bosnyák elvtárs váratlan döntése el őtt.
De elfogadta, ahogy mi is. Mert tudtuk, hogy Bosnyák István cselekedeteinek
hátterében mindig nyomós okok vannak. Hogy nem egyszer ű szeszélyrő l van
szó, azt tanúsította Laskói esték című, vallomások alcímet viselő naplója.
A napló egyik, ha nem is legelső, de mindenképpen fontos állomása Bosnyák István közírói tevékenységének, melynek folytatása a két Szóakciók
cím ű kötet, melyekben irodalmunk szellemi rajzának alakulását vázolta azon
a szenvedélyes hangon, amely Pista egész életére jellemz ő volt. További
könyvek is tanúsítják ezt. A két Pörök, táborok, emberek kötet, a Kis magyar
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balkáni krónika 1962-1997, a Levelek a pannon aszfaltról, valamiit két verseskönyve, a Kis éji Ady-breviárium és az Ellenversek, ethoszok.
Mindezeket azért is említem, mert szépen példázzák egyfel ő l azt a szellemi orientáltságot, attit űdöt, ami Bosnyák Istvánnak nemcsak emberi, értelmiségi habitusát, hanem irodalomfelfogását is meghatározta, másfel ől pedig
azt a nagyfokú politikai elkötelezettséget, ami őt jellemezte.
Barátságunk szempontjából mindkett ő jelentős mozzanat.
Kezdjem az utóbbival, Pista politikai elkötelezettségével. Amit becsiiltem, sőt csodáltam, de követni nem akartam és nem is tudtam volna. Ennek
ellenére, amikor kizárták a pártból, akkor munkahelyemen, a Magyar Szó
szerkeszt őségében a fiatal újságírók között aláírásgy űjtést kezdeményeztem
Pista érdekében. Nem nagy sikerrel. A párt közbelépett, akik el őbb aláírták a
tiltakozást, később visszavonták aláírásukat.
Hogy naivul ilyen akcióba kezdtem, az els ősorban Pista iránt érzett barátságommal, tiszteletemmel magyarázható.
Távol voltunk, s mégis közel egymáshoz.
Azt viszont, hogy Pista számára az irodalomnak els ősorban társadalmi
szerepe van, társadalmi gesztus, s nem öntörvény ű m űvészi megnyilatkozás,
nem tudtam elfogadni. Pista az irodalomban az eszmei, társadalmi, politikai
sajátságokat kereste és preferálta els ősorban, igaz, nem kizárólag, de jobban,
mint ahogy irodalomfelfogásom megengedte, eltíírte.
Ez barátságunkban ismét távolodás eredményezett.
Erre akkor keriilt sor, amikor bírálatot írtam Mű és magatartás cím ű tanulmány- s kritikakötetér ő l, s ebben felróttam, hogy írásai nem a m űvekrő l, hanem elsősorban a magatartásról szólnak; amikor irodalomról ír, nem
irodalommal foglalkozik, hanem mással, amit társadalomnak, politikának,
ilyesminek lehet nevezni. Erre jött t ő le a nyílt válasz, s következett egy kisebb sajtópolémia köztünk.
Vitatkoztunk. De a távolság ellenére, ami kétségtelenül ismét létrejött közöttiink, barátok maradtunk. Aztán ismét csökkent a távolság. Közeledtiink egymáshoz, majd megint távolodtunk. Emberileg azonban kötődtünk egymáshoz.
Legközelebb talán akkor kerültem hozzá, amikor Pista kitalálta a JMMT--t.
Ezt a kultúránk szempontjából remek civilszervezetet, amely útján ő könyvekkel, könyvsorozatokkal, zenei és képz őm űvészeti rendezvényekkel vélte, igyekezett menteni egyre menthetetlenebb helyzetbe kerül ő kultúránkat.
Teljes mértékben támogattam, mint sokan mások, bár lettek volna komoly
észrevételeim is, de úgy véltem, az, amit Pista csinál, hibái ellenére is, feltétlen tiszteletet érdemel.
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Fáradhatatlan volt. Saját alkotói erejét áldozta fel. Hittel dolgozott, fanatikusan, mint minden esetben, ha valamit fontosnak tartott.
Neki mindig hitre volt szüksége ahhoz, hogy teljes intenzitással éljen,
adhassa önmagát.
[lyen hit vezérelte akkor is, amikor egy életre Sinkó Ervin életmííve elkötelezett tolmácsolójává szeg ődött. Amikor B. Szabó György opusát rendezte
példásan sajtó alá, amikor megszállottan szervezte a JMMT-t, amikor megszállottan tanított.
Kevés olyan emberrel találkoztam, aki ennyire tudott hinni abban, amire
vállalkozott.
Ezért mondhatjuk joggal, hogy Bosnyák Pista elvesztése miatt érzett gyászunk több annál, amit egy ember elvesztése jelenthet. Bosnyák István kultúránk halottja, őt a vajdasági s az egyetemes magyar kultúrának kell, illik
gyászolnia.
S ebben az én gyászom, a barát gyásza, csak egy csepp lehet a tengerben.
Nyugodj békében, Te nyugodni sohasem tudó barát, Bosnyák Pista!
Gerold László

Bosnyák István, a m űvelődésszervez ő
Bosnyák Istvánnal el őször diákként kerültem kapcsolatba, amikor az
Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén a régi magyar irodalom történetét hallgattam nála a hatvanas évek végén. Számomra
érdekfeszít őek voltak az órái, ugyanis sikerült felkeltenie érdekl ődésemet
a maiaktól eltér ő nyelvezetű és szemlélet ű m űvek iránt. Egy másik tárgyat
is tanított nekünk annak idején, mégpedig magyar népköltészetet. Ennek a
stúdiumnak is megvoltak a sajátos nyelvi vonatkozásai. Kés őbb (1973-74ben) már munkatársként találkoztunk az újvidéki Hungarológiai Intézetben,
amikor az intézetnek tudományos titkára, valamint a mai Hungarológiai
Közlemények c. folyóirat el ődének, A Hungarológiai [ntézet Tudományos
Közleményeinek az olvasószerkeszt ője volt. Emlékszem, hogy szorgalmazta a tegez ődést, és a kollegialitásra törekedett. Más, kissé keményebb arcát
sikerült megismernem, amikor a nyolcvanas évek elején egy id őre főnököm
lett a Tanszék és az Intézet egyesítésével létesült Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézetében. Újabb dimenzióba jutott kapcsolatunk
a kilencvenes években, miután 1990. június 24-én Újvidéken megalakult a
Jugoszláviai Magyar M űvel ődési Társaság, Bosnyák István nagy vállalkozása. Tagja lettem a Társaságnak, majd nyelvészeti szakosztályának vezet ő-
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je, utóbb pedig a megváltozott nev ű civil szervezetnek, a Vajdasági Magyar
Közm űvelődési Társaságnak a megbízott elnöke.
Bosnyák István egy évtizeden át (1990-2000.) vezet ője és fáradhatatlan
fő szervezője, majd pedig tiszteletbeli elnöke (2001-2006.) volt a JMMTnek, bő másfél évtizedig folyamatosan szerkesztette a társasági Kiskönyvtár
másfél tucatnyi önálló m űfaji-tematikus könyvsorozatát. A Társaság elnökeként több ízben nyilvánosan is fellépett a kisebbségi kultúra védelmében.
Így 1994. X. 19-én Budapesten a határon túli magyarság kulturális támogatási rendszerének korszer űsítésére létrehozott munkabizottság ülésén tolmácsolta a társaság intéz őbizottságának javaslatait, melyek szerint sem az
alkuratóriumban, sem a szakági bizottságokban ne kapjanak megbízatást a
VMDK és VMSZ legexponáltabb, jórészt hitelüket vesztett vezet őségi tagjai. 1997. I. 29-én a JMMT nevében nyolc politikai párt és tizenkét polgári
szervezet vezet őjével együtt Újvidéken aláírta azt a kezdeményezést, amely
Vajdaság alkotmányos helyzetének megváltoztatására irányult.
A Jugoszláviai Magyar M űvelődési Társaság mintegy átmenetet képviselt az amat őrizmus és az intézményesség között, a kultúra népi és polgári
vonulatát ötvözte magában. Felfogható olyan m űvel ődési egyesületnek is,
amelynek intézményi jellege van, és így méltán tekinthet ő a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet el ődjének. A Társaság a magyar kultúrával foglalkozó és vele kapcsolatban lev ő jugoszláviai értelmiségiek önkéntes és
szabad társulásaként végezte az alkotótevékenység közösségi serkentését,
az alkotói eredmények szervezett népszer űsítését, a nemzetiségi íráskultúra
szerepének növelését és a nemzeti íráskultúrába való bekapcsolását, a más
délszláv országbeli íráskultúrákkal való kapcsolattartást, valamint tagjainak
alkotói érdekvédelmet, önsegélyezést, jogvédelmet biztosított. Társadalmi
szervezetként a hajdani szabad líceumok és tudós társaságok hagyományait folytatva igyekezett népszeríísíteni a tudományokat és a m űvészeteket,
mindenekel őtt pedig az írott szó kultúráját. Bosnyák Istvánnak azért is fontosnak bizonyult ez a vállalkozása, mert az általa létrehozott és m űködtetett
civil szervezet a vajdaságiakon kívül a muravidéki és a drávaszögi magyar
értelmiségieket is felölelte.
A JMMT fő leg azokat a diszciplínákat ápolta, amelyeknek kifejezettebb
nemzetiségi fontosságuk van: statisztika, etnográfia, szociográfia, helytörténet, nyelvészet, m űvelődéstörténet stb. Szakosztályai közt volt irodalmi,
nyelvészeti, társadalomtudományi, drámapedagógiai, komolyzenei, képz őművészeti stb. F őbb rendezvényeinek számítottak a Vajdasági Magyar Zenei
Esték (1996—), a Vajdasági Magyar Képz őm űvészek Kollektív Vándortár-
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lata (1997--), a Vajdasági Magyar Önképz őkörök Találkozója (1999—) és a
Majtényi Mihály Emléknapok (1999—).
A Jugoszláviai Magyar M űvel ődési Társaság széleskör ű kiadótevékenységet is folytatott. Els ősorban tagjainak legjobb egyéni kéziratait tette közzé
belső pályázatok és projektumok révén, különféle szakterületeket és m űfajokat ölelve fel természettudomány, történetírás, néprajz, nyelvészet, költészet, esszéírás, bibliográfia, irodalomtörténet stb. Ezenkívül évkönyveket,
versgyííjteményeket, krónikákat is megjelentetett.
A Jugoszláviai Magyar M űvelődési Társaság az egymást követ ő háborús években, az általános nincstelenség és a vajdasági magyar könyvkiadás
elsorvadása ellenére több tucat kötetet jelentetett meg a Kiskönyvtárban. A
Társaság eredményei között a Kiskönyvtár az egyik legkézzelfoghatóbb, de
nem a leglátványosabb, hiszen a könyvek külleme meglehet ősen szerény:
némelyikükbő l még a szennylap is elmaradt, a cím feltüntetéséhez már nem
mindig jutott festék a gerincre, az els ő kiadványok meglehet ősen silány papíron készültek. A küls őségek szerénysége azonban leginkább a tartalom
gazdagságával párosult. Mindenesetre a JMMT mint kiadó átjárhatóbb és
gyorsabb volt a kiadóházaknál. Ezt egy személyes példával szemléltetném.
A nyolcvanas évek végén válogatást készítettem az eszéki Magyar Képes
Újságban megjelent nyelvm űvelő írásaimból. Ennek a Forum Könyvkiadó
Nyelvm űvelő füzetek c. sorozatában kellett megjelennie, és évekig vártam
rá. Végül is a könyv Hogy is mondjam? címmel 1993-ban látott napvilágot.
Ugyanebben az évben jelent meg a nyelvm űvelő, illetve tudománynépszerű sítő cikkeimbő l való második válogatás is, Böngészés(ek) nyelvhasználatunk eszköztárából cúnmel, ezt a kiadványt azonban a JMMT gondozta,
átfutási ideje mindössze hónapokban volt mérhet ő .
A Kiskönyvtáron belül indított sorozatok a Jugoszláviai Magyar M űvelődési Társaság tagságának érdekl ődési körét és tudományos sokszólamúságát szemléltetik: Természettudomány és tudománytörténet, Szociográfia,
Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok, M űvel ődés- és helytörténet, Néprajz, folklór, népköltészet, Nyelvészet, Líra, epika, dráma, Esszé,
irodalmi közírás, Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia, Jugoszláviai magyar
exterriorika, Élet- és korrajzok, M űfordítás és kapcsolattörténet, A JMMT
évkönyvei, Ifjúsági ёѕ gyermekirodalom, Társadalmi és történelmi publicisztika, Útirajzok, valamint Sinkó Ervin kiadatlan m űvei.
A Jugoszláviai Magyar M űvel ődési Társaság nem irodalom-központú, hanem többszólamú szervezet volt, úgyhogy az irodalmon kívül a könyvtár- és
folyóirat-kultúrát, a társadalmi és egyházi életet, az alsó-, közép- és fels őfokú
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oktatást, az írott és az elektronikus sajtót, a filológiát és a nyelvészetet, a társadalomtudományok, a természettudományok, a különböz ő művészeti ágak
eredményeit, történetét, állapotát is a szellemi élet fogalomkörébe sorolta.
A Kiskönyvtár sokoldalúságról, elszánt munkavállalásról és óriási munkabírásról tanúskodik, noha Bosnyák István m űvelődésszervező tevékenységének csupán egy része jut kifejezésre a Társaság kiadványaiban. Bosnyák
harcos etikájú, gerinces tartású közéletisége, tudós vértezete és lírai humanizmusa egyaránt kidomborodik ezekb ől a könyvekb ő l.
Fekete J. József szerint Bosnyák István harcos etikája rímel a sinkói
életmíí erkölcsi alapkérdéseivel, a személyes cselekvés és az immobilitás, a
„sorban levés" és a kívülállás dilemmájának felvetésével, ezért jelennek meg
nála olyan utópisztikus etikai fogalmak, mint az emberi Hon, a Világethosz,
az Emberiséghaza. Ugyanakkor a kor és az egyén erkölcsi mércéje között
feszül ő problémahálózat koordináta-rendszere túln ő a kisebbségi sorsban
tevékeny utat választó értelmiségi predesztinációs és létproblémái latárán;
az emberi tartás jelképszer ű egyetemességet nyer, ami a huszadik század
problémaütközési csomópontjaiban fogalmazódik meg —általános érvénye
hangsúlyozott értelmezést kíván a ma fájó id őszerűségei között.
AJugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtárában megjelent
művek tematikai gazdagsága imponáló, arról tanúskodik, hogy a délvidéki
magyar értelmiségnek széles kör ű az érdekl ődése. Ezekb ő l a könyvekbő l árnyalt képet kapunk a szerz ők tapasztaltságáról, képességeir ő l, szakmai érettségérő l és elhivatottságáról. Ennek a sorozatnak többek között abban van a
jelentősége, hogy számos alkotónak megnyilatkozási lehet őséget nyújtott, és
egy-egy szakterületen belül olyan alkotások megjelenését is lehet ővé tette,
amelyek egyébként ismeretlenek maradtak volna az olvasóközönség el őtt.
Molnár Csikós László
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Horváth Mátyás
(1931-2009)
2009. november 20-án 78 éves korában elhunyt dr. Horváth Mátyás, az
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.
Tudtuk, hogy egészsége az elmúlt években megromlott; tudtuk, hogy ezért
nem tesz eleget a tanszék meghívásainak, s ezért nem láthatjuk a tanszék rendezvényein. Egy hónapja múlt, hogy meghívtuk a tanszékünk fennállásának
50. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésre, bár sejtettük, hogy egy számára hosszú újvidéki útra nem vállalkozhat. Sajnos, így is lett: de felhívott
bennünket, sajnálatát fejezte ki távolmaradása miatt, és biztosított bennünket
arról, hogy gondolatban velünk lesz — mint ahogy azel őtt is, nem is egyszer.
S mert nemrég még beszélhettünk vele, megdöbbentett bennünket a hír, hogy
örökre eltávozott közülünk.
Egy évtizede nincs már velünk a tanszéken. Akkor a 90-es években nem
köszöntünk el t őle. Most tesszük ezt, búcsúnk immár végs ő búcsú.
Pár évvel ezel őtt még találkozhattunk és beszélgethettünk vele. Mert akkor még voltak olyan rendezvények, amelyeken megjelent, például a Kosztolányi-napokon, Adán a Nyelvm űvelő Napokon vagy az általános iskolások
anyanyelvi versenyén. S bár korábban évekig nem láttuk, úgy tudtunk vele
beszélgetni, úgy tárgyaltuk meg a fels őoktatás gondjait, a nyelvészet némely
kérdését vagy éppen magánjelleg ű dolgokat, mintha nem lett volna a diskurzusok között nagy űr. Pedig volt, de ez mit sem számított. Ezek a találkozások
a közelmúltban felidézték azokat a tanszéki napokat, amikor a villamosnak
nevezett tanári szobában — abban, amelyben az utazó tanárok kaptak helyet
—, vagy kés őbb egy nagyobb, tágasabb kabinetben hallgattuk élményeit vagy
tanácsait, utasításait. Szeretett ugyanis beszélgetni velünk, akkori fiatalokkal,
és mi is szívesen voltunk a társaságában, mert valamit mindig megtanultunk
tő le, és megszívleltük, amiket mondott. Útmutatók voltak ezek, most viszszamen őleg így értelmezem. De nemcsak szakmai dolgok voltak fontosak
számára, megtanulhattuk tőle azt is, hogy magunkra is kell gondolnunk, hogy
meg kell találnunk az életben azt, amivel szívesen múlatjuk id őnket. Egyszóval: még akkor is nevelt és oktatott bennünket, a volt tanítványokat, akiknek
már maguknak is ugyanezt kellett tenniük a tanszéken. Mert ízig-vérig tanár
volt. Így fogunk rá emlékezni. És emlékezni fogunk történeteire is.
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Horváth Mátyás Gomboson sziiletett 1931. február 8-án. Az elemi iskola
öt osztályát szül őfalujában végezte, 1943-tól az újvidéki Fiú F őgimnáziumban tanult, 1948-ban a szabadkai Tanítóképz ő diákja lett, 1952-ben szerzett
tanítói oklevelet. 1961-ig tanítóként dolgozott, közben folytatta tanulmányait, befejezte a Tanárképz ő Fő iskolát, majd a 1963-ban a Magyar Tanszéken
magyartanári oklevelet szerzett. 1962 és 1974 között tanügyi tanácsosként
dolgozott. Tanügyi tanácsosként fedezte fel az irányítás tudományát, a kibernetikát, melynek lényege egyéni teljesítmények, iskolák, községek pedagógiai teljesítményeinek értékelése. 1974-ben visszajött a tanszékre, négy évig
szakmunkatárs volt, de tanárként dolgozott. Sokan ekkor ismertük meg. A
magyar nyelv és irodalom tanításának módszertanát tanította, Az anyanyelytanítás módszertana címmel könyvet is írt. Miután a magyarnak mint környezetnyelvnek a tanítása külön tantárgy lett, ennek módszertanát neki magának kellett kidolgoznia. Ezt is sikeresen megoldotta. Könyvéb ő l generációk tanultak. Jobb szakemberre nem is bízhatták volna a módszertan tanítását,
ugyanis 1-Iorváth Mátyás nemcsak elméleti ismeretekkel rendelkezett, hanem
pedagógusi gyakorlattal is, hiszen tanügyi tanácsosként olyan tapasztalatokat szerzett, melyek hasznosíthatók voltak a magyartanárok képzésében.
Tőle tudjuk, hogy a kibernetikai módszereket 1974-t ő l a tanszéken alkalmazta is. A fiatalok érdekl ődéssel hallgatták el őadásait. Úgy szervezte óráit,
hogy mindig volt ideje egy-egy kérdés, téma b ővebb magyarázatára, mindig
arra törekedett, hogy hallgatói felfedezzék az összefi ggéseket, okokat-okozatokat, melyek további kérdéseket vetnek fel. Tehát a tananyag elsajátíttatásával gondolkodni is tanított. Őt is így tanították. T őle tudjuk, hogy pályájának meghatározó egyénisége volt Penavin Olga az újvidéki f ő iskolán és
Bárczi Géza, akitő l nyelvtörténetet tanult az ELTE-n.
Horváth Mátyás 1980-ban doktorált, doktori tézisének címe: A magyar
nyelvtan tanítása a vajdaság SZAT általános iskoláinak fels ő tagozatán.
1982-ben docensi kinevezést kapott, 1987-ben rendkívüli tanár lett, 1990ben pedig egyetemi rendes tanári kinevezést kapott. 1995-ben vonult nyugállományba.
Volt tanárunk és kollégánk sok mindennel foglalkozott. Igaz, hogy mint
módszerészt emlegetjiik, de mást is kutatott és tanított. Évekig a magyar
nyelvtörténet tanára is ő volt, erre fel is volt készülve, ugyanis még 1965/66ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szakosítást fejezett be a magyar
nyelv- és irodalomtanítás módszertanából és nyelvtörténetb ő l. Sokszor mesélt arról, hogy az Egyetemi Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban és az Országos Pedagógiai Könyvtárban kedvére búvárkodhatott. A
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Budapesten töltött egy iskolaév meghatározó élmény volt számára, mert a
közelmúlt vagy a régmúlt adatainak gy űjtése életének része lett. Legyen szó
akár nyelvi kérdésekr ő l, akár oktatásügyiekrő l vagy helytörténetiekrő l, biztos terepen mozgott. Ezt bizonyítják nyelvtörténeti, iskola- és neveléstörténeti meg helytörténeti munkái : könyvei, tanulmányai és cikkei.
Szül őfalujához nem lett h űtlen, elhagyta bár, de szívesen ment vissza,
kedves emlékeket őrzött róla, és megírta történetét (Gombos rövid története, 2002.). Lakhelye vidéknek történetét is kutatta és megírta Királyhalom
múltját is (Királyhalma nійltja, 2002.). Felvázolta a magyar iskolák fejl ődéstö гténetét, akárcsak a magyar iskoláztatás alakulását. Kutatásainak eredményeként született meg a szabadkai gimnázium 100 évét bemutató könyve
(A szabadkai gimnázium 100 éve, 2001.). A neveléstudomány köréb ől is írt
könyvet (A nevelés m űhelye. 2002.). A folyóiratokban és lapokban megjelent
mintegy 300 írásainak egy része nem kimondottan a szakközönségnek szól,
hanem a széles olvasótábornak , s ezekkel a szövegekkel hozzájárult a vajdasági magyarság általános m űveltségének magasabb szintre emeléséhez.
Horváth Mátyás tankönyveket és tanári kézikönyveket is írt. 27 tankönyvébő l a magyar diákok ezrei tanultak évtizedeken át. S mindemellett még
maradt ideje , hogy folyóiratot szerkesszen és kiilönböz ő testületek munkájában vegyen részt . 1973-ban ő szerkesztette a Školski život cím ű pedagógiai
folyóiratot, 1971 és 1979 között elnöke volt az Üzenet c. folyóirat kiadótanácsának, tagja volt az Új Kép kiadótanácsának és a Nyelvük és Kultúránk
c. folyóirat szerkesztőbizottságának. Részt vett a Magyarságkutató Társaság munkájában , és alelnöke volt a Professors World Peace Academy szerbiai szekciójának. Áldozatos munkáját két ízben díjazták, Üzenet Díjat és
Lőrincze Lajos Emléklapot kapott.
Közösségünk sokat köszönhet neki.
Munkája most befejezetlen maradt . Annyi mindent meg szeretett volna
még írni! A sors azonban közbeszólt.
Volt tanárunk és kollégánk emlékét meg őrizzük.
Láncz Irén
,
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TÁJÉKOZTATÓ
A Tanulmányokba szánt írások elküldésének módja: elektronikus formában, Times New Roman bet űtípus, 12 pontos bet űméret.
A tanulmányokhoz rövid (max. 10 sor), magyar nyelv ű tartalmi összefoglaló, illetve legfeljebb 10 kulcsszó szükséges (10-es bet(mérettel).
A beérkezett tanulmányokat szakvéleményeztetjük, ezért szükséges a
szerző elérhetőségének (ímélcím, telefonszám), személyes adatainak (a
munkahely teljes hivatalos megnevezése és székhelye) megjelölése is.
Az a szöveg jelentethető meg, amely legalább két pozitív recenziót kapott.
Kérjük, hogy az ábrák, diagrammok ne kerüljenek be a szövegtestbe, hanem mellékletként, a beillesztés helyének pontos jelölésével kapcsolódjanak
a tanulmányhoz.
A szerző neve normál bet űtípusú (verzál); a tanulmány címe félkövér
nagybetűvel jelenik meg, a közcímek, a m űvek címei és a kiemelések d ő lt
(kurzív) bet űvel írandók.
A lapalji jegyzetbe a szerz ő esetleges megjegyzései kerülnek.
A sorok száma oldalanként legfeljebb 30 lehet, másfeles sorközzel.
A kéziratok maximális terjedelme 24 000 karakter.
Az angol nyelv ű cím, rezümé a tanulmány végére kerül.
A tartalom (akárcsak a rezümé) angol nyelven is megjelenik.
A szövegben lev ő hivatkozások zárójelbe kerülnek; ezeknek részletes
leírása a tanulmány végén található. A szövegközi hivatkozás formája a következő : teljes m ű esetében: (BORI 1981), annak egy részlete esetén: (BORI
1981: 55).
A tanulmány végén az irodalomjegyzék (Irodalom, Források) ábécérendben következik a következ ő módon:
BORI Imre 1981. Sinkó Ervin. Forum Könyvkiadó, Újvidék
IVÁNYI Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar
Nyelv őr 125: 74-93.
POLLMANN Teréz 2001. Meg őrzés dilemmája a m űfordításban olasz—
magyar példákkal. In: BARTHA Magdolna — STEPHANIDES Éva szerk.,
A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott
Nyelvészeti Konferencia el őadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár. 379-85.
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