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A KONTRASZTÍV NYELVÉSZETI KUTATÁSOK 
MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE1

The Pást, Present and Future o f  Contrastive Linguistic Studies

A kontrasztív nyelvészet két különböző nyelvtípus reprezentánsa szinkrón állapotának egy
bevető vizsgálatával foglalkozik. A kontrasztív nyelvészeti vizsgálódások szükségességét az 
idegen nyelv oktatása váltotta ki. A tanulmányban a tudományág kialakulásával, annak rob
banásszerű fejlődésével, válságba jutásával és újjáéledésével foglalkozunk. A tanulmányban 
számba vesszük a kontrasztív nyelvészeti kutatások felhasználhatóságát és szerepét is. Végül 
megállapítjuk, hogy véleményünk szerint a kontrasztív nyelvészet a jövőben kétirányú fej
lődési tendenciát fog mutatni. Az egyik a már kialakult, elméleti célú, tipológiai, nyelvrend
szereket részletesen összevető irányzat folytatása lesz, a másik pedig egy új, gyakorlati célú, 
folyamatközpontú kontrasztív elemzés, amelynek eredményei feltételezhetően a fordítástudo
mány és a nyelvoktatás területén jutnak majd kifejezésre.

Kulcsszavak: kontrasztív nyelvészet, összevető nyelvészet, tipológia, interlingvális kutatá
sok, dinamikus kontraszív nyelvészet.

Bevezető
A kisebbségi sorsban élő, működő nyelvész nem engedheti meg magának 

azt a fényűzést, hogy -  amint azt az anyaországi kollégái általában teszik -  
szűk érdeklődési kört alakítson ki, idegen szóval specializálódjon, figyelmét 
a nyelvészet egy-egy konkrét kérdéskörére összpontosítsa. További sajátos
ság, hogy az ilyen nyelvész anyanyelvét nem izoláltan, egymagában szemlé
li, hanem tudatosan, vagy ösztönösen mindig még egy nyelvvel számol; egy 
olyan nyelvvel, amely nem idegen számára, sőt sokszor anyanyelvi szinten 
ismeri, ezért folyton hasonlítja, összeveti, szembeállítja a két nyelvet. Ez

1 A tanulmány 2011. október 21-én a Tanszéknapon elhangzott előadás szerkesztett szövege 
és a Szerb Köztársaság Tudományügyi és Technológiai Minisztériuma 178017 számú pro
jektuma keretében készült.
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nem mentesíti attól az elvárástól, hogy ne mélyedjen el maximálisan a ku
tatott tárgykör vizsgálatában, sőt azt is mondhatnánk, hogy kétnyelvűsége 
folytán egyfajta előnye van, mivel sokszor kívülről is szemlélheti anyanyel
ve jelenségeit, más megvilágításban látja őket; olyan dolgokat vehet észre, 
amelyek a kizárólag egynyelvű megközelítés során, belülről szemlélődve 
nem merülnének fel. Klaudy Kingát idézném, aki egy helyen megjegyzi: 
„Rájöttem, hogy az indoeurópai nyelvek felől nézve a magyar nyelvnek van
nak olyan sajátosságai, amelyekkel nem találkoztam a középiskolai magyar 
nyelvtankönyvekben.” (KLAUDY 2007; 196)

A természetesen, ösztönösen bilingvális nyelvésznek élnie kell ezzel az 
előnnyel, és elsősorban olyan jelenségeket kell vizsgálnia, amelyek a két- és 
többnyelvűséggel, a bi- és mulitkulturalizmussal, azok társadalmi, lélektani 
vetületeivel kapcsolatosak. Nem véletlen tehát, hogy a Magyar Tanszék nyel
vészei az intézmény fennállásának kezdeteitől ápolják ezt a fejlődési tenden
ciát. Nem kis hagyományra tekintenek vissza az itt zajló kontaktusvizsgála
tok, kontrasztív nyelvészeti, szociolingvisztikai, pszicholingvisztikai kutatá
sok; az olyan jelentős és nemzetközileg is elismert, hajdan itt működő, kutató 
nyelvészgárdának köszönve, mint Penavin Olga, Papp György, Vajda József, 
Mikes Melánia, Ágoston Mihály, Matijvevics Lajos s a köreinkben manap
ság mind ritkábban megforduló, de szívesen látott vendég, Bagi Ferenc. Az 
általuk lefektetett és biztos alapokra helyezett újvidéki nyelvészeti iskolát 
-  amelyet széleskörűen felismerhetőnek tartanak -  próbáljuk mi, most és itt 
kutató tanítványaik kisebb-nagyobb sikerrel folytatni, hírnevét öregbíteni. 
Az általuk művelt minden diszciplínát igyekszünk ápolni, nemcsak azért, 
mert tisztelettel adózunk nekik, de a szakmának is tartozunk ezzel.

A kontrasztív nyelvészet jellege
Még Jakobson megállapította, hogy minden nyelvi jel másik alternatív 

jellel helyettesíthető. A nyelvi értelmezés, magyarázás háromféleképpen tör
ténhet, lehet:

-  intralingvális behelyettesítés (átfogalmazás, beazonosító viszonyítás, 
idegen szóval: rewording), ez a verbális jelek interpretációja ugyanazon 
nyelv más jeleivel;

-  lehet interlingvális (transzláció), a verbális jelek másik nyelv verbális 
jeleivel való interpretációja és

-  interszemiotikai magyarázás (transzmutáció) a verbális jelek interpretá
ciója nem verbális jelekkel.
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Saussure antinomikus szemlélete alapján a nyelv, tekintsük annak csak 
egyes részrendszereit vagy egészét, egyidejű egyezések és egyidejű kü
lönbözőségek dialektikus egységét képezi. Érvényes ez minden nyelvre 
külön, de az összehasonlítás tárgyát képező különböző nyelvek együttesé
re is. Egy nyelven belül is végezhetünk összehasonlításokat, ezt nevezzük 
monolingvális módszernek, amely lehet időbeli (diakrón), struktúrabeli (le
író) és térbeli (regionális).

Két, vagy esetleg több nyelv együttes vizsgálatakor az interlingvális mód
szer érvényesül, s ez is lehet diakrón, de a szinkrón elemzések gyakoribbak. 
Az interlingvális összevetés talán még a monolingválisnál is régibb keletű, 
hiszen amióta két nyelv, két kultúra képviselői először kapcsolatba kerültek 
egymással, már ösztönösen is felmerült ennek szükségessége. Az első ösz- 
szehasonlító vizsgálódások kimondottan pedagógiai motiváltságúak voltak, 
a nyelvtanulás szükségessége, gyakorlata váltotta ki őket.

Amint két nyelvet együttesen szemlélünk, közöttük hasonlóságokat és el
téréseket tapasztalunk. A hasonlóságok lehetnek genetikus, areális vagy tipo
lógiai eredetűek. Az egyik végletet azok a nyelvek képezik, amelyek között 
semmilyen tekintetben nincs közös vonás, a másik pólust viszont egy nyelv 
nyelvjárásai alkotják, amelyeknél a hasonlóságok mindhárom változata ki
mutatható. Az interlingvális összevetésnek kétfajta módszere lehetséges:

-  komparatív (összehasonlító) és
-  kontrasztív (összevető).

Az első az összehasonlító történeti módszerből fejlődött ki, s a közös 
alapnyelvből leszármazott nyelvek rokonsági viszonylatainak a megállapí
tását hivatott bizonyítani. A Schleicher által kidolgozott módszert a lipcsei 
újgrammatikus iskola fejlesztette tovább. Megállapításuk szerint két vagy 
több nyelv akkor rokon, ha az alapvetően fontos részrendszereik történelmi 
módosulásai közös őselemekből való szabályszerű levezethetőségével bizo
nyítható. Tehát a komparatív nyelvészet az azonos alapnyelvből elkülönülő, 
szétfejlődő nyelvek összehasonlításával foglalkozik.

A kontrasztív nyelvészet viszont a szerkezetileg hasonló nyelveket ro
konságuktól függetlenül vizsgálja. Itt újra Schleicher nevét említhetjük, aki 
1818-ban lefekteti a nyelvtipológia alapjait, megállapítván a világ nyelvei
nek három fő típusát: az izoláló, az agglutináló és aflektáló nyelvek csoport
ját. Az egy típusba tartozó nyelvek között is számottevő eltérések vannak, 
de a releváns jegyeik között lényeges egyezések állapíthatók meg. S itt újra 
a saussure-i antinómákhoz jutottunk el, az egyidejű egyezések és egyide
jű különbségek dialektikus egységéhez. A kontrasztív nyelvészet tehát két
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különböző nyelvtípus (egy vagy több) reprezentánsa szinkrón állapotának, 
állományának az egybevető vizsgálatával foglalkozik. A nyelvek egészében, 
gyakrabban csak részrendszerében, a részrendszerek bizonyos sajátosságai
ban tapasztalható egyezéseket, hasonlóságokat és eltéréseket vizsgálja.

A tipológia fejlődése során két irányzat létezett: a schleicheriánusi evolú
ciós és a humboldtiánusi taxonomikus irányzat2. A Sapir előtti tipológiák egy 
konkrét nyelv típusának a meghatározása során igen merevek, rugalmatlanok 
voltak, ami az egyes nyelvek leíró nyelvtanának hiánya miatt gyakran azok
nak az előre megállapított típusokba való erőltetett besorolását eredményez
te. Tetszetős, de (Szerebrenyikov szavaival élve) sokszor „paradigmatikus 
zsákutcába vezető osztályozási móddal” operáltak ezek a tipológiák.

A kontrasztív nyelvészeti vizsgálódások szükségességét az idegen nyelv 
oktatása váltotta ki, s a nyelvtanítás kötelékéből viszonylag későn szabadult. 
Tudományos megalapozását a modem nyelvészeti irányzatok segítették elő, 
a rendszer és a struktúra fogalmának előtérbe kerülésével, a nyelvi rendszer 
és a részrendszereik viszonyának taglalásával.

Megjegyezhetjük, hogy a kontrasztív kutatások csak a múlt század má
sodik felében bontakoztak ki igazán. Nálunk csak a hatvanas évek vége felé 
lendült fel. Magyarországon Szatmári, Tamóczi Lóránt, Juhász János nevé
hez köthető az első ilyen jellegű elemzés (bár meg kell említeni a Lotz János 
kezdeményezésére indult amerikai angol-magyar kontrasztív kutatásokat 
is), a volt Jugoszláviában viszont Filipovié volt az úttörő ilyen tekintetben. 
Kezdetben itt is, s az anyaországban is csak a világnyelvek -  leginkább az 
angol -  viszonylatában történtek a vizsgálódások. A magyar-szerb kontrasz
tív nyelvészeti elemzések a hetvenes években élték virágkorukat az akkori 
Hungarológiai Intézet kontrasztív kutatóműhelyének keretei között. Ezúttal 
nem foglalkozunk az itt végzett kutatások részletes bemutatásával, bibliog
ráfiai jellegű számbavételüket, értékelésüket a Szerb Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelent tematikus tanulmánykötetben ismertettem.3

2 A kettő közötti különbség abban van, hogy míg az előző elfogadja, a másik elutasítja a ti
pológia és a genealógia közvetlen összekapcsolását, s az utóbbi toleránsabb az osztályozás 
további bővftehetőségével szemben.

3 AiupHh Eairra: KonmpacmueHa ucmpaMcueatba cpncKo(xpeamcKo)z u Mafyapcxoz je3U Ka. 
Hh: CpncKH je3HK y nopetjeH>y ca apyruM je3HunMa kh>. 1. CAHY OACJbeite je3HKa h 
KH,H5KeBH0CTH. Eeorpaa 2010. 9-40.
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A tudományos kontrasztív elemzések előfeltétele
Ahhoz, hogy teljes, mindent felölelő módon sikeresen összevessünk két 

nyelvet vagy a két nyelv részrendszerét, azonos alapelveken készült, azonos 
metanyelven íródott, azonos terminusrendszert alkalmazó leíró nyelvtanra 
lenne szükségünk a vizsgálat tárgyát képező mindkét nyelv vonatkozásában. 
Ez több okból nehezen megvalósítható követelmény. Egyrészt a nyelvek 
strukturális különbözősége miatt, másrészt éppen az eltérésekből adódó ter
minushasználat miatt. A leíró nyelvtani rendszerek egyetlen nyelv vonatko
zásában születnek meg, és csak egyetlen nyelvre igazak. Erre csak egy egy
szerű példát említek: a szerb osnova reci és a korén reci alaktani terminusok 
a magyarban csak a szótő szakszóval feleltethetők meg.

A nyelvészeti terminológia sajnos sokszor még egy nyelven belül is el
térő, vagy az is megtörténik, hogy nyelvenként mást-mást jelöl ugyanaz a 
fogalom. A kutatónak tehát jól kell ismernie a vizsgálat tárgyát képező nyel
vek leíró nyelvtanaiban szereplő terminológiát, ugyanis a leíró nyelvtanok 
kategóriái közvetlenül kihatnak az összevetés sikerességére, mert a látszólag 
rokon elemek a két nyelvben különböző módon magyarázhatók.

Egy-egy jelenség sokszor vagy egyáltalán nem, vagy pedig teljesen más
ként realizálódik a nyelvekben: gondoljunk a határozottság/határozatlanság 
jelenségére a magyarban és a szerbben. A magyarban a főnév, illetve a tárgy 
határozott/határozatlan voltától még az igeragozási rendszer is függ, a szerb
ben viszont nem létezik a főneveknek ilyen jellegű megkülönböztetése, de 
ott a mellékneveknek van határozott és határozatlan változatuk. Tehát a ha
gyományos leíró nyelvtani modellt sokszor nem tudjuk alkalmazni, modem 
modellek felé kell fordulnunk, vagy pedig olyant kialakítani, amit még nem 
használtak.

A kutatás jellegét meghatározza a konkrét feladat kijelölése; az, hogy mit 
mivel vetünk össze, hogy melyik lesz a forrás- vagy kiinduló nyelv, és me
lyik az összevetés célnyelve, szintén a kutatás céljától függ; hogy gyakorlati 
vagy elméleti megfontolásból készül-e a vizsgálat, s nem utolsósorban, hogy 
kinek szól. Egyszerre a nyelvpáronkénti összevetés bizonyult célszerűnek, 
az összevetés iránya pedig általában unilaterális, egyoldalú marad, ha azon
ban teljességre törekszünk, akkor célszerű a bilaterális elemzés.

A nyelvi részrendszer, illetve a jelenségek kiválasztása is fontos, mert 
összemérni csak egynemű jelenségeket lehet. Mit teszünk akkor, ha nem fe
leltethetjük meg a jelenségeket egymással a két nyelvben, ha az egyik nyelv
ben hiányzó vagy zéruskategóriával állunk szemben? Mindenképpen meg 
kell találnunk, el kell jutnunk ahhoz a -  matematikai terminussal élve -  kö
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zös nevezőhöz, amely lehetővé teszi a viszonyítást és a különböző jellegű, 
de hasonló funkciójú jelenségek összevetését. Ezért van szükségünk például 
a mélyszerkezeti kategóriákra, amelyekből rekonstruálni tudjuk a felszíni 
szerkezeteket a különböző nyelvekben. A strukturalista és transzformációs 
grammatika tehát nagy segítségünkre lehet ilyen tekintetben, mert az elté
rések nem a nyelvekben kiféjezett tartalmakban, hanem a nyelvek felszíni 
realizációjában, a nyelvi megformáltság szintjén vannak. Ez lehetővé teszi, 
hogy az egymástól számos vonásukban különböző dolgok is összevethetőek 
legyenek. Az ideális kontrasztív elemzés egy speciális etalonnyelvet felté
telezne, amelyhez, mint egyfajta tertium comparationishoz, hasonlítanánk 
a kontrasztív elemzés tárgyát képező nyelvi jelenségeket. Az etalonnyelv 
vagy egy olyan optimális rendszert képezne, amelyben az összes tipologi
zálandó kategória formai megfogalmazást nyeme, vagy egy olyan minimá
lis rendszert alakítana ki, amelybe a vizsgált nyelveknek csak az invariáns, 
közös jegyei kerülnének be. Itt felmerül a megfeleltetés, az ekvivalencia, az 
egyenértékűség, valamint az egybevágóság kérdése is. Két nyelvi jel akkor 
egybevágó (kongruens), ha kifejezésbeli megformáltságában, vagyis mor- 
fematikus tagolódásában és felépíthetőségében megfelel egymásnak. Több
fajta ekvivalenciáról beszélhetünk: abszolút vagy teljes, viszonylagos vagy 
részleges, szubjektív, objektív, funkcionális, pragmatikai, fordítói ekvivalen
ciáról, szöveg- vagy kontextuális ekvivalenciáról, stb.

A kontrasztív nyelvészeti kutatások szerepe
A nyelvi összevetés eredményeinek alkalmazása széleskörű, s maguk a 

kutatások is már előre kijelölt elméleti vagy gyakorlati céllal készülnek.
1.1. Mivel már említettük, hogy az első kontrasztív vizsgálódások pe

dagógiai motiváltságnak voltak, első helyen a nyelvoktatásbeli szerepüket 
kell hangsúlyoznunk, az anyanyelvi beidegzettségektől való szabadulás 
megkönnyítését az idegen vagy másik nyelv elsajátításakor. A nyelvtanulás 
során a kapcsolatba kerülő nyelvek egymásra hatása kétféle lehet. Az egy
bevágóságok a másik nyelv gyorsabb elsajátítást eredményezik, tehát pozi
tív hatást váltanak ki, amit pozitív átvitelnek vagy transzfernek nevezünk. 
Inkongruens jelenségek esetében, ha a forrásnyelvből a célnyelvbe olyan 
jelenségeket viszünk be, amelyek nincsenek összhangban az utóbbi nyelvi 
normáival, negatív hatásról vagy interferenciáról beszélünk.

A két nyelv hasonló és eltérő, divergens jelenségeinek számbavétele, le
írása, rendszerezése alapján felvázolhatjuk azokat a nehézségeket, amelyek 
a konkrét nyelvek elsajátítása során jelentkezhetnek. Pontosan kimutatható,
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hogy milyen mértékben, és hol adódhatnak gondok a módszeres egységek el
sajátíttatásában. Az interferencia-jelenségeket -  Balázs János állítása szerint 
-  a már említett egyidejű egyezések és eltérések idézik elő, ezért ezeknek a 
felkutatása és tudatosítása rendkívüli jelentőséggel bír a tévedések kivédése 
során, s. hozzájárul a hatékony nyelvoktatási stratégiák megteremtéséhez.

1.2. Az idegen nyelvek tanulása olykor negatívan visszahat az anyanyelv
re is. A jelenségek kontrasztálásával próbálunk tehát hatni a szerb interferen
cia-jelenségek kiküszöbölésére, amikor pl. rámutatunk arra a tényre, hogy 
a főnevek hasonlításakor a magyarban a fokozott melléknevek adessivusi 
viszonyraggal ellátott névszót vonzanak, s ezt az automatizmusig begyako
roltatjuk a diákjainkkal; ezzel kivédhetjük a szerb hatásra robbanásszerűen 
terjedő -tól/-től ragos alakok használatát. „Elméleti, rendszerbeli alapozás 
nélkül az interferencia is megoldhatatlan gond, mert az mindig a differen
ciálás, a kontrasztív gondolkodás csődjéből származik, akár célnyelvi, akár 
anyanyelvi irányú.” (PAPP 2004; 59)

2. A fordítástechnikában is hasznosítjuk a két érintett nyelv strukturá
lis eltérésivel kapcsolatos kontrasztív kutatások eredményeit, a felfedezett 
rendszerbeli összefüggéseket. Nyilvánvaló, hogy a sikeres fordításhoz nem 
elegendő, hogy valaki kétnyelvű legyen, és hogy a két nyelv rendszerét tö
kéletesen ismerje -  ennél sokkal többre van szükség de elengedhetetlen 
előfeltétele a forrásnyelvi és célnyelvi különbségek tudatosítása. Erre épül
nek a további fordításelméleti és -technikai ismeretek. A nyelvek közötti ha
sonlóságokra és különbségekre alapozunk, amikor a lexikai és grammatikai 
átváltási műveleteket tanítjuk a leendő fordítóknak. Papp György a fordítás- 
tudományt a kontrasztív nyelvészet szubjektív ágának tartotta, amely a nyel
vi különbségek közlési célú áthidalásának módjait kutatja: „..az összevető 
nyelvészet... az objektív hasonlóságokat, eltéréseket tárja fel, a fordítástu
domány viszont az eltérések áthidalásának következetes rendszerét dolgozza 
ki. Ez a két alkalmazott terület nem létezhet egymás nélkül, hiszen a nyelvé
szet támaszkodik a fordítói intuícióra és teljesítményre...” (PAPP 2004; 58)

3. Ma már a monolingvális, egynyelvű leíró nyelvészeti vizsgálódások 
során sem mellőzhetjük teljesen a kontrasztív módszereket, mert hozzájá
rulnak meglevő ismereteink kiegészítéséhez, teljessé tételéhez vagy esetleg 
kiigazításához. A kétnyelvi reláció lehetővé teszi olyan nyelvi tények felde
rítését is, amelyek az egynyelvi relációban történő vizsgálat során a nyel
vész előtt rejtve maradnak. A másik nyelv szemszögéből ugyanis több olyan 
jelenségre is felfigyelhetünk, amelyek természetesnek tűnnek a számunkra, 
s mivel úgy véljük, nem szorulnak magyarázatra, nem is regisztráljuk őket. 
A kontrasztív kutatásoknak köszönve azonban a nyelvleírás során ezekről
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a sajátosságokról is említést teszünk, hangsúlyozottan rámutatva az eltérő, 
jellemző vonásokra.

4. Bizonyos lingvisztikái előfeltevések bizonyítására, vagy pedig a tévhi
tek megcáfolására is alkalmasak a kontrasztív elemzések. Pl. a magyar és a 
szerb nyelv tipológiai eltéréséből levont megállapítás, miszerint á magyarban 
a szóképzés sokkal produktívabb, mint a szerbben, a közelmúltban végzett 
kutatásaink alapján komolyan megkérdőjelezhető. Kiderült, hogy a szerb
ben a szóképzés éppoly gyakori, sőt talán még tömegesebb, mint a magyar
ban, de más jellegű derivátumokat kapunk. Igaz, hogy a képzők rendszere a 
szerbben nem olyan szerteágazó, egyértelmű, transzparens és következetes, 
mint a magyarban, hiszen egy képzőnek sok különböző funkciója is lehet, 
de produktivitásuk meghaladja a magyar képzett szavak előfordulásának 
számát. Ehhez persze hozzájárul az is, hogy a magyarban a szóösszetételek 
általi szóalkotási mód is igen gyakori, s a szerb képzett szavak ekvivalense 
a magyarban sokszor összetett szó formájában jelenik meg. Vagy egy másik 
példa: elterjedt felfogásnak számít, hogy a magyar nyelv szintetikus jelle
géből kifolyólag gazdaságosabb az analizáló szerb nyelvnél. Kimutattuk, 
hogy a gazdaságosság relatív fogalom. A forrásnyelvi és a célnyelvi szöve
gek hossza nagyjából megegyezik, a karakterek száma is jórészt hasonló, a 
különbség a hangok/betűk eloszlásában, pontosabban a szavak számában és 
hosszában van.

5. A kontrasztív tipológiai elemzések hozzájárulnak a világ nyelveiben az 
izomorfizmusok és az allomorfizmusok felderítéséhez. Tehát a minden ter
mészetes nyelvben fellelhető azonos sajátosságok összességének a számba
vételéhez (amellyel az összehasonlítás sajátos területe, az univerzológia fog
lalkozik), és azoknak a sajátosságoknak az összegezéséhez, amelyek csak a 
nyelvek egy részére jellemzőek. A nyelvek tipológiailag releváns tulajdonsá
gai ugyanis két véglet között helyezkednek el, az univerzálék és az unikálék 
között. A kontrasztív összevetések során leginkább a közbülső tulajdonsá
gokkal találkozunk, és a nyelvek jelentősebb csoportjára jellemző domináns, 
illetve a kevésbé jellemző recesszív vonásokat szoktunk megkülönböztetni. 
Ezen tulajdonságok általános vagy sajátos voltának a megállapításához is 
hozzájárulnak a kontrasztív nyelvészeti kutatások, s ezt annak elméleti funk
ciói között tarthatjuk számon.
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A kontrasztív nyelvészet virágkora, válsága és újjáéledése
A kontrasztív nyelvészet a 20. század 70-es éveiben rendkívül népszerű 

volt a nyelvtanárok és nyelvtanulók körében, mert a nyelvek közötti különb
ségek és hasonlóságok feltárása révén megoldásokat ígért az idegennyelv
oktatás fontos kérdéseire. Később pszicholingvisztikai kísérletek rámutattak 
arra, hogy az idegennyelv-elsajátítás folyamata, üteme, sikere vagy sikerte
lensége más tényezőktől is függ, ezért a kontrasztív nyelvészet elveszítette 
népszerűségét, egyfajta válságba jutott. Lehet, hogy a tipológiailag és a ge
netikailag egy nyelvcsoportba tartozó nyelvek tanítása során a kontrasztív 
nyelvészetnek nincs meghatározó jelentősége, viszont az olyan nagy struk
turális különbségeket mutató nyelveknél, mint amilyen a flektáló szerb és 
az agglutináló magyar, éppen a kontrasztív nyelvészeti módszer bizonyult 
rendkívül hatékonynak. Ezt saját tapasztalatunk alapján állíthatjuk. Össze
vető elemzéseink rámutatnak a nyelvtanulás közben várható nehézségekre, 
előrevetítik, hogy milyen jellegű hibákat fognak elkövetni a diákok a nyelv- 
tanulás során, ehhez idomítjuk a módszeres egységek feldolgozásának üte
mét, mélységét, részletességét.

A kontrasztív nyelvészeti vizsgálódások a nyelvi rendszerbeli különbsé
geket a nyelvhasználat alapján próbálják bizonyítani. Ezért van az, hogy a 
vizsgálati korpusz, amelyre a kutatásunkat alapozzuk, leginkább az eredeti 
szövegekből és azok fordításaiból áll össze. A fordítás tehát egyrészt alapul 
szolgál a szerkezeti egyezésekkel és különbözőségekkel kapcsolatos szabály- 
szerűségek megállapítására, másrészt, a rájuk alapozott szabályszerűségek 
meghatározzák a fordítási követelményeket, a kötelezően vagy fakultatívan 
eszközölendő átváltási műveleteket, azt, hogyan kell eljárni, amikor hasonló 
jelenséggel találkozunk. A nyelvtanulás mellett a fordítástudomány, a fordí
táselmélet kialakulásához is hozzájárult, a fordítástechnikát is nagymérték
ben segíti tehát az összevető nyelvészet. S úgy tűnik, hogy ezt a szolgála
tot a fordítás viszonozni igyekszik, legújabban néhány nyelvész úgy tartja, 
hogy éppen a fordításnak köszönhetően a kontrasztív nyelvészet ma a rene
szánszát éli. „A fordítás vizsgálata rendkívül alkalmas módja annak, hogy 
a kontrasztív nyelvészetet működés közben szemlélhessük... Michael Hoey 
szerint a párhuzamos korpuszok felhasználása a jövőben fontos új funkciót 
jelent majd a kontrasztív nyelvészetnek a fordítástudományban, különösen a 
kollokációk kutatása területén. ” (KLAUDY 2007; 194)

Klaudy Kinga a kontrasztív nyelvészet új, dinamikus megközelítését 
szorgalmazza. „A dinamikus kontrasztív nyelvészet nem a forrásnyelv és 
a célnyelv rendszerének egybevetésével, nem is a forrásnyelvi és célnyel
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vi szövegek egybevetésével, hanem a fordítás folyamatának vizsgálatával 
foglalkozik. Magyarázatot keres azokra a műveletekre, amelyeket a fordítók 
elvégeznek, amikör átlépnek az egyik nyelvből a másikba. Vagyis az eddigi 
eredményközpontú megközelítés helyett folyamatközpontú megközelítést 
jávaSlok. A ... folyamatközpontú kontrasztív nyelvészeti megközelítés a for
dítástudományban azt jelenti, hogy két nyelvet vizsgálunk működés közben, 
mégpedig együttes működés közben. A kontrasztokat nem a nyelvi rendszer
ben, nem is a nyelvhasználatban keresi, hanem a gondolattól a nyelvi forma 
felé vezető úton, vagyis a gondolkodási folyamatokban. Ugyanaz az üzenet 
minden nyelven másképp van kódolva. Ezeket a különbségeket, amelyek 
az egynyelvű beszélő számára rejtve maradnak, csak a fordítás folyamatá
ban válnak láthatóvá, nevezzük fordítási vagy dinamikus kontrasztoknak.” 
(KLAUDY 2007; 194) Klaudy tehát a különböző nyelvekre jellemző külön
böző kódolási stratégiák vizsgálatát tartja a kontrasztív nyelvészet új fontos 
feladatának.

Befejezés
Az elmondottak 'alapján megállapíthatjuk, hogy véleményünk szerint a 

kontrasztív nyelvészet a jövőben kétirányú fejlődési tendenciát fog mutatni. 
Az egyik a már kialakult, elméleti célú, tipológiai, nyelvrendszereket részle
tesen összevető irányzat folytatása lesz, a másik pedig az imént említett, új, 
gyakorlati célú, folyamatközpontú kontrasztív elemzés, amelynek eredmé
nyei feltételezhetően a fordítástudomány és a nyelvoktatás területén jutnak 
majd kifejezésre.

Az összevető nyelvészet eddigi sikertelensége valószínűleg abból is adó
dik, hogy szinte lehetetlen egy átfogó, az egész nyelvi rendszerre vonatkozó 
kétnyelvű kontrasztív nyelvtan megteremtése (ehhez nagy kutatócsoportot 
működtető intézmény többéves munkájára lenne szükség), de a végső fel
adatunk mindenképpen ennek a lehetetlen célnak az elérésére kell irányul
nia, részrendszereket felölelő elemzéseinkkel. Megnehezíti a dolgunkat az 
is, hogy a nyelv állandóan változik, ezért a szinkron kontrasztív vizsgálódá
sokat sohasem tekinthetjük lezártaknak.
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THE PAST, PRESENT AND FUTURE 
OF CONTRASTIVE LINGUISTIC STUDIES

Contrastive linguistics is a discipline which engages in the comparative 
study of the synchronous states of the representatives of two different types 
of languages. The need for contrastive language studies was triggered off by 
the teaching of foreign languages. In this study we deal with the emergence 
of the discipline, its explosion-like development, crisis and revival. In our 
paper we also consider the applicability and role of contrastive linguistic re
searches. Finally, as our conclusion, we state that in our opinion contrastive 
linguistics is going to develop into two directions: one will be the continu
ation of the already developed theoretically oriented, typological discipline 
which gives a minutely detailed comparison of language systems, while the 
other one will be a new, practice-and process- oriented contrastive analysis 
whose results will presumably find applications in language teaching and 
translation.

Keywords: contrastive linguistics, comparative linguistics, typology, in
ter-lingual researches, dynamic contrastive studies
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AZ IDENTITÁSTEREK FELBOMLÁSÁNAK 
ELBESZÉLÉSEI

(A kisebbségiségmintlétesülés)

Disintegration ofldentity Spheres 
(Minority status as existence)

A tanulmány a kisebbségi identitásszerkezet létesülésként való megértésére törekszik. Jelen
tős specifikuma, hogy egy erősen temporális felfogás-rendet von be a tériesség geokulturális 
értelmezésébe. A rendkívüli időkhöz fordul, mert ezek az idők önmagukon túlmutató világok
ra engednek következtetni, és általános vonatkozásokat is felmutatnak. Alapvető kérdésként 
az merül fel, hogy miként lehetséges az identitásnak, mint folytonosan mozgásban lévő szer
veződésnek a narratív megjelenítése az impériumváltások közvetlen tapasztalati horizontjá
ban. Egy olyan létközegben, amikor minden átalakulás a meglévő lokalizációs rendszerek 
lebontása, és minden változástapasztalat a kisebbségi létesülés konnotációjával jár.

Kulcsszavak: geokulturalitás, narratív identitás, impériumváltás, kisebbség, regény, térpoétika.

Ez az elemzési kísérlet olyan létesülésekként olvassa a kisebbségi nar- 
ratívákat, amelyek során az identitás helyén az identiíikálódás, a hosszadal
mas és/vagy váratlan jelentés-módosulások összekapcsolódásának története 
jelenik meg. Arra keresi a választ, hogyan érvényesül a „minden leendés” 
koncepciója a geokulturális kötődésű prózában, amely úgy mozdítja ki tár
gyát az adottnak tételezett azonosságból, hogy megvalósítja az identitás elő
állásának narratív folyamatait. Ebben a létesülésben a kisebbségiség mint 
relacionális konstrukció, nyitottá válik mindenre, és intenzitássá alakít min
dent, ami kontextuális történésként, elvitatásként (kitörlés, eltiltás, áthelye
zés, átfunkcionálás, átnevezés) vagy éppen megerősítésként körülveszi.

1A tanulmány 2011. olctóber 21-én a Tanszéknapon elhangzott előadás szerkesztett szövege 
és a Szerb Köztársaság Tudományügyi és Technológiai Minisztériuma 178017 számú pro
jektuma keretében készült.

mailto:caprai@euriet.rs
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A kisebbségiséget létesülésként értő gondolkodásnak jelentős specifikuma, 
hogy egy erősen temporális felfogás-rendet von be a tériesség geokulturális 
értelmezésébe. Voltaképpen egy olyan változásértelmezést hoz létre, amely 
átjár minden térségi diskurzust, de amely kisebbségenként más és más min
tákat rajzol ki a módosulások, a részbeni ismétlődések és megszakadások 
temporalitásának függvényében. E gondolkodás mélyebb lehetőségeit a 
rendkívüli idők hozzák felszínre, mert ezek az idők önmagukon túlmutató 
világokra engednek következtetni, és az általánosból is felmutatnak valamit. 
Ezek a temporális jellemzők a vajdasági magyar irodalom értelmezésében 
használatos új elméleti paradigmák hatására hangsúlymódosulásokat hoznak 
létre a korábbi művek mai olvasásában. Iyen szempontból azok az elbeszélői 
szerkezeti megoldások bizonyulnak sikeresnek, amelyek ugyan egzisztenci
ális határhelyzeteket világítanak meg, de amelyekbe az egész geokulturális 
összefüggésrend reprezentációja belefoglalható.

A talaj-függő, a geokulturális érzékenységű irodalom azon pontjainál 
érinti a világot, amely pontjain a külső helyzetű, a kívüliségben élő irodalom 
képtelen hasonló érzékenységgel és intenzitással megérinteni. Az itteni ki
sebbséginek nem elég kisebbséginek lennie, neki a szerbekkel összefüggés
ben kell kisebbséginek lennie, mondhatnánk Fanon nyomán („Egy feketének 
ugyanis nem elég feketének lennie; a fehér emberrel összefüggésben kell 
feketének lennie” (FANON 2002; 614), a szerb történelemmel, a szerb kul
turális egyediségekkel összefüggésben, egy pontosan leírható, szlovákokból, 
svábokból, bunyevácokból, sokácokból, ruszinokból stb. álló kisebbségszer
kezetben. Mindazokkal összefüggésben, akikkel többségiként is alkotott már 
közös struktúrát. A mintázat tehát meglehetősen egyedi. Identitásának lénye
gi jegyét eme helyzeti meghatározottsága jelenti, hozzátehetjük, szélesebb 
értelemben, külső perspektívából szinte hozzáférhetetlen vonásként.

A témakörben végzett prózavizsgálatok tanulságai szerint a létesítő erejű 
változás mintáit hangsúlyozó dinamikus társadalmi struktúra jeleit az im
périumváltás történései tudják a legerőteljesebben felmutatni. „Egy ország, 
egy birodalom azonban nem esik szét simán és zavartalanul. Egzisztenciákat 
tesz tönkre vagy virágoztat fel váratlanul” 2 (12). Kisebbségi szempontból 
itt, ebben a hatalomváltási sémában, az egzisztenciális váratlanságok e sűrű 
közegében, a tönkretételek és felvirágoztatások, az aláhullások és felívelé
sek meglehetősen széles skáláján érvényesül leginkább a rendkívüli, mint 
az általános reprezentánsa. Amíg a rendkívülit nélkülöző, az intenzitás híján 
lévő idők azt fogalmaztatják meg, hogy „nem a lehetősége vagyok valami
nek, hanem teljességgel az vagyok, ami...” (FANON 2002; 626), a rendkívüli

2 Herceg János: Módosulások, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1989.
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intenzitású idők éppen arról beszélnek, hogy a szerkezet minden eleme a 
lehetőségek gazdag helyzetét formázza. A rendkívüliség megszabadítja aktu
alitásától az időt, és vagy pozitív, vagy pedig negatív éretelemben, bevezeti a 
potencialitás jelentéseit. Prózaelemzési tapasztalatok alapján azt zárhatnánk 
le, hogy a mindennapokban az identitásokat látjuk, formákként működni, a 
létesülés folyamata eltűnik saját eredményében, míg az intenzív idők terében 
éppen maga a létesülési folyamat válik megragadhatóvá. A leendés poétikai 
koncepciójú a rendkívüli idők mindennapiságában, a történeti megérzékülés 
mozgásaival valósulhat meg: ez a fajta sűrítettség képes felmutatni a létesü- 
lést, amint szinte vektorként halad az új identitások felé. A leendés eme futu
risztikus időiségére kíván utalni Herceg János mondata a Vidéki pamasszus 
felé3 című emlékezésszövegében: „Volt azonban valami, amit már nem kel
lett nagyobb eseménynek kiváltania, mert anélkül is ott volt a magyarok éle
tében: a kisebbségi öntudat. De azt az idő hozta és érlelte. Mert a kisebbségi 
öntudatról is el lehet mondani, hogy: nem volt, hanem lesz.” (16)

Herceg János Módosulások című regénye a kivételes intenzitású 
temporalitásokat avatja narratív történésekké, ráérezve a kronotopikus di
menziók szituációs megérzékítésének erejére. Az intenzív időket voltakép
pen az átváltozások, az új létesülések, a „leendések” idejeként értelmezi: 
„Mert tér és idő viszonyának ez volt a legizgalmasabb közege: a »helyzet«, 
amely naponként, óránként módosult”(28). Fontos kimondani, hogy nem 
csupán az identitásépítések ideje ez, hiszen az identitásvesztés párhuzamosan 
létesülő konstrukcióként nyer értelmet. Az impériumváltozást, a „viszonyok 
módosulásának” léptékét az „M. Kir.” (31) egy vastag vonallal való áthúzása 
jelzi egyértelműen, az elemi negyedik osztályának bizonyítványán. S ezen az 
átfogó áthúzáson belül majd több, jellegében különböző írásrészlet radikális 
kiiktatása. A vastag vonal, amely törli az eddigi államjogi szerkezet íráskép
ét, időváltó jelentéseivel, a „kezdet” és „vég” egymásra vetítésével, belép 
az elbeszélő kisebbségi diákként való újrakonstruálódásnak folymatába. „A 
törlésjel egy korszak utolsó írása. Vonalai alatt az érzékfölötti jelölt jelen
léte törlődik el, miközben mégis olvasható«marad. Eltörlődik, de eközben 
olvasható marad, lerombolódik, de közben láthatóvá teszi magát a jel esz
méjét. Ahogy határtalanítja az onto-teológiát, a jelenlét és a logocentrizmus 
metafizikáját, ez az utolsó írás egyúttal az első írás is” (DERRIDA 1991; 
22). Az első írás is, fűzhetnénk hozzá, mert miközben olvasható mögötte az, 
amit eltöröl, amit semmissé nyilvánít, a jel eszméjében vizuálisan szemlélteti 
egy államhatalmi konstrukció megszűnését, a többségi identitás vesztésének 
sokkját, és ezzel megjelöli a kisebbségi létesülés közvetlen kezdeteit.

3 Vidéki parnasszus felé = Herceg János: Két világ. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1972. Ki
emelés F. K.
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A törlés, az „áthúzatás” iskolai hatalmi gesztusa a Szózat vonatkozásában 
az egész verset érinti: „a Vörösmarty-verset már a tanév elején át kellett húz
nunk a Négyesy-féle tankönyvben” (36). Ebben az esetben már a semmítő 
jel alá vonás látványos kötelezettsége, mint hatásos performatív aktus, saját
kezű cselekményként lép a létesülési mozzanatok sorába. A személyessé tett 
áthúzás jelentésvonalairól, lelki-szellemi súlyáról, külön kellene beszélni. A 
jellegzetes veszteségpoétika úgy jön létre a regényben, hogy az újonan te
remtődő formációk helyett a szöveg inkább a megszűnésnek, az eltűnésnek, 
a törlésnek, a kihúzásnak ad teret, olykor nem is jelöli, hogy mi kerül az 
üresedések helyére. Ugyanakkor minden törlés voltaképpen csak áthelyező
dés, az azonosságba való kitörölhetlen beíródás performatív aktusa -  és nem 
fűzöm hozzá, hogy paradox módon.

„De annak a történelmi változatnak, amelyben mi éltünk, voltak termé
szetesen drámaibb fordulatai is” (65), -  fogalmaz az elbeszélő, és ez a kitétel 
is a Szózatra vonatkozik, ezúttal a vers segítségével való demonstratív értékű 
identitás-megfogalmazások kordában tartására: „Figyelmeztetem az osztályt, 
viselkedjék a helyzet komolyságához illően! Tehát semmiféle csoportosulás 
és semmi »hazádnak rendületlenül«, ahogy azt egyes felsőbb osztályok tün
tető célzattal recitálják. Oly sok szép verse van Vörösmartynak, miért kell 
éppen ezt elővenni? (65). A szigorú intelem utolsó mondatának iróniája az 
egész fejezetet áthatja. A Szózat azért lehet a diskurzív ellenállás egyik hatá
sosnak vélt eszköze, mert érinti az erős korlátozás, a tiltás alá helyezés azon 
formája, amely a „nagy történelmi módosulásban” (111) a kisebbségi érzület 
egyik központi generálója. „Mintha egy egész korszakot fejezett volna ki ez 
a sok szigorú »tilos«” (96). A kisebbségi létesülésfolyamatot tulajdonképpen 
a hatalmi nyelvhasználati formák, a tilalmak, a korlátozások, a felszólítások, 
a rendeletek, a parancsok szegélyezik, és többszörösen „helyes” választáso
kat kell végrehajtani ahhoz, hogy az egyéni történet működőképes marad
hasson szerveződésnek ebben a sajátságos közegében.

Herceg János gondoskodik arról, hogy a geokulturális kifejezésanyag di
namikus szemléleti pozícióból beszéljen, és mint az iménti példák mutatják, 
már kezdeti mozzanatként érzékelteti, hogy az új hatalom részéről különösen 
az írás képviselte vizuálisan rögzült azonossági stablitás kimozdítására nagy 
a törekvés. Megjegyzem, az új létesülés alanyai viszont éppen ezekbe ka
paszkodnak, ezekhez az „írásos evidenciákhoz” kötnék a gondolkodásukat, 
hogy enyhítsék a Trianon-effektus hatásait, hogy késleltessék a változások 
„tényleges” beállását. A módosult helyzetben való identifikálódás ilyen elo
dázásból származik majd minden kibékíthetelennek tűnő ellentét az új kolo- 
niális rend kisebbségi és többségi pólusai között.
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Létének alapjához úgy próbál közelférközni az elbeszélő, hogy a sa
ját közvetlen életvilágából vett nyelvekkel, névmotívumokkal, jellegzetes 
biografémákkal és más referenciákkal dolgozik, érezhetően felerősítve a tér
idős megközelítések idői vonatkozásit. Ahhoz a világhoz keresi a távlatot, 
amelyben él, a világhoz, amelyhez, s ez lényeges mozzanat, keresnie kell a 
távlatot. „Nyugtalan népi szimbiózisnak’' nevezi megszólalásának tereptár
gyát de a „konglomerátum tarkaságában” a mentalitás közösségi szerkezete
ire utalva, megjelenik előtte a geokulturális objektum, „egy homogén szel
lemi Zombor” (108). A Monarchia bukásával „mintha a történelem fagyos 
lehelete suhant volna át az egész városon, az egész vidéki tájon, minden 
ostoba gőgöt legalább egy pillanatra elnémítva” (26). A szöveg ezen pontján 
a változást intervallumként kell megértenünk, olyan, szinte érzékelhetetlenül 
rövid, de nagy intenzitású időközként, amely lebontja az osztályhatárokat is. 
A pillanatnyi átmenetiséggel minden felső helyzetű magatartást felszámoló 
döbbenet hangtalansága után egy, a különböző hierarchiákat újraszervező, 
a címeket, rangokat áthelyező, a magatartásokat transzformáló, az eddigi 
többségi identitások helyén újakat konstruáló dinamika keríti hatalmába a 
tér és idő viszonyának ezt az izgalmas közegét. És itt, ezen a ponton kapcso
lódik vissza a helyspecifikus történet a monarchikus értelmezések szélesebb 
érvényeségű beszédrendjébe: „A birodalom szétesése és bukása tovább mé
lyíti a válságot, mindenhol felerősíti a deterritorializáló mozgásokat, és ösz- 
szetett, archaizáló, mitikus vagy szimbolista reterritorializációkat idéz elő” 
(DELEUZE-GUATTARI2009; 51).

A Módosulások az „instrumentális önértelmezés” regényeként a saját 
közegében igyekszik újrajátszani ezeket a jelentősen felerősödött teresülési 
mozgásokat, a jellegzetes „kettős mozdulatokat” is, számtalan jelentésré
teggel gazdagítva az impériumváltás szituatív értelmezését. Mintha poéti
kai célként fogalmazódna meg, narratív szinten megjeleníteni a kisebbségi 
irodalmak azon jellemzőit: „hogy bennük minden politika” és, hogy bennük 
„minden kollektív értéket kap” (DELEUZE-GUATTARI 2009; 34-35). A 
leendés ebben a közegben leginkább a kisebbségiség, illetve a kollektivitás 
értékvilágába tart, és az elbeszélő folyamatosan jelzi, hogyan fertőződnek 
meg sorban a nyelvi és nem nyelvi létmozzanatok. A Módosulások jelentés
világát mindenekelőtt, az a gondolat befolyásolja nagyon erősen, hogy „a 
szűkös tér következtében a személyes ügy azonmód a politikához kapcsoló
dik. A személyes ügy tehát annál is inkább szükségszerűvé, nélkülözhetet
lenné, mikroszkóp által felnagyítottá válik, mivel egy egészen más történet 
kavarog benne” (DELEUZE-GUATTARI 2009; 34). A regény éppen ezt a 
személyesben kavargó, „egészen más” történetet igyekszik rekonsrtuálni. A
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történetben a nemzeti nyilvánosság tereinek radikális beszűkülését az ok
tatási intézmények sorozatos megszűnése jelzi: „»Elvégeztetett«”, hozza a 
hírt a helyi napilap, „s e tragikus szó alatt az alcím: »Zomborban nem lesz 
magyar gimnázium«” (159). Ez egy olyan szerkezeti betétmozzanat, amely 
példaként láttatni engedi, hogy az egyén vonatkozásában a személyes gond 
emeli jelentős problémává a politika történéseit, mindig csak a közvetlen 
érintettség. „Mintha nem a történelmi határok módosulása, hanem ennek az 
iskolának a megszűnése jelentett volna új helyzetet” (159) -  a család számá
ra különösen, hiszen gyermekként az elbeszélő éppen gimnáziumba készül.

A Kárpát-medencei magyar kisebbségi narratívák vonatkozásában általá
nosítható történetváz tragikusan szikár: a mozdulatlan többségiből a „törté
nelmi módosulások” nyomán kisebbségi magyar lesz, majd egy rövid időre 
újfent többségi és egy újabb váltással, máig hatóan, ismét kisebbségi. Ez már 
önmagában is egy olyan intenzitás, amely előidézi a lét feltétlen értelmezésre 
szorultságát „a mi tájainkon” ezen a „kis határú álommezőn” (Majtényi Mi
hály: Szikra és hamu, Újvidék, 1963.13.). Az etnokulturális dominanciák és 
kisebbségiségek azért tűnnek különösen izgalmasnak, mert az és-ekkel kom
bináló többes identitásoktól eltérően, etnikai síkon a vagy-vagy kizárólagos 
struktúráit működtetik, vagy a kisebbségi vagy éppen a többségi létesülés 
alanya vagyok egy államkereten belül, igaz, a történelem döntését az egyén 
felülírhatja, olymódon, hogy átlép az adott szerkezet határain. Ilyen felülírási 
hajlandóságok vezetnek a lakosság kölcsönös kicserélődéséhez, a folyama
tos áttelepülési mozgásokhoz, és ezek ironikus értelmezéséhez is: „ha a nem
zeti érzület a hason át vezet, akkor nem nehéz megérteni a menés és maradás 
különböző változatait” (117). A kivonulási dinamika változó, az idő múlásá
val, a kedvezőtlen információk beáramlásával, mintha csökkenő tendenciát 
mutatna: „A menni és maradni kérdése a háború befejezése után két-három 
évig időszerű maradt, csak a menési vágyat lassítva és csökkentve a múló 
időben, s a határon túlról jövő hírekkel, amelyekben a vagonlakók ijesztő 
sorsa is helyet kapott” (17). Az ilyen értelmű elrendezetlenség és változé
konyság variatív gazdagságát megjelenítendő, számtalan, időben kiteijesz- 
tett megközelítést ad az elbeszélő: „Esztendőkig tartott ez a népvándorlás. 
Voltak részletekben költöző családok” (115). Ezeket a jelentéseket erősítik a 
hiányeffektusokként elhelyezett mondatok is, amelyek különleges pszichikai 
lüktetést kölcsönöznek a szövegnek „a tanév végén aztán már másnak kellett 
a [futbal Íjkapuban állnia mert Liscsevics Titusz helyettes rendőrfőkapitány 
is családostul elköltözött Zomborból a határon túl maradt Bajára” (120), 
vagy az egyre ritkuló szellemi légkör érzékeltetésére: „a tanárok egy része 
is elment az első év után” (57), „Horváth tanár úr ment el elsőnek a határon
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tűim” (...) „libasorban követte Horváth Józsefet a többi tanár is” (141). A há- 
zak többsége lakót cserél, és minid egyértelműbb,. hogy azok mennek el, akik 
ki szeretnélek lépni kisebbségi létesülés megrázó folyamataiból. A távozá
sok nyomán egyre erősödik a  regényben a helyettesítés-alakzatok működése. 
A szöveg miitd fokozottabban fcénya^arijd.a különböző hiányvonatkozások, 
a cserélődések» a  fpgyatkQzáspkérzéJceltetésére, „az individuálisnak a köz
vetlen politikaira való” rákapcsolására (DELEUZE-GUATTARI2009; 37). 
Az elbeszélő világosan érzékeli a számbeli és kvalitásbeli gyöngülést, és azt 
is, hogy az újonan érkezők nem jelentenek erősítést, mert „nem a magyar 
tagozatba iratkoztak, érzelmileg a többségi néphez tartozván, szüleikkel 
ezért jöttek haza” (138). Az „önként hazát cserélők vonulása” (148) fontos 
jelentésköröket rajzol meg az elbeszélésben. Rendkívül érdekes és jellem
ző, hogy a vajdasági geokulturális kontextusban létesülő kisebbségiség a 
későbbi biografikus elbeszélésekben a személyiség kitörölhetetlen vonása
ként jelenik meg; az 1933-ban átköltöző Csuka Zoltán önéletrajzából idézek: 
„Magyarországon is mindig »kisebbségi« költőnek éreztem magam. Még ma 
is.” -  írja, mintegy negyven év magyarországi tartózkodást követően {„Mert 
vén Szabadka áldalak... ” Szabadka, 1971, 7”).

Ellentétes irányultságú, de azonos előjelű térszerkezeti struktúrákat kap
csol be a regénybe a szerbek Magyarországról visszafelé vezető útvonala, 
mondhatnánk, többségi létesülési törekvésként: „az öreggel nem lehetett bír
ni, amikor megváltoztak a határok, és optálni lehetett. Csak ide, csak ide, 
Szerbiába!” (146). Az átköltözött szerb pap családjából való fiatalember be
szédében részleges névhasználati átállás jelzi, mintegy folyamatban levés
ként, a még szinte frissnek mondható térváltási érzületet: „A bátyám Vlado, 
mi ugyan még mindig Lacinak hívjuk...” (146).

Az optálás keretében Vajdaságba települő szerbek között olyan is van, aki 
majd örömmámorban üdvözli a magyarok bejövetelét negyvenegyben, és eme 
transzgresszív lépésként jellemezhető, „tragikus ellentmondás áldozata lesz” 
(146). Az elbeszélésmozzanat itt is egy korábbi, a személyiséghez levetkez- 
hetetlenül hozzánőtt, eléggé paradox identitásreflex, azonossági működése 
révén konstituálódik. A regényben ezen a példán túl is nagy figyelmet érde
melnek az ellentmondásos impulzusok játékterében megvalósuló jelentések.

A Módosulások ebeszélője egy olyan népességhez tartozik, amely a lé
tezését a fordulat pillanatáig a szerben mint kisebbségen keresztül tapasz
talta meg. Az elbeszélés helyzeti gazdagsága, éppen abból adódik, hogy a 
váltás nyomán a szerbségen mint többségen keresztül is „módja nyílik” az 
öntapasztalásra. És egyáltalán nem mellékes,körülményként, azokpn a ki
sebbségeken keresztül is, amelyek most már nem a magyarokhoz, hanem a
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szerbekhez való viszonyukban élik meg önmaguk kisebbségiségét. Tanulsá
gos mozzanat, hogy a „nagy történelmi módosulás” a szegény sorsú, sokác 
kisebbség számára, amely szintén beletartozik Zombor „színgazdag tájképé
be”, nem hoz különbséget a két hatalmi viszonylat vonatkozásában: Mi
ért? A sokácok talán jobban jártak ebben az új királyságban? (...) Mehetnek 
tovább is erdőt irtani a Duna árterébe! És részes aratónak, hogy kenyerük 
legyen!” (111).

Az a történeti folyamat, amely kivonja a déli végeken élő magyarokat a 
többségiség szférájából, majd átmeneti érvénnyel újra visszahelyezi, egyút
tal élmények hatalmas tömegét zúdítja rájuk. A regényben viszonylag ne
hezen azonosítható törvények elvéből eredő, deterritorializációs hatásokat 
érvényesítő, élményekről van szó. Fontos prózaápítési elem, hogy a múlttól 
való elválasztódás diskurzusa hogyan jelenik meg a gondolkodás mélyén, 
és hogy a többségi reflexek elhalványulása hogyan, milyen alakzatok útján 
érvényesül az új identitásvilágok elbeszélésben. Egészen konkrétan arra kell 
figyelnünk, hogy milyen narratív terepet dolgoz ki a maga számára a „me
mória elve” (ASSMANN 1992; 63). Az időhatározóként sokáig megmara
dó „amíg be nem jöttek a szerbek” (131) fomációjú temporális tapasztalati 
mozzanat koloniális kontextusba helyezi a gondolkodást. A kisebbségi tehát 
az, akinek a koloniális jelentéseket hordozó mondat közösségi nyelvi ténye 
szegmentálja az időfelfogását. Akinek ez a szegmentációs gyakorlat hosszú 
időkre beíródik az önazonosságába. Az elbeszélés azt tudatosítja a maga esz
közeivel, hogy a jellege szerint dualisztikus időtudat teljes egészében áthat
ja gondolkodást. A sajátságos időszemléleti tényzők más vonatkozásokban 
is lényeges mozzanatai a regénynek. Az előbbi időhatározás előzeteseként, 
mintegy kompenzációs gondolatként („Meghódíthatnánk magunknak az Ad
riát!” 124), „új honfoglalásként” a „Tengerre magyar”! vajdasági térfoglalási 
idővízióját rajzolja ki a regény, -  különösen Perast vonatkozásában -  az itte
ni későbbi tengernarratívák különös elődjeként. A jellegzetesen téries szem
léletű kétidejűség ebben a vonatkozásban is működik: „És a tenger nekünk 
az új határok közt is megmaradt...” (131).

Minthogy az egyes helyzeti azonosságok, magatartásbeli hasonlóságok 
csak perspektivikusan ragadhatok meg, többször történik utalás a húsz évvel 
korábbi vagy éppen későbbi történésekre. A módosult világ prózája működti 
azt az átmeneti tér-identitást, az ideiglenesen betelepülőkét, amelyet a helyi
ek koferás-identitásnak neveznek. A kulturálisan-ideologikusan formált tör
ténéssor a változás megfogalmazásában a közvetlen testi jelenléthez kötött 
tapasztalatokat hagsúlyozza. A többségi identitásszférába való ismételt visz- 
szatérés az újabb váltás nyomán a megüresedő iskolai és egyéb kiemelt kul
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turális tereket, a közigazgatási pozíciókat ezúttal, északi, azaz anyaországi 
betelepülőkkel tölfi fel. Mintha, psak mechanikusan leképeződnének a húsz 
évvel korábban, a fordított előjelű szerepcserék idején történő beköltözések, 
amikor: „délről is egyre többen jöttek fel a gazdag Bácskába, úgyhogy a köz- 
igazgatás válogathatott az állások betöltésénél” (148). Ezt a jelentéshelyzetet 
Said nyomán kellene megértenünk, aki úgy fogalmaz, hogy ez volt az a hely, 
ahova „elmehettek uralkodni, a helyieknél fontosabbnak lenni, mert ugye ők 
a fehérek” (SAID-BURGMER 2002; 602), illetve hát az anyaországiak. A 
Budapestről érkezőknek az „ők tanulhatnak tőlünk típusú”, máig tetten ér
hető gondolkodását nagyban erősíthette az a korábbi benszülötti centralizáló 
magatartás, hogy „a mi tudatunkban Pest volt a világ közepe” (139), attól 
függetlenül, hogy ez a világcentrum olykor negatív értelmezések nyomán 
körvonalazódik, mint ahogyan a „Pest feketére fest” szállóige itteni haszná
latában, vagy az „ott mind elrosszultak a lányok” (14) meggyőződésében ez 
pregnánsan megmutatkozik.

A Módosulások című Herceg-regény a többszöri impériumváltásban gon
dolkodik, a térséget egyvégtében mint potenciális változáshelyet láttatja, 
bizonyos történések, magatartások és viselkedések vonatkozásában a prog- 
nosztizálhatóság, a várhatóság és ismétlődésesség narratív szerkezeteit is ki
aknázza, a ráismerés (sokszor ironizált) „biztonságát” vezetve be a „bizony
talanságok korába”, hiszen „annyi homály, bizonytalanság és zűrzavar kísér
te évekig az impériumváltozást rémhírekkel és alaptalan reményekkel” (78). 
Röviden utalni szeretnék arra, hogy a dinamikus impulzusoknak látványos 
kitörési lehetőséget nyújtó, „rendkívüli” kronotopikus helyzetek elemkész
letében általánosan nagyok az átfedések. Világosabban fogalmazva, „míg a 
világtörténelem valós exceszusai határtalanul sokfélék lehetnek, addig egy 
szemiotikái rendszer skálája behatárolt (avagy némileg behatárolnak ész
leljük). Ebből következik, hogy a történelmi események leírásai túlhangsú
lyozzák ismétlődésüket. A leírás szintjén a különböző egytípusúvá változik, 
vagyis az értelmezés mechanizmusa gyakran izomorfizmust eredményez” 
(LOTMAN 2001; 118). Az általánosan érvényesen, az azonos kristályfelépí
tésen túli különbözőségek megjelenését a struktúrában főként a geokulturális 
sajátosságok teszik lehetővé, mintegy jelezve: legyen a probléma bármeny
nyire is univerzális, a hely nem az.
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DISINTEGRATION OF IDENTITY SPHERES
(Minority status as existence)

The study makes an attempt at perceiving the structure of minority identi
ty as a form of existence. Its significant specificity is that it draws a temporal 
perception-order into the geo-cultural interpretation of area-consciousness. 
It turns to the out o f the ordinary times because these times allow us to make 
deductions about worlds beyond us, and they also put forward general refer
ences. How is the narrative depiction of identity as of an organization con
stantly in motion possible within the horizon of the immediate experiences of 
domination-changes, emerges as the fundamental question in an existence- 
medium when eveiy transformation means the demolition of the existing 
localization systems, and every transformation experience co-occurs with 
the minority existence connotation.

Keywords: geo-cultural, narrative, identity, domination-change, minority, 
novel, poetry of space
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A SZÁZ FABULA FORRÁSÁNAK 
SZÖVEGHAGYOMÁNYA

The Textual Tradition o f  the Hundred Fables

Mind Martin Luther, mind pedig Heltai Gáspár ugyanazt a gyűjteményt, a 16. század legnép
szerűbb német fabulaantológiáját, az ún. Steinhöwel-Mueling-féle antológiát használta föl 
fabuláskönyve forrásául. A mesék átdolgozásakor elsősorban a forma morális hasznából in
dultak ki: kritikai vagy filológiai meggondolásokat alig érvényesítettek. A meseszövegekhez 
való közelítésük megértéséhez a kötet arculatát kialakító hagyománytörténet jelentős adato
kat szolgáltat. A kötet szövegtradíciójának első állomása az ulmi orvos, Heinrich Steinhöwel 
kétnyelvű, német-latin fabulaantológiája, amely sikerkönyvvé válva hamarosan egynyelvű 
különnyomatokban is terjedt. A latin szeparátum tudós, humanista szempontú jobbítását és 
kiegészítését Sebastian Brant végezte el, az emendált latin kötetet pedig Johannes Mueling 
fordította németre és egyesítette a korábbi német különnyomat szövegével. A szerző dolgoza
tában annak a folyamatnak érzékeltetésére vállalkozik, melynek során a latin szöveghagyo
mányba tagozódó gyűjteményrész eruditus jegyei fölerősödtek, a vulgáris szövegkörnyezetbe 
tagozódó gyűjteményre pedig az erudíciós mechanizmus hiánya vált jellemzővé.

Kulcsszavak: fabulaantológia, Ulmi Ezópus, kétnyelvű kiadás, egynyelvű szeparátumok, 
Sebastian Brant, erudíciós mechanizmus, a Steinhöwel-Mueling-féle gyűjtemény.

Martin Luther töredékben maradt, halála után megjelent fabuláskönyvének 
és Heltai Gáspár Százfabula című kötetének egyaránt a korban legnépszerűbb 
anyanyelvű antológia, a német Ezópusként (Esopus Deutsch) számontartott 
gyűjtemény volt a forrása. A mesék átdolgozásakor mindkét reformátor első
sorban a forma morális hasznát tartotta szem előtt. Dolgozatomban a forrás
mű szerkezetét és szövegét kialakító, az erudíciós és a morális szempontok 
vonzásában lezajlott hagyománytörténet föl vázolására vállalkozom.
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1. Az Ulmi Ezópus
A Steinhöwel-féle gyűjtemény, az ún. Ulmi Ezópus a későbbi, az élő

szóban is elmondható rövid narratívumok iránti igényt jelző, városi környe
zetekben népszerű közmondás-, novella-, facetiagyűjtemények sorát nyitja 
meg a IS. század utolsó harmadában. A dél-nyugat németországi, még a lo
vagi irodalmat művelő hercegnők itáliai humanistákat is vendégül látó udva
raiban művelt fordításirodalom keretében jött létre. Az átültetők patríciusok, 
orvosok, jogtudósok, városi írnokok soraiból kerültek ki, és az itáliai kora
humanista interpretációs meggondolások, Petrarca és Boccaccio eljárásainak 
híveiként vállalkoztak a fordításokra.

A fordítói kör tagjai, Niklas von Wyle átültetéseit, ,,Translatz”-ait' vagy 
Sebastian Brant A bolondok hajóját eleve bilingvis jeliegűként tervezte el. 
Hozzájuk hasonlóan az Ulmban orvosként működő Heinrich Steinhöwel is 
kétnyelvű fabuláskönyvet adott ki. Ahhoz a fordításnak az eredetivel való 
összevetését biztosító, az átültetést mintegy az eredeti latin munka rangjá
ra emelő megoldáshoz folyamodott, hogy a latin és német paratextusokat 
párba állította, Ezópus életrajzának, a fabuláknak a hagyományból ismert 
szövegeit, valamint a hozzájuk fűzött tanulságokat német prózafordításban is 
megadta.2 Amikor kísérő szövegeiben a munkáknak az olvasóra tett antropo
lógiai képző hatását kijelölte, az anyanyelvű, a szövegértelmezés humanista 
tradíciójával nem ismerős közönségnek csupán a művek morális hasznáról 
való meggyőződését adhatta át, a formának a latin erudíció elsajátításában 
betöltött szerepét nem közvetíthette. Bár párhuzamosan közölte a szövegek 
latin és német változatát3, a német irodalomban anyanyelvű szövegkömye-

1 Első, 1461-ben megjelent fordítása a Leonardo Bruni-féle latin fordítás alapján a Dekame- 
ron IV. napjának első novelláját, a Giscardusról és Gismondáról szólót Hitette át németre, 
a második, 1462-ben kiadott fordítás Enea Silvio Piccolomini De duobus amantibus című 
novelláját.

2 Dicke azt hangsúlyozza, hogy a prédikációs gyakorlat céljára összeállított középkori vulgá
ris nyelvű gyűjtemények esetében bevett szokás volt a szövegmegjelenítés kétnyelvűsége 
(Gerd DICKE, Heinrich Steinhöwels »Esoptis« uns seine Fortsetzer: Untersuchungen zu 
einem Bucherfolg dér Frühdruckzeit, Max Nimeyer, Tübingen, 1994,72), véleményem sze
rint azonban a lemmák, utalások, szövegközi glosszák középkori megoldásaitól Steinhöwel 
eljárása lényegesen különbözik.

3 Gyűjteményében a címlap hátoldalán a mesemondót ábrázoló metszet (hátterében a 
logopoiosz életrajzából és a fabuláiból ismerős jelenségek: tréfái kellékei, például a fazék 
és a disznóláb, állathösök: a farkas, a bárány, a tücsök, rejtvényeinek megfejtései: a nyelv, 
a növények, életszituációit fölidéző tárgyak, ízisz kegyhelye, a szikla, síremléke stb.) és a 
Rinuccio da Castiglione gyűjteményéből átvett latin proömium után Zsigmond osztrák her
ceghez, Mechtild grófnő férjéhez szóló német előszót helyezett el, melyet Rimicius illuszt-
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zetben először antik forrásokra hivatkozó előszavában az anyanyelvű befo
gadót, a latin szövegértelmező eljárásoknak csupán a lényegre csupaszított 
antropológiai formálóerő következményeivel, a forma morális hasznával is
mertethette meg. A bevezető paratextus első felében Steinhöwel a vállalko
zásához való személyes viszonyáról vall, a másodikban pedig a műfaj tudós 
meghatározását adja. Az előszóban Rinuccio da Castiglione latin Aesopus- 
életrajzát, a középkori /?o/ww/ws-gyűjteményt, Avianust és Adolf von Wien 
Doligamus című munkáját jelöli meg forrásaként (az utóbbit végül egyet
len, a Collectae-fejezetbe sorolt darab képviseli a gyűjteményben). Önmagát 
tolmetsch-nek nevezi, és hozzáteszi, hogy saját értelméből semmit sem adott 
hozzá az anyaghoz, mert meggyőződése szerint a meséket prózában, nem

rálatlan latin életrajza és a német, metszetekkel ellátott Vita követ. Az ezópusi fabulaanya
got az élőfejen közölt címek (Liber Primus, Secundus, Tertius, Quartius) és latin átvezető 
megjegyzések tagolják fejezetekre. Ezen a helyen a Recensio Gallicana, négy könyvbe 
osztott 80 latin nyelvű prózafabuláját közli Steinhöwel, valamennyi fabulát metszet dí
szíti, a latin prózát a német prózafordítás követi, és az első három könyv esetében pedig 
latin-német szövegegységet a rendelkezésre álló, az Anonymus Neveleti tollából származó 
latin disztichonos fabulaváltozatok egészítik ki. Steinhöwel átvette az első két Romulus- 
köny v Praefatiójá t és az Anonymus Neveleti prológusát. A gyűjtemény 17 bizonytalan hi
telességű Extravagantes antiquae (Steinhöwel latin megjegyzése szerint: „ascripte Esopo, 
nescio si vere vei ficte”), felerészben az Augustana-gyűjteménybö\ származó latin próza
fabulával és azok fordításával folytatódik. Az ezután következő 17 mese (Esopi fabulae  
nőve translationis Remicii) Rimicius gyűjteményének 100, a középkorba^ ismeretlen 
Aesopus-anyagából származik, melyeket a hagyomány szerint a görög életrajzhoz hason
lóan a bizánci filológus szerzetes, Maximosz Planudész hozott magával Itáliába. A kötet
ben ezután Avianus versei következnek, melyeket prózában fordított németre Steinhöwel, 
majd élőfejen egységesen Collectae címmel jelölten a spanyol Petrus Alphonsus ( f i  106) 
Disciplina Clericalis című művének exemplumai és parabolái, végül Poggio Bracciolini 
Liber facet iarum-ának néhány története következik. Két Poggio-darab közé illesztette be 
Steinhöwel Entschuldigung schryben lychtfertiger schimpfred címen mentegetőzését a 
borsos facetiák miatt. A női erényeket és becsületet („wypliche zucht und eer”) megsértő 
történetek közlését azzal indokolja meg, amire már az előszóban utalt: a létforma és az er
kölcsök emberi hibáinak leírásával („dér beschrybung dér menschlichen mangerlay wesens 
und sitten”). A gyűjtemény utolsó részéhez egy csupán németül megadott, a könyvecs
ke anyagának közhelyeit áttekintő jegyzéket csatolt (die gemainen puncten dér materi difi 
büchlin), a tanulságok iránt érdeklődő morális olvasat megkönnyítésére: a címszavakat eb
ben 152, a Romulus-könyvek, az Extravagantes a Rinuccio-fabulák és az első hat Avianus- 
mese pro- és epimüthionjaiból képzett szentenciák egészítik ki. Az első kiadás fönnmaradt 
példányaiban a Steinhöwel-gyüjteményt a Leonardo Bruni latin fordításán alapuló Hystoria 
sigismunde, dér tochter des fürsten tancredi von salernia, vnd jlefi iünglings gwiscardi, 
Niklas Wyle 2. Translatza. követi, mivel azonban a kiadó, Zainer Wyle munkáját különnyo
matként is terjesztette, föltehetően ő adta a kötethez.
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szóról-szóra, hanem az értelmet szem előtt tartva kell fordítani.4 Itáliai példák 
hatására elhatárolódik a korábbi német verses Ezópusoktól, mindenekelőtt 
a Bonerétől: „Hie wirt ouöhallain die gemain ußlegung nach schlechtem 
tűtsch ungerymt geseczet, nit wie sy vor in tütschem rymen gesetcet sint, 
uriib vil zuogelegts wort zemynden und uf das nächst by dem text, wie ober 
stat, zu helyben.”5 Mintaolvasójában, a hercegben a mesék befogadásakor 
érzett élvezetnék (ergeczlikait') a  haszon (nucz) fölismerése az oka. A me
séket -  bizonyára a korabeli polgári mentalitás követelményeit is kielégítve 
-  azok számára tartja Steinhöwel hasznos olvasmánynak, akik értelemmel 
közelítenek az anyaghoz. Nagy Szent Bazileosz (Kr. u. 330-379) egyház
atyának Az ifjúsághoz6 intézett intésében a pogány irodalom jelentőségéről 
elhangzottakra hivatkozik:7 “verstentlich werdent (sie) gelesen nach der lere 
sancti Basilici, das der leser dises büchlins verstentnüs habe der pinen gegen 
den pluomen, die der ußem farb nit acht habent, sunder suochent sie die 
süssigkait des honigs und den nucz des wachs zuo ierem baw, daz niement 
sie hindan, und laußent das übrig taile des pluomen ungelezet. Also wer das 
büchlin lesen will, der sol die farb der pluomen, das ist die märlun oder 
fabeln, nit groß achten, sunder die gouten lere, dar inn begriffen, zuo guoten 
sitten und tugend ze lernen und böse ding ze schüchen leerende uß sugen und 
sn sich niemen ze narung und spys des gemüts und des lybs”8. Az olvasónak

4 A következő utasítással él: (die Fabel) “sollen schlecht und verstentlich getttschet werden, 
nit wort uß wort, sunder sin uß sin“, idézi, Gerd DICKE, i. m., 26.

5 „Itt is egyedül német, rimtelen prózába tett egyszerű értelmezés történik, (a fabulák) nin
csenek, mint régen, megverselve, hogy a sok hozzátett szót elkerüljük és szorosan a szöveg
nél maradjunk, ahogyan előbb állítottuk.“ (ford. U.Cs.), idézi: Bärbel SCHWITZGEBEL, 
Noch nicht genug der Vorrede: Zur Vorrede volkssprachiger Sammlungen von Exempeln, 
Fabeln, Sprichwörtern und Schwänken des 16. Jahrhunderts, Max Niemayer Verlag, 
Tübingen, 1996., 59.

6 Hess András, a budavári Boldogasszony-iskola számára 1473-ban kiadott kolligátuma 
Szókratész védőbeszéde mellett De legendispoetis címmel tartalmazza a görög egyházatya 
iratát. Mészáros István úgy véli, hogy talán a két évvel Budán járt Regiomontanus is szere
pet játszott a kötet megjelenésében, annál is inkább, mert azt később 1475-ben Nümbergben 
is megjelentette. A kolligátum mindkét görög munkát Leonardo Bruni fordításában közölte. 
(MÉSZÁROS István, XVI. századi városi iskoláink és a „ studia humanitatis ", Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1981 (Humanizmus és Reformáció 11), 20.)

7 Bärbel SCHWITZGEBEL, i.m., 60.
8 „Szent Basiliscus szerint akképp olvashatjuk értőn, ha a könyvecske olvasójában a méhek-

/ nek a virágok iránti megértése van meg, akik nem törődnek a külső színnel, hanem a méz
édességét és az építkezésükhöz szükséges viasz hasznát keresik, ezt viszik el, a virág többi 
részét megszedetlenül hagyják. Aki tehát a könyvecskét olvasni kívánja, annak a virágok 
színét, azaz a meséket vagy a fabulákat nem sokra kell becsülnie, hanem a jó tanításokat
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elsősorban a jó tanításra (guoíe lehre) kell figyelnie, a mesékből és fabulák
ból {märlun oder fabeln) a jó erkölcsöket, az erényt, a gonosz dolgoktól 
való félelmet kell megtanulniuk. Steinhöwel intése érezhetően azoknak szól, 
akik a tanulságot elhanyagolva, a fabulagyűjteményt csupán a szórakozás 
és gyönyörködés kedvéért vennék kézbe. A méh-hason latot a nagyobb nyo
maték kedvéért a kakasról és a gyöngyről szóló első fabula tanulságába is 
beleszőtte: „Dise fabei sagt Esopus denen, die in lesent und nit verstant, die 
nit erkennt die kraft des edlen berlins, und das honig uß den blumen nit sugen 
künent; wann denn selben ist nit nüczlich ze lesen.“9

Előszavának második részében a fabula rövid történetét közli, a műfaj 
meghatározását Isidorus Hyspalensis Etymologiae című munkáját követve 
Steinhöwel is a latin fando (beszélni) szóból vezeti le: „denn fabei synt nit 
geschehene ding, sondern allain mit worten erdichte ding.” 10 Ezt bizonyít
ja, hogy a fabulákban az értelem nélküli, beszélni nem tudó állatok egy
mással beszélgetnek. A műfaj kitalálóinak Püthagórasz tanítványát, Krotóni 
Alkmeón mestert és Ezópus mestert nevezi meg. Leszögezi, hogy poéták 
is költöttek hasonló fabulákat, hogy vidáman lehessen őket hallgatni, s az 
emberi szokásokat és lényeget úgy írják le, hogy az emberek jobbulhassanak 
általuk.11 Forrásának megfelelően az ezópusi, a liibiai és a mitológiai fabulák 
mellett Plautus és Terentius komédiát is a műfajhoz sorolja azon az alapon, 
hogy nem megtörtént, hanem fiktív dolgok. A műfajt előszavában alkalma
zásának változatos hagyományával hitelesíti: Horatiusra, a Bírák Könyvére, 
Démoszthcnész retorikai alkalmazására hivatkozik. Végül a középkorban és 
az újkorban Cicerónak tulajdonított Ad Herennium definícióját is fölidézi, 
mely szerint a história igaz és megtörtént dolog, az argumentum olyan dolog, 
amely ugyan nem történt meg, ám akár meg is történhetne, a fabula pedig 
olyan, amely nem történt meg, s nem is történhet meg.12

A gyűjteményben közölt szövegek rövidsége és dísztelensége összhangban 
áll Steinhöwel didaktikus intenciójával. Isidorus Hyspalensisnél a grammatiká

kéi! megértenie, a jó erkölcsök és az erény kedvéért ezeket kell megtanulnia belőlük, s a 
gonosz dolgoktól való félelmet tanítókat kiszívnia, élelemként magához vennie a kedély és 
a test táplálására.” (ford. U. Cs.), idézi: Gerd DICKE, i. m., 27.

9 „E fabulát azoknak mondja Ezópus, akik olvassák és nem értik, nem ismerik föl a nemes 
gyöngy erejét, s nem képesek a mézet kiszívni a virágokból; ezek számára nem já r has
zonnal az olvasás.“ (ford. U.Cs.). idézi, Bärbel SCHWITZGEBEL. i. m., 60.

10 Idézi, Bärbel SCHWITZGEBEL, i. m„ 61.
11 Megfogalmazása csak részlegesen adja vissza a műfajnak Isidorusnál kiemelt delectandi 

causa jellegét, a hangsúlyt sokkal inkább arra helyezi, hogy az olvasó a fabulák segítségé
vel jobbá teheti magát. Gerd DICKE, i.m., 30.
Idézi, Bärbel SCHWITZGEBEL. i. m„ 61.
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fejezetben megadott definíciónak a fiktív vagy az igaz a kritériuma, míg az Ad 
Herennium a valószerűség foka alapján különbözteti meg a narráció típusait.

Az Ulmi Ezópus az ősnyomtatványok korának egyik leghatalmasabb 
könyvsikerévé vált. A huszonöt metszeten túl minden bizonnyal annak is 
köszönhette sikerét, hogy a kiadók hamarosan egynyelvű kiadásokban bo
csátottak a befogadók rendelkezésére. A német edíció Günther Zeiner műhe
lyében látott napvilágot, Augsburgban. Csupán az ősnyomtatványok korából 
15 utánnyomása maradt fönn. Anton Sorg 1480-ban jelentette meg a művet 
Európa-szerte ismertté tevő latin edíciót. Elschenbroich szerint a korabeli 
európai cseh, francia, angol, holland és spanyol fordítások alapja lett.

2. Sebastian Brant emendációja és Additiója
A latin és a német szövegtradíció szétválásával bonyolultabbá vált a kötet 

hagyománytörténete. Kétségtelen, hogy a latin változat emendációjának és kie
gészítésének csupán a németországi neolatin irodalom összefüggésében van 
jelentősége, minthogy azonban a toldalékot újra németre fordították, és azt az 
eredeti német gyűjteményhez csatolták, a javítással is foglalkoznunk kell.

1501-ben Jákob Wolff bázeli nyomdájában megjelent Sebastian Brant 
utolsó bázeli munkája (Esopi appologi siue mythologi cum quibusdam 
carminum et fabularum additionibus Sebastiani Brant), mely a Steinhöwel- 
féle gyűjtemény 1489 után, Bázelben kiadott negyedik latin különkiadásá
nak javított és saját gyűjtésű fabulaanyaggal kiegészített változata. Sebastian 
Brant 1457-ben ifj. Diebolt Brant, az Arany oroszlánhoz címzett strasbourg-i 
vendégfogadó tulajdonosának fiaként született, 1475-ben iratkozott be a ti
zennégy évvel korábban alapított bázeli egyetemre, ahol a jogi doktori cím 
megszerzését követően kánonjogot, világi jogot és a poézist tanított. Jogi 
munkáival európai tekintélyre tett szert, ügyvédként és bíróként is működött, 
Miksa császár is több ízben kikérte tanácsát. Huszonöt év távoliét után tért 
vissza szülővárosába, s ügyvédként, szindikusként, valamint a városi köz- 
igazgatás legmagasabb hivatalának számító jegyzőként tevékenykedett. Az 
első olyan alkotóként tartják számon a róla szóló friss német szakirodalom
ban, aki az új médium, a könyvnyomtatás elméleti igazolását antik minták 
alapján kísérelte meg. A bázeli ars-stúdium során létrehozott gyűjteményes 
grammatika-kódexébe bemásolta Horatius Ars poeticádét. A római költő 
adott indíttatást ahhoz, hogy a vates és a poéta szerepében illusztrált röpla
pokat adjon ki.13 Egyszerre több kiadónál tanácsadóként és korrektorként al

13 Az „asztropolitikai zsumalizmus” jegyében, melyre Aby Warburg hívta föl a figyelmet 
(Joachim KNAPE, Einleitung, =  Sebastian BRANT, Das Narrenschiff: Studienausgabe, 
Reclam, Stuttgart, 2005, (Reclams-Universalbibliothek 18333), 14.)
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kalmazták. Nagy tudatossággal kialakított szerzői szerepe mintaként szolgált 
a későbbi anyanyelven alkotó német írók számára. Brant fabulagyűjteménye 
mindössze egyetlen kiadást ért meg14, háttérbe szorította Aldus Manutius an
tológiája és az észak-európai humanista gyűjtemény, az Aesopus Dorpii.

A kötethez erudíciós mechanizmust illesztett, s a szerkezetét egységessé 
formálta.15 A Steinhöwel kötetében csupán prózában megadott fabulákhoz 
disztichonokat, Avianus disztichonos költeményeihez pedig prózaparafrázi
sokat írt.16

Az emendáció céljairól a kötet első paratextusában, az Adalbert von 
Rappbergnek szóló levélben nem nyilatkozik meg, csupán a fiának, Ono- 
phriusnak szóló episztolából hüvelyezhető ki a javítás szándékának néhány 
eleme. Steinhöwel nevét sehol sem említi, hiszen a latin szeparátumok név
telenül jelentek meg. A Romulus-könyvek fabuláinak nyelvi eleganciáját és 
a szövegközlés szempontjainak megbízhatatlanságát kifogásolta.

14 Brant disztichonait, az Anonymus Neveleti és Avianus verseivel együtt Fabellae Lepidissime 
címen Valentin Schumann 1521-ben, Lipcsében Fabulatoris Esopi a doctissimo viro 
Sebastiano Brant in versus redactae címmel nem illusztrált, quarto-alakú iskolakönyvként 
újra kiadta. (Gerhard DICKE, i.m., 190).

15 A Steinhöwel-féle szöveget Brant Adalbert von Rappberghez, a bázeli Münster dékánjához 
szóló episztolával és a Lorenzo Valla fabuláskönyvéből származó fejtegetéssel egészítette 
ki, saját gyűjtésű fabuláit az olvasó rövid köszöntése után az ekkor körülbelül tizenöt éves 
fiához, a hétévesen a Bázeli Egyetemen immatrikulált Onophrius Theodigenához, korábbi 
munkái címzettjéhez szóló levéllel vezette be. A 2. rész ajánlását Boccaccio Az istenek 
eredetéről szóló munkája 14. fejezetének kilencedik szakaszát kevéssé megrövidítő gondo
latmenet követi a kötetszerkezetben.

16 Brant következetesen elhagyta Steinhöwel eligazító megjegyzéseit, a mintájául szolgáló 
kötetet és a saját gyűjtésű meséket egységes jellegűvé formálta. Az Ezópust ábrázoló met
szet megfeleléseként saját portréját közölte az Additiones élén. A latin poétikai meggon
dolások és a vulgáris nyelvű irodalom összefüggésére mutat, hogy Brant a jelek szerint 
az anyanyelvű, nyomtatott mű, a Bolondok hajója írói teljesítményét páratlannak tartotta. 
Szerzői önstilizációja jeleként valamennyi kiadványa címlapjára saját portréját illesztette. 
(Joachim KNAPE, Poetik und Rhetorik in Deutschland 1300-1700, i. m., 166.) A Romulus 
4. könyvének darabjaihoz, az Aesopus Moralisatusbó\ származó Extravagantes antiquae 
meséihez és a Petrus Alfonsus exemplum-gyüjteményéből származó történetekhez, tehát 
a Steinhöwel-gyűjteményben kizárólag prózaváltozatban közölt darabokhoz verses para
frázisokat költött. A kötet elrendezésében a promüthion szerepét átvevő 75 új distichon 
esetében Brant az Anonymus Neveletinzk a tanulságot kiemelő, szentenciaszerüen kihe
gyezett megfogalmazásait imitálta. A Steinhöwel-gyüjtemény verses Avianus-meséit az 
arányok megtartása érdekében a Romulus-rész egyszerű latin prózastílusában adta vissza. 
Az Anonymus Neveleti-részt két, nem a Romulus-anyagból származó, ezért Steinhöweltől 
kihagyott darabbal bővítette.
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Brant ezután megjegyzi, fiai iránti szeretetétől indíttatva a számos nyomás 
következtében régen elromlott művet csiszolásba vette, száműzött és kihúzott 
néhány, a fiúk nevelésére nem alkalmas piszkos élcet, melyet a kötetbe tök- 
filkók illesztettek. A Vita néhány fejezetére és a Collectae legszabadszájúbb 
darabjaira terjedt ki a megtisztítás művelete.

Fiának szóló levelét a toldalékban közölt történetek jellegét kijelölő sza
vakkal zárja, állítása szerint nem csupán különböző szerzők fabuláit, ha
nem városi szólásokat, a jó erkölcsöket szolgáló derűs, szokatlan története
ket, filozófiai szentenciákat és találós kérdéseket is (non nullus alias varijs 
ex autoribus fabulas, schemata urbanascque et egregias optimis moribus 
inservientes historias philosophicasque sententias et problematata17) közöl, 
fia és a hozzá hasonlók jellemének művelésére, értelmük és kegyességük 
hasznára. Már Quitilianus is az urbánus, facetus és elegáns jelzővel jelle
mezte a tréfás rövid szövegeket; Sebastian Brant ismerte Petrarca Rerum 
memorandum librisét is, hiszen az 1496-os, Amerbach-féle Petrarca-ki- 
adást ő gondozta. Petrarca munkájában fölsorolja a régiek szóhasználatát, 
akik az efféle mondásokat facetiának, Aa/nak, apothegmának, scommának, 
cavillatiónak, dicacitasnek nevezték.18 Korábbi iskolai típusú szövegközlé
seivel szemben19 Boccaccio okfejtését Brant azoknak a tompa elméknek a 
tévhite ellenében illeszti be kötetébe, akik nem átallják bizonygatni, a fabu
lák semmire sem valók, üres vénasszonyfecsegések.20

17 Sebastian BRANT, i.m., 18.
18 Gerhard DICKE, i.m., 138-139.
19 Brant fiának ajánlott kötetei közé az 1496-os latin-német Facetus, Cato disztichonainak 

föltehetően ugyanebben az évben megjelent fordítása és az 1508-ban LiberMoreti docens 
mores luuenum tartozik. (Gerhard DICKE, i.m., 141.)

20 Boccaccio a költők fabulaszerző tevékenységét a filozófusok szillogizmusképzésével 
egyenlíti ki, majd a fabulát a műfaj meghatározásával igazolja. Etimológiai szófejtéssel in
dítja gondolatmenetét, a szótő, a far, faris, a fabula rokon kifejezésének pedig a confabulatio 
tekinthető, ezzel a szóval jelöli Lukács evangéliuma az Emmausba menő tanítványok be
szélgetését. Boccaccio a fabula következő meghatározását adja: olyan példázatos vagy 
bizonyító beszéd, mely valamely kitalált történet mögé van rejtve, ha lehántjuk a borí
tást, világossá válik a fabulaköltő szándéka (Fabula est exemplaris seu demonstrativa sub 
figmento locutio, cuius amoto cortice patet intentio fabulantis). A rendszerezéskor Boc
caccio az igazság mértéke szerinti négyes beosztást alkalmaz. A kategóriákat Marcobius 
Commentum in somnium Scipioniséból veszi át. (Elisabeth AREND, Lachen und Komik 
in Giovanni Boccaccios Decameron. Vittorio Klostermann, Franfurt am Main, 2004., 
(Analecta Romanica, Heft 68), 114.) Az ezópusi állatmesék minden külső igazságot nélkü
löznek. A hamisat az igazzal vegyítő (mitológiai) fabulákat kezdetben az istenit és az em
berit egyaránt burkoltan közölni akaró költők találták ki. Az inkább históriára emlékeztető 
csoportot a híres költők hol így, hol úgy használták föl. Mert bármennyire is az a látszat,
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Brant előszavában az ezópusi fabulát és a rokonnak tartott rövid be
szédműfajokat Boccaccióhoz hasonlóan az integumentumként értelmezett 
költészet egészét átfogó fabulafogalom részeként tételezi. A Brant ezúttal 
a figmentis révén való tanításra vállalkozik, ez azonban azzal a veszéllyel 
fenyeget, hogy a megnevettető olvasmányokat a befogadók csak a felszínes 
élvezet kedvéért olvassák majd21, ezért az Additiones 160 darabja esetében a 
megtörtént, históriának minősülő anekdotákat is a belőlük nyerhető morális 
értelem szerint magyarázta.

Változatos gyűjteményekből származnak történetei: az újabb szerzőket, 
Petrarcát, Poggiót, Vállát nem jelölte meg, a nevükön említett antik szerzők 
közül Julius Solinus, a késő-antik szerző Collectanae rerum memorabilium 
című kötetéből, az id. Plinius História naturálisából és Aulus Gellius Noctes 
Atticae)ébö\ merített legtöbbet. A magyarázatokban hivatkozott mondáso
kat és szentenciákat Cicero, Iuvenalis, Seneca, Horatius, Lucanus, Persius,

hogy a híres költők történetet írnak (amikor Aeneas tengeri viharba kerüléséről vagy arról 
beszél, hogyan kötöztette magát Odüsszeusz az árbochoz, hogy a szirének énekét meghall
hassa), a lepel alatt egészen mást mondanak, mint amit nyíltan mutatnak. Ezenkívül a tisz
teletreméltó komédiaírók, Plautus és Terentius is éltek fabulákkal, ám számukra kizárólag 
a szó szerinti értelem volt lényeges. Mégis arra törekedtek, hogy művészetükkel különböző 
emberek erkölcsét és beszédét leírják, s az olvasót mások példájával tanítsák és óvatossá 
tegyék. A negyedik csoport sem a felszínén, sem rejtett belsejében nem tartalmaz igazságot, 
hiszen vénasszonyok hagymázas kitalálásairól (delirantium vetularum inventio) van szó 
(Sebastian BRANT, z. m., 21-22.) Boccaccio a teljes antik költészetet átfogó fabulatipoló
giát a Szentírás megfelelő formáival igazolja. A bírálók ellenében, akik a vénasszonyok de- 
líriumban fogant fabulái miatt az első csoportba sorolt fabulákat elvetnék, azt hozza föl el
lenérvül, hogy ez esetben a Szentírás hasonló fabuláit (például a Jóthám példázatát a királyt 
választó fákról, Bírák Könyve, 9,7-15) is el kellene vetniük. Ha a második változatot ítélnék 
el, akkor szinte a teljes Ótestamentumot meg kellene tagadniuk, hiszen abban a történeti 
bemutatás egy lélegzetre elvegyülni látszik a költők műveivel. A Szentírás ugyan Jézus 
beszédmódját nem jelöli fabulaként, hanem parabolának, hasonlatnak és példának nevezi, 
ha azonban a fabula harmadik változatát ítélnék el, ez nem jelentene mást, mint azt a be
szédmódot elítélni, mellyel Megváltónk, Jézus Krisztus is élt, amíg ember volt. Boccaccio 
végül antik példákkal igazolja a fabulák áldásos hatását: Menenius Agrippa lecsillapította a 
plebs lázadását; fontos dolgokban döntő hercegek munkájuk végeztével szívesen hallgattak 
derűs történeteket; a szeszélyes sors terhe alatt szenvedő emberek vigaszt merítettek a fa
bulákból. Sok rest és tunya fiatalemberben olyan heves vágyat ébresztettek Ezópus fabulái 
a stúdiumok és a tudás iránt, hogy nem csupán rövid idő alatt magukévá tették a hét szabad 
művészet ismeretét, hanem csodálatos ítélőerővel a szent filozófusok legmélyebb titkaiba 
is behatoltak. Boccaccio a fabulák hasznát abban látja, hogy egyszerű szövegüknek a ta
nulatlanok örülnek, rejtett magjukkal pedig a tanultak gyakorolják elméjüket, hogy tehát a 
különböző emberek ugyanazzal az olvasmánnyal élnek és egyaránt örömüket lelik benne 
(Sebastian BRANT, i. m., 22-24.)
Gerhard DICKE, Lm., 141.
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Plautus, Terentius, mindenekelőtt pedig Vergilius és Ovidius munkáiból me
rítette. Mondásokat idéz történetírók, jogtudósok, orvosok, az egyházatyák 
műveiből és a Szentírásból is^2 ? v

A kötetnek a morális tanulságot az erudíció elemeivel egyértelműen rög
zítő (Brant a promüthion-szerű disztichonokban előrevetítette a tanulságot, 
a közmondások, szállóigék jelentését és felhasználását pedig egyértelműen 
kifejtette olvasóinak23), kötetének olvasmányszerű jegyei talán kevéssé tet
ték alkalmassá az iskolai gyakorlatok számára.

3. Johannes Mueling fordítása
Az Additio fordításában a használat eruditív, gyönyörködtető jegyeit 

folerősítő jelleg, amellyel Brant ellátta a kötetet, szinte egészen eltűnt. A 
branti Additionesi a schafihauseni városi orvos, ekkoriban Strasbourg-ban 
nyomdai korrektorként is működő Johannes Adelphus (valódi nevén J. 
A. Muelich vagy Mueling) lefordította németre, majd egyesítette a német 
különgyűjteménnyel. 1508-ban, amikor Mueling In disem Buch ist des 
ersten teils /  das leben und fabei Esopi /  Aviani /  Doligani /  Adelfonsi /  mit

22 Gerhard DICKE, i.m.f 160.
23 Az eljárást egyetlen példával szeretném alátámasztani: az addíció 87. darabja, elmének ta

núsága szerint arra okít, hogy a szent dolgokat nem szabad profán célokra felhasználni. A 
disztichonokban írt promüthion a laikust inti, aki szívesen birtokolná a lelkészek vagyonát, 
a végén azonban Seius lovának kárát vallja majd, miközben szent szenet fog birtokolni. A 
prózaszöveg II. Frigyes császár titkárának, Pier della Vignának esetét beszéli el, akit csá
szára a III. Sándor pápa ellen az egyház birtokáért folytatott háború idején a gyanakvó ger
mánok kedvéért megvakíttatott. A császár később megbánta tettét, Pier della Vignát ezért 
meghívta titkos tanácsába. II. Frigyes ekkor éppen anyagi nehézségekkel küzdött, Pier azt 
tanácsolta, az egyház hatalmát az egyház eszközeivel kell megtörni, valamennyi templom 
arany és ezüst kincsét háborús célokra be kell olvasztani. A császár egy egész hadsereget 
toborzott a kincsekből. Pier ekkor azt mondta: az emberek gyűlöletét Te vontad magadra, 
én emellé Istent is ellenségeddé tettem. A jövőben minden gonoszra fordul a számodra. így 
is történt, Sándor pápa legyőzte a császárt, így vetett véget gőgjének. Hasonló történetet 
mesél el Bassus és Julis Modestus is, aki szerint élt egyszer egy bizonyos Gnaeus Seius, 
volt neki egy Argoszban, Görögországban született lova. A makacs mendemondák szerint a 
trák Didemész lovainak fajtájához tartozott. E lovakat Diomedész megölése után Hercules 
hozta volna magával Argoszba. Mindenki, aki e máskülönben remek, hatalmas, egyenes 
nyakú, föníciai színű, dús szőke sörényű lovat birtokolta, a teljes romlásba ment. Gnaeus 
Seiustól Marcus Aureliushoz, tőle Comelius Dolabella konzulhoz, végül pedig Gaius Cas- 
siushoz került -  valamennyien szörnyű halált haltak. Innen származik a szállóigévé vált 
közmondás: “A Seius lova az övé.” Ugyanezt jelenti, ha valakiről azt mondjuk, tolosai 
arany az övé. Ahogy Aulus Gellius írja, Quintus Caepio megsarcolta Tolosát (a mai Toulu- 
se-t), ám bárki, aki a templomokból elrabolt aranyhoz hozzáért, nyomorú és szenvedésteli 
véget ért. (Sebastian BRANT, /. m., 271-273.)
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schympffrede Pogij. Des anderen teils auszüge schoner fabein un exempeln 
Doctoris Brant /  alles mit synen figuren un Register címen Johannes PrüB 
nyomdájában megjelentette a gyűjteményét, befejeződött a corpus kifor
málódása. További kiadásai Freiburg im Breisgauban 1531-ben, 1535-ben, 
1545-ben, 1569-ben és 1589-ben jelentek meg.

Mueling a disztichonok visszaadására nem tartotta alkalmasnak a rendel
kezésére álló német prozódiai hagyomány versformájt, pontosabban a verses 
változatokat a vulgáris nyelvű kiadás jellegétől idegennek érezte, ezért a latin 
disztichonok átültetésétől eltekintett. Szövegében a Brant által alkalmazott 
latin proverbiumokat, szentenciákat, szállóigéket előbb szó szerinti fordítás
ban közli, majd hasonló némettel világítja meg. Amennyiben nem talált meg
felelő anyanyelvű szólást, ez esetben körülírással élt, gyakran hasonló német
tel helyettesítette a latin közmondásokat. A vulgáris nyelvű olvasó megértés- 
és befogadáskészségét a latin olvasó képességeinél kevesebbre becsülte, a 
Brantnál csupán sejtetett cselekmény-összefüggéseket részletesen kifejtette, 
a korábban említett cselekményelemeket a szöveg későbbi helyein újra rész
letesen elmagyarázta. Steinhöwel közhely-jegyzékét Mueling kiegészítette 
a toldalék témáival, az egyesített listát pedig a gyűjtemény kezdőpontjára 
helyezte, ezzel meggátolta a két rész külön terjedését.24 Elhagyta Sebastian 
Brantnak a strasbourg-i dékánhoz intézett episztoláját, Valla fabula-megha
tározását, Brant fiához szóló levelét pedig csupán a címben említette utalás
képpen. Kötete Steinhöwel előszaván, a Romulus-levél összefoglalásán, a 
kötetszerkezet beosztását jelző címeken kívül más erudíciós mechanizmust 
nem tartalmaz. Az erudíciós jelzések kigyomlálása nem tűnhetett szokatlan
nak. Az eljárást Sebastian Brant Narrenschiffyének német és latin textusát 
jellemző szövegalakítás különbségével szemléltethetjük. Az eredeti német 
kötetet Brant a „narragóniaknak” szánta, ezért semmilyen tudós apparátussal 
nem terhelte meg. A latin fordítás, tanítványa általa felügyelt és ellenőrzött 
változata azonban feldúsult erudíciós elemekkel, lapszéli hivatkozásokkal, a 
tanítvány és a mester egymás munkáját dicsérő latin epigrammáival.

24 Dicke utal rá, hogy a korabeli adatok tanúsága szerint voltak olyan tulajdonosok, akik 
könyvtáruk számára a Branl-fele addíciót a Steinhövvel-féle gyűjtemény nélkül vásárolták 
meg (Gerhard DICKE. i. m.. 137.)
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THE TEXTUAL TRADITION 
OF THE HUNDRED FABLES

Both Martin Luther and Gáspár Heltai used as the source for their books 
of fables the same collection of fables, known as the Steinhöwel-Mueling 
anthology, the most popular anthology of fables in the 16th century. When 
they recasted the tales, they first went for the moral benefits of the form: they 
validated hardly any of the critical or philological considerations. The tradi
tion which had formed the character of the volume provides important data 
to the understanding of their approach to the text of the fables. The first stop 
in the tradition of the text was Heinrich Steinhöwel’s (a physician in Ulm) 
bilingual, German -  Latin anthology of fables, which was, after its fast suc
cess, soon reprinted and spread in separate monolingual editions. The schol
arly and humanistic improvement and completion of the separate Latin edi
tion was the work of Sebastian Brant; the emended Latin edition was trans
lated into German and combined with the text of the earlier separate German 
edition by Johannes Mueling. The author of this paper is making an attempt 
at demonstrating the process through which the erudite features of the part 
of the collection in the Latin tradition had intensified, while the part in the 
vulgar context became characterized by the lack of erudite mechanism.

Keywords: anthology of fables, the Ulm Aesop, bilingual edition, mono
lingual separate editions, Sebastian Brant, erudite mechanism, Steinhöwel- 
Mueling collection
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY LISZT FERENCHEZ 
CÍMŰ KÖLTEMÉNYE ÉS SZILÁGYI DOMOKOS 

PALIMPSZESZTJE

Mihály Vörösmarty ’s poem Liszt Ferenchez 
and Domokos Szilágyi 's Palimpsest

A tanulmány Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című ódáját értelmezi abban a versdiskur
zusban. amelyet egyrészt Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből című Vö- 
rösmarty-újraírása, másrészt a Vörösmarty-vers létrejötte óta eltelt több mint másfél évszázad 
alatt keletkezett Liszt-versek hívtak életre. Szilágyi Domokos palimpszesztje a Vörösmarty- 
opust a magyar költészet alakulás- és befogadástörténetének mintegy két évszázados fesz
távjába helyezi, amikor az újramondás folyamatát Batsányi János 1791-ben keletkezett, A 
Látó című versének kezdősoraival indítja, hogy saját versnyelvén belüli kontextualizációval 
adjon más és új értelmet nemcsak az idézett Vörösmarty-verseknek, az ugyancsak diskurzus
ba helyezett és újramondott Batsányi-költeménynek, hanem a felvilágosodás és a romantika 
müvészeteszménye értelmében keletkezett, a költő(-művész) szerepet meghatározó elképze
léseknek is; diakrón mozgásokkal összefüggésben láttatva ezáltal saját költői léthelyzetét és 
szerepelképzelését.

Kulcsszavak: művészeteszmény, felvilágosodás, romantika, XX. század, újraírás és -értelme
zés, társadalomtörténeti meghatározottság, óda, palimpszeszt.

Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című, 1840-ben keletkezett költe
ményét az 1836-ban íródott, s a magyar nemzethalál-víziós költészet kul
tikus darabjaként ismert Szózat párverseként tartja számon a recepció. Egy, 
a Vörösmarty-opuson belüli nagyon ismert versdiskurzusról van tehát szó, 
amelynek alapját motivikus összefüggések, a „nagyvilág” és a „haza” között 
meglévő térbeli, de mindenekelőtt intellektuális és nemzeti identifikációs 
jellegű fesztávolság jelenti mindkét versben, továbbá az időszembesítő (a le
romlottjelenből a múlt másságára kérdező) versnyelv retorikai alakzatainak

mailto:erikazambo@eunet.rs
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szinkrón jellege: „A nagy világon e kivűl / Nincsen számodra hely...” {Szó
zat), illetve „Hírhedett zenésze a világnak, / Bárhová juss, mindig hű rokon!” 
{Liszt Ferenchez)', „S népek hazája, nagy világ!” {Szózat), „Nagy tanítvány a 
vészek hónából, / Melyben egy világnak szíve ver...” {Liszt Ferenchez).1

A múltreprezentáció alakzatai közUl az ősök bátorsága és véráldozata ne
mesítette „szent föld” képzete, illetve a haza mint szakrális fogalom („szent 
név”) jelenik meg -  ez utóbbi megnevezés szó szerint is -  mindkét versben. 
Az időszembesítés alapja tehát a múlt hazaszeretetének feltétlen mássága („S 
keservben annyi hű kebel / Szakadt meg a honért” [Szózat]; „...a hűség szép 
emlékezetével / CsUgg a múlton és jövőt teremt...” [Liszt Ferenchez]), amely
hez képest a jelen leromlottságát a viszály és a széthúzás („És annyi balszeren
cse közt, / Oly sok viszály után” [Szózatj; „Sors és bűneink a százados a baj, / 
Melynek elzsibbasztó súlya nyom” [Liszt Ferenchez]), a gyávaság és az árulás 
tettei generálják. Természetesen még a legegyszerűbb retorikai olvasókönyvek 
is jelzik az idézett tropikus alakzatok irodalmi toposz mivoltát -  Vergilius Ae- 
neasáig2 visszamenően -  a világ- és a magyar irodalomban egyaránt.

A Szózat sors- és hazaképének közvetlen előzményét a Hymnus múlt- és 
-  a belső széthúzás/árulás bűnével előidézett -  balsors-képzetében („...bűne
ink miatt / Gyúlt harag kebledben...”; „Bújt az üldözött’ s felé / Kard nyúl 
barlangjában, / Szerte nézett’ s nem leié / Honját a hazában.” [Hymnus3]) 
ismerhetjük fel, miként a nemzet megújulni képes erejébe és az isteni ir
galomba vetett bizalom alkotta, a jövő felé mégis perspektívát nyitó re
ményteljes verslezárásban is felismerhetjük ezt a retorikai szöveghálót és 
idézettséget, melynek végső kifutását és kiteljesedettségét A vén cigány vers
világa jelenti a Vörösmarty-opuson belül: „Még jőni kell, még jőni fog / 
Egy jobb kor...” {Szózat); „Állj közénk és mondjuk: hála égnek! / Még van 
lelke Árpád nemzetének.” {Liszt Ferenchez); „Lesz még egyszer ünnep a 
világon...” {A vén cigány). Ez utóbbi (ön)megszólításait („Húzd, ki tudja, 
meddig húzhatod...”, illetve „Akkor vedd fel újra a vonót...”) a Liszt Ferenc- 
versre történő direkt reflexiónak is tekinthetjük.

1 A dolgozatban szereplő Vörösmarty-versidézetek a következő kiadványból származnak: 
Vörösmarty Mihály Összes Költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984.

2 „Van-e hely -  szólt -  oly zug, bárhol, Achátés, /  Mely nincs még teli balsorunk hírével e 
földön?” -  hangzik el többek között az Aeneas első énekében, amire -  mint klasszikus köl
tészetélményre -  a magyar romantika időszembesítő ódaköltészete (a Hymnus és a Szózat 
mindenekelőtt) az ősi (szent) „helyeként és „földeként azonosított haza sorsképzetével 
reflektál.

3 A Kölcsey-verseket a következő kiadásból idéztem: Kölcsey Ferenc minden munkái. Versek 
és versfordítások. Sajtó alá rendezte Szabó G. Zoltán. Universitas Kiadó, Budapest, 2001.
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A Liszt Ferenchez keletkezéstörténeti szituáltságában is a nemzeti nagy
ság önreprezentáló eljárásait ismerhetjük fel. Liszt Ferenc 1839 decemberé
ben, az országgyűlés idején érkezett Pozsonyba, majd Pestre, ahol Festetics 
Leó Szél utcai (ma Nádor utca) palotájában szállt meg. Egy kilenc előadás
ból álló koncertsorozatot adott, amelynek csúcspontját a Magyar Színházban 
1840. január 4-én rendezett koncert jelentette. Az előadás végén Festetics 
Leó egy drágakövekkel kirakott kard átnyújtásával hálálta meg vendég- 
szereplését. Ezt és a magyar nemzet vendégszeretetét köszönte meg Liszt 
Ferenc a később szinte szállóigévé vált mondataival: „Másutt mindenhol a 
közönséggel van dolgom, de Magyarországon a nemzethez szólok!” A zene
szerző első magyarországi látogatásának eseményeit vizsgáló kutatások és 
értelmezések kiemelik az esemény manifesztatív, azaz színpadi karaktereit: 
„Hasonló -  nem hivatalos - ,  számunkra már elképzelhetetlen külsőségeket 
öltő ünneplésben soha senki nem részesült még Pesten -  és talán azóta sem. 
Az egymásba érő, zsúfolt események dióhéjban összegezve is szinte hihe
tetlennek tűnnek: diadalmenet arisztokrata hintón Pozsonytól Pestig -  ahol 
érkezésekor mindjárt szerenáddal fogadják azután a tömérdek fáklyás 
menet, hajnalba nyúló pazar lakoma, díszvacsora és bál; már-már rebellió- 
számba menő hangversenyek a Rákóczi-indulóval, rögtönzött beszédekkel 
és tömegjelenetekkel; díszkard-átadás, közben a nemesi cím adományozta- 
tásának ötlete -  szüntelenül éljenző sokaság, végeláthatatlan emberáradat 
hangjaitól kísérve mindig és mindenütt. Liszttel, aki a korabeli magyarság 
legnevesebb képviselője volt Európában, s akinek »látására« napok alatt ösz- 
szesereglett a fél ország, önmagát ünnepelte egyidejűleg a nemzet 1839-40 
fordulóján...” (SZIKLAVÁRI 2000); „1846-os hosszabb látogatása, melynek 
során az ország számos városába és Erdélybe is eljutott, csak tovább erősítet
te a hazához tartozás érzését. A két [1840-es években tett] magyar látogatás 
számos életre szóló baráti kapcsolatot eredményezett, és módot adott a fő
ként cigányok előadásában hallható közkedvelt verbunkos- és csárdászene, 
magyar népies műdalok, nagy ritkán népdalok megismerésére is. Liszt az 
1840-es években Európa-szerte játszotta magyar dallamokon alapuló saját 
feldolgozásait, amelyek a későbbi Magyar rapszódiák sorozat előzményét 
képezték” (ECKHARDT 2011).

Vörösmarty Mihály és Liszt Ferenc 1840. január 11-én találkoztak sze
mélyesen. Ódája az év novemberében, vagy december folyamán keletke
zett. A vizsgált szövegelőzmények, a korhangulat és a magyar nemzet 
önidentifikációs igényének kontextusában annak a jövőképnek a lehetősé
gét, egy új kezdetnek azt az esélyét jelenti be, amelyet az általunk vizsgált 
szövegelőzmények az „ész és az erő” („a nemzeti géniusz”) megsemmisíthe-
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tétlenségének mítoszával hoztak összefüggésbe: „Megbünhödte már e nép / 
A múltat s jövendőt!” -  mondja a Hymnus prédikátor lírai beszélője, illetve a 
Szózat hasonló retorizáltsággal élő lírai alanya: „Az nem lehet, hogy ész, erő 
/ És oly szent akarat / Hiába sorvadozzanak / Egy átoksúly alatt.” A Liszt
ódában: „És ha hallod, zengő húrjaiddal / Mint riad föl e hon a dalon, / Me
lyet a nép millió ajakkal / Zeng utánad bátor hangokon.”

Az óda 1841. január 3-án jelent meg az Athenaeumbun, Liszt Ferenc 
1843-ban ismerte meg szövegét Teleki Sándor gróf rögtönzött fordításában, 
amelyre reagálva levelet4 írt Vörösmarty Mihálynak: „Teleki Sándor gróf 
útján arról értesülök, hogy Tekintetességed azzal tisztelt meg, hogy verset írt 
hozzám, olyat, a minőt ön írni szokott, szépet, gyönyörűt. Nem tudom eléggé 
kifejezni, mennyire hízeleg ez énnekem s engedje meg, hogy mindennapi 
keresettség nélkül megmondhassam, mily mélyen meg vagyok hatva, hogy 
még oly friss emlékezetében élek.

A jövő tavasszal ismét Pesten leszek. Mikor három éve a várost elhagy
tam, azt a büszke reményt vittem keblemben magammal, hogy ama mély és 
dicsőséges rokonszenvre, a mely hozzám fűződött, nem mutatom magam 
méltatlannak.

Ön ítéletet tesz hitemről; legyen azonban irántam -  kérem -  sok elné
zéssel s némi barátsággal s ennek fejében számítson őszinte odaadásom s 
hálámra. Az Ön

Kryizawitz, 1843.márcz. 17. Liszt F.-e"

A zeneszerző második magyarországi látogatására 1846 májusában ke
rült sor, ekkor egy díszvacsorán Egressy Gábor el is szavalta jelenlétében a 
költeményt. 1850-ben fordították le németre. Liszt Ferenc 1886-ban hunyt el 
Bayreuthban, itt is temették el, sírján kőtáblába vésve olvashatók a Vörös- 
marty-óda kezdő sorai.

Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című költeménye -  a magyar roman
tika irodalmának „költőzseni”- és „művészforradalmár”-képzetei jegyében -  
erőteljesen kirajzolódó sort nyitott, breviáriumszerű kapcsolódásokat terem
tett a XIX. századi meg a XX. századi magyar költészet alakulástörténetében 
is. Szinte valamennyi, a század zeneköltőjét vagy -költészetét megszólító 
irodalmi alkotás (Jókai Mór, Vajda János, Juhász Gyula etc.) továbbmondja 
a Vörösmarty-óda Liszt Ferenc-képében megformázott (Európában magyar) 
művészszerep-elképzelésének karakterisztikáit és motívumait. Ugyanakkor:

4 Vasárnapi Újság, 1900. dec. 2.
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„Hírhedett zenésze a világnak...” -  képezi mottóját Jókai Mór 1859-ben 
Liszt Ferenchez íródott verspolémiájának is, amelyet köztudomásúan Liszt 
1859-ben, a magyar népzenét a cigányzenével azonosító könyve5 hívott élet
re. „...dicső költőnk / Első honfivá tett szép dalán...” -  utal a vers az ismert 
költeményre, amely azonban már vádként hangzik el. A -  magyar nemzeti 
karaktert európai térbe helyező -  Vörösmarty-legitimáció visszavonását je
lenti olyan nemzetietlen vonások és a nemzetegészhez tartozást igazoló tu
lajdonságok hiányára hivatkozva, mint az anyanyelv, vagyis a magyar nyelv 
ismeretének hiánya: „Mit tudod te, mi egy nemzet kincse, / Hogy mik annak 
ősi szentéi? / Te, ki anyád édes drága nyelvén / egy igét ki nem tudsz ejteni!” 
Az, hogy a nemzeti önreprezentáció 1840-es eufóriájában senkit sem zavart, 
hogy Liszt Ferenc francia nyelven szólt a nemzethez, majd ugyanezt két év
tizeddel később a nemzeti azonosságtudat „pongyolasága” jegyeként azono
sítja Jókai Mór lírai beszélője -  csak látszólagos ellentmondás. Időközben 
ugyanis nemcsak a társadalomtörténeti helyzet meghatározó erői, hanem a 
korszak művész- és művészeteszményei is módosultak. Nemcsak a magyar 
nemzet önálló haza (a bevezetőben említett Vergilius-metaforára és modern 
mítoszkritikai elméletekre6 hivatkozva mondjuk: az Új Trója) teremtésére 
irányuló kísérlete: megbukott és katasztrófába torkollott a forradalom, de a 
felvilágosodás szellemi mozgalma teremtette nemzetek feletti műveltségesz
mény is odaveszett; világossá vált, hogy a fény-metaforával kifejezett egye
temes európai felvilágosodáseszme, a tudomány és az értelem egyáltalán 
nem vált meg, nem biztosítéka az ember fizikai és szellemi szabadságának, a 
társadalmi igazságosságnak. Erre vonatkozik Baka István Liszt Ferenc éjsza
kája a Hal téri házban7 című versének iróniája: „...Bemuzsikáltalak az Eu
rópa / Grand Hotelbe, s nem vettem észre, hogy/neked a konyhán terítettek”, 
illetve Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty-kéziratának (1988) -  Petőfit

5 L. F. A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon. Az 1861-es kiadás reprintje. 
Helikon, Budapest, 2004. Inkriminált tétele: „A czigányok nomád népe messze országok
ban elszórva s mindenütt zenével elfoglalva, ezen művészetet sehol sem birá oly fokra fej
leszteni, mint a magyar földön, mert az csak itt élvezé a kifej lésére, föl virágzására annyira 
szükséges kedély teljes népszerűségét.
A magyarok bőkezű vendégszeretete a czigányok iránt oly nélkülözhetetlen volt létezésük
re, hogy e művészet egyforma joggal mindkettőé, mert sem egyik sem másik nélkül nem 
léphetett volna életbe.'’ Weimar apr. 2. 1859.

6 Frye, Northrop: A kritika anatómiája. Fordította Szili József. Helikon Kiadó, Budapest, 
1998.

7 Baka István Liszt Ferenc éjszakája a Hal téri házban című versét az Égtájak célkeresztjén. 
Versek 1970-1987. című digitális kéziratból idézem e tanulmányban.
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újramondó (A ledőlt szobor) -  Európa-képe: „Európa látta. /  És fejet hajtott. 
/ És aztán mást nem is tett:/ Lehajtotta fejét.”8.

A palimpszeszt eredetileg azoknak a papiruszra vetett -  elsősorban kö
zépkori -  kéziratoknak a neve, melyekben az eredeti szöveget gondosan 
kivakarták, vagy átragasztották, hogy helyébe másikat lehessen írni. Akko
riban is megtörtént, hogy az eredeti szöveg átcsillámlott, és felismerhető
vé vált az új szöveg mögött. Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty-kézirat 
1850-ből című költeményének legfőbb poétikai elve ez az átszüremlés, az 
új versbeszédből -  tipográfiailag is -  kiemelkedő pretextus, valamint az új 
versnyelv, illetve más versnyelvek között létrejövő diskurzus. Az Apokrif 
Vörösmarty-kézirat 1850-ből azonban nem egyszerűen csak ezt, a Szilágyi- 
és a Vörösmarty-szövegek közötti költői párbeszédet működteti, hanem a 
történetmondás epikai formái -  az idézés narratív folyamatossága - ,  illetve a 
lírai (ön)megszólítás gondolatalakzatai közötti feszültséget is a jelentésadás 
szolgálatába állítja. A Vörösmarty-opus szöveghelyeinek újramondása a Vö- 
rösmarty-életrajz elbeszélését/elbeszélhetőségét teremti meg, a reá történő 
lírai/(ön)ironikus reflexiók pedig az önnön megszólítottság és léthelyzet át- 
éltségét. A narratív vázzá szervesülő lírai diskurzust epikai szinten nem lírai 
alakzatok (levélrészlet, emlékezés, életrajz, irodalomtörténeti értekezői szö
veghely, lexikonszócikk) beemelése erősíti, amelyhez keretet Batsányi János 
A Látó című versének első két sora, illetve az. Apokrif- vers végén ennek csak 
részbeni -  jelentésképző -  megismétlése képez. Más utalások („Lelked fia 
elátkozott / s eltűnt Erdélyben valahol / talán még most is temetetlen...”), 
illetve tipográfiailag sem jelölt reflexiók („Európa látta...”) pedig a „Petőfi- 
nagyelbeszélést” hozzák be az értelmezői körbe, de az irodalom létformájá
nak egyetemes szövegháló jellege még tágabb reflektáltságot is létrehoz: a 
bujdosó lét magányos kiszolgáltatottsága képeinek beemelése révén akár a 
magyar bujdosóénekek, a magyar kuruc költészet darabjai is beszüremlenek 
e versbeszédbe.

A Szilágyi-vers poétikai összetettsége azonban nem csak kiterjedt 
intertextuális vonzatkörbe helyezi a jelentést s annak értelmezését, hanem 
intermediális kapcsolódásokat teremt. A mottóként/keretként funkcionáló Ba- 
tsányi-idézet ugyanis -  legtöbbünkben -  a legismertebb, Friedrich Heinrich 
Füger (1751-1818) osztrák klasszicista festőművész alkotta Batsányi-port- 
rét is felidézi, amelyen a festő a klasszicista programalkotó költő (a Látó) 
portréját a felvilágosodás világértési tapasztalatát és embereszményét kifeje-

8 Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből című költeményét a kővetkező 
kötetből idéztem: Sz. D. 1988. Világok hava. Magvető Kiadó, Budapest, 1988
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ző legjellegzetesebb szimbólumok (ilyen az ablakon beáramló fény, illetve a 
műveltség, a tudás letéteményeként értelmezett könyvek) között jeleníti meg. 
A Batsányi-vers látóként/jövendőmondóként, tágabb értelemben a felvilágo
sodás eszményét megtestesítő, annak gondolkodó embereként megnyilatkozó 
lírai beszélője profetikus képzettársítások révén tesz hitet egy megújhodó vi
lág eljövetele mellett. A profetikus/prédikátori beszédmód az időszembesítő, 
múltreprezentáló költemények sajátossága; kiterjedt elemzések tárgyát képe
zi, ki szólal meg a Hymnusban (katolikus igehirdető, református prédikátor, 
vagy egy múltba látó jövendőmondó), s ki intézi szózatát a nemzethez az 
ismert Vörösmarty-költeményben. A megszólalásnak ez a -  múltat (a megtett 
költői utat) a jelen léthelyzettel összevető -  módja az Apokrif Vörösmarty- 
kézirat... lírai alanyának kilétére is sokrétű figyelmet irányít, illetve a válasz
adás szélesebb skáláját nyitja meg. A cím közvetítette argumentumok (tisztá
zatlan hitelességű Vörösmarty-kézirat, amely 1850-ben keletkezett), illetve 
a kezdő soroknak a többszörös kitaszítottság léthelyzetét feltáró mozzana
tai valóságreferenciákat, a nemzeti katasztrófát követően bujdosni kénysze
rült költő alakját vonja be az értelmezésbe, aki a magányos számkivetettek 
léthelyzetében számot vet korábbi életével, munkásságával. Igen ám, de az 
apokrif kézirat a Vörösmarty-opusnak a költő halálával történt lezártságáról 
tudósít bennünket; apokrif jellege a bizonytalan eredetet, illetve a keletkezés 
időpontjának rugalmas kezelését is indukálja. Azaz: a véghelyzetet illetőn a 
legvégsőbb vég állapotával, a megszólító szubjektumot pedig a transzcendens 
elszámoltatás hangjával is azonosíthatjuk. De: lehet a másik költő, a látnok; a 
magyar költészet egyfajta transzcendens szubjektuma, aki az Apokrif... lezá
rásaként megismételt Batsányi-idézetet „félbehagyja”, azaz elhagyva a világ 
megújulásának belátható időkeretet adó második sort („s előbb, mint e század, 
végső pontjára hág”) mintegy időtlenségbe helyezi, kétségbe vonja beteljesü
lését, ironikus felhanggá torzítja azt; teljesen más az intonációja mint a vers 
elején. A Batsányi-sorok keretezte vers terében ugyanis lezajlott egy, az ironi
kus törlés effektusait érvényesítő eljárás: ami nem más, mint a Szilágyi-vers 
transzcendens szubjektuma és a Vörösmarty-opusból (leginkább a vátesz-köl- 
tő szerepéről beszélő vallomásversekből, hitvallásokból, a művész szerepét 
értelmező nyilatkozatokból) kiemelt szövegtöredékek közötti diskurzus. A 
Szilágyi-vers énje által feltett kérdésre („Mire vagy jó még?”) Vörösmarty 
Kazinczyhoz intézett levelének részlete, A vén cigány, a Liszt Ferenchez, Az 
emberek, a Guttenberg-albumba, a Laurához, a Gondolatok a könyvtárban, a 
Fóti dal, Jókai Mór Vörösmarty szavait idéző emlékezése és a Fogytán van 
a napod... sorai felelnek, töredékek (mint pl. a Fogytán van a napod...) töre
dékei, amit a Szilágyi-vers alanya ismétel meg még töredékesebb formában,
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visszájára fordítva a sorokat, vagy más költők verssoraival (pl. Petőfi Sándor 
A ledőlt szobor című versével) reflektálva rájuk.

Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetének vonatkozó részlete Vörösmar- 
tyt mint a felvilágosodás talaján termett „magányos óriás” (látnok-filozófus- 
költő), szellemi programalkotó egyéniség romantikus vátesszé, nemzeti géni
usszá magasodott alakját mutatja be. Ezekre a sorokra reflektál a lírai beszélő 
A vén cigány-allúzióval (miként egy palimpszeszten dereng át a letakart szö
veg): „Eljátszottad már”: „sokadmagaüddal” -teszi hozzá a lírai beszélő, utalva 
a Liszt Ferenchez- versnek a művész-lángész és művészetének (nemzeti) meg
váltó erejébe vetett hitére. A Liszt Ferenchez a múlt dicsőségét a jövő perspek
tívájaként modelláló sorait azonban a világkatasztrófát vizionáló Az emberek 
(1845) „ez őrült sár, ez istenarcú lény”-képzetével, a művészi teremtés erejét 
megkérdőjelező, egyáltalán a világot mint elrontott princípiumot (vagyis az 
isteni teremtés tökélyét: hiszen az ember „sárkányfog-vetemény”) megjelenítő 
soraival szembesíti, visszavonva korábbi legitimációjukat.

Batsányi János 1791-ben írta A Látó jövendölését. Az Apokrif Vörösmar- 
ty-kézirat 1850-ből a felvilágosodás szellemi csődjét, megújulás-víziójának 
katasztrófáját a Guttenberg-albumba (1839) című Vörösmarty-verssel érzé
kelteti. Az epigramma „Majd ha” anaforájának a feltételes mondatszerke
zet töredékké csonkítása révén történő kiemelésével (amihez gondolatban 
a fagy szót, azaz „majd, ha fagy” szólást kapcsoljuk) mintegy vulgarizálja, 
nevetségessé teszi a felvilágosodás talaján keletkezett, de a romantika idején 
euforizálódott látomást. Hiszen a jövendölés óta negyvenhárom év telt el, s 
Vörösmarty a felvilágosodás gondolatrendszere által tagadott és az éj szim
bólumával érzékeltetett műveletlenséget és társadalmi igazságtalanságot (az 
egyéni és művészi szabadság kerékkötőjét) még mindig feltételes mondat
szerkezetbe helyezi. Az Apokrif... végén töredékessé tett mottó ugyanakkor 
a Szilágyi-vers lírai alanyának léthelyzetére reflektál. „Vidulj, gyászos elme, 
megújul a világ..” -  „Majd ha...”

A romantikus művészetélményt aposztrofáló Liszt-versek közül -  a tár
sadalomtörténeti szituáció szinkron vonásai révén -  leginkább Baka István 
Liszt Ferenc éjszakája a Hal téri házban című költeménye, a Liszt Ferenc 
éjszakái ciklus kezdő verse állítható párhuzamba a Szilágyi Domokos-vers 
közvetítette dezillúziós haza- és nemzetképpel.

„Csend van. Köröttem alszik Magyarország.
S horizontja, e csókra csücsörítő 
száj, nagyokat cuppant álmában, és 
nyálát csurgatja: Légy hálás, hogy a
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miénk vagy, Franci! S én hálás vagyok.
Csak meg ne lásd, hogy a rapszódiák 
aranysújtása megfakult molyette 
díszmagyarodon, én szegény hazám.”
[...]

Végezetül még egy példa a felvilágosodás és a romantika művészetesz
ménye iróniájának a megszólalás jelen idejét értelmező kontextualizációjára: 
„Ifjúkorában Johann B. azzal hitegette magát és az alakulófélben levő magyar 
közvéleményt, hogy ő a Látó. Ezen a címen írt is egy sokaktól olvasott, még 
többektől bírált költeményt, melyben azt jövendöli, hogy megújul a világ, 
még mielőtt az évszázad, melyből a vers írásakor tíz esztendő volt még hátra, 
véget ér. »Talán bizony Apolló nyila fúródott beléd?« -  kérdezte akkor egy 
barátja félig tréfásan, félig szemrehányóan. »Nem, kedves barátom -  felelte 
ő tréfásan, félig elbizakodottan - , hanem Minerva kért tőlem menedéket.« 
Ehhez pedig tudni kell, hogy a költemény a Felső-magyarországi Minerva 
című folyóiratban jelent meg, mely ezután kevés idővel meg is szűnt.

Azóta eltelt öt és fél évtized: a világ megújult, de nem változott meg, 
illetve nagyon is megváltozott, de közben elfelejtett megújulni. Johann B. 
pedig Linzben üldögél számkivetve...” (MÁRTON 2006. 45.) -  olvashat
juk a Látó-jelenség, illetve a felvilágosodás szellemi csődje egyik legújabb, 
regénytematizációjának vonatkozó sorait. Még ironikusabb annak bemuta
tása, ahogy Batsányi (a regényben Johann B.) -  aki megjósolta az új világ 
eljövetelét, de a reá választ adó romantika irodalmi nyelvét már nem képes 
befogadni -  Vörösmarty Mihály Szózatát értelmezi. „Vörösmarty állítólag írt 
egy olyan verset is, melyben a magyart mint egyént arra szólítja fel, hogy ha
zájának legyen híve rendületlenül, ellenben a közösségnek nagyszerű nem
zethalált ígér, sőt még azt is kilátásba helyezi, hogy a szomszédos népeknek 
könnybe lábad a szemük.

Kijelenti továbbá, hogy a nagyvilágon a magyar számára hazáján kívül 
nincs egyéb hely, és hogy itt kell, hazája szent földjén, élnie-halnia.

Nekem nagyon vörös ez a Marty!
Ezt gondolta Johann B., aki nem élt a hazájában, és több mint valószínű, 

hogy nem is ott fog meghalni, bár a magyar haza szent földjén őt már évek 
óta halottnak hiszik. Halottnak hiszi a Schedel! Ez a Schedel, ez a kisgömböc 
nem egyéb, mint a magyar haza, úgy, ahogy van!

Mert mit jelent az a gyönyörűen hangzó felszólítás, hogy: itt élned, hal
nod kell? Azt jelenti, hogy Magyarország »hamm!«: bekapja a magyart! Mint 
egyént bekapja, és mint közösséget kiokádja, átengedve őt a nagyszerű halál-
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nak. így jár a magyar szinte kivétel nélkül, és a kivételnek nem jár tisztelet. 
Ő a kivétel, Johann B., mert őt magyar létére sem tudja se lenyelni, se kiköp
ni a magyar haza, ez a huncut Schedel, ez a májas-véres disznógyomor!

Büszke volt, amiért valamit mégiscsak megértett a legújabb magyar iro
dalom fiirfangjaiból” (Uo. 133.)
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MIHÁLY VÖRÖSMARTY’S POEM LISZT FERENCHEZ 
AND DOMOKOS SZILÁGYPS PALIMPSEST

The study interprets the ode Liszt Ferenchez (To Ferenc Liszt) by Mi
hály Vörösmarty in a verse-discourse brought to life partly by Domokos 
Szilágyi’s re-writing Vörösmarty’s work under the title Apokrif Vörösmarty- 
kézirat 1850-ben (Apochryphal Vörösmarty-manuscript in 1850), and partly 
by the Liszt-poems created in the span of over one and a half century since 
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his re-telling with the first lines of the poem A Látó by János Batsányi writ
ten in 1793, his palimpsest places the Vörösmarty-opus into the two hundred 
year long history of the development and reception of Hungarian poetry. 
His intent is to give a different and new meaning through contextualization 
within his own poetic language, not only to the quoted Vörösmarty poems 
and Batsányi’s poem, but also to the ideas which define the role of a poet 
(-artist) according to the ideals of Enlightenment and Romanticism -  mak
ing us see his own poetic existence and concept of a poet’s role related to 
diachronic movements.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY CENTENÁRIUMÁNAK 
VAJDASÁGI KULTUSZRETORIKÁJÁBÓL

Cult Rhetoric on Mihály Vörösmarty’s Centenary in Vojvodina

Már közvetlenül halálát követően „a nemzet halottjának” nyilvánították Vörösmarty Mihályt 
(1800-1855). Temetése valódi nemzeti gyászünnep volt, s azon nyomban kialakított kultusza 
egyben a magyar társadalom önkultuszát is szolgálta a szabadságharc kudarcát követően. A 
teljes társadalmi kiábrándultságban a Szózat szerzője bizonyult alkalmasnak arra, hogy nem
zeti nagyságként, „népnemzeti” kiválóságként mutassák fel. Olyan személyként, akire „min
denkor fel lehet tekinteni”, s aki előtt a kultikus szokásrend szerint hódolva, a nemzet visz- 
szanyerheti önbizalmát, leküzdheti kishitűségét, megmutathatja nagyságát. A Vörösmartyval 
kapcsolatos kultuszretorika (mint a kultusz kialakulásának és megnyilvánulásának fontos 
eleme) más kultikus gesztusokkal egyetemben a költő születése századik és halálának negy
venötödik évfordulóján (1900) volt különösen pazar és sokatmondó a mai Vajdaság területén, 
s annak a korabeli sajtó volt legfőbb és leghatékonyabb terjesztője.

Kulcsszavak: Vörösmarty Mihály, kultuszretorika, Vajdaság, centenárium.

Vörösmarty Mihály halála (1855. november 19.) kapcsán közölték a bu
dapesti lapok, hogy „a nemzetnek halottja van”1, majd a róla írt nekrológban 
Jókai Mór is megerősítette, hogy olyan halálról van szó, „amely egy egész 
nemzetet sújtott.2” Jókai kegyeletes sorai kultuszteremtő indítékúak is vol
tak, hiszen ő egyrészt egybekapcsolta a költő és a nemzet fogalmát, másrészt 
előrevetítette Vörösmarty időtállóságát és halhatatlanságát: „A míg e hazá
ban nemes szívek lesznek, míg a nemes szívek igazán szeretnek; a míg a ma
gyar nép magyarul beszélend, míg a magyar költők hazáról dalolnak, a míg 
az Istennek kedve telik ő magyar népében: addig élni fog ő, s szívből szívbe 
átadja őt egyik század a másiknak, a szerelem, dicsőség és haza halhatatlan

1 Anonim: Vörösmarty halála. = Vasárnapi Újság. 1900. dec. 2.
2 Jókai Mór: Vörösmarty sírjánál. -  Vasárnapi Újság. 1855. nov. 25.
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dalnokát.”3 Vörösmartyt 1855. november 21-én mintegy húszezer ember kí
sérte ki utolsó útjára, s mint Lipp Tamás íija, temetése egyben jeladás is volt: 
az önkényuralom elmúlt öt esztendejének „első jelentősebb tömegmegmoz
dulása”, melyet később a nagy nemzeti temetések egész sora követett (Arany 
Jánosé, Kossuth Lajosé, Munkácsy Mihályé stb.)4

A „hazaszeretet nagy dalnokáról”, a „költőkirályról”5, „aki minden órájá
ban nagy volt”6, több-kevesebb rendszerességgel később is megemlékeztek 
a nemzet dalnokának kijáró kultikus tisztelettel. Méreteiben a legnagyobb és 
legimpozánsabb országos tiszteletadás 1900 november-decemberében, szüle
tésének centenáriumán volt, amely külsőségeiben és retorikájában is valósá
gos nemzeti ünnep volt, a nemzet nagyságának reprezentálása. Központi, bu
dapesti indíttatású volt a kezdeményezés, amelyet természetszerűen a vidékre 
is kiterjesztettek, nem leplezett kultuszteremtő szándékkal. így a Kisfaludy 
Társaság 1900. október 31-én megtartott ülésén november 25-ére tűzték ki a 
Vörösmarty-ünnepet.7 A beharangozás szerint azon Beöthy Zsolt szándékozta 
felolvasni Vörösmarty életéről és poéziséről írt munkáját, amelyet a Kisfa
ludy Társaság negyvenezer példányban tervezett kinyomatni, „hogy a Vörös- 
marty-kultusz minél szélesebb körökben, minél könnyebben elterjedjen”.8

Terjedt is a Szózat költőjének kultusza a sajtóban: egymást érték a kul
tikus szövegek, amelyekben patetikus felstilizáltsággal méltatták „nemze
ti” érdemeit. 'Az alaphangot az országos kultuszretorikához többek között 
a Vasárnapi Újság egyik méltató cikke adta meg, amely így áradozott Vö- 
rösmartyról: „Folyvást fenyegetett nemzeti létünket, mely annyiszor volt 
lét és nemlét közt ingatag árnyék, csak az erős hazafiérzés, lángoló fajsze
retet menthette meg, ezt pedig mi sem táplálta jobban, mint a nemzet test 
érző idegeinek, a nyelv apostolainak, a költőknek éneke. [...] Vörösmarty 
nem volt politikus, de hazafias költeményeivel magyar nemzeti politikánk 
kialakulására nagy hatást gyakorolt. Egy negyedszázad küzdelmein át az ő 
lantjának zengése buzdítja, bátorítja a nemzetet. Vörösmarty költészetében 
a hazafi érzés az uralkodó. [...] Epikája tulajdonképpen mi más, mint a múlt 
dicsőségének ragyogtatásával az unokák tettekre hevítése! [...] Vörösmarty 
nemzeti célokat kívánt szolgálni drámáival is, melyek tárgya mindig magyar, 
s melyek többnyire nagy nemzeti küzdelmeinket mutatják vagy használják

3 Uo.
4 Lipp Tamás: Vörösmarty ünnepei. = Szín, 2000/6. sz., 15-17.
5 Uo.
6 Jókai Mór: Vörösmarty sírjánál. = Vasárnapi Újság, 1855. nov. 25.
7 Anonim: A Kisfaludy Társaság. = Vasárnapi Újság, 1900. nov. 4.
»Uo.
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háttérül. Tudta, hogy a nemzeti játékszín magyarságunknak és a nemzeti 
nyelv ügyének egyik leghatásosabb eszköze. [...] Nemzeti föltámadásunk 
szárnyas imádságává a Szózat vált, melyről Gyulai Pál oly szépen és talá
lóan mondja: »E költemény mindaddig nemzeti ének marad, míg a nemzeti 
küzdelem, melynek szüleménye, czélt nem ér s a magyar léte önmagához 
méltón nincs biztosítva«. [...] Szárnya a képzelet volt, melynél gazdagabbat, 
erősebbet csak ritkán oszt a Gondviselés különös kegyelme. Ez ragadta oly 
magasságba, hol már a spharák zenéjét is hallotta. Mintha ott tanulta volna 
azt a csodásán zengő, hatalmas nyelvet, mely egyszerre ódon és új.”9

A nemzetnek a millenniumi ünnepségeket követően is szüksége volt fel
mutatni maga előtt saját nagyságát, s Vörösmarty Mihálynak a politika által 
történő egyoldalú kisajátítása, meg a nemzettel, a nemzet létével való azono
sítása éppen ezt a célt szolgálta. Egyrészt reprezentációs, másrészt egység
erősítő tényező lett: a nemzettest erejének és nagyságának felmutatása.

1900 novemberében a lapok már arról tudósítottak, hogy „a nagy nemze
ti költő századik születésnapjának országos ünneplése megkezdődött mind 
a fővárosban, mind a vidéken”.10 A mai Vajdaság területén a Vörösmarty- 
kultusz centenáriumi fellángolása alkalmi ünnepségekben, kultikus retoriká- 

jú  sajtócikkekben, kultuszversekben, valamint a Vörösmarty-szoborra való 
gyűjtésben merült ki.

Alkalmi ünnepségekre főként városokban került sor meghatározott, csak
nem azonos programmodell szerint. A megnyitóbeszéd a kultikus személy 
ünneplésének jelentőségét méltatta, s azt rendszerint (legalább) még egy di
csőítő emlékbeszéd követte. A műsor többnyire a Szózattal kezdődött, s a 
Himnusszal végződött (ami hivatalos, „nemzeti” jellegét reprezentálta), majd 
több ének és szavalat következett.

Szabadkán 1900 november-decemberében két ifjúsági egyesület tartott 
Vörösmarty-ünnepélyt, meg a szabadkai főgimnázium, a városi színházban 
pedig díszelőadás volt.11 Díszünnepélyre került sor a Pest Szállodában, meg 
istentiszteletre a Szent Teréz-templomban.12 Emellett a községi elemi isko
lákban is ünnepeltek.13 A főgimnázium ünnepségén, 1900. december 1-jén 
Kosztolányi Árpád igazgató mondott megnyitóbeszédet, Vörösmartyról 
Toncs Gusztáv tartott emlékbeszédet, Loósz István pedig Vörösmarty epikai

9 V. Gy.: Vörösmarty. ~ Vasárnapi Újság, 1900. dec. 2.
10 Anonim: A Vörösmarty-iinnepek. = Vasárnapi Újság, 1900. nov. 25.
11 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 11.
12 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 18.
13 Anonim: Vörösmarty ünnepélyek a népiskolákban. = Szabadkai Közlöny, 1900. dec. 9.
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és drámai költészetéről értekezett, miközben a műsort verses-zenés összeál
lítás töltötte ki.14

Zentán 1900. december 2-án a főgimnázium önképzőköre tartott Vörös- 
marty-ünnepélyt a városháza közgyűlési termében, amelyen Szűcs Lajos 
igazgató tartott megnyitó beszédet, Horovitz Dénes a költő életéről érteke
zett, Beck Hugó pedig a Szózat esztétikájáról tartott felolvasást.15 A műsor
ban több szavalat és zeneszám is elhangzott.

Verbászon -  a kaszinó helységeiben -  1900. december 2-án rendeztek 
Vörösmarty emlékünnepet, melyen Kovalszky Lajos elnök mondott meg
nyitóbeszédet, Wagner G. Adolf pedig emlékbeszédben méltatta a költőt. 
Nem maradt el a műsorból a Szózat és a Himnusz, akárcsak több szavalat és 
zeneszám.16

Újvidéken az iskolai Vörösmarty-megemlékezések voltak említésre mél
tóak, amelyeket „hazánk lángszavú költőjének szenteltek”.17 A magyar ál
lami polgári leányiskolában 1900. december 1-jén megtartott ünnepségen 
Hellemé M. Zsófia tanítónő méltatta Vörösmarty életét és munkásságát, s a 
Szózat mellett énekszámok- és szavalatok hangzottak el.18 Ugyancsak aznap 
emlékeztek Vörösmarty centenáriumára az újvidéki királyi katolikus magyar 
főgimnáziumban is, ahol Parcsetich Vince tanár, az Önképzőkör vezetője 
mondott ünnepi beszédet, Varga Mátyás tanár pedig Vörösmarty Mihály köl
tészetének valláserkölcsi szépségeiről értekezett. Azt követően szavalatok 
hangzottak el.19 Ez a megemlékezés többek között azért volt emlékezetes, 
mert a főgimnázium Önképzőköre 1876-tól Vörösmarty Mihály nevét vi
selte, és költő szellemét, emlékét ápolta.20 Ennek keretében az említett Vö- 
rösmarty-ünnepségen került sor a Vörösmartyt méltató önképzőköri pálya
munkák, valamint a Vörösmarty tiszteletére szervezett „verseny-szavalat” 
díjainak kiosztására.21

14 Anonim: Meghívó. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 25.
15 Anonim: Vörösmarty szobra. -  Zentai Közlöny, 1900. dec. 2.
16 Anonim: Vörösmarty ünnep. = Bács-Kulai Hírlap, 1900. nov. 28.
17 Az Újvidéki Magyar Állami -  női kézimunka-tanfolyammal kapcsolatos -  Polgári Leány

iskola Értesítője az 1900-1901. tanév végén. Az iskola negyedszázados múltjára való visz- 
szapillantással közli: N. Nemessányi Adél igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyomdája, 
Újvidék, 1901, 73.

18 Uo.
19 Az újvidéki kir. kath. magyar főgimnasium XXVIII-ik évi Értesítője az 1900-1901-iki tan

évről. Közzéteszi Városy Tivadar igazgató. Fuchs Emil és társa könyvnyomdája, Újvidék,
1901,38.

20 Uo. 116-117.
21 Uo.
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Nagy becskereken három helyen idézték meg Vörösmarty emlékét: a pia
rista gimnáziumban, a felső kereskedelmi iskolában és a megyei szintű köz- 
igazgatási tanfolyamon.22 A piarista gimnázium verses-zenés emlékműsora 
1900. december 1-jén Balázsi József igazgató megnyitóbeszédével kezdő
dött, majd Streiner Dezső tanuló felolvasta Vörösmarty élete című munkáját, 
a műsor további részében pedig szavalatok és zeneszámok következtek.23 A 
közigazgatási tanfolyam hallgatóinak Vörösmarty-ünnepére 1900. december 
8-án került sor a megyeház nagytermében, amelyet dr. Dellimanich Lajos 
nyitott meg, őt követően pedig dr. Vinczehídy Ernő mondott alkalmi beszé
det Vörösmarty Mihályról.24 A megyeházán megtartott ünnepség során, több 
zeneszám mellett néhány Vörösmartyval kapcsolatos dolgozat is felolvasás
ra került. így Leichman Miklós felolvasta a Zalán futásáról írt tanulmányát, 
Rostás János pedig A vén cigányról szóló értekezését.25 1900. december 16- 
án a polgári és felső kereskedelmi iskola dísztermében került sor a harmadik 
Vörösmarty-megemlékezésre. Ott Török Ferenc tanár mondott beszédet „a 
széppróza utolérhetetlen mesteréről”.26

Pancsován a Gromon Dezső magyar nyelvterjesztő egyesület 1900. de
cember 26-án rendezett verses-zenés alkalmi Vörösmarty-ünnepélyt.27

Módoson 1900. december 15-én emlékeztek a Szózat költőjének centená
riumára, amelyen Kossá Endre tartott ünnepi felolvasást, majd az énekszá
mok és szavalatok után a megemlékezés táncmulatsággal ért véget.28

Az említettek mellett más vajdasági helységekben is tartottak Vörösmar- 
ty-ünnepségeket.

„Akinél szebben, édesebben 
és bájosabban nem zengett magyar lant"

A kultikus retorikájú sajtócikkekből sem volt hiány. A Szabadkai Közlöny 
1900 novemberében, csaknem egy hónappal a jubileum előtt, egy lelkes han
gú, kultuszelemekben gazdag vezércikkben buzdította ünneplésre a lakossá
got: „Le a kalappal magyarok, boruljatok térdre e fényes lángelme előtt és ne

22 Németh Ferenc: „Akinél szebben, édesebben nem zengett magyar la n t”. — Híd, 2000/12. 
sz., 1224-1226.

23 Uo.
24 Uo.
2> Uo.
26 Uo.
27 Anonim: Vörösmarty-ünnepély Pancsován. = Torontók 1900. dec. 10.
28 Anonim: Vörösmarty-ünnepély Módoson. -  Torontók 1900. dec. 10.
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habozzatok, e nagy magyarnak azt megadni a mi őt megilleti; a kegyeletes 
megemlékezést! [...] Vésődjék e nagy költő emléke minden magyar ember 
és ifjú leikébe és ne feledje el egyikünk sem, mivel tartozunk neki, a ki oly 
bűbájosán szól szívünkhez:

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, óh magyar!

Igen, rendületlen hívei legyünk e hazának, a míg csak magyarok leszünk 
és itt fogunk élni, ebben az országban és itt fogunk meghalni is! Te mondád 
dicső Vörösmarty! Tied az igazság! Fel a munkára hát! Ünnepeljünk!”29

Egy hónappal később, 1900 decemberében a Szabadkai Közlöny 
Rudnyánszky Gyula kultuszretorikával írt, szakrális mintákat követő vezér
cikkében írta Vörösmartyról: „A Szózat, a Fóti dal, a Vén czigány, a Szép 
Ilonka költője, a magyar költői nyelv megalkotója és mestere, a nemzeti köl
tészet ízről ízre magyar lelkű fejedelme, a kinek fölséges lantján új életre kelt 
régi dicsőségünk az égi homályból. [...] Vissza kell térnünk a Vörösmarty 
szelleméhez. Azokat az eszményeket kell ismét oltárainkra emelnünk, a me
lyekért Vörösmarty lelkesedett. A magyarság ősi földjeit kell újra fölszánta
nunk és bevetnünk a Vörösmarty eszméinek magvaival. Akkor valósul majd, 
amiről Vörösmarty apánk álmodott, hogy lesz még egyszer ünnep a világon! 
[...] Ünnep után is állandóan maradjon köztünk, ihlessen meg, tegyen jó ma
gyarokká, nemzeti munkánk buzgó hőseivé a Vörösmarty költészetéből ki
sugárzó ősmagyar lélek. Erre van fölötte sürgős szükségünk nekünk, a ránk 
virradó huszadik század magyarjainak, akiket összezagyváltak, sarkaikból 
kiforgattak, idegen istenek bálványképére elferdítettek a meg nem emésztett 
nemzetközi határok. [...] Isten segíts, népeknek Istene! Add, hogy az a tűz, 
mellyel most Vörösmarty nevét övezzük, ne múló szalmaláng legyen! Add, 
hogy Vörösmarty, a kinek költészetét az ünnepi alkalom dicsőséggel koszo- 
rúzza, időtlen időkön át, a hétköznapok szürkeségében is igazán a miénk 
legyen és közöttünk maradjon! ízlést, irányt, honszerelmet, magyar ajkon 
imádságot jelentsen mindhalálig Vörösmarty Mihály neve.”30

A Zentai Közlöny ismeretlen cikkírója 1900 decemberének elején a „köl
tő-királyról” értekezve az alábbi sorok megfogalmazására ragadtatta magát: 
„A magyar nemzet zsolozsmája, a Szózat megteremtője. [...] Hazánk legna
gyobb költője volt e század első felének, és költészetével, nyelvének zama

29 Anonim: Vörösmarty. =  Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 4.
30 Rudnyánszky Gyula: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. dec. 2.
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tosságával túlhaladta jóval elődeit, de édes hazai nyelvünk remek fűzésében 
a jelenkor sem érte utol. És classikus iránya mellett is a néphez tudott férkőz
ni, népünk felemelésében, mint előtte más senki, és vele együtt csak Petőfi 
tudott költeményeivel, költészetével hatni.”31

Eötvös Károly nyomán biblikus témájú, kultikus sorokat vetett papírra 
Szűcs Lajos is, a zentai főgimnázium igazgatója, akinek a Vörösmarty-ün- 
nepre írt megnyitóbeszéde a Zentai Közlönyben jelent meg: „Hajdanában 
az isten, mikor beszélni akart az emberekkel, prófétákat küldött az emberek 
közé, azoknak mondta meg mondani valóját s istennek izenetét azok adták 
tudtára az embereknek. Mai időben az isten a költők útján adja tudtunkra 
izenetét. Legtöbb üzenetét és legszebb mondani valóját Vörösmarty Mihály- 
ra bízta. Őneki hagyta meg, hogy eljönne hozzánk magyarokhoz, s mondaná 
meg nekünk, hogy ébredjünk fel valahára s szeressük hazánkat. [...]

Azok, akik a földet megmozgatták s a nemzetet öntudatra ébresztették, 
a magyar írók és költők voltak. Fény nevükre, áldás emlékükre. [...] A köl
tői nyelv megalkotásának s a nemzeti közhasználatba juttatásának dicsősége 
Vörösmartyt illeti meg. A nyelvújítás küzdelmei s a diadalra juttatott irodal
mi reform előkészítették az utat a társadalmi s állami nagy reform-munkála
tokra s így íróink és költőink öntudatlanul is előharczosaivá lettek a legna
gyobb magyarnak, gróf Széchenyi Istvánnak. [...] S mit szóljak Vörösmarty 
Szózatkról? [...] E költemény az ifjuló Magyarország nemzeti hymnusa lön, 
ma is az, a létele- és jogaiért küzdő Magyarországé.”32

A Bács-Kulai Hírlap ismeretlen cikkírója 1900 decemberében ihletett 
sorokban szólt Vörösmartyról, a nemzet tanítómesteréről: „Gyújtsunk meg 
tehát mi egy kis mécsest szerény hajlékunkban nemzeti nyelvünk igazi meg
teremtőjének, nemzeti Imánk halhatatlan költőjének emlékezetére. [...] Vö
rösmarty születésnapja nemcsak az irodalom, hanem az egész magyar nem
zet ünnepe. Azt a magyar nyelvet, a melyért Kazinczy élt-halt, amilyennek 
azt Kazinczy álmodta, olyanná Vörösmarty teremtette. Vörösmarty költe
ménye változtatta tudássá, elhatározássá, cselekvéssé a Széchenyit gyötrő 
homályos ösztönöket. Vörösmarty karján jelent meg irodalmunkban Petőfi, 
nagyságban Vörösmartyval egyetlen egyenlő költőnk. [...] A régi dicsőség 
fölidézése a sok százados sírból, fölrázta a lelkeket, reménységgel és vá
gyakozással töltötte el a szíveket, hogy Magyarország, amely volt legyen 
ismét. [...] Vörösmarty műveiben megtaláljuk az államférfiúi bölcsességet, 
midőn »Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar«, -  az odaadó haza

31 Anonim: Vörösmarty szobra. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 2.
32 Szűcs Lajos: Megnyitó beszéd. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 9.
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szeretetre tanítja; -  Fóthi dalában pedig: »A legelső magyar ember a király« 
hirdetésével a király iránti hűségre buzdítja a magyart és e két örökbecsű 
költeményével megjelölte az utat, amelyen a nemzetnek haladnia kell, ha 
élni és boldogulni akar.

Petőfit elnyelte, Vörösmartyt csak összetörte a forradalom. Petőfi eltűnt, 
mint a meteor, Vörösmarty kilobbant lassú, kínos pislogással, mint a gyertya, 
ha nincs levegője. [...] Gyermekek úgy éneklik nemzeti imádságunkat, a 
Szózatot, mintha kerubok volnának, s mi olyan áhítatosan hallgatjuk Vörös
marty gyújtó strófáit, mintha ma hallanék először.”33

Hellemé M. Zsófia az újvidéki magyar állami polgári leányiskola 
1900/901. évi értesítőjében adta közre 1900. december 1-jén megtartott Vö- 
rösmarty-előadásának szövegét, amelyben a Szózattal kapcsolatosan sejlik 
fel kultuszretorikája: „Megteremté a magyarok imáját: a Szózatot! A Szó
zat milliók szívében szendergő sejtelmet szólaltat meg, és megtalálta annak 
kifejezését, mi eddig milliók szívében kimondatlanul élt! Említi ez eddigi 
kétségbeesést, de ébreszti az önbizalmat és reményt: »még jönni fog a jobb 
kor!« Emlékeztet a múlt dicsőségére, tettekre, küzdelmekre serkenti nemze
tét! E költemény az újjászületett Magyarország hymnuszává lett. Ezen kívül 
még számos hazafiúi költeményt írt, melyek mindegyikében van valami a 
Szózat szelleméből.”34

A nagybecskereki piarista főgimnázium kéziratos gimnáziumtörténeté
ben (História Gymnasn Nagy Becskerekiensis) az 1900 decemberében meg
tartott Vörösmarty-ünnepről Balázsi József igazgató jegyzett fel kultikus 
megfogalmazású sorokat: „A kegyelet és hála de egyszersmind a lelkesedés 
és elragadtatás nagy napját ültük azon nagy költő emléke iránt, aki buzdítva 
és oktatva a szabadságot, a régi dicsőséget szólítá elő az éji homályból, s 
akinél szebben, édesebben és bájosabban nem zengett magyar lant.”35 

A nagybecskereki Torontói 1900 decemberében tette közzé Török Ferenc 
tanárnak a Vörösmarty-emlékünnepélyen megtartott beszédét, amely ugyan
csak bővelkedik kultikus nyelvi fordulatokban, hasonlatokban: „Az érintke

33 Anonim: Vörösmarty Mihály. = Bács-Kulai Hírlap, 1900. dec. 5.
34 Hellemé M. Zsófia: Vörösmarty Mihály életrajza. A z  1900. évi dec. 1-én tartott Vörös- 

in arty-ünnepélyen ismertette Hellemé M. Zsófia polg. leányisk. tanítónő. =  Az Újvidéki 
Magyar Állami -  női kézimunka-tanfolyammal kapcsolatos -  Polgári Leányiskola Értesí
tője az 1900-1901. tanév végén. Az iskola negyedszázados múltjára való visszapillantással 
közli: N. Nemessányi Adél igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyomdája, Újvidék, 1901, 
10-18.

35 Németh Ferenc: „Akinél szebben, édesebben nem zengett magyar lant’’ = Híd, 2000/12. 
sz., 1224-1226.
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ző két nagy század mezsgyéjén, a pusztanyéki gazdatiszt szerény hajlékában 
megszületik O, kinek fönséges honszerelme örökké követendő példakép 
lesz bevésve minden igaz magyar szívébe. Kinek dalai ma éppúgy bejár
ják a mezőt, az ormokat s Istennek leheletével töltik meg az alvó lelkeket, 
mint akkor. Ki már fehérvári diák korában métát fut az [...] örökkévalóság 
után. S férfikorába lépvén, mérhetlen fájdalom fogja a szívét, látva a tétlen 
apathiába merült, sírja felé hanyatló nemzetet. [...] S a felébredt nemzet szí
vében visszhangra kel lantjának legszebb éneke, a remény, emlék, hit és bal
sejtelem lantján s a jövőbe vetett hitet ébren tartó hatalmas Szózat-a. [...] De 
vajon meghalhatott-e Ő, kinek költészete a múlt dicsőségéből sarjadozik s a 
jövő nagy reményeit ragyogtatja felénk? Kinek szelleme az újjászületési kor
szak nemzedékét a cselekedet hatásával buzdította alapvető munkára? Kinek 
lyrája előharcosa s folyvást kísérője volt ama nemzeti nagy küzdelemnek, 
mely 1848-ban lelte befejezését? Kinek dalai a magyar nemzet géniuszának 
leghatalmasabb és örökre maradandó megnyilatkozásai? [...]

Akit a nemzet szíve zár magába, az örökké él. Költők fejedelme! Születé
sed 100-ik évfordulóján a magyar szívekbe örökre bevésett emlékezeted ala
kította templommá e hazát; a te dicső emlékezeted hozott minket is e temp
lomba, »ünnepelni a magyar szellemet, mely Téged szült, ihletett, eltöltött, 
szárnyaid kibontotta s leghatalmasabb igéid sugallotta. Ünnepelni a magyar 
költészet szellemét, melyet az eszmék, alakok és hangok leggazdagabb és 
legtágabb körében és a nyelvnek legfényesebb művészetével Te szólaltattál 
meg.« S áldozni Hadúrnak, a magyarok istenének, hogy nekünk adott Té
ged. [...] Oh, dicső Homerosunk! Ki a nemzet legdrágább kincsét, nyelvét 
szabadítottad meg a latinismus és germanismus nyűgeitől s azt erőteljessé, 
elbájolóvá, fenségessé tetted; [...] ki lantod riadójával ráztad fel a nemzet 
lelkét tespedő álmából s ébresztetted fel a nemzeti érzést. [...] Jertek tehát, 
érzésben összeforrva emelkedjünk Hozzá s ünnepeljük Őt, kinek eszméiben 
megtalálta nemzetünk örök életét. Ünnepeljük Őt. [...] Emeljünk oltárt, fon
junk illatos fűzért. Oh jertek ünnepeljük a Költő Királyt, ki nemzete életében 
találta meg a halhatatlanságot.”36

Ugyancsak 1900 decemberében hozta a becskereki lap dr. Vinczehídy 
Ernő Vörösmarty-előadásának szövegét, amelyben szintén felbukkan a kul
tikus beszédmód: „Nem csak új érzéseket, ismeretlen magasztos vágyakat 
ébresztett ő, de felébreszté előbb magát, a mély álomban szunnyadó nemze
tet. [...] Mi, ha élni akarunk, mint nemzet, nem fogadhatjuk el az »általános 
emberi« szürke elméleteit, nem engedhetjük, hogy kis szigetünket alámos

36 Török Ferenc: / örösmarty. = Torontói, 1900. dec. 17.
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sák a kozmopolitizmus hullámai. Érzi minden magyar, hogy az idegen népek 
árja között csak a fanatikus honszerelem tarthatja fenn az országot. Ennek 
apostola Vörösmarty! Innen az ünneplés. S a midőn őt ünnepeljük, magunkat 
erősítjük! Talán önzés is ez. De azonos nemes önzés, mely egy a faj s a haza 
földjének, intézményeinek szeretetével. így lesz a költő nemzete erősségévé 
még halála után is. És ünnepeljünk, mert nagy költőink közül egyik sem 
személyesíti a politikai magyar nemzetet annyira, mint ő. [...] Mi, gyenge 
utókor, csodálattal állunk meg e nagy s oly egyszerű nemes alak előtt. [...] 
Lehettek, Isten segítségével lesznek nagyobbak; de olyan, a ki legnagyobb 
szerelmének, a honszerelemnek dicsőbb emléket állított volna, a ki nemzetét 
e szerelemmel jobban megihlette volna, nem volt s nem is lehet.”37

Kultuszversek is születtek, a Vörösmarty-kultusz létét dokumentáló köl
tői műfajként s ezúttal kettőre reflektálunk. Az egyik két évvel a Vörösmarty- 
centenárium előtt, 1898 júliusában látott napvilágot a zombori Bácskában, s 
a kultuszversekre oly jellemző nyelvi eszköztárral dicsőíti a költőt. Koráni 
Károly írta Vörösmarty szelleméhez:

„Költő! Sem előtted, sem utánad szebben 
Lanton nem zengett még eddig egy magyar sem.
Ah! midőn elzengted az égi Szózat-ot,
S Tisza-Duna síkján, hegy- s völgyön áthangzott:
Nem volt e hazában egy igaz honfi sem,
Ki hónáért »élni s halni« kész ne legyen.
»Megfogyva,... nem törve él nemzet e hazán.«
S szívében élsz te is: Vörösmarty Mihály!

[...]
Midőn magyar néped boldogtalan vala,
S zúgó viharként jött a hír: hogy »nincs haza!«
Összeszorult szíved, bútól vérzett kebled,
Ah! de ajkad mégis »jobb jövőt« hirdetett.
Lantod zengő húija felkölti álmiból 
Nagyjaink; és dalod jobb időt varázsol.
Nemzetednek élte többé már nem sivár.
Boldoggá tetted azt: Vörösmarty Mihály!

37 Dr. Vinczehídy Ernő: Vörösmarty. = Torontói, 1900. dec. 10.
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[...]
Oh örökkön élő megdicsőült szellem,
Ki ott állsz az Isten trónusa mellett!
Tekints le az égből szeretett hazádra...
Könyörögjél áldást Istenünktől rája.
Jöjj közénk oh szellem! Lelkesítsél minket:
Honért élni, s érte adni életünket.
Maradjál örökké köztünk oh nagy Király!
Költőknek királya: Vörösmarty Mihály!”38

A másik költeményt Vörösmarty címmel Orbán Károly jelentette meg 
1900 decemberében a Zentai Közlönyben:

„Mint az üstökös-láng ragyog az égbolton,
Úgy ragyogsz, fényesen, hazám dalnoka;
S míg az emlékezés víg könnyűit ontom,
Érzem: dicsőséged nem múlik soha!
Benn ragyog a fénye a magyar szívekben,
Miket fogva tartott örökös varázs,
Hőbben, bájosabban, nemesebben, szebben 
A ki dalolt volna: nincs is párja más.

[...]
Ihletett prófétája a honszerelemnek,
Nézd: ez epigon nép, a kései kor,
Búvában, bajában a sivár jelennek 
Dicső emlékeden híven összeforr.
A hazát szeretni tanítád néped,
Te adál szívünknek benne ideált;
S bár a sors viharja összevisszatépett:
Tudunk még szeretni hazát és királyt!

Páratlan művésze a magyar beszédnek,
Emlékednek áldoz öreg, fiatal.
Fut a szálló idő, perdülnek az évek:
Nincs, nem lesz feledve sohasem a dal! 
lm’, az iljúságnak neved ma is oltár,

38 Koráni Károly: Vörösmarty szelleméhez. = Bácska, 1898. júl. 8.
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Hiszen te írád a csodás »szózat«-ot,
Megmaradsz szívünknek, a ki mindig voltál,
S kit csak egyszer szülnek hosszú századok...

S a míg az országban magyar szív hévül,
Örökre él a dal: »Rendületlenül«!”39

A centenáriumon a Vörösmarty szobrára való gyűjtést is támogatták a 
vajdaságiak. Iskolákban, közhivatalokban adakoztak rá, napilapok agitáltak 
érdekében a lakosságnál.

A Zentai Közlöny korabeli cikkírója szerint „minden polgára e hazának 
kötelességet teljesít [...], midőn a Vörösmarty-szobor emeléséhez hozzájárul 
és e kötelesség teljesítésében első sorban, kell állnia a népnek.”40 Zentán 
egyébként a gimnázium igazgatója és a tanári kar kezdeményezte a gyűjtést 
a tanulóifjúság körében.41

A Szabadkai Közlöny újságírója az adakozásra való felhívásában azzal 
érvelt, hogy „a király ő felsége 5000 koronával járult hozzá a Vörösmarty 
szoborhoz”, s hogy a költő emléke mindenképpen megérdemli a szabadkaiak 
adakozását.42 Egy későbbi felhívásában írja a lap, hogy Járuljon a szobor
alaphoz mindenki hozzá, tehetsége szerint”, különösen az értelmiségiekre 
apellálva.43 1900 decemberének elején adta hírül a lap, hogy „gyűlnek a fil
lérek, a koronák, a kis és a nagy összegek a magyar költőkirály szobrára”.44

Újvidéken a magyar királyi állami polgári fiúiskolában is mozgalom in
dult „e magasztos terv keresztülviteléhez”.45 Mint Bruck Ferenc igazgató 
fogalmazott, „ha majdan növendékeink Vörösmarty érczalakja előtt fognak 
állani, büszke önérzettel fognak visszaemlékezni arra, hogy nekik is részük 
van e szobor felemelésében. Ott fog állani a szobor hazánk szívében, a ma
gyar nép kegyeletteljes hálával fog feltekinteni a Szózat lánglelkű költőjének 
megdicsőült alakjára”.46 A diákoknak 122,52 koronát sikerült összegyűjteni-

39 Orbán Károly: Vörösmarty. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 9.
40 Anonim: Vörösmarty szobra. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 2.
41 Uo.
42 Anonim: Vörösmarty. =  Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 11.
43 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 18.
44 Rudnyánszky Gyula: Vörösmarty. =  Szabadkai Közlöny, 1900. dec. 2.
45 Az újvidéki magyar kir. állami polgári fiúiskola Értesítője az 1900-1901. tanévről. Szer

kesztette Bruck Ferencz igazgató. Popovits M. testvérek könyvnyomdája, Újvidék, 1901, 
54-57.

44 Uo.
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ük.47 Ugyanakkor a királyi katolikus magyar főgimnáziumban a tanulók 60 
koronát adományoztak a Vörösmarty-szoborra.48 A magyar állami polgári 
leányiskola növendékei pedig 55,50 koronával járultak hozzá a vállalkozás
hoz.49 A szoborra más helyütt is adakoztak a Vajdaságban, ami fontos kulti
kus, de egyben számottevő ön igazolási gesztus is volt: az egységes nemzet
testhez való tartozás megnyilatkozása. A szobor felállítására 1908-ban került 
sor Budapesten, a Vörösmarty téren. A ma is álló emlékmű, azaz szoborcso
port Kallós Ede és Teles Ede alkotása.

CULT RHETORIC ON MIHÁLY VÖRÖSMARTY’S 
CENTENARY IN VOJVODINA

When Mihály Vörösmarty (1800-1855) died, a state funeral was ar
ranged, and he was mourned by the whole nation. His funeral turned out to 
be a real service of national remembrance, and his cult, which was created 
right away, also functioned as the self-cult of Hungarian society after the loss 
of the Hungarian War of Independence. In the total disillusionment, the poet 
of Szózat (Appeal) seemed suitable to be presented as the Great Man of the 
nation, a “popular-national” of eminence; a person one could “always look 
up to”, and by rendering homage to his memory according to cult rituals 
the nation could regain its self-esteem, vanquish its defeatism and show its 
greatness. The cult rhetoric related to Vörösmarty together with other cult 
gestures was exceptionally magnificent and meaningful on the territory of 
today’s Vojvodina on the event of the hundredth anniversary of the poet’s 
birth and forty-fifth anniversary of his death in 1900, advocated above all 
and most influentially by the contemporary press.

Keywords: Mihály Vörösmarty, cult rhetoric, Vojvodina, centenary

47 Uo.
48 Az újvidéki kir. kath. magyar főgimnasium XXVIII-ik évi Értesítője az 1900-1901Aki tan

évről. Közzéteszi Városy Tivadar igazgató. Fuchs Emil és társa könyvnyomdája. Újvidék,
1901,38.

49 Az Újvidéki Magyar Állami -  női kézimunka-tanfolyammal kapcsolatos -  Polgári Leány
iskola Értesítője az 1900-1901. tanév végén. Az iskola negyedszázados múltjára való visz- 
szapiHántással közli: N. Nemessányi Adél igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyomdája. 
Újvidék, 1901, 71.
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EGYÜTTHATÁS: JÓZSEF ATTILA ÉS KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐ BEFOGADÁSTÖRTÉNETE A SZERBIAI 

MAGYAR IRODALOMBAN1

Co-effect: The History ofA ttila  József and Dezső Kosztolányi ’s 
Reception in Hungárián Literature in Vojvodina

Kosztolányi Dezső és József Attila életművének (köteteinek, szövegeinek, képvilágának, po
étikai eljárásainak), életrajzának szerbiai befogadástörténete párhuzamos hatásvonalakat raj
zol. A jugoszláviai/szerbiai magyar irodalom mindkét klasszikus estében érzékenyen reagál 
az életrajzi vonatkozásokra, fordulatokra. Az életmű, a két szövegvilág recepciója a „modern” 
és a „periféria” fogalompárja köré rendeződik. A dolgozat a fenti csomópontokat körüljárva 
kísérli meg értelmezni József Attila és Kosztolányi szerbiai magyar nyelvű olvasatait.

Kulcsszavak: befogadástörténet, szerbiai magyar irodalom, József Attila, Kosztolányi Dezső, 
biográfia, modem, periféria.

A Vajdaságban megjelenő Kosztolányi-kötetek széleskörű olvasóréteget 
céloznak meg a diákoktól a publicistán, a nyelvművelőn, a tanáron át az 
irodalomtudósig, az empirikus olvasótól a mintaolvasóig (ECO 1995). Re
gényei közül az 1954-ben Újvidéken megjelenő Pacsirta kerül a fókuszba. 
Kiadatlan művei egy évtized múltán Szabadkán látnak napvilágot az elköte
lezett Kosztolányi-kutató, Dévavári (Dér) Zoltán járulékos szövegeivel. Az 
általános iskolák hetedik osztálya számára készít novellaválogatást Bori Imre 
1988-ban a Tankönyvkiadó magyar házi olvasmányainak a sorában.2 1990-

1 A tanulmány „A testvérünk voltál és lettél apánk” -  József Attila és Kosztolányi Dezső. 
Költők és koruk konferencia IV. elnevezésű tanácskozáson hangzott el 2011. szeptember 
17-én Szabadkán.

2 Kosztolányi Dezső: A léggömb elrepül. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Bori 
Imre. Újvidék, Tankönyvkiadó Intézet, 1988.

mailto:csapo@eunet.rs
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ben budapesti-újvidéki vállalkozás Kosztolányi nyelvművelő írásainak a be
gyűjtése.3 2004-es keltezésű a Tere-fere c. Kosztolányi-gyűjtemény, amely 
az író publicisztikai opuszát prezentálja, az 1923-1926-ban a Bácsmegyei 
Naplóban megjelent cikkeket teszi hozzáférhetővé. Már ezekben a kötetek
ben is kulcsfogalom Szabadka, a periféria, hiszen a szülővároshoz kötődő 
müvek, szövegek jelennek meg Vajdaságban.

Kosztolányi és a család. Dévavári Zoltán 1972-től kezdődően publikálja 
az Üzenetben azokat az írásokat, dokumentumokat, amelyek a költő magán
életi, családon belüli helyét, kapcsolatait árnyalják. Különösen jelentősek 
azok a publikációk, amelyek már 1975-től informálnak a Csáth Gézához fű
ződő testvéri viszonyról, a testvérmentési kísérletek felelősségéről. Dévavári 
Zoltán jóvoltából három kötetnyi családi levelezés (Életjel Miniatűrök 21, 
42, Életjel Könyvek 39) is publikussá válik, de Kosztolányi levelezése ol
vasható a szabadkai 7 Nap hetilapban és az Üzent c. folyóiratban is. Bogdán 
József könyvében4 a Kosztolányi-relikviák eddig ismeretlen dokumentuma
it, verseit, tárgyi emlékeit tárja az olvasók elé.

Dévavári Zoltán, Virág Gábor, Magyar László, Kalapis Zoltán, Farkas 
Zsuzsa, Szabó József publikációi nyomán tovább bővülhetnek ismereteink a 
Kosztolányi-család tagjairól: elénk lép az apa, a főgimnáziumi tanár Kosz
tolányi Árpád, az anya, Kosztolányi Árpádné Brenner Eulália, a költő öccse, 
Dr. Kosztolányi Árpád, az orvos, a költő húgocskája, Kosztolányi Mariska, a 
nagyapa, Kosztlányi Ágoston, valamint olvashatunk a Kosztolányi-rokonság 
topolyai és adai jelenlétéről.

A periféria. A Kalangya c. újvidéki irodalmi folyóirat Kosztolányi-szá- 
mot jelentet meg. Az 1936-os évfolyam márciusi száma az elmúlás költő- 
jeként és a forma misztikusaként mutatja be a Szabadkáról elszármazott 
művészt. A periféria hazafogadja fiát. Az emlékszámot megelőzően Csuka 
Zoltán hívja föl a figyelmet Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei
re5, 1937-ben pedig Műnk Artúr idézi föl a beteg költő utolsó napjait.6

A szerbiai magyar Kosztolányi-szakirodalom monografikus kiadványai 
az életműnek a Szabadkához kapcsolódó szálait erősítik. Dévavári Zoltán a

-1 Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Válogatta és sajtó alá rendezte Réz Pál. Budapest, Új
vidék, Szépirodalmi Könyvkiadó, Fórum Könyvkiadó, 1990.

4 Bogdán József: A Kosztolányi család közelében. Szabadka, Grafoprodukt, 2004.
5 Csuka Zoltán: Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei. 1907-1935. = Kalangya, 

1935., nov.. 6. sz . 401-480. p
0 Műnk Artúr: A beteg Kosztolányi. = Kalangya, 1937., aug-szept., 5-6. sz, 199-208. p.
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költő önképzőköri éveiről ír egy nagyobb lélegzetű tanulmányt 1970-ben7, 
majd 1980-ban8 azokat a tanulmányokat, kritikákat, dokumentumokat gyűj
ti egybe, amelyek Kosztolányinak a rokonhoz, a pályatárshoz, a régió egy 
másik különc alakjához, „az ikercsillaghoz”, Csáth Gézához fűződő emberi 
és alkotói kapcsolódási pontjait kutatják, rögzítik. Dévavári harmadik köte
tének, akár az elsőnek, beszélő címet adott. A szülőföld és költőjében (1986) 
olyan, Kosztolányiról szóló írások kaptak helyet, amelyek rávilágítanak a 
költő szabadkai háttérműhelyének fontos mozzanataira. 1985-ben az otthon 
fogalomkörét a „motiváló” jelzővel bővíti Dévavári. Herceg János „perma
nens szoIgálat”-ról ír, amikor költő és régió viszonyára mutat rá.

Miben mutatkozik meg a magyar irodalom szemszögéből (peremvidék
nek tekintet régióhoz fűződő permanens kapcsolat Kosztolányi esetében?

A gyermekkor „régen elsüllyedt mennyország”-ként (JUHÁSZ 1975) je
lenik meg. A diákévek kezdő lépései a szabadkai gimnázium önképzőkörét, a 
szabadkai ifjúkori szerelmeket (Lányi Hedvig, a Fecskelány) jelentik a szer
biai magyar olvasó számára. Az irodalmi topográfia felől közelítve Kosztolá
nyi számára Bács-Bodrog Vármegyében Szabadka a kezdő- és kiindulópont, 
a centrum. Amint Bori Imre íija: „A legszűkebb értelemben vett szülőföld 
adta élmények írói pályájának minden szakaszában át- meg átszövik művé
szetét.” A mintaolvasó palettáján Kosztolányi szülővárosán kívül, amely le- 
törölhetetlenül magán viseli „a költő lábnyomait” (KOLOZSI 1975), mind
össze a városhoz közeli Palics(furdő) és Ludas bukkan föl a szerbiai magyar 
olvasó térképén (MAGYAR László 2001). Csordás Mihály 1985-ben fél
reérthetetlenül Szabadkát jelöli meg A szegény kisgyermek panaszainak az 
ihlető forrásaként.

A Kosztolányi-szövegek közül a szerbiai magyar mintaolvasót, vala
mint a szerbiai magyar periodikumokban publikáló kutatót természetszerű
en az opusznak azok a darabjai érdeklik elsősorban, amelyek kapcsolódnak 
Bácskához.

Regényei 1969-ben Kiss Ferenc a Pacsirta c. regényre hívja fel a 7 Nap 
olvasóinak a figyelmét. 1971-ben az Üzenetben ír tanulmányt ugyanerről a 
műről. Bori Imre ugyanebben az évben Kosztolányi regényivei foglalkozik 
a Hídban. Kiss Dénes 1975-ben sajátos metamorfózist emleget, amikor a 
Pacsirtát „a szegény kisgyermek” késői megtestesítőjének tekinti. A követ

7 Dér [Dévavári] Zoltán: Az első műhely. = Híd, 1970., 9. sz., 1002-1018. p.; Hfd, 1970., 
10-11. sz., 1124-1139. p.

8 Dévavári Zoltán: Ikercsillagok. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza. Újvidék, Fórum Könyv
kiadó, 1980.
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kező a regények sorában az Édes Anna, amelyet Krausz Magdolna elemez a 
Tanulmányokban 1975-ben. Ugyancsak 1975-ben rögzíti olvasói meglátásait 
Kiss Ferenc az Aranysárkányvó\. Kosztolányi regényeinek lelkes, szakértő 
olvasója Juhász Erzsébet. Az Édes Annáról a Nero-regényről és a Pacsirtáról 
közli meglátásait a Hungarológiai Közleményekben és az Új Symposionban 
1976- 77-ben. Beszédes Valéria az Oktatás és Nevelésben a Pacsirta középis
kolai házi olvasmányként történő feldolgozásához nyújt módszertani mintát 
a tanároknak. Vass Éva az Édes Anna effektusait és utalásrendszerét kutatja. 
Az Aranysárkányból készült rádióregényt Borbély János és Fehér Katalin 
ismerteti 1985-ben. Ugyanekkor Király István az Üzenetben a személyiség
válság regényeként hívja föl a figyelmet az Aranysárkányra. A  szerbhorvát 
nyelvre fordított Pacsirta fordítástörténeti tanulságait Papp György ismerteti 
a Hídban, 2001-ben pedig Predrag Cudic az Üzenetben. Bori Imre 1985- 
ben ismét a Néró-regényt aktualizálja. Barabás Judit ugyanebben az eszten
dőben a Pacsirtái különböző életstratégiák regényeként mutatja be. Juhász 
Erzsébet újból megszólal 1985-ben, ezúttal az Édes Anna képrendszere 
foglalkoztatja. A kilencvenes években Utasi Csilla jellemzi Kosztolányi re
gényírását, Bodnár György tipizálja az író regényeit, Juhász Erzsébet pedig 
a távolságtartások rendszerét vizsgálja a Pacsirtában. A kilencvenes évek 
második felében Herbut Anikó (1997) és Szilágyi Zsófia (1998) elemzi az 
Aranysárkányt, Franc Klaudia (1998) Édes Annában a lázadó robot minta
képét véli felfedezni. Az utóbbi értelmezések azért különösen fontosak, mert 
fiatal alkotók irodalmi pályázatra készült munkái. 2002-ben Harkai Vass Éva 
Kosztolányi Néróját aktualizálja, Arany Zsuzsanna pedig három évvel ké
sőbb a Mostoha népmeséi motívumainak a funkcióját értelmezi.

A hetvenes években a Kosztolányi-novella is aktuálissá válik. Az Esti Kor
nél határhelyzetei iránti fogékonyság jellemzi a szerbiai magyar olvasót. Hu- 
bert Éva az Esti-novellák motívum- és eseményrendszerét vizsgálja. A nyolc
vanas évek első felében Jósvai Lívia Esti Kornél ars poeticáját értelmezi, Piszár 
Ágnes az említett novellaszövegek elbeszélői eljárásait, Thomka Beáta a redu
kált létélmény formáit, Utasi Csilla pedig az elbeszélések tudatalatti rétegeit 
körvonalazza. Ebben az időszakban elemzik Kosztolányi novelláinak alkotói 
szemléletét, szövegnyelvészeti és narratív jellemzőit is. A kilencvenes években 
további novellaelemzések készülnek. Bányai János 2001-ben kisprózáit jel
lemzi. Laza Lazic ugyanebben az évben Kosztolányi Esti Kornélját szuperior, 
európai szintű műalkotásként értékeli, amely „a két világháború közötti közép
európai értelmiségi és polgári szellemiség tükre” (LAZIC 2001: 219).

Kosztolányi prózáját a magyar irodalom kontextusában is vizsgálják. A 
Kosztolányi és Krúdy prózaszövegeit összehasonlító újvidéki tanácskozás
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publikációi a Hungarológiai közleményekben az Esti Kornél- és Szinbád 
-novellák rokon vonásait, kapcsolatait tárják föl műfaj, szerkezet, világkép, 
élet és halál szemszögéből. Kosztolányi és Csáth szövegeinek párhuzama is 
adott, Pozsvai Györgyi foglalkozik ezzel 1987-ben és 1993-ban a  Híd, majd 
az Új Symposion lapjain. 2002-ben a (poszt)modem nyomvonalán haladva 
Dobos István Esterházyval, Thomka Beáta pedig Tolnai Ottóval hozza ösz- 
szeföggésbe a Kosztolányi-prózát.

1975-ben Lévay Endre Szabadka után nyomoz Kosztolányi költészeté
ben. Szabadka költészetformáló kontextusát kutatja még Csordás Mihály és 
Harkai Vass Éva a kilencvenes évek elején. Kosztolányi versei közül a Ha
lotti beszéd, kötetei közül a Meztelenül szabadversei, A szegény kisgyermek 
panaszai, a Négy fa l között, a Számadás stíluselemei foglalkoztatják a szerbi
ai magyar mintaolvasót. 2004-ben a posztmodem felé kacsingatva lírájának 
játékos attitűdjét aktualizálja Burány Ágota az Üzenetben.

A drámaíró Kosztolányi ugyancsak 1975-től, a művész születésének 90. 
évfordulójától számítva kezdi foglalkoztatni a szerbiai magyar mintaolvasót 
Lótuszevők c. ifjúkori drámájának keletkezéstörténete mellett nagy érdeklő
dést váltanak ki Kosztolányi színházi írásai (Színházi esték 1978).

A többkultúrájú régió Kosztolányi-olvasója számon tartja a más kultúrák 
iránt érdeklődő művész megnyilvánulásait. Herceg János a fiatal Kosztolá
nyi és „egy nyurga szerb fiú”, Veljko Petrovic kapcsolatát taglalja a 7 Nap
ban. Sava Babic Danilo KiS Kosztolányi-vonatkozásairól ír az Üzenetben. 
A 7 Napban számol be Dévavári Zoltán az utazó Kosztolányi olaszországi 
és bécsi élményeiről. Varga István 1975-ben Thomas Mann és Kosztolányi 
kapcsolatáról ír az Üzenetben. Ugyanezt a témát kutatja Kunkin Zuzsanna 
1993-ban. Rónay László 1986-ban a költő és a kortársi világirodalom kap
csolódási pontjait tárja föl. Thomka Beáta Kosztolányi Edgár Poe-élményét 
boncolgatja ugyanekkor. Mák Ferenc a költőnek az orosz messiásokhoz fű
ződő kapcsolátról ír 1990-ben. Csányi Erzsébet a 21. században Shakespeare, 
Jan Knott és Virginia Woolf nevét és művészetét rendeli a Kosztolányi-opusz 
mellé befogadástörténetünkben.

Az idegen nyelvi hatásokat elszenvedő olvasói kontextus számára Koszto
lányi nyelvvédő, nyelvművelő írásai is folyamatosan aktuálisak, mintaszerűek. 
Kosztolányi „a szó művésze“ (TAKÁCS 1985), nyelvművelő (PAPP 1985), 
a nyelv tudósa (PENAVIN 1985), a szavak virtuóza (VUKOV1CS 1985). 
Kosztolányi és az anyanyelv viszonyával, nyelvszemléletével foglalkozik még 
Pomogáts Béla (1993) és Sándor Klára (2001) az Üzenetben. Egy év múlva 
Radics Anita a költőnek a magyar nyelvművelés történetében betöltött szere
pét vizsgálja. Láncz Irén 2003-ban Kosztolányi és a nyelv kapcsolatáról ír.
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Kosztolányi a vajdasági magyar olvasó tudatában az irodalom tudósaként 
is jelen van. Vajda Gábor a művész irodalomesztétikai gondolkodását vizs
gálva a kérlelhetetlen, kegyetlenül pontos látleletek megfogalmazójaként 
jellemzi az írót (VAJDA 1985).

Kosztolányi Dezső a bácskai kultúra gazdagítója. Dévavári Zoltán ad hírt 
arról, hogy Kosztolányi Csáth Gézával és Fenyves Ferenccel karöltve Előre 
címen lapot szerkeszt.

A hírlapíró Kosztolányira Németh István hívja föl a figyelmet a Magyar 
■Szóban 1985-ben. A nyolcvanas években foglalkozik Herceg János a Kalan
gya és Kosztolányi viszonyával, Pató Imre pedig az Őrtűz Kosztolányi képé
vel. 2003-ban Bordás Győző a Kalangya Kosztolányi-számának a hasonmás 
kiadása okán kapcsolódik Herceg János írásához.

A modern alkotó. A Kosztolányi-szöveg meghatározó szövegszervező 
elve az irónia. Bognár Antal Kosztolányi „hatodik érzékét” emeli ki, ami
kor egybeveti Kosztolányi Petőfi Sándorka c. novelláját Illyés Gyula Pe- 
tőfi-könyvének az egyik fejezetével. Pomogáts Béla 1975-ben a Bácska c. 
novella ironikus ívelésére hívja föl a figyelmet.

Mások Kosztolányi költészetének modem hangvételéről írnak. Danyi 
Magdolna /I bús férfi panaszait, vizsgálva (DANYI 1972, 1995) a minden
napi beszédet megidéző struktúra-szituációkat tartja jellemzőnek, amikor a 
Kosztolányi-vers egyik alapvető formájaként emeli ki az elbeszélő és a meg
szólító versmodellt. Bányai János ugyanezt a mozzanatot, az élőbeszéd-sze
rűség stilisztikai erejét Kosztolányi novelláiban is felfedezni véli.

Bori Imre Kosztolányi-monográfiája (1986) egyszer s mindenkorra meg
szilárdítja irodalmunkban a modem alkotó pozícióját. Pomogáts Béla 1996- 
ban már „a posztmodem irodalom hőseként” aposztrofálja Kosztolányit. Eh
hez a véleményhez kapcsolható Bányai János Kettőshang. (Tandori) Dezső 
(Kosztolányi) Dezsőt olvas (2005) c. írása az Üzenetben.

József Attila szerbiai kiadású magyar nyelvű könyveinek nem túl hosszú 
sorát a Híd Könyvtár 10. kötete nyitja 1940-ben. „A József Attila-fíizet kü
lön érdekessége, hogy az első darabja a költő műveiből készült válogatások
nak...” (BORI 1975: 66) A harminc oldalnyi versválogatás hasonmás kiadá
sa 1980-ban jelenik meg a Híd. valamint az újvidéki Magyar Nyelv. Iroda 
lom és Hungarológiai Kutatások Intézetének közös kiadásában. József Attila 
összes versei és műfordításai (Újvidék. 1952) bő ötszáz oldalon a Forum 
Könyvkiadó elődének, a Testvériség-Egység Könyvkiadónak az impozáns 
vállalkozása. A Fórum Könyvkiadó ’96i -ben Külváros! éj Noć predgrađa 
címen egy 123 oldalas kétnyelvű verseskötetet bocsát az érdeklődők rendel
kezésre. József Attila verseinek fordítója Danilo Kiš. Ennek egy harmioncöt
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oldalra redukált hasonmás kiadása lát napvilágot 1988-ban ugyancsak a Fó
rum Könyvkiadónál. 2005-ben a Fórum gondozásában egy 149 oldalra bőví
tett változata jelenik meg a fenti kötetnek.

A modern alkotó. Pastyik László nyomán tudjuk, hogy, József Attila a mi 
tájainkon, szűkebb hazánkban, Bácskában és Bánátban sohasem fordult meg. 
Neve a jugoszláviai magyar irodalomban először mégis több mint fél évszáza
da, pontosabban 52 éve merült fel. A szabadkai Bácsmegyei Napló 1928. évi, 
karácsonyi számában három József Attila-verset közölt A költő jelenlétét a 
jugoszláviai magyar irodalomban ettől a dátumtól számíthatjuk.” (PASTYIK 
1981:281) Pastyik László feltételezése szerint az ifjú, baloldali költő avantgarde 
verseivel és a többi itt publikált, kizárólag magyarországi szerző szövegeivel a 
Bácsmegyei Napló szerkesztősége élén Fenyves Ferenccel Szentelekyéknek a 
Vajdasági írásban közzétett, a kisebbségi írók értékeit bemutató Új Arcú Ma
gyarok rovatát kívánta ellensúlyozni. A centrum üzenete ez a perifériának?

A Bácsmegyei Napló a költő haláláról is megemlékezik. Amint Pastyik 
Lászlónál olvasható, Sz. M. szignóval jelenik meg egy írás Vadvirágcsokor 
József Attila sírjára címen (PASTYIK 1981). A szerző kilétére nem derül fény. 
Az ismeretlen méltató írásában Ady-allúzióval jellemzi az újító sorsát, meg 
nem értettségét: „ő t is, mint annyi más művészt az utóbbi két évtizedben, a 
magyar ugar csőszei perbe fogták, mellőzték, félretaszították.” (Sz. M. 1937)

Az 1937-es Híd nekrológjában Stem Emil ugyancsak adys hangulatban 
„új magyar kínok bárójaként” emlegeti József Attilát, aki „hetykén daloló 
legényeként a „nincsen apám se anyám” robajával tör a huszadik század 
magyar költészetébe, s természetesen a Híd irányultságának megfelelően 
„szépet és jót akart a magyar népnek”. Pató Imre Híd-repertóriumából tud
juk, hogy Stem Emil 1940-ben Fekete Béla álnéven egy kétoldalas esszét ír 
József Attiláról, valamint ismerteti József Jolán biográfiáját (PATÓ 1976). A 
Kalangya csak Herceg János könyvismertetőjét közli 1940-ben József Jolán: 
József Attila élete c. könyvéről. Vajon a magát centrummá lényegítő periféria 
(Bácska) válasza-e ez a kisebbségi lét okán lefokoz(ód)ott centrumnak?

A szerbiai magyar olvasó József Attila-képének korai darabja a Párizsban 
élő Fejtő Ferencnek, a közeli barátnak könyvnyi tanulmánya József Attila, 
az útmutató (1951) címmel, amely József Attila költészetének újító hatása 
mellett annak ars poeticájával, költészetének jellemzőivel foglalkozik.

A vajdasági magyar irodalom első szakértő József Attila-értelmezője B. 
Szabó György, József Attila 1952-es összes verseinek és műfordításainak 
a sajtó alá rendezője. Bányai János szerint „Külön kutatás tárgya lehet B. 
Szabó Györgynek a vajdasági magyar József Attila-recepció és kultusz ki
alakításában vállalt szerepe...” (BANYAI 2011: 1)
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Az ötvenes évek végén (1959) elkészül Bori Imre József Attila monográ
fiája is. Kivételes jelentőséget tulajdonít József Attila költészetének, amelyet 
Bányai János szerint evolúciós és referencialista szempontból vizsgál (BA
NYAI 2005). A referencialista nézőpont József Attila életrajzának és költé
szetének egybefonódását feltételezi. Bányai az utóbbiban a pozitivista iroda
lomtudomány hagyományának a működést véli felfedezni, hozzátéve, hogy 
Bori ezt végül mégis meghaladja, amikor „...a szoros olvasás módszerét 
alkalmazó interpretációiban eltávolodik a közvetlenül referenciális olvasás 
gyakorlatától, fogalomhasználatában pedig a hivatalossá tett József Attila- 
értelmezések szótárától.” (Bányai 2005: 355) Bori Imre József Attila-olva- 
sása és polémiája folyamatos. Ezt jelzi a Major Nándorral folytatott //w/béli 
vitája József Attila egyik költői képéről, amelyet Bányai János a vajdasági 
magyar irodalom és a Híd esztétikai megújulása, modernizálása szempont
jából is fontosnak tart: ”Ez a vita tekinthető a vajdasági magyar irodalom 
háború utáni történetében az első részben ideológia- és politikafuggetlen, a 
szó igazi értelmében „irodalmi” vitájának, aminek, ha nem is közvetlenül, de 
közvetetten mindenképpen szerepe lesz mind a Híd folyóirat szerkesztéspo
litikájának átalakításában, mind a később jelentkező irodalmi nemzedékek 
fogadtatásában.” (BÁNYAI 2011: 2) Bori Imre és József Attila kapcsolat- 
rendszerében a mintaolvasót elmélyültség és rendszeresség jellemzi. Soro
zatosan/időnként sorozatban jelennek meg a költőről írt tanulmányai, esszéi, 
jegyzetei, emlékezései a különböző vajdasági magyar napi- és hetilapokban, 
folyóiratokban. „Rendszeresen ír és mindig kritikusan a József Attila-filo- 
lógia új eredményeiről, és máig időszerűen jelöli ki József Attila helyét a 
magyar történeti avantgárd irodalmi törekvései között.” (BÁNYAI 2011: 2)

Gerold László szerint József Attila szellemisége „...versei és tanulmány
töredékei erjesztő magként hullottak a vajdasági irodalom megújhodását és 
átértékelését célzó mozgalomba...” (GEROLD 1981: 275) segítve az 1961. 
december 21-én induló Ifjúság c. hetilap irodalmi, kritikai, művészeti mel
léklete, a Symposion köré tömörülő modem szemléletű nemzedék hagyo
mánytörő irányultságát.

Az Új Symposion mintaolvasóját a hatvanas évek végétől a hetvenes, 
nyolcvanas éveken át József Attila költészetének formai és gondolati ellen
tétpárjai, szabad versei, Ócfójának indulatmenete, esztétikai töredékei, verse
inek természettudományi háttere foglalkoztatja.

Az Új Symposion mellett az Üzenet, a Híd és a Hungarológiai Közle
mények közli rendszeresen a különféle, szakszerű olvasói meglátásokat. A 
Hídban a költő daltípusaira, költői sorsának lélektani hátterére, a klasszikus 
pszichoanalízis kontextusára reflektálnak a különféle olvasatok. A Hunga
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rológiai Közleményekben a költő szürrealizmusával, verseinek szemantikai 
vizsgálatával, a groteszk József Attila-i változatával, a modem prózával egy- 
befútó képvilágával, Fejtő Ferenc József Attila-értelmezéseivel foglalkozó 
szakolvasatok kapnák helyét.

A szabadkai 7 Nap hetilap és az újvidéki Magyar Szó napilap a jubileumi 
emlékezések, aktualizálások és a biográfia színtere.

Miben is rejlik József Attila modernsége? Hózsa Éva válasza a kilenc
venes években: „Költészete ma is eleget tesz a modernség kritériumá
nak, sokszínűségében válik modernné.” (HÓZSA 1995: 274). Ezt igazolja 
befogadástörténetünk is.

József Attila jelenléte a szerbiai magyar „iskolai kultúrában” az ötvenes 
évek elejétől datálható. A hogyan tanítani József Attila verseit kérdésére első
ként B. Szabó György keresi a választ a Népoktatásban 1952-ben. A hetvenes 
években Bori Imre teszi közzé az Oktatás és Nevelésben verselemzési mintáit 
(Tiszta szívvel, Reménytelenül). Bányai János szerint „József Attila a vajdasá
gi magyar tankönyvek egyik legtöbbször emlegetett és idézett szerzője” (BÁ
NYAI 2011: 2). Nem volt ez mindig így. 1987-ben, a költő halálának ötvene
dik évfordulóján a Magyar Szó Kilátó c. kulturális, irodalmi melléklete fel
hívást intéz a vajdasági általános és középiskolai magyartanárokhoz, hogyan 
tanítani József Attila verseit. A reagálások: „örökségnek csak a név marad?” 
(DANCSÓ 1987:13) „alig tanítjuk” az általános iskolában (BAJIC 1987:14). 
1991-ben Mészáros Etelka József Attila Altató c. versének a III. osztályos 
óravázlatát közli a Misao-Gondolat c. többnyelvű pedagógiai szaklapban. 
Ugyanekkor a Magyar Szó egy olyan zrenjanini vitaestről ad hírt, amelyen 
felmerül a kérdés „Mi történt József Attilával?”, vagyis a közvélemény szerint 
költészete nincs kellő mértékben jelen a magyar nyelv és irodalom oktatásá
nak a tanterveiben. 1998-ban Szabó Hajnalka József Attila Isten-élményének 
a megértéséhez nyújt támpontokat az Uj Kép c. pedagógiai szaklapban. Hét 
évvel később Lőcsei Péter teszi fel a kérdést, lehet-e értelmező szótár, kom
munikációs szakadék nélkül tanítani József Attilát a középiskolában, kialakít- 
ható-e a tanulókban egy saját, önálló, (meg)értő József Attila-olvasat.

Csáky S. Piroska a magyar állománnyal is rendelkező vajdasági magyar 
közkönyvtárak és iskolai könyvtárak egy része által megküldött adatokból 
megállapítja, kevés első kiadású József Attila-kötet lelhető fel könyvtáraink
ban (CSÁKY 2005). A vajdasági kiadások viszont még elérhetőek az állomá
nyok egy részében. A kötetek kölcsönzéséről nincsenek adatai. Nem tudjuk 
tehát teljes bizonyossággal, élnek-e a szerbiai magyar olvasók az olvasás le
hetőségével, avagy József Attila kötetei is „ugarolt állapotban” húzzák meg 
magukat, akár a költő verseinek várakozó attitűdje.



Tanulmányok, Újvidék, 2011.44. füzet, 60-70. 69

Kosztolányi Dezső és József Attila kapcsolatára utalva írja Hózsa Éva: „A két 
különböző múltú költőt -  bár meglepőnek látszik -  szorosabb szálak kötötték 
össze, mint bármely más képviselőjét ennek a két nemzedéknek. Ez mindenek
előtt 1932 után, majd legfőképpen a kései termésekben észlelhető. Egyetlen igaz 
szerepet vállaltak a „lanyha semmiben”: a költő szerepét. Egy célért lelkesültek: 
a személyiség kiteljesedéséért. Összekapcsolja őket a várakozás és a reményte
len remény, valamint a semmiről szóló énekek sora.” (HÓZSA 1994: 577) 

Afentieketerősítiakétköltőegyüttható szerbiai magyar befogadástörténete 
is, amit a biográfia, a modern és a periféria csomópontjain haladva szeret
tünk volna megrajzolni.
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CO-EFFECT: THE HISTORY OF ATTILA JÓZSEF 
AND DEZSŐ KOSZTOLÁNYID RECEPTION IN 
HUNGÁRIÁN LITERATURE IN VOJVODINA

The reception of Dezső Kosztolányi and Attila Józsefs oeuvres (volumes, 
texts, imagery and poetic methods) and biographies draws horizontal lines of 
influence. Yugoslav/Serbian literature sensitively responds in both of these 
classic writers to their biographical aspects and turns of life. The reception 
of the oeuvres and the two textual worlds settles around the concept pairs 
of “modem” and “periphery”. The paper takes on the interpretation of the 
Hungarian readings in Serbia of the works written by Dezső Kosztolányi and 
Attila József approaching them from around these two crucial points.

Keywords: history of reception, Hungarian literature in Vojvodina, Attila 
József, Dezső Kosztolányi, biography, modem, periphery
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AZ ISMERETTERJESZTŐ SZÖVEGEK 
ÉRTŐ OLVASÁSA

Comprehensive Reading o f  Educational Texts

Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával megalapozhatjuk a hatékony, önálló ismeret- 
szerzés kompetenciáját. A különböző tantárgyak tananyaga (a tankönyvi szövegek) jórészt 
e szövegtípusra épül, így az ilyen típusú szövegek olvasása lényeges kutatási probléma. A 
PIRLS-vizsgálat során a magyar tanulók jobban teljesítettek az élményszerző szövegek meg
értésében, mint az információszerzőkében. A dolgozat a probléma analízise során felvázolja a 
tankönyvi (ismeretterjesztő) szövegek megértésének szempontrendszerét. Mivel a szövegértés 
foka -  több tényező mellett - a szöveg típusától is függ, az alapos retorikai, műfaji ismeretek 
(a leggyakoribb szövegstruktúrák) és konvenciók közvetlen tanítása -  az ez által érvényesülő 
transzferhatás - nélkülözhetetlen. Az önszabályozó tanulás során a kritikai, bíráló olvasás az 
RWCT fejlesztő program keretein belül, az RJR-modell egyes fázisaiban alkalmazott mód
szerek, eljárások által fejleszthető. A tanulmány feltérképezi az ismeretterjesztő szövegek értő 
olvasását segítő lépéseket.

Kulcsszavak: ismeretterjesztő szöveg, szövegtípus, transzfer, olvasási stratégia, a szövegértés 
fejlesztése.

A képességfejlesztő és problémacentrikus irodalomtanítás célja az olva
sóvá nevelés. Az új évezred iskolájának egyik legfontosabb teendője az in
formációk és információ-hordozók közti tájékozódási képesség kialakítása, 
fejlesztése, amelynek alapvető eszköze, ugyanakkor feltétele az olvasás. Az 
olvasás megkedvcltetésébcn, az olvasás iránti érdeklődés felkeltésében leg
erősebb motiváló tényezőként a szöveg megértését kell tekintenünk.

A szövegértés szintjeit többféle szempontrendszer alapján is elkülönít
hetjük. A nemzetközi szakirodalomban az információk kiválasztását és az
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egyszerű kapcsolatok felismerését sorolják az első szintre. Az információk 
lokalizálása, a szöveg tartalma és a meglévő tudás összevetése a második; 
a kapcsolatok keresése és a szöveg rendezése a harmadik szinten áll. Ennél 
mélyebb tudást jelent a következtetések levonása és az értelmezés, valamint 
az ötödik szinten álló összehasonlítás, kritikai értékelés és a reflektálás ké
pessége. (BORONKAI2005)

Az olvasástanítás nem öncél, hanem megismerési eszköz. Más az olvasás 
értelme, célja ismeretterjesztő szövegek esetében, és más szépirodalmi mű
vek olvasásakor. Az életkori befogadóképességnek megfelelő ismeretterjesz
tő szövegek feldolgozásával -  a könyvtárhasználat alapismereteivel együtt -  
megalapozhatjuk az önálló ismeretszerzést, ismeretbővítést. Ezáltal lehetővé 
válik a hatékony, önálló tanulás kompetenciájának kialakítása.

Ilyen értelemben az olvasásnak eszközjellegű tudásként kell funkcionál
nia. Ha elfogadjuk azt, hogy a szövegértés meghatározza a feladatmegér
tést, amire a tanulás folyamata épül, akkor az összefüggések vizsgálata az 
ismeretterjesztő szövegben különösen fontos, hiszen a különböző tantárgyak 
tananyaga jórészt e szövegtípusra épül. Amíg egy narratív szöveg összefüg
géseinek a megértése lényeges a tanulság megfogalmazásához, vagy fejlet
tebb fokon az írói szándék megértéséhez, addig az ismeretterjesztő (tudo
mányos) szövegben az összefüggések felismerése nélkülözhetetlen az adott 
tudomány részleteinek megértéséhez, problémák továbbgondolásához és 
megoldásához. Ezért fontos az ilyen típusú szövegek olvasásának kutatása. 
A jelen tanulmányban az ismeretterjesztő szövegnek mint szövegtípusnak 
a jellegzetességeit, szövegértő olvasásának a nehézségeit, buktatóit, annak 
fejlesztési lehetőségeit térképezem fel -  az általános iskola alsó tagozatán - , 
kitérve természetesen az eddigi vizsgálódások eredményeire is.

A tanulók szövegértési teljesítményét mérő nemzetközi és magyarországi 
kutatások a következők: a PISA-felmérések, a MONlTOR-vizsgálatok, az 
OKM (Országos kompetenciamérés), a PIRLS-vizsgálat stb.

Az IEA (International Association for the Evaluation of Education 
Achievement -  Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasá
ga) Nemzetközi Szövegértés-vizsgálata (Progress in International Reading 
Literacy Study -  PIRLS) nemzetközi szinten összehasonlító adatokat szol
gáltat az általános iskola 4. osztályos tanulóinak szövegértési képességeiről.

A PIRLS 2006-os vizsgálatát a tanulók véletlenszerűen kiválasztott, repre
zentatív mintáján végezték el a felmérést. A kutatás tartalmi kerete az olvasás 
célja alapján megkülönböztet élményszerzés és információszerzés, -felhasz
nálás céljából íródott szövegeket. A legtöbb ország esetében lényeges elté
rés tapasztalható a két olvasási cél mentén kialakult átlageredmény között, a
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PIRLS-skála 500 pontos átlagához képest. A magyar tanulók 16 ponttal jobban 
teljesítettek az élményszerző szövegek (rövidebb elbeszélések vagy hosszabb 
irodalmi művek részletei, amelyhez illusztrációk kapcsolódnak) megértésé
ben, mint az információszerzőkében (természettudományos, földrajzi és út
mutató jellegűekben). Az élményszerző szövegek esetében nincs olyan ország, 
amely Magyarországnál statisztikailag jelentősen jobb eredményt ért volna el. 
Magyarország esetében jobb eredményről beszélhetünk az értelmezés, össze
foglalás és értékelés skálán, mint az információ-visszakeresés és egyenes kö
vetkeztetések esetében. (BALÁZSI-BALKÁNYI-FELVÉGI2006)

A köznapi (pl. az ismeretterjesztő) szövegek gyakorlati célokat szolgál
nak, ezért referencialitás jellemzi őket, denotatív jelentés fűződik hozzájuk. 
Mivel ezek többletjelentést nem hordozó tárgyias szövegek, értelmezésük
höz elegendő a pontos, betűhű olvasat a megfelelő szövegvilág hozzáren
delése alapján. A szövegvilág, azaz a szöveghez hozzákapcsolt tényállások 
összessége vonatkozhat a reális, a tudott, a hitt vagy fiktív világra, de min
denképp önkényesen összerendezett tényállások, események alkotják. A nem 
irodalmi szövegolvasás esetében a befogadó világtudása, valóságmodellje 
tényállásainak felelteti meg a szövegvilágét oly módon, hogy automatikusan 
működésbe lép a szövegbe kódolt elemek megfejtése. (SZIKSZAINE 2004) 

Az alsós korosztályú tanulók többsége élénken érdeklődik az állatok, a 
növények, bizonyos természeti jelenségek, esetleg technikai dolgok (a jár
művek, a fegyverek stb.) és mesterségek iránt. Egyéni olvasmányaikat is 
bekapcsolhatjuk az órákba, feldolgozhatunk egy-egy -  felépítésében, terje
delmében -  megfelelő szöveget.

A narratív szövegekkel ellentétben az ismeretterjesztő (ismeretközlő, 
ismerettartalmú) szövegek tényeket és gondolatokat közvetítenek, melyek 
logikai kapcsolatban állnak egymással. Az általános iskola felső tagozatán 
használatos tankönyvek zöme, a legtöbb középiskolai tankönyv, valamennyi 
felsőoktatási jegyzet és tankönyv ismeretközlő szövegeket tartalmaz egy-egy 
tudományterületnek megfelelően. A pszichológusokat és a neveléstudomány 
művelőit elsősorban az foglalkoztatja, hogy az ilyen típusú szöveg strukturá
lis sajátosságai milyen módon befolyásolják a megértést és az emlékezetben 
való megőrzést. (TÓTH 2002)

A tankönyvi (ismeretterjesztő) szövegek megértésének szempontrendszere a 
következő lehet: 1. a szövegtagolás és a gondolati egységek v iszonya; 2. a szöveg- 
egységek kapcsolata egymással; 3. a mondategész kapcsolata a szövegegésszel;
4. a mondategészek kapcsolódása egymással; 5. a szöveg mondatainak szer- 
kesztettsége; 6. a mondategységek szerkezeti hiányossága; 7. a szöveg aktuális 
tagolása; 8. a mondatrészek zsúfoltsága és telítettsége; 9. a lexikai anyag.
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A megfelelő szintű szövegértés több tényező függvénye, közöttük igen 
lényeges a szöveg típusa, tehát a nyelvi megformáltságukban, szerkezeti 
sajátosságaikban eltérő alkalmazott szövegek megértése különböző fokú. 
(LACZKÓ 2006) Ugyanakkor a szövegtípusok megkülönböztetésének nagy 
jelentősége van, hiszen ezek vizsgálatával árnyaltabb képet kapunk az olva
sásteljesítményről, ugyanis más-más olvasási utat jár be az olvasó a külön
böző szövegek feldolgozása során.

A szövegmegértést vizsgáló tanulmányok szerint az olvasók általában át
tekintik a szöveg szerkezeti mintázatát (szerkezetét), és szelektálják a fontos 
és kevésbé fontos részeket. A gyakorlott olvasók, különösen azok, akik is
merik az adott szöveg műfaji konvencióit is, a szöveg struktúráján kívül ál
talában azt is azonosítani tudják, hogy melyek a legfontosabb részek. Meyer 
az ilyen olvasókat úgy jellemezte, hogy strukturális stratégiával rendelkez
nek, Goltz és Arbnister pedig a fontos részek kiválasztását szinteffektusnak 
nevezte. Sok kutató hangsúlyozta, hogy az olvasásmegértés iskolai tanítása 
nem nélkülözheti az alapos retorikai, műfaji ismeretek és konvenciók köz
vetlen tanítását sem. (ZSIGMOND 2008)

Az átvihetőség, a más helyzetekben való alkalmazhatóság, a transzfer 
fontos, vagyis az, hogy az egyik feladattal vagy szituációval kapcsolatban 
megtanultak befolyásolják a későbbi feladatok megoldását. A hasonló szitu
ációkban azonosítjuk és alkalmazzuk a korábban megtanultakat, transzferál
juk ismereteinket. (SEJTES 2006)

A műfaji tudás a szövegekhez való viszony tudatosulását jelenti. A műfaji 
tudás tanításának a fejlesztés fókusza szerint két irányzatát különböztethet
jük meg:

1. Az első irányzat a szöveg felépítésének bemutatásával a műfajok kö
zötti különbségeket helyezi a középpontba. Inkább a szövegértésre összpon
tosít, vagyis a szöveg fogalomstruktúrájának leképezésére.

2. A másik megközelítés inkább a műfaj funkcionális értelmezéséből 
indul ki. Középpontjában a szövegfeldolgozás, szövegértelmezés áll, azaz 
a szöveg fogalomstruktúráján történő műveletvégzés. (MOLNÁR 2006) A 
szövegekkel kapcsolatos deklaratív tudáselemek ismertetése igen lényeges. 
A szövegek ugyanis azért vannak különbözőképpen felépítve, mert különbö
ző céljaik vannak. Egyes szövegek történeteket mutatnak be, más szövegek 
ismereteket közvetítenek.

Az ismeretközlő szöveg meghatározza tárgyát, ezért rendszerint definí
cióval kezdődik. Ez azért szükséges, mert az ismeretközlő szövegnek egy
értelműnek kell lennie. A szerző gyakran a szó köznyelvi jelentéséből indul 
ki, majd rátér a szó szaknyelvi jelentésének magyarázatára: ez a definíció.
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Azután feltérképezi a fogalmi kört, összehasonlítja a közös nemfogalom alá 
rendelt fajfogalmakat. Végül kiemeli a tárgyalandó fogalmakat, s belefog a 
részletezésbe. Vagyis a definíció szorosan összefügg a felosztás és az össze
hasonlítás műveletével. Ha ismerjük ezt a logikai szerkezetet, könnyebben 
megérthetjük az ismeretközlő szövegeket. (ADAMIKNE 2006)

Öt különböző módja van annak, ahogyan a szerzők megszervezik az is
meretközlő szövegeket. Ha tudjuk, hogy egy szerző hogyan szervezi meg 
a szöveget, akkor tudni fogjuk, milyen információkkal fogunk találkozni a 
szövegben, és ez segít abban, hogy megértsük az olvasottakat. A lehetséges 
szövegstruktúrákat a következő módon vázolhatjuk:

1. számú táblázat

Típus Leírás Erre utaló kifejezések

Leírás/
meghatározás/
példa

A z író a témát úgy írja le, 
hogy felsorolja a jellem ző  
vonásokat vagy példákat ad.

például,
a következő jellem vonások

Időbeli
sorozatosság

A z író az adatokat vagy az 
esem ényeket szám szerinti 
vagy kronológiai sorrendben 
szem lélteti.

Időbeli kötőszók: 
első, m ásodik, következő, 
utolsó, utána, előtte, délben, 
éjszaka, mikor, m indig és 
a nap specifikus időszakai

Ö sszehasonlítás A z író megm agyarázza, 
m ilyen m ódon különbözik  
vagy hasonlít két vagy több 
dolog.

Kontrasztkötőszók: 
más, ellentétben, olyan, 
mint, hasonló, m ásfelő l

O k-okozat A z író felsorol egy vagy több 
okot és annak/azoknak az 
okozatait.

Okozati kötőszók:
Emiatt, h a ... akkor, 
eredm ényeképpen, ezért, mert, 
következésképpen, 
tehát

Probléma-
m egoldás

A z író bemutat egy  
problémát és annak egy vagy  
több m egoldását. E minta 
egyik változata a kérdés és 
felelet forma, am elyben a 
szerző feltesz egy kérdést, 
majd m egválaszolja.

Ellentétes értelmű kötőszók: 
de, habár, bár, m ég, a 
probléma az, hogy/a dilem m a  
az, hogy; a kérdés fel van téve 
és m eg van válaszolva

(ZSIGMOND 2008)
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A narratív szövegekhez hasonlóan az ismeretközlő szövegek is bekez
désekre tagolódnak, csakhogy a kétféle szövegtípusban a bekezdések szer
kezete eltér egymástól. A narratív szövegben akkor történik bekezdésváltás, 
ha az esemény, a jelenet vagy a beszélő megváltozik. További sajátosság, 
hogy a bekezdések terjedelme igen tág határok között mozog. Ezzel szem
ben az ismeretteijesztő szövegben egy-egy téma teljes kifejtése után kerül 
sor a bekezdésváltásra, így a teijedelmi határok kevésbé szélsőségesek. 
(SZIKSZAINÉ 2004)

A bekezdés tartalmaz egy témamondatot, valamint a témamondat kifej
tésére, alátámasztására szolgáló további mondatokat. A témamondat akkor 
marad meg leginkább az emlékezetben, ha egyértelműen leiija a témát, ha 
megfelelő helyen (a bekezdés elején) áll, és az összes további mondat alá
támasztja. A témamondatnak az emlékezetben (a munkamemóriában) való 
megőrzése azért szükséges, mert ez teszi lehetővé a bekezdésben közölt töb
bi információ megértését, a teljes bekezdés tartalmának az összegzését, to
vábbá jelzőingert is képez a bekezdésbeli információ visszanyerésére.

A bekezdés lényegében eszköz egy adott téma köré csoportosuló tartalom 
megszervezésére. A jól felépített bekezdés, amelyben a mondatok logiku
san kapcsolódnak egymáshoz, minden esetben segítségére van az olvasónak. 
(TÓTH 2002)

Az olvasó a szöveg olvasása közben és azt követően is kapcsolatokat lé
tesít a különböző szövegelemek között. Kevesebb kognitív erőfeszítésre van 
szüksége, ha a szövegben explicit jelzések (például utalások, kötőszavak, 
bekezdések) segítik a kapcsolatok kialakulását. De ez nagymértékben függ 
az olvasó előzetes tudásától és az olvasás céljától is.

A tartalom kitérők nélküli megjelenítése, vagyis a szöveg témájának a lé- 
pésenkénti kifejtése különösen fontos mozzanat a megértésben. Témaváltás
kor az olvasás tempója lelassul, a szövegértés pedig azonos háttérfeltételek 
mellett akkor javul, ha a tematikailag összetartozó szövegegységek egymás
hoz közel helyezkednek el.

Emellett gond lehet a szöveg belső logikájának a felborítása -  mely rend
szerint a rövidítő, egyszerűsítő átdolgozás következménye - ,  illetve a gyerekek 
számára a távoli utalások megfejtése. Az sem könnyíti meg a szövegbefoga
dást, ha pl. a végig jelen idejű szöveget a végén a múltra utaló mondat záija.

A mondatszerkezetnek a megértésre gyakorolt hatása az ismeretköz
lő szövegben nem a mondatok összetettségében mutatkozik meg, hanem a 
tagmondatok számában oly módon, hogy a több (névszói állítmányokat tar
talmazó) rövidebb tagmondatban közölt információk megértése nehezebb, 
valószínűsíthetően azért, mert a megjegyzendő információk nem cselekvés
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tartalmat kifejező igékhez, hanem a mondatok alanyához (felsorolt tulajdon
ságok) kapcsolódnak.

A szövegértő olvasás fej lesztése során alkalmazott mondat-, mondattömb-, 
bekezdés-, valamint szövegszintű gyakorlatok a legegyszerűbbtől -  mintami
lyen például a kérdésre adandó válasz, kiegészítés, fogalommeghatározás -  a 
bővebb kifejtést, érvelést kívánó, önálló véleményalkotásra serkentő felada
tokig kell, hogy váltakozzanak.

Nem egyszerűen az algoritmizált képességfejlesztés a feladatunk, hanem 
az olvasási stratégiák kialakítása, melybe beletartozik a stratégiaválasztás 
képessége és más efféle metakognitív és önreflexív tudás és kompetencia 
is. Vagyis kell az egy-egy megértési problémára, részkompetenciára (pl. ok
okozat, összehasonlítás-megkülönböztetés, általánosítás-alátámasztó részle
tek) összpontosító megértési drill, de ez nem elég. Kell olvasási stratégiákat, 
algoritmusokat is tanítani. (ALMASI2003)

Bármilyen algoritmus/stratégia alkalmazása jobb szövegértési produkciót, 
határozottabb fejlődést eredményez, mint annak a hiánya. Valójában annak a 
megtanítása a feladat, hogy tudjuk, mi az, amit nem tudunk, értünk, s azt hon
nan érthetjük meg, hogy tudáshiányunkat honnan s hogyan pótolhatjuk.

Ha az olvasás stratégiai megközelítésével kívánunk foglalkozni, a szakiroda- 
lom az intelligens vagy analizáló olvasást preferálja, elsősorban az ismeretközlő 
témákról szóló szövegekkel kapcsolatban. Ennek a folyamatnak három fokoza
tát választhatjuk (különíthetjük) el, ahol az első feladat megállapítani, miről szól 
a szöveg; ez után a tartalom elemzése következik, amely a szöveg terminológi
áját, kulcsszavait, a szerző állításait, bizonyításait, cáfolatait összegzi; s végül a 
szöveg bírálata marad hátra, amely szintén egy felállított szabályrendszernek, 
olykor sajátos kritériumoknak fog megfelelni. (ADAMIKNÉ 2006)

A kritikai gondolkodás az aktív elme összes funkciójára utalhat. A tanuló 
gyakran túllép az információ utáni kutatás keretein, és az órán tanultakat 
saját élményeivel asszociálja, más műveletekkel veti össze, megkérdőjelezi 
a tanultak igazságát vagy hitelességét, megvizsgálja érvelésének logikáját, 
következtetéseket von le belőle, új példákat teremt meg ennek alapján, meg
oldásokat gondol el az általa felvetett problémákra, megvizsgálja a bennük 
megjelenő okozati viszonyokat stb.

A kritikai, bíráló olvasás a szó szerinti és az értelmező olvasás szint
jeire épülve fokozatosan fejleszthető, alakítható, többek között az RWCT 
(Reading and Writing Fór Critical Thinking -  Olvasás és írás a kritikai gon
dolkodásért) fejlesztő program keretein belül, az RJR- modell egyes fázi
saiban alkalmazott módszerek, eljárások (kognitív térkép -  mapping - , az 
INSERT-módszer és a TTM-technika stb.) által. (PETHŐNÉ NAGY 2005)
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A bíráló olvasást fejlesztő műveletek a következők: 1. kritikai észrevé
telek megfogalmazása (negatívumok és pozitívumok gyűjtése a szöveggel 
kapcsolatban); 2. relevanciák kiválasztása, viszonyítás normákhoz és a való
sághoz (állítások igazságtartalmának megítélése); 3. kapcsolat keresése más 
(irodalmi vagy tudományos) szövegekkel a komplex háttértudás alapján; 4. 
asszociációk keresése; 5. értékelés; 6. reflektálás a szerző állásfoglalásáról 
(véleményalkotás). (BORONKAI2005)

Az ismeretterjesztő szövegek olvasása során célunk a rendszerező képes
ség fejlesztése, melynek összetevői, részkészségei a következők: 1. közös 
sajátosságok keresése, fogalomképzés; 2. definiálás; 3. besorolás; 4. osztá
lyozás (felosztás, tagolás, hierarchikus osztályozás); 5. sorképzés (pl. idő, tér, 
származás, szerkezet, okság stb. szempontjából). (PAP-SZIGETI-ZENTAI- 
JÓZSA 2006) Az analógiás és induktív gondolkodás fejlesztésében szintén 
fontos szerepük van az ismeretközlő szövegeknek.

A szövegolvasás folyamán az olvasó mind magasabb szinten igyekszik 
megkonstruálni a lényeget. Minél magasabb szintű a lényeg, annál nagyobb 
valószínűséggel marad meg az olvasó emlékezetében. (TÓTH 2002)

A tankönyvekben találkozhatunk elbeszélő és leíró típusú ismeretterjesz
tő szövegekkel; szépirodalmi, publicisztikai és tudományos stílusúakkal. Az 
ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával az önálló tanulást alapozzuk meg. 
Emellett a tárgyakról, növényekről, állatokról, jelenségekről szóló leíró szö
vegek elemzése sokat segít a fogalmazástanításban is. Az ismerettartalmú 
szövegek feldolgozásának fontosabb egységei a következők:

1. A szövegbefogadás előkészítése során két dologra kell súlyt fektetni: a 
gyerekek személyes élményeinek felidézésére; b) az információknak a meg
lévő tudásstruktúrához való kötésére, elhelyezésére ebben a rendszerben.

2. A cím. Az ismeretterjesztő szövegek címe általában címkejellegű, azt 
mutatja meg, miről szól majd a szöveg. Nagyobb szövegelemzési rutin meg
szerzése után a cím, a képek és az illusztrációk ismeretében, esetleg néhány 
kulcsadat megadása után a tanulók maguk írják meg az ismeretterjesztő szö
veget. Ugyanakkor a szövegben a bekezdések tartalmának címekkel történő 
összegzése is elősegíti a szövegértő olvasás fejlesztését.

3. A szöveggel való ismerkedés során a néma olvasás túlsúlyára kell tö
rekednünk, azonban ha szükséges differenciálni, a hangos olvasás is alkal
mazható.

4. Minden ismeretlen szót és kifejezést értelmezni kell. Az ismeretgyara
pításhoz ez nélkülözhetetlen. (KERNYA 2002)

5. Az adatkeresés, művelet az adatokkal. Az ismeretterjesztő szövegek 
sémamegterheltsége sokkal nagyobb, mint a szépirodalmiaké. Ez nehezíti a
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befogadást. Az azonban könnyíti, hogy távoli utalások, szabad asszociációk, 
üres mondatok általában alig vannak vagy egyáltalán nincsenek. A tanulók 
számára már az is nagy gond, hogy ezeket az információkat megtalálják, 
kiemeljék a szövegösszefüggésből. Nehéz, ha egy-egy rész aprólékosan fel
sorolt adatai közül hiányzik a kulcsfogalom.

Ugyanakkor a gyerekeknek meg kell tanulniuk a lényeges információ
kat elválasztani a lényegtelenektől. Fontos, hogy a kiemelt adatokat adott 
vagy választott szempont szerint csoportosítani tudják, a csoportokat saját 
gyűjtésük alapján képesek legyenek kiegészíteni. Az adatok közötti logi
kus (felsorolás, rész-egész, nem-faj, ok-okozati) viszony feltárása is lénye
ges előkészítő mozzanat az önálló tanulás képességének a kialakításához. 
(GALGÓCZI 2004)

6. Az algoritmusok kibontása a szövegből. Az ismeretterjesztő szöve
gek (főleg a tudományosabb stílusú, leíró szövegek) haladásának általában 
kötött menete, algoritmusa van. Egy állatról szóló ismertetés menete pl. a 
következő: a) helye az állatvilágban; b) külső, testi tulajdonságai; c) lakó
helye; d) életmódja; e) táplálkozása; f) szaporodása (az utódok gondozása); 
g) esetleges viszonya az emberhez; haszna, kára. Amikor a feldolgozás so
rán a kulcsszavakat azonosítjuk, a tételmondatot kiemeljük, majd mindezek 
alapján vázlatot készítünk, a szöveg haladásának algoritmusát rögzítjük. 
(BORONKAI2005)

7. Szöveg és ábra kapcsolatának felismerése. A képek és ábrák értelmezé
se a szöveg segítségével (pl. összekapcsolásuk, kísérő szöveg, mondat, szó 
aláírása, sorrendbe állításuk stb.). Ábra alapján ismertető megfogalmazása, 
illetve a tárgy használati utasításának elkészítése.

8. Táblázatos formában kapott adatok értelmezése, szöveggé transzfor
málása, vagy fordítva: a szövegbeli információk táblázatos összefoglalása.

9. Törzsszöveg és lábjegyzet együttes használata (párhuzamos olvasása) 
az információkeresés folyamatában. (Ilyenkor a főszöveg információinak ki
egészítése igényli a lábjegyzet folyamatos használatát.)

10. A főszöveg lényegének kiemelése, tartalmi összehasonlítása egyéb 
ismeretforrásokkal, pl. statisztikai adatokkal, térképről leolvasható informá
ciókkal stb.

11. Ismeretterjesztő szöveg (pl. biológia tankönyv vagy lexikon állatleírá
sának) összevetése, összehasonlítása szépirodalmi leírással (pl. állatjellem
zéssel) a műfajnak, kifejezésmódnak, szerkezetnek megfelelően.

12. Szövegtranszformációs gyakorlatok: a szöveg befejezése, folytatá
sa, javítása. A szöveg újrafogalmazása más szempont, kontextus, szituáció 
alapján. Meg lehet változtatni a helyet, az időt, az elbeszélő személyét, a



80 Ivanovié Josip-Törteli Telek Málta: Az ismeretterjesztő szövegek..

sorrendet, más dolgot részletezni, mint az eredeti szöveg stb. Az ismeret- 
terjesztő szöveget át .lehet alakítani szépirodalmi szöveggé, pl. elbeszéléssé. 
Meseírás is lehetséges—az ismeretterjesztő szövegből származó -  valóságos 
elemekkel. /

Természetesen a szövegfeldolgozásnak ezek a lépései fölcserélhetök. A 
feladatokból látható, hogy mindig ragaszkodunk a szöveghez, állandóan 
visszatérünk hozzá, vele foglalkozunk.

A tanulók figyelmét fel kell hívni az ismeretterjesztő szövegek sajátos stílu
sára. E szövegek stílusára a leíró jelleg, főképp a nominális stílus, a pontosság, 
a szakszerűség, a tömörség, a jól szerkesztettség a jel lemző. A gyerekek anya
nyelvi fejlesztése szempontjából a szakszerűség, a pontosság és a tömörség 
megfigyeltetésére és eszközeire érdemes a legtöbb figyelmet fordítani.

Az oktatás keretein belül a szövegműfajok sokszínűségére kell törekedni, 
illetve arra, hogy a különböző szövegtípusokban a gyerekek a szövegekkel 
műveleteket végezzenek, szöveget alkossanak, elemezzenek, átalakítsanak, 
kiegészítsenek stb. Kívánatos, hogy a feladatok megoldásának feltétele egy- 
egy szöveg többszöri elolvasása legyen adott szempontok szerint, s a külön
böző feladatok egyben a különböző olvasási szempontokat is jelentsék.

Végcélunk az ismeretterjesztő szövegek önálló olvasása és megértése, a 
szöveg tagolása, lényegkiemelés, tartalommondás, irányított és önálló vázlat 
(jegyzet) írása, azaz kivonat készítése, az ok-okozati viszonyok felismerése.

A szövegértés fejlesztésének igénye ma minden szövegtípust érint, s ma
gában foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, bele
értve a valós és virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, 
értelmezését és megválaszolását. A különböző szövegműfajokkal és szöveg
típusokkal a szövegek heurisztikus kezelésére kell orientálnunk a tanulókat.

Irodalom

ADÁMIKNÉ Jászó Anna 2006. Az olvasás múltja és jelene. Trezor Kiadó, Budapest 
ALMASI, Janice F. 2003. Teaching strategic processes in reading. The Guilford Press, New  

York-Londón
BALÁZSI Ildikó-BALKÁNYI Péter-FELVÉGI Emese 2007. PIRLS2006. összefoglaló je 

lentés a 10 éves tanulók szövegértési képességeiről. Oktatási Hivatal, Budapest 
BORONKAI Dóra 2003. A szövegértö olvasás szintjei és lehetséges feladattípusai. Magyar- 

tanítási: 15-25.
GALGÓCZI Lászlóné 2004. Az ismeretterjesztő szövegék feldolgozása. Tanítójelöltek ver

senytanítása. Csengőszó 2 : 17-26.
KERNYA Róza szerk. 2002. Az anyanyelvi nevelés módszerei. Általános iskola 1—4. osztály. 

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola és Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó RT., . 
Kaposvár-Budapest



Tanulmányok, Újvidék, 2011. 44. füzet, 71-81. 81

LACZKÓ Máriá 2006. Szövegértési teljesítmény a szöveg típusának függvényében. Iskola- 
kultúra 9: 39-57.

MOLNÁR Edit Katalin 2006. A műfaji tudás és tanítása. In: Józsa Krisztián szerk., A z olvasá
si képességfejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 259-280. 

PAP-SZIGETI Róbert-ZENTAI Gabriella-JÓZSA Krisztián 2006. A szövegfeldolgozó ké
pességfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián szerk., Az olvasási képesség fejlődése és 

fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235-258.
PETHŐNÉ NAGY Csilla 2005. Módszertani kézikönyv. Befogadás központú és kompetencia

fejlesztő  irodalomtanítás a gimnáziumok 9-12. évfolyamában. Korona Kiadó, Budapest 
SEJTES Györgyi 2006. Tudástranszfer az anyanyelvtanításban. Új Pedagógiai Szemle 6: 

15-26.
SZIKSZAINÉ NAGY Irma 2004. Leiró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest 
TÓTH László 2002. A z olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen 
ZSIGMOND István 2008. Az értő olvasás fejlesztése. Útmutató kézikönyv pedagógusok és 

pedagógusjelöltek számára. Ábel, Cluy-Napoca

COMPREHENSIVE READING 
OF EDUCATIONAL TEXTS

We may lay down the foundations of acquiring an efficient and independ
ent, knowledge-based competence through text analysis/interpretation of ed
ucational texts. The sillabi of various school subjects (schootbook texts) are 
based on these types of texts, therefore the issue of reading them presents a 
significant research problem. The reading achievement of Hungarian pupils 
according to the P1RLS study showed better results in comprehending event
ful texts than in understanding informative texts. By analyzing the problem, 
the paper outlines the viewpoint system of the comprehension of schoolbook 
(educational) texts. Since the degree of text comprehension beside other 
things also depends on the type of the text, well-grounded, direct teaching of 
rhetoric, genres (most frequent sentence structures) and conventions -  their 
transfer effect -  is essential. In self-regulated learning, critical reading can 
be developed by applying the methods used in certain phases of the RJR 
model within the framework of the RWCT program. The study maps the 
steps which help towards a comprehensive reading of educational texts.

Keywords: educational texts, type of text, transfer, reading strategy, de
velopment of text comprehension
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A MAI VAJDASÁGI MAGYAR NAPI SAJTÓ 
ÉS ELEKTRONIKUS MÉDIA INFORMATÍV 

SZÖVEGEINEK SZINTAKTIKAI, INTONÁCIÓS 
ÉS KOMMUNIKATÍV JELLEMZŐI1

Syntactic, Intonation and Communicative Features 
o f Informative Texts in the Hungárián Daily Press 

and Electronic Media in Vojvodina

Az expozéban áttekintett doktori értekezés tárgya a mai vajdasági napi sajtóban és elekt
ronikus médiában megjelent/elhangzott informatív szövegek mondatainak kommunikatív 
szempontú vizsgálata, vagyis a szövegmondatok azon kommunikatív jellem zőinek feltárása, 
melyek lényegében a szintaktikai és intonációs szerkezet keresztmetszetében, perspektívá
jában rajzolódnak ki. Az értekezés ilyen szempontból a célkitűzést követően összefoglaló 
áttekintést ad a mondatok kommunikatív (funkcionális) perspektívájával foglalkozó elmé
letek tudománytörténeti vonatkozásairól; a tömegtájékoztató szövegtípusok alapvető műfaji 
jellemzőiről; továbbá megvizsgálja a korpusz szövegeinek modalitását; mintát ad a szövegek 
mondatszerkezeti sajátságainak és intonációs jegyeinek kvantitatív mutatóiból kirajzolódó 
összehasonlító táblázatok és grafikonok egy lehetséges elemzéséről; végül pedig megkísérli 
felvázolni az informatív szövegekre jellemző lead típusait a preverbális (tematikus) szakaszba 
kiemelt összetevők funkcionális ismérvei, illetve tematikus szerepei szerint. Az expozéban a 
szerző emellett megindokolja témaválasztását, és interperetálja, illetve árnyalja az értekezés 
egyes vonatkozásait.

Kulcsszavak: tömegtájékoztatás, sajtó, elektronikus média, informatív szövegek, kommuni- 
kativitás, modalitás, kommunikatív (funkcionális) mondatperspektíva, mondatszerkezeti sa
játságok, intonáció, lead.

1 Doktori disszertáció védésén (2011. febr. 18.) elhangzott expozé szerkesztett változata. 
Mentor: dr. Molnár Csikós László.

mailto:samageto@eunet.rs


86 Pásztor Kicsi Mária: A mai vajdasági magyar napi sajtó..

Amikor doktori értekezésem témaválsztása aktuálissá vált, egy dolog 
volt világos számomra: leendő dolgozatom tárgya egyrészt a szövegvizsgá
lat, másrészt az élőnyelv, a parole, vagy -  Chomsky terminusával élve -  a 
performancia körébe sorolható jelenségek valamelyikéhez fog kötődni.

A szövegtan kérdései már az alapstúdiumon is foglalkoztattak, az élő
nyelv iránti rendszeres érdeklődésem viszont a kilencvenes évek elejére, 
pontosabban 1994 tavaszára vezethető vissza, amikor a posztgraduális stúdi
um első évében a teljesítendő tárgyak listájára többek között a Szövegtan és 
a beszélt nyelv mondattana címet viselő tárgyat is fölvettem, amelyet Wacha 
Imre adott elő.

Mint ismeretes, Wacha Imre munkásságának fö jellemzője, hogy érdek
lődési körének komplex vonulatát egy eredő erő vezérli: a kommunikáció 
(s ezen belül a beszéd) különböző aspektusainak tettenérése és feltárása, 
mégpedig azzal a céllal, hogy a közvetlen megfigyelésekből és kutatások
ból leszűrt tapasztalatok hozzájárulhassanak az emberi verbális (sőt totális) 
kommunikáció bármelyik létező szituációjának és formájának hatékonyab
bá tételéhez. Ez az alapjaiban funkcionális és pragmatikai szemléletmód vi
szont egyaránt odafigyel a beszédmüvek belső és külső vonatkozásaira: azok 
strukturális (mondat- és szövegtani), valamint mondat-, illetve szövegfone
tikai (azaz intonációs) szerveződésére, s az ezeket kísérő paralingvisztikai 
megnyilvánulásokra, de a szövegek stilisztikai, nyelvrétegbeli, műfaji, sőt 
intertextuális és -kulturális konotációit sem hagyja figyelmen kívül.

Mondhatjuk tehát, hogy a találkozás evvel a komplex szemléletmóddal 
mindenképpen döntően befolyásolta nyelvészeti érdeklődésemet, amely 
ezentúl fokozottan a nyelv kommunikatív funkciója fölé fordult. Ez viszont 
időben is illeszkedik a nyelvtudomány fejlődésének azon szakaszával, me
lyet Máté Jakab (MÁTÉ, 1998) az egységesülés (integrálódás) korszaka
ként lát a 20. század hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes éveiben, amikoris a 
saussure-i strukturalizmus szigorúan formális, illetve a Chomsky nevével 
fémjelzett generatív szemlélet algebrai-heurisztikus alapállása után a nyel
vészeti kutatásokat egyre inkább az interdiszciplináris megközelítési mód 
kezdi vonzani, s az addig szigorúan nyelven és mondathatáron belüli struk
turális nézőpontot a szövegszintű és felhasználói irányultságú, funkcionális 
aspektus váltja föl. Ez a paradigmaváltás viszont azért fontos, mert jóllehet 
Saussure és Chomsky is számon tartották elméletükben a langue-parole-, 
illetve a kompetencia-performancia-oppozíciót, vizsgálatuk köréből az utób
bit mégis kizárták, s csupán a nyelvi rendszer ideális és absztrakt vonatkozá
saira összpontosítottak. Ezáltal viszont megválaszolatlanok maradtak azok a 
kérdések, melyek a nyelvnek egyrészt a szemantikai arculatára, másrészt a
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működésére, funkciójára a kommunikációban betöltött szerepére vonatkoz
nak. A nyelv pedig korántsem statikus, zárt rendszer, és számos vonatkozását 
éppen működéséből, a konkrét esetekhez, konkrét populációkhoz és történeti 
pillanatokhoz köthető aktualizálódásából ismerhetjük meg.

Ezért a nyelvtudományi vizsgálódás ebben az időszakban jellemzően tá
gítani kezdte horizontját, egyfelől a kommunikációelmélet és a pragmatika 
irányába, másfelől viszont egyéb társadalomtudományok (pl. a szociológia 
vagy a pszichológia) ismeretei és tudományos módszerei felé. Megszületett 
a beszédaktus-elmélet, s új interdiszciplináris nyelvszemléletek jöttek létre, 
mint pl. a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika, s végső soron a szöveg
vizsgálat különféle válfajai, melyek ugyancsak elképzelhetetlenek egyetlen 
egy módszertani kereten belül.

A magyar nyelvészeti kutatások -  mind az anyaországban, mind pedig 
annak határain kívül -  a nyolcvanas évek derekától egyre nagyobb figyel
met kezdtek szentelni az élőnyelvnek is. 1988-tól kezdve évről évre a ma
gyar nyelvterület más-más városában szerveztek élőnyelvi konferenciákat, 
megtörtént a gazdagréti kábeltelevízió egyik lakossági fórumáról származó 
beszéltnyelvi anyag különféle aspektusokból történő részletes nyelvi elem
zése, majd a magyar nyelvhasználat rendszeres nyelvszociológiái feltárása, 
előbb a Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat, majd a Budapesti 
Szociolingvisztikai Interjú keretén belül. Eközben pedig egyre nagyobb 
figyelmet szenteltek a területi nyelvváltozatoknak és a kétnyelvűségből, a 
nyelvi kontaktusokból származó nyelvi jelenségeknek is. A korábban elha
nyagolt performancia tehát a figyelem középpontjába került.

Ugyancsak erre az időszakra tevődik a generatív alapokra helyezett struk
turális magyar szintaxis tudományos elméletének létrejötte és elterjedése (É. 
KISS, 1983; KIEFER, 1992; É. KISS -  KIEFER -  SIPTÁR, 1998), amely
nek alapjaiban egyfelől Brassai Sámuel (BRASSAI, 1860-65) mondattana, 
másfelől pedig a Prágai Nyelvészkor (Vilém Mathesius és követői, Frantisek 
Danes, Jan Firbas, Éva Hajiéová, Petr Sgall stb.) funkcionális mondatszem
lélete (a funkcionális mondatperspektíva/a mondat aktuális tagolása), illetve 
Chomsky generatív mondatleírása áll, és amely többek között az intonációs 
összetevők -  a prozodémák (VARGA, 1993) -  és a mondatstruktútra kom
munikatív értékfokozatainak pozicionális törvényszerűségeit vizsgálja.

Ennek megfelelően magiszteri dolgozatom témáját is (A mai magyar élő
beszéd szövegszerkesztésének hangtani sajátosságai címen) lényegében a 
performancia, illetve a funkcionális mondatszemlélet köréből választottam: 
vajdasági adatközlők beszéltnyelvi szövegeiben a textológiai-szintaktikai, il
letve az intonációs struktúra funkcionális viszonyait vizsgáltam. Ennek egyik
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legfdiitosabb tanulsága viszont az volt, hogy a beszélt nyelvben az intonáció 
primáris fontosságú jelzŐfuhkcióval rendelkezik a szintaktikai struktúrával 
szentben, a beszéd intonációs eszközei ugyanis egy adott kultúrán belül pon
tosjelzéseket adnak, a beszédpartnernek a beszélő attitűdjeiről, melyek közül 
a leglényegesebbek a modálís attitűd, amely a közlés, a különböző intenzitá
sú kérés, óhaj, felszólítás, továbbá az információ megszerzésének száiidékát 
hivatott érzékeltetni a címzettel; az emocionális attitűd, mely az expresszi- 
vitás különböző fokát jelzi; a kommunikatív prominenciát jelző attitűd, mely 
az intonációs eszközök révén a magasabb hírértékkel rendelkező elemeket 
hivatott kiemelni az alacsonyabb hírértékkel rendelkező közléselemek kör
nyezetéből; valamint a korrekciós attitűd mely a beszélő által hibásnak ítélt 
közléselemeket felülírni a helyesnek tartott változattal.

Mindezzel összhangban szinte tálcán kínálkozott a kérdés, hogy mi a 
helyzet a szerkesztett, illetve az előre megírt, majd utólag felolvasott szöve
gekkel. Ilyen szempontból először a publicisztikai típusra esett a választá
som, majd miután túl heterogénnek bizonyult az anyag, a kört leszűkítettem 
az informatív szövegekre. Ez ugyanis az a szövegtípus, mely funkcióját te
kintve legközelebb áll a beszélt nyelvhez: optimális helyzetben az átlagem
berhez szól, és nem igényel különösebb szakmai ismereteket, sem magasabb 
fokú nyelvi kompetenciát, kommunikatív szempontból viszont maximális 
hatékonyságra kell törekednie.

Végül a kérdés munkajellegű változata a következőképpen fogalmazó
dott meg:

-  milyen kommunikatív tulajdonságokkal rendelkeznek a vajdasági ma
gyar informatív szövegek, melyeket a napi sajtóban olvashat, illetve a 
rádió és televízió híradóiban hallgathat az itteni közönség;

-  mennyire érthetőek azok a magasabb fokú nyelvi kompetenciával nem 
rendelkező olvasók/hallgatók számára?

Ezzel összhangban pedig egy megfelelő korpuszt és a célkitűzéseknek 
megfelelő elméleti, illetve metodológiai hátteret kellett biztosítani.

A vizsgált korpusz összesítve 206 szövegből, illetve 1784 mondategészből 
épül fel. Mégpedig egyfelől nyomtatott informatív szövegekből (amelyek egy 
részét a Magyar Szó hasábjain megjelent informatív, túlnyomórészt hírszö
vegek teszik ki, illetve e csoport forrásnyelvi „os”-szövegei, amelyek szerb 
hírügynökségi jelentésekből származnak); továbbá eredeti vajdasági magyar 
szövegekből (amelyek részben ugyancsak a Magyar Szóban jelentek meg, 
részben pedig a Hét Napban, Családi Körben és a VajdaságMA portálon); 
magyarországi informatív szövegekből (amelyek a Magyar Hírlap, Magyar
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Nemzet és Népszabadság internetes oldalain jelentek meg); illetve hangzó 
anyagból (amelyet a VRT híradóiból válogatott, intonációs átírással lejegy
zett szövegek képezik). A korpusz így összetételénél fogva alkalmas, hogy 
mutatói több szempontból is -  különféle ellentétpárokat alkotva -  szembe- 
síthetőek legyenek (pl.: írott-hangzó; korábbi-újabb; magyar-szerb; vajda
sági-magyarországi alapon), s hogy ilyen tekintetben kölcsönös kontrollcso
portokat alkothassanak egymással.

A kutatás hipotézisei a beszédművek kommunikativitását befolyásoló leg
főbb tényezők figyelembe vételével rajzolódtak ki. Az informatív szövegek 
esetében ezek egyrészt a műfaj által meghatározott tényezőkből, másrészt 
viszont a fordításból és nyelvi interferenciából adódó karakterisztikumokból 
következtek.

A műfaj egyik alapkövetelménye az objektív tájékoztatásra törekvő, 
személytelen szerzői magatartás és hangvétel. Ennek megfelelően az első 
hipotézis az volt, hogy a vizsgált szövegeket is a neutrális (direkt attitűd-ki
nyilvánítástól mentes), úgyszólván teljes mértékben kijelentő jellegű, zéró
modalitás fogja jellemezni.

Az informatív szövegekké szemben támasztott további elvárások közé 
tartozik egyrészt az érthetőség, egyértelműség -  a szerkezeti transzparencia, 
másrészt a az információk optimális elrendezése. Ez utóbbi a szövegbe ágya
zott mondatok tagolásának (szórendjének) kommunikatív (funkcionális)pers
pektívája révén jut kifejezésre, s az informatív műfajok (vö.: VUKOVICS, 
1989; WACHA, 1994) funkcionális stílusának követelményeihez alkalmaz
kodik. Ennek alapján fogalmazódott meg a második hipotézis, mely szerint 
(el)várható (volna), hogy a vizsgált szövegek áttekinthetőségre és érthető
ségre törekvő, a közlő próza felé hajló mondatszerkesztési sajátságokkal ren
delkezzenek, nem túl magas fokú telítettséggel és zsúfoltsággal, miközben a 
mondatok kommunikatív struktúráját egyrészt a citatív szabályok, másrészt 
a lead-szerkezetre jellemző 5 W2 szabálya határozzák meg.

Mivel azonban a korpuszt nem kizárólag nyomtatott, hanem hangzó szö
vegek is alkotják (amelyeknél a visszalapozás lehetősége nem adott), a har
madik hipotézis értelmében -  a felolvasott szövegek esetében a szerkezeti 
jellemzők még fokozottabb egyszerűsödési tendenciája (lenne) várható, va
lamint az elsősorban értelmi s ugyancsak attitűdmentes intonáció, esetenként 
szubjektív, illetve objektív okokra visszavezethető hangsúlyeltolódásokká].

2 Ez a lead  szövegének kötelező gerincét alkotó angol Who (Ki?), Hhal (Mit?), When (M i
kor?), Where (Hol?). Why (Miért?) kérdésekre vonatkozik, melyek esetenként kiegészíthe- 
tők a How (Hogyan?), kérdéssel is (WACHA, 1994: 154—155)
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összetettebb mondatszerkezetek esetében viszont a telítettségnek és zsúfolt
ságnak várhatóan a felolvasás tempóváltásaibcm számszerűen is meg kellene 
mutatkoznia.

A vizsgált korpusz szövegeinek kommunikativitását azonban nem csupán 
a műfaji jegyekből következő szövegtani, szintaktikai és intonációs köve
telmények befolyásolják, hanem az a tény is, hogy az informatív szövegek 
zöme a szerb hírügynökségi jelentéseknek, a sajtótájékoztatókról származó 
szóróanyagnak, illetve a felvételeknek a fordításából keletkezik. Mivel pedig 
á ín m u l^ R rc d M § 2 a t)T f3 W trp ^ g ta » a g
eltérő szintaktikai jegyekkel rendelkezik3, várható volt, hogy ez a célnyelvi 
csoportokban is meg fog mutatkozni. így a fordításból és nyelvi interferen
ciából következő jellemzőkre vonatkozóan további két hipotézis adódott: 
egyrészt várható volt, hogy a fordított szövegek esetében a célnyelvi szöveg 
kommunikatív ekvivalenciájának esetenkénti hiánya lesz észlelhető, mely 
elsősorban a fókusz posztverbális eltolódásában, a túl terjengős preverbális 
nominativ szerkezeteiben, illetve a felolvasott szövegeknél a kommunika
tív struktúra eltolódásával arányos hangsúlyeltolódásokban nyilvánul majd 
meg; másrészt viszont feltételezhető volt, hogy az eredeti vajdasági szöve
gek kvantitatív mutatóinak értékskálája a szerb nyelvről magyarra fordított 
hírügynökségi jelentések és a magyarországi informatív szövegek paraméte
rei közötti intervallumban helyezkedik majd el.

A korpusz feldolgozásában kvantitatív, analitikus, összehasonlító, tipoló
giai, induktív és deduktív módszereket alkalmaztam, a megfelelő szempont
oknak megfelelően. A gyakorisági mutatók kiszámításához Deme László 
módszerét (DEME, 1971; 1983) alkalmaztam, némileg módosított, a kutatás 
igényeihez idomított változatban.

3 A tipológiai szempontból eltérő nyelvekben az informatív szempotból hangúlyosabb össze
tevők szintaktikailag kijelölt pozíciója különbözik, s ilyen szempontból a mondat leghang
súlyosabb összetevőjének a helye sem azonos. Az indoeurópai nyelvekre ugyanis általában 
a regens ante rectum szórend és az ennek megfelelő utóhangsúly (illetve sok esetben emel
kedő tendenciát mutató dallamminta is) jellemző, míg a magyarban éppen ennek fordítottja 
érvényesül: a regens post rectum szórend, a megelőző hangsúly (az előtag hangsúlyozása) 
és az ereszkedő, illetve az ún. elül eső dallamminta. S ezzel összhangban a fókusz helye is az 
indoeurópai nyelvekben az ige utáni (posztverbális) pozícióban van kijelölve, míg a magyar 
nyelvben -  ha a mondatnak van fókusza - ,  annak kijelölt helye az igét közvetlenül megelő
ző (preverbális), főnyomatékos pozíció, illetve magának az igének a pozíciója, amennyiben 
nem funkcionál fókuszként egyéb összetevő a mondatban. A z ige utáni pozícióban levő 
összetevők szórendje viszont a magyar mondatban már szabad. Ez a szakasz nem rendel
kezik „szemantikai vagy kommunikációs jelentéstöbblettel”, informatív értéke csökkenő 
tendenciát mutat, s ezzel együtt dallama is a mondat végéig fokozatosan lesodródik.
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Az elvégzett elemzések eredményeképpen pedig kiderült, hogy a felállí
tott hipotézisek közül a korpusz szövegeinek zéró-modalitása, a citatív jel
leg, az J  W szabályához igazodó mondatperspektíva, a felolvasott szövegek 
nem megfelelő intonációja (hangsúlyeltolódása), illetve a fordított szövegek 
esetében az ekvivalencia gyakori hiányának a ténye igazolódott, ellenben a 
műfajtól elvárható szerkezeti áttekinthetőség nem, ugyanis a közlő prózára 
jellemző szerkezeti jegyek helyett néhol kifejezetten bonyolult (túltelített és 
zsúfolt) mondatszerkezeti sajátságok mutatkoztak. Ezzel összhangban vi
szont bizonyos fokig igazolódni látszott az a feltevés is, miszerint a mon
datok telítettségének és zsúfoltságának a hatása számszerűen is kimutatható 
lesz a felolvasás tempóváltásaiban. Nem bizonyult azonban igaznak, hogy 
az eredeti vajdasági szövegek kvantitatív mutatóinak értékskálája a szerb 
nyelvről magyarra fordított hírügynökségi jelentések és a magyarországi in
formatív szövegek paraméterei közötti intervallumban fognak elhelyezked
ni, a magyarországi szövegek mutatói ugyanis több esetben beékelődtek a 
napi sajtóból vett, túlnyomórészt fordított szövegek és a többi vajdasági ma
gyar szövegcsoport mutatói közé. Ez viszont a vajdasági magyar csoportok 
mondategészeinek fokozott szerkezeti elsekélyesedésére enged következtet
ni, aminek hátterében -  úgy tűnik -elsősorban az egy mondategységből fel
épülő (egyszerű bővített) mondatok dominanciája áll a vajdasági nem napi 
jellegű sajtó és elektronikus média szövegcsoportjaiban. Ennek következmé
nye pedig a mondatszint alatti bővítettség fokozott megnyilvánulása ezekben 
a csoportokban.

A kutatás konklúziója tehát, sajnos az, hogy a megvizsgált vajdasági 
magyar informatív szövegek optimális kommunikativitását gyakran túl bo
nyolult mondatszint alá süllyesztett nominális szerkezetek gátolják, melyek 
részben a szerb nyelv szerkezeti hatásának tulajdoníthatók, s hogy ennek 
következményeként az előbb megírt, majd felolvasott szövegekben az into
náció másodlagos szerepet kap, így a hangsúlyok eltolódnak, mechanikussá 
válnak, a szöveg prozódiája tehát túlnyomórészt elsikkad a bemondók egyé
ni olvasási stílusjegyei között.
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SYNTACTIC, INTONATION AND COMMUNICATIVE 
FEATURES OF INFORMATIVE TEXTS IN THE 
HUNGARIAN DAILY PRESS AND ELECTRONIC 
MEDIA IN VOJVODINA

The topic of the doctoral thesis presented in the exposé is research into 
the sentences of informative texts from a communicative aspect, written or 
spoken in present-day press or electronic media in Vojvodina, that is, into 
finding the characteristic features manifested as the perspective of syntactic 
and intonation structures. After stating the goal of the research, the disserta
tion outlines the history of the theories of the communicative (functional) 
sentence perspective and the basic genre characteristics of media texts, then 
looks into the modality of the sentences in the corpus, presents a sample of a 
possible analysis of the comparative tables and graphs based on the quantita
tive indicators of the structural characteristics and intonation features of the 
texts, and finally, makes an attempt at outlining the types of lead, character
istic to informative texts, according to the functional criteria and/or thematic
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role of the key components in the preverbal (thematic) section. The author 
also states her reasons for choosing this topic, and interprets or makes further 
distinctions of certain references in the dissertation.

Keywords: media, press, electronic media, informative texts, communi- 
cativity, modality, communicative (functional) sentence perspective, sen
tence structure characteristics, intonation, lead
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A 7-14 ÉVESEK SZÓBELI 
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI ÉS NYELVI 

TÉNYEZŐI KÉTNYELVŰ KÖZÖSSÉGBEN1

Social and Linguistic Factors in Verbal Communication 
of7-14 Year Olds Living in a Bilingual Community

Az értekezés egy három vajdasági települést érintő vizsgálat főbb eredményeinek összegzését 
tartalmazza. A magyarkanizsai, szabadkai és újvidéki adatközlők beszédprodukciónak nyelvi 
szerkezetét, szövegalkotó elemeit és az őket létrehozó stratégiák egy részét vizsgáltam meg. 
A kutatás választ ad arra vonatkozóan, hogy a környezet kétnyelvűségének típusa, illetve a 
szükebb környezet nyelvi-kommunikációs szokásai, valamint nyelvi kultúrája, iskolai vég
zettsége mennyiben határozza meg az egyén kommunikációs készségét az adott életkorban.

Kulcsszavak: beszédprodukció, predikativ szerkezetek használata, életkor és nem, település 
és kétnyelvűség.

Doktori dolgozatom írásakor az volt a célom, hogy valami módon tapintha- 
tóvá, mérhetővé tegyem azokat a nyelvi jegyeket, jellegzetességeket, amelyek
kel Vajdaságban nap mint nap találkozunk egymás, illetve a körülöttünk élők 
beszédét hallgatva. Ennek a jellemző beszédformának egy tömény és „őszin
te” változatát hallhatjuk az általam vizsgált korosztály, a 7-14 évesek szóbeli 
nyelvhasználatában. A korosztály fiatalabb tagjainál megfigyelhetjük a nyelvi 
szocializáció fontos elemeit, következtethetünk a folyamatra, ugyanis a 7-10 
évesek tükörként közvetítik mindazt, amit szűkebb környezetük produkál, az 
idősebbeknél emellett megjelennek olyan egyéni nyelvhasználati jegyek, ame
lyek kialakulását különböző társadalmi jelenségek és értékek befolyásolnak.

Kutatásom alapját az a szövegkorpusz alkotta, melyet a jelzett korosztályt 
képviselő magyarkanizsai, szabadkai és újvidéki adatközlők irányított be

1 Doktori disszertáció védésén (2011. szept. 20.) elhangzott expozé szerkesztett változata. 
Mentor: dr. Rajsli Ilona.
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szédprodukcióinak lejegyezésével kaptam. Kutatásom célja volt, hogy meg
vizsgáljam a beszédprodukciók nyelvi szerkezetét, szövegalkotó elemeit, és 
az őket létrehozó stratégiák egy részét.

Az összefüggő élőnyelvi szövegek vizsgálata révén megkíséreltem vá
laszt kapni arra vonatkozóan, hogy a környezet kétnyelvűségének típusa, il
letve a szűkebb környezet nyelvi-kommunikációs szokásai, nyelvi kultúrája, 
illetve iskolai végzettsége mennyiben határozza meg az egyén kommuniká
ciós készségét az adott életkorban.

A kutatás eredményei fényt derítettek arra is, hogy melyek azok a „gyen
ge” pontok, ahol megakad a kommunikáció, illetve értelmüket veszítik a 
nyelvi közlések.

Három településen folytattam vizsgálatokat, a településeket a nyelvi homo
genitás különböző foka jellemzi. Magyarkanizsa magyartöbbségű nyelvileg 
szinte homogén település, Szabadkán a magyarok száma 40% körül mozog, 
míg Újvidéken kisszámú magyar anyanyelvű él. Feltevésem az volt, hogy 
a magyartöbbségű nyelvi környezet a magyar nyelv használatára, a magyar 
anyanyelvű beszélők beszédprodukciójára pozitív hatással van. Az újvidéki 
adatközlők teljesítményével kapcsolatban a nagyvárosi környezet stimuláló 
hatását figyelembe véve, egy erősítő és -  a magyar nyelv szórványjellegét 
szem előtt tartva -  egy gyengítő tényezővel számolhatunk. Választ kerestem 
arra a kérdésre is, hogy e két tényező hogyan hat a beszélők teljesítményére. A 
szabadkai adatközlők olyan környezetben élnek, ahol a többségi nyelvnek és a 
magyar nyelvnek is elegendő tere van, így a magyar nyelvű beszélőt mindkét 
nyelv irányából hatások érik. Feltevésem az volt, hogy a szabadkai adatközlők 
beszédét a magyar nyelvhasználati jellegzetességek széles skálája jellemzi.

Kutatásomhoz két elsődleges forrás állt rendelkezésemre: a beszélgetés 
és a kérdőíves felmérés. A kérdések egy része az adatközlők nyelvi szoká
saira, környezetük nyelvi kultúrájára irányult. Szóba került a mesemondás 
kérdése, a szülőkkel való közös időtöltés jellegének nyelvi szempontja, va
lamint az olvasás kérdése. A szociális körülményekről való információk egy 
részének forrását is a beszélgetések képezték. A beszélgetések számunkra 
legfontosabb eleme azonban a képsorról való történetmondás volt. Ily mó
don aránylag kötetlen stílusú összefüggő szövegeket kaptunk, melyek mér
hetősége azonos referenciájukban rejlik.

A szövegkorpusz elemeinek számítógépes adatbázissá alakítása után sta
tisztikai program felhasználásával a független, illetve társadalmi, és nyelvi 
változók tükrében vizsgáltam a beszédprodukciókat.

Megfigyelhető a 7-10 évesek beszédében a predikatív szerkezetek más 
mondatrészekhez viszonyított magas aránya, ezt a jelenséget a beszédpro
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dukció gyengítő jegyéi közé soroltuk. Hasonlóan járt el Pap és Pléh (1972), 
amikor Bemstein elméletére alapozva végzett vizsgálatot 7 évesek körében.

A megvizsgált beszédprodukciók csaknem 75%-ára jellemző, hogy a pre
dikátumok a mondat elemeinek 20-29%-át teszik ki, ez az eredmény azt 
mutatja, hogy az adatközlők legnagyobb részénél minden négy mondatelem
re jut egy predikatív szerkezet. A mondatszerkesztésre a többszörösen ösz- 
szetett, mellérendelő kapcsolású mondatok a jellemzőek, a kötőszó szerepe 
jelentős, szinte valamennyi predikatív szerkezetre jut egy.

Az újvidéki adatközlők beszédprodukcióiban kisebb arányban fordulnak 
elő a predikatív szerkezetek, mint a többi település adatközlőinek esetében. 
A predikatív szerkezetek előfordulásának aránya minőségi mutatóként ke
zelhető, hiszen a túlságosan nagyarányú előfordulás a bővítmények rovására 
jelenik meg. Szignifikánsan összefügg a település és a predikatív szerkezetek 
előfordulásának aránya (1. ábra).

A lakóhely és a predikatív szerkezetek megjelenési 
arányának összefüggése

Magyarkanizsa Szabadka Újvidék

X2-14.568 df=6 p=0.024

1. ábra

A beszédprodukciókban megvizsgáltam az exoforíkus névmásoknak, azaz 
azoknak a névmásoknak az előfordulási gyakoriságát, amelyeknek a referen
ciái nem a szövegben találhatóak, hanem a közös előtudás, illetve a szituáció 
ismerete hívja őket elő. Bemstein kidolgozott és korlátozott kódot megkülön
böztető elméletének kulcsfontosságú eleme az explicitség, azaz a szituációtól 
független beszédmód, illetve az implicitség, a beszéd szituációhoz kötöttsége.
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Az exoforikus névmások lakhely szerinti előfordulását tekintve megfigyeltük, 
hogy előfordulásuk egyenesen arányos a településen élő magyar anyanyelvű
ek számával, illetve összefügg a település nagyságával.

Az édesanya iskolai végzettségének vonatkozásában is megvizsgáltuk 
a nyelvi jelenséget, és azt állapíthattuk meg, hogy a felsőfokú végzettség
gel rendelkező anyák gyerekei nagyobb arányban használják az exoforikus 
névmásokat, mint az alsófokú végzettséggel rendelkező anyák gyermekei. 
Ez alapján az adat alapján azt állíthatnánk -  elfogadva a bemsteini elmélet
re épülő magyar vizsgálat kiindulópontját - ,  hogy a felsőfokú végzettségű 
szülők gyermekeinek beszédmódját a korlátozott kód, míg az alsófokú vég
zettségű szülő gyermekének beszédét a kidolgozott kód jellemzi, ellentét
ben Bemstein eredményeivel. Réger (2002: 101-3) és Pléh (1998: 173) már 
megfogalmazták kételyeiket azzal kapcsolatban, hogy minden szituációban 
a kidolgozott kód használata lenne a pragmatikailag is helyes nyelvi ma
gatartásforma. Ezt az álláspontot felmérésünk is megerősítette. Pléh döntő 
fontosságú kérdést vet fel: Vajon valóban eszmény a kidolgozott szövegszer
kesztés minden helyzetben, vagy csak „élősdi stílus”?

Kulcsfontosságúnak tartjuk a Pléh által felvetett kérdést, mivel az élőnyel
vi szövegekkel való vizsgálódás során óhatatlanul szembe találjuk magunkat 
a beszédszituációs helyzetek sokféleségével, amelyek kapcsán kialakul az a 
felismerés, hogy a bemsteini elmélet túlságosan egysíkúan kezeli a szituá
cióhoz kötöttséget, illetve a szituációtól független beszédtípust. Beláthatjuk, 
hogy a szituációfüggő beszéd árnyalatait is megkülönböztethetjük, ahogyan 
a közös szituációs ismeret foka is különböző lehet.

Az adatközlők képek alapján alkottak történetet, a képek tartalmaztak 
olyan elemeket, amelyek egyértelműségük révén valamennyi adatközlőt az 
adott elemek megnevezésére sarkallták. Ezek közül az elemek közül néhá
nyat a függő változók sorába is felvettünk. Az egyik képen szereplő, karddal 
vívó figura láttán a beszélők 69%-a a tevékenységet kardozásnak mondta, 
mindössze 6%-uk, 5 adatközlő nevezte vívásnak. A magyar köznyelv nem 
ismeri a kardozik kifejezést, csak a kardvívást, illetve vívást, viszont a szó 
szerb nyelvű megfelelője a mačevanje, a szerkezet szó szerinti fordításban 
kardozás. A beszélők számára vonzó ennek a formának a használata, hiszen 
magát a vív szót, illetve a jelentést ritkábban használják, mint a kard szót. 
Emellett felbukkant még a küzd és harcol kifejezés is, melyeknek szerb 
megfelelője egyaránt a boriti se kifejezés, ez alapján, a jelentésátvitel elvén 
használták néhányan a küzd helyett a harcol szót. A vív szó megjelenése az 
édesanya iskolai végzettségével szignifikánsan összefügg. Vizsgálatunkból 
azt láthatjuk, hogy a felsőfokú és a középfokú végzettségű édesanyák gyere-



98 Vukov Raffai Éva: A 7-14 évesek szóbeli kommunikációjának..,

keinek szókincsét jellemzi ez a szó. A virágzó fa képének kapcsán az előző 
képkockák ismeretében nyilvánvaló, hogy a fa kivirágzott. Nyelvi hiányról 
tanúskodnak azok az adatok, melyek a virágja lett, illetve a kinőttek a virá
gok kategóriákat képviselik, hiszen a magyar nyelvre jellemző, adott szinte
tikus szerkezetet analitikusra váltja fel a beszélő, „nem találja” a „keresett” 
eredeti szintetikus formát.

A kiemelt nyelvi jelenségeket a beszélők korának és nemének függvényé
ben is megvizsgáltuk. A nyelvi változók közül a témaismétlő névmás hasz
nálatát emelném ki, amely markáns összefüggést mutatott az életkorral és az 
adatközlők nemével is: a jelenség a vizsgált korcsoport idősebb tagjainál, és 
főleg a nőknél, illetve lányoknál fordul elő.

Ennek a hátravetésnek, illetve beékelésnek eredetileg a nyomatékosítás 
volt a célja, itt minden bizonnyal az a feladata, hogy a beszélő számára időt 
biztosítson a további beszédfolyam előkészítéséhez. A lexikai keresés idejét 
tölti ki (vö. Evellei Kata 2009). Ez a szerep azonban valószínűleg nincsen 
jelen minden esetben, úgy tűnik, a jelenség szokássá válik, beszédstílussá, 
szinte modorossággá a beszélők egy részénél. Ezt támasztja alá az a megfi
gyelés is, miszerint akiknél előfordul -  ez a jól beszélők egy csoportja - ,  nem 
magányos jelenségként fordul elő. A hangzó anyag felhasználásával megkü
lönböztethetünk olyan eseteket, amikor folyékony beszéd részét képezi ez 
a jelenség, más esetekben pedig hezitálással párosul. Ez utóbbi esetekben 
beszélhetünk a lexikai keresésre szánt idő kitöltéséről.

A témaismétlő névmások száma a nemek 
függvényében

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

■ 0 
■ 1
□ 2 
□ 3 
■4

nő férfi
*=8.143 df-4 p=0.086
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A nyelvhasználati szokásokkal foglalkozó kérdőíves felmérés adataiból 
kiderült, hogy a munkanélküliség a társalgási szokásokra is rányomja a bé
lyegét, ugyanis bár az anyákkal beszélgetnek a leggyakrabban az adatközlők, 
azokon a településeken, ahol nagyobb arányban munkanélküliek az anyák, 
az általunk vizsgált települések között Magyarkanizsa vezet e tekintetben, 
az anyák még fokozottabban részesei a gyerekekkel való napi kommuni
kációnak. A munkanélküliség Újvidéken sújtja a legkevésbé az adatközlők 
édesanyját, a napi kommunikációban itt vesznek a legkisebb mértékben részt 
az anyák az adatközlők nyilatkozatai alapján.

A szülők iskolai végzettsége igen csekély mértékben hat ki a nyelvi telje
sítményre, ha ki is hat, nem az elvárások szerint, vagyis a nyelvileg jobbnak 
ítélt jelenség nem a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülő gyerekéhez 
kötődik. A középfokú végzettséggel rendelkező szülő gyerekének nyelvi ma
gatartása markánsan kimagaslik az alapfokú végzettséggel rendelkező szülő 
gyerekének eredményéhez viszonyítva. Igazán jelentős társadalmi-kulturális 
különbség nem figyelhető meg a közép-, illetve felsőfokú végzettséggel ren
delkező szülők között, gyerekeik nyelvi magatartása ezt sugallja.

A szabadkai adatközlők beszédprodukciói nyújtották a legszínesebb képet 
mind a gazdag szókincs, nyelvi kreativitás és jó kifejezőkészség, mind pe
dig nyelvi hiány, szegényes szókincs, sematikus kifejezésmód tekintetében. A 
szabadkai és az újvidéki adatközlők szókincsének egyéb vizsgálatai is a sza
badkaiak szókincsének gazdagságát mutatták ki (Futó 2001; Bene 2009). Ha 
képletesen szeretnénk fogalmazni: Szabadkában benne van Magyarkanizsa és 
Újvidék is, vagyis itt olyan adatközlőink is vannak, akiket a kiegyensúlyozott 
kétnyelvűség jellemez, és olyanok is, akik a szerbórán kívül még nem beszéltek 
szerbül. Szabadka esetében nehéz olyan általános érvényű jellegzetességeket 
megfogalmazni, mint Magyarkanizsa és Újvidék esetében. A magyarkanizsai 
adatközlők nyelvhasználatát befolyásolja a település jellege: mezőgazdasággal 
és iparral foglakozó lakosság lakja a 27 000-es települést. A magyar nyelv- 
használat tekintetében pedig Újvidék is egyértelműen jellemezhető: 300 000 
lelket számláló szerbiai nagyváros, ahol a magyarok aránya 5%.

Az újvidéki adatközlőkkel kapcsolatban értek bennünket a legnagyobb 
meglepetések, hiszen tudjuk, hogy ebben a városban a gyerekek a családon 
és az iskolai órán kívül másutt nemigen használják anyanyelvűket, a ma
gyart. Nyelvhasználatukban azt figyelhettük meg, hogy sokkal figyelmeseb
ben, nagyobb energiát mozgósítva szólaltak meg, mint a másik két település 
tanulói. Figyeltek arra, hogy szabatosan beszéljenek, s meglátásunk szerint 
nem csak a formára, de a tartalomra is nagyobb hangsúlyt fektettek, mint 
a többiek. Beszédprodukcióik szókincsét a választékosság jellemzi, példá
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ul az ormány kifejezést a legnagyobb arányban Újvidéken használták, egy 
olyan beszédszituációban, ahol szinte elkerülhetetlen lett volna használa
ta, mégsem használta minden adatközlőnk, helyette elefántorr jelent meg 
számos esetben. Mondatszerkesztésüket vizsgálva megállapíthattuk, hogy 
a három település adatközlői közül ők használtak a legnagyobb arányban 
bővítményeket és alárendelő szerkezeteket. Egyes adatközlőknél érződött a 
küzdelem a megfelelő magyar szóért, ugyanakkor a beszélő nem tétovázott 
„megkeresni” az adott szót. Megfigyelő- és gondolkodási készségüket di
cséri, hogy a vizsgálatban szereplő képsor elemeinek összefüggését a legna
gyobb arányban ők ismerték fel. Az újvidékiek beszédében megfigyelhető a 
Vajdaság különböző vidékeire jellemző nyelvjárási jegyek fel-felbukkanása, 
illetve konzerválása is. A városi lét stimuláló hatása minden bizonnyal ha
tással van az újvidéki gyerekekre, emellett pedig láthatóan tudatában vannak 
annak, hogy magyar nyelvhasználatuk tekintetében a vajdasági gyerekek kö
zött egyedi a helyzetük -  ők használják a legkevesebbet a magyar nyelvet - ,  
a pedagógusok hangsúlyozzák is ezt a „fogyatékosságukat”, ezt a kérdőíves 
felmérésből tőlük tudjuk. Talán emiatt is teljesítettek olyan jól.

Mindezek mellett az újvidéki adatközlők beszédprodukciói tartalmazták 
a legtöbb hibás szerkezetet, interferenciát, téves vonzatot. A nyelvi kudar
cok, illetve a kommunikációt gyengítő tényezők közül az újvidéki adatköz
lőktől jónéhány olyan példánk van, ahol az igekötő helye, illetve fajtájának 
kiválasztása bizonytalan, illetve téves. A hibás vonzatok, redundáns elemek 
használata is az újvidékieket jellemezte.

A szabadkai adatközlők között számos olyan akadt, akinek a beszéd
produkcióját a szabatosság, gazdag szókincs, kreativitás és a nyelvi kihívás 
vállalása jellemezte. Azt is mondhatnánk, hogy a szabadkai adatközlők kö
zül kerültek ki azok, akik a legkreatívabb, leggazdagabb beszédprodukció
kat hozták létre. Ez a hozzáállás azonban csak keveseket jellemzett. Sokkal 
jellemzőbb volt a nyelvi hiány jelensége, illetve az efelé hajló tendencia. 
Számos adatközlő igyekezett a lehető legszűkebb szókinccsel végigmondani 
mondandóját, gyakori jelenség a kifejezőkészség alacsony foka. Az újvidé
kiek és a szabadkaiak beszédprodukcióit összevetve a nyelvi attitűdbeli kü
lönbség a legszembeötlőbb. Andriénál (2003) más jellegű, eredményorien- 
táltabb felmérés kereteiben bizonyult a szabadkai adatközlők teljesítménye 
gyengébbnek, mint az újvidékieké.

Magyarkanizsa esetében fokozottabban megfigyelhetők a nyelvjárási 
elemek, ahogyan az várható volt. Itt fordult elő a legkisebb arányban egy 
divatosnak, illetve modorosnak mondható nyelvi jelenség, a témaismétlő 
névmások használata. A megmutatott képsor részletei közötti kapcsolatot a
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magyarkanizsai adatközlők ismerték fel a legkisebb arányban. Nem vált be 
az az előfeltevésünk, miszerint a magyarkanizsai adatközlők beszédproduk
ciói kiemelkednének a többiek beszédprodukciói közül a szókincs gazdagsá
gában, a kifejezőkészség minőségében.
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SOCIAL AND LINGUISTIC FACTORS IN VERBAL 
COMMUNICATION OF 7-14 YEAR OLDS LIVING 
IN A BILINGUAL COMMUNITY

The study summarizes the main findings of a research carried out in three 
towns in Vojvodina. I examined the linguistic structure, text-forming ele
ments and a part of the strategies which produce these features in the inform
ants’ speech productions in the towns of Magyarkanizsa (Kanjiza), Szabadka 
(Subotica) and Újvidék (Novi Sad). The research provides an answer to the 
question of how the type of the bilingual environment, that is, the linguis
tic and communication practice and the linguistic culture, that is, the level 
of education of the immediate environment determines the communication 
skills of an individual at a given age.

Keywords: speech production, use of predicative structures, age and gen
der, town and bilingualism
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KULTURÁLIS PÁRBESZÉD HERCEG JÁNOS ÉS 
KONJOVIC MILÁN MŰVÉSZETÉBEN1

Culturál Dialogue in János Herceg and Milán Konjovic ’s Works

A tanulmány a kulturális kapcsolatokkal foglalkozik. Ehhez szorosan kötődik az identitáskérdés, 
a regionalizmus. A kulturális kapcsolatok vizsgálatát Herceg János Módosulások című regénye 
és Konjovic Milán festészete mentén végzem. A két művészi világban sok a közös tényező, 
amelyek foként a közös regionális gyökerekre vezethetők vissza, valamint a közös mindennapok 
részeként épülnek be a művészi megformálásba. Mindketten sajátosan formálták meg Vajdaság, 
de különösen Zombor miliőjét, társadalmát, az ott élő népeket. Fontos megállapítani, hogy a 
népek identitását nagyban meghatározza a regionalizmus, a vidékiség és a couleur locale.

Kulcsszavak: identitás, regionalizmus, helyi színek, vidékiség, vajdaságiasság, Herceg, 
Konjovic.

Herceg és Konjovic művészete több ponton is kapcsolódik egymáshoz, 
ez a kapcsolat a kulturális összefüggések egygyökerűségéből táplálkozik. A 
vizsgálat alapjául olyan Herceg-tanulmányokat veszek, amelyekben az író 
a festő munkáiról, kiállításairól mond véleményt. A tanulmány a két alkotó 
művészi világának a metszeteit, kulturális kapcsolódásait kísérli meg feltár
ni. A kulturális kapcsolatok vizsgálatához elkerülhetetlen az identitásról, a 
regionalizmusról, a helyi színekről szólni. Herceg János és Konjovic Milán 
közös térbeli pontja Zombor, a város és környéke, Vajdaság egy szűkebb 
régiója. Herceg Zombor-regényében, a Módosulásokban a várost, a népeket, 
a történelmi kort képszerűen mutatja be. Az olvasót a két háború közötti 
korszakba vezeti vissza a regény, ehhez viszonyítva válogatok tematika és 
képábrázolás tekintetében Konjovic festményeiből.

1 A szakdolgozat a doktori stúdiumon készült a Kultúrák érintkezése -  Kisebbségi irodalmak 
a Vajdaságban nevű tárgy keretében. Mentor: dr. Ispánovics Csapó Julianna.
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A feldolgozás szempontjai a regionalizmus, a vidékiség, az identitástudat- 
(változás). Nemcsak szerb-magyar kulturális kapcsolatokról van itt szó, ha
nem ennél jóval többről. A német, ruszin, szlovák, bunyevác, sokác kulturális 
kapcsolatok is előbukkannak Herceg és Konjovié viszonylatában. Nem csupán 
a művészek nemzeti mivolta alkotja a kultúrák, a nemzetek közötti kontaktust, 
hanem a művészi megformálás is, a közös gondolkodásmód, a népek egymás 
mellett élése és a népi, paraszti szokáskultúrák egymásra hatása is.

Identitásfogalom, vajdaságiasság
Az identitás fogalma interdiszciplináris szemszögből megközelíthető je

lenség. Többféle identitásról beszélhetünk, mert az egyén egyidejűleg több 
társadalmi csoporthoz is tartozhat. Beleszületik az adott etnikai csoport
ba, azonban a csoporttagság vállalása már szubjektív döntésén múlik. „Az 
identitás alakulása és formálódása időben szocializációs folyamat, ami nem 
választható el a társadalomban végbemenő történelmi, gazdasági, politikai, 
kulturális változásoktól. Történelmi perspektívából nézve az identitás kultu
rális kondíciók, politikai és társadalmi viszonyok változásainak függvénye, 
a történelemmel együtt változik; keretei felbomlanak, átalakulnak, újjászü
letnek.” (BINDORFFER 2005: 55)

Az etnikai csoport-meghatározás szempontjából tisztázni kell az egyén 
specifikus tulajdonságait, mit tartalmaz a tudatossá vált, szubjektív etnikai 
összetartozás-élmény, valamint mely feltételek mentén tudja felvállalni az 
adott nemzeti identitást. Eszerint elkülönül az etnikai és nemzeti identitás. 
„(...) etnikai identitás alatt az egyén azon szubjektív azonosságérzését és 
élményét, csoportlojalitását értem, amit azon kisebbségi csoport iránt érez, 
amelybe beleszületett, s ahol elsődleges szocializációja során speciális, csak 
a csoportra jellemző és a másokkal való összehasonlítás alapját képező ka
tegoriális emlékezetet tartalmazó, az etnikai identitás bázisát képező etnikai 
tudásanyagot sajátít el.” (BINDORFFER 2005:27) A nemzet az államra vo
natkoztatható autonóm territoriális egység. A nemzeti identitás esetünkben 
Vajdaságot jelenti, habár nem nevezhető államnak, de mégis egy erős, kultu
rálisan összekapcsolódó terület, regionális képződmény. A nemzeti identitás 
a kisebbségi csoportok etnikai identitására vonatkoztatható. „A nemzethez 
tartozás és egységesülés érzéséhez a közös határokon belüli együttélés, a 
közös törvényeknek való alávetettség és egy speciális, egyénre és csoport
ra hatni képes nemzeti ideológia szükséges.” (BINDORFFER 2005: 31) A 
nemzeti azonosságtudat kialakulására lehetőséget biztosít a  közös álfaunke- 
ret, a többség körében való együttélés, a  többséggel megosztott társadalmi 
és kulturális érték, érzelmi dimenzió. A kisebbségi sorsba került magyarság
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a történelmi tájegységek művelődési hagyományaira támaszkodott, illetve 
összeköttetésben maradt Magyarország kultúrájával és irodalmával. A maga 
„kisebbségi” (nemzetiségi) tudatának ápolása mellett őrizte a magyar nem
zeti irodalom nagy értékeit és hagyományait.

Előfordul, hogy az egyén családi hátterének köszönhetően három nyelvet 
is bír, akár maga Herceg János. A Módosulásokban Zombor külön kerületeit, 
egy-egy városrészét, annak lakosait, földrajzi elhelyezkedését, határvonala
it is megismerjük. A „helyi színek” és a regionális hagyományok megjele
nésének korszaka az I. világháborút követő határmódosítások után kezdett 
kialakulni a magyarságra és a németségre nézve, míg a Monarchia addig 
kisebbségben élő népeinek fordítottan alakult a sorsa a nemzeti, etnikai iden
titás oldaláról tekintve.

A regionalizmus, vidékiség és a couleur locale
A regionalizmus magában rejti a kultúrák egymás mellett élését Közép- 

Európában. A Közép-Európa terminust Hanák Péter a régió meghatározása
ként használja tanulmányában. Érdemes odafigyelni a Monarchia nemzeteire, 
a nemzetek egymás mellett élésére, akár a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 
akár a későbbi Jugoszlávia esetében. „A Monarchia e régiójában találkozott a 
három európai alkotóelem, a germán, latin és szláv kultúra, valamint kiegé- 
szítődött a több kisebb népek kultúrájával (magyarok, zsidók, észtek, lettek, 
cigányok).” (HANÁK 1993: 178) Ez a régió hagyományozódik, öröklődik 
jól észrevehetően az adott térség köztereinek, szobrainak, folklórjának, hu
morának, tragédiáinak, háborúinak a megnyilvánulásaiban. Régiónk bizo
nyos keleti és nyugati hagyományt is örökölt, keveredés jött létre.

A vajdasági táj művészi megjelenítésétől kap a műalkotás igazi vajdasági 
couleur locale-t. A szülőföld Herceg János szempontjából nem más, mint 
Vajdaság, a Bácska, mint területi régió. Területünket tekinthetjük peremnek, 
provinciának vagy éppen centrumnak is.

A Módosulásokban és Konjovic festményein a vidékiség, a népek por
ban, sárban élése, a paraszti sors jelenik meg. Megelevenedik a tanyavilág, a 
tanyai életforma. Igazi bácskaiasság, alföldiség képét rajzolja meg mindkét 
művész. A vidékiség folyamatosan jelen van műveikben. Herceg regényében 
elkerülhetetlenül megjelenik a sár, a por motívuma is. „A sétányon soha sen
ki nem sétált, mert eső után sáros volt, máskor meg vastag felhőben szállt fel 
a por, ha valaki végigbiciklizett rajta.” (HERCEG 1989: 5) Mind az író, mind 
a festő művészetében közös a tanyavilág utáni rajongás, mivel azt vallják, 
hogy az Európába vezető út Vajdaságon keresztül visz. Herceg és Konjovic 
művészet-felfogása a regionalizmus körül forog. A Szentelekyről írt emléke
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zésben Herceg megerősíti a Szenteleky couleur locale tételét, miszerint „(...) 
lehetnek írók itt a Vajdaságban s írhatják homlokszámra a könyveket: ha 
alkotásaik nem erről a vidékről szólnak, nem ebben a talajban gyökereznek, 
ha nem az itteni emberek életéről adnak képet, -  akkkor nem lesz vajdasági 
irodalom.” (HERCEG 1953: 9) Ami nem jelent mást, mint hogy a vajdasági 
olvasó az itt élő ember, a helyi táj rajzát várja.

Herceg János novelláiban, regényeiben a régi világ elevenedik meg, pon
tosan, képszerűen mutat be helyzeteket, az események menetét, helyszínek 
leírását. A festmények pontosan tükrözik a módosulásokat, a történelmi vál
tozások korát, akár a Herceggel együtt átélt események, közösen ihletett ké
pek megalkotása terén is.

A vidékiség mint létélmény
Amikor a vidékiségről beszélünk, megkerülhetetlen Radomir Konstanti

novic A vidékfilozófiája című tanulmánya, amelyet a következő kijelentéssel 
indít: „Tapasztalatvilágunk provinciális.” (KONSTANTINOVIC 2001: 7) 
Márpedig, ha ez így van, akkor érdemes megvizsgálni, honnan eredeztethető 
mindez. ,A  vidék világa, a falu és város közt tengődve, elfeledve, se falu, 
se város. Szelleme beékelődött az eszményien egységes törzsi szellem meg 
az eszményien nyitott nagyvilági szellem közé. Amikor e szellem a saját 
balsorsát hánytorgatja fel, akkor a történelemből való kimaradásról beszél.” 
(KONSTANTTNOVIÓ 2001:7) A tanulmány szerint a vidék szellemén kívül 
nincs világ, s ez azt jelenti, hogy a vidék világa az igazi világ. A vidéken való 
lét azt jelenti Konstantinovic felfogásában, hogy meg kell felelni a vidék 
stílusának, követelményeinek.

Konstantinovic vidékiségről alkotott képe összeilleszthető a Hercegnél 
és Konjoviénál található vidékiség-ábrázolással. A vidékiség Hercegnél is, 
Konjoviónál is létélményként jelenik meg. Hercegnél jelentős a vidék közös 
múltja, közös emlékezete, nyelvi kulturális kapcsolata. Herceg a vajdasági 
magyar irodalmat az egyetemes magyar irodalomhoz sorolja. Ebből kifo
lyólag a centrum-periféria viszony alapján Budapestet tekinti centrumnak, 
s ahhoz képest Vajdaságot perifériának. „Herceg János a híd-, illetve köz
vetítőszerepet nem csupán a centrum és a periféria, vagyis Budapest és a 
Délvidék, hanem a policentrikus összekapcsolódás igényével vetette fel a 
Trianon után elszakított államrészek irodalmai között,-és ezekkel egyetem
ben, nagyon korán felismerte a délvidéki irodalom kötődési igényeit a világ- 
irodalom (...) legnyomatékosabban pedig a délszláv nemzetek irodalma felé 
igyekezett kalauzolni a Délvidéken maradt kisszámú -  és a délszláv literatú- 
ráról szinte semmilyen ismerettel nem rendelkező olvasóközönséget.” (FE-
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KETE J. 2009: 85) Herceg János erre vonatkozó gondolkodása több fázison 
ment keresztül, többször változott, módosult. Konjovic Milán művészetét is 
folyamatos változás jellemzi. A vidéki művészetről, szellemiségről vallott 
gondolkodásmódját Herceg János a Papírhajó című kötetben így fogalmazza 
meg: „Vidéken élünk! Vidéken, ahová a jó könyv még csak eljut valahogy 
-  az utóbbi időben az se nagyon, -  az igazán jó és nagy művészi alkotás 
azonban csak igen ritkán. Mégis a vidéknek is van kulturális élete, művésze
te és irodalma. Csakhogy ide valamivel később hozza el az idő Európa és a 
nagyvilág művészi és szellemi életének eredményeit. Ezért kell talán foko
zottabb megbecsülésben részesítenünk azokat, akik a vidék érdektelensége 
vagy érdeklődése ellenére is (...) művészetet akarnak és tudnak csinálni”. 
(HERCEG 1953: 188-189)

A helyi színek motívumai
Amint fentebb említettem, Herceg János a regionalizmus jegyében hasz

nálja föl a vidék, a falu tiszta kútfőjét a novellák, a regények helyszínéül. 
Tiszta gondolkodású, bár többféle identitású és nemzetiségű embereket áb
rázol műveiben. Konjovic festészetéről Herceg János így ír: „Nagybányát 
ismétli, de az első, kreatív és szabad időszakát, azzal a markáns újrateremté
sével a világnak, amely az alföldi festők naturalizmusát a népi irodalomból 
átsütő fényekkel erősíti. Szép, férfias, súlyos mondanivalótól terhes piktú- 
ra ez, falusi házak és udvarok sorával, s azzal a tájszemlélettel, amelyet az 
egyforma vidék hangulatával Konjovicnál megszoktunk.” (HERCEG 1983: 
70-71) Konjovic formanyelve nemzetközi visszhangot kap. Herceg a Távla
tok című kötetben több ismert festő kiállításait, műveit elemzi. Kezdetektől 
érdekelte a festészet, több elfelejtett, kevésbé ismert vajdasági festőről is írt 
tanulmányt a Papírhajó című kötetben. Milán Konjovic volt az, akihez kü
lönlegesen közeli barátság fűzte. AII. világháború alatt találtak egymásra. A 
festőben rögtön meglátta az európai látásmódot, és nem csak a kisvárosi for
mát. A sűrített atmoszférát, a lelkület visszaadását fedezte fel Konjovicnál. A 
szláv mélabú hatását emlegeti Herceg a Konjovic-képek kapcsán. A festőről 
lejegyzett vallomásában Herceg a következőképpen értelmezi kettejük mű
vészetének az egybefonódását: „A vajdasági tudatom, ha szabad így nevezni, 
viszont őrá is hatott. O hazajött Párizsból nyolcévi ott tartózkodás után és 
felfedezte a szülőföldjét, ezt a csodálatos vidéket, amelyet, addig legalább 
senki úgy kifejezni nem tudott, mint ő.” (SILLING 2009: 124-125) A vaj
dasági embert, a népeket, az életmódot festette meg, és adott hangot ennek 
a létformának a képeiben. Viselkedése, gondolkodása, művészi kifejeződése 
igazi európai emberé volt.
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Konjovié legismertebb témája a búzakereszt, valamint a tarló aratás után. 
Több festményén is megjelenik az aratás, a búzamező, a napraforgók, a ku
koricatábla. Herceg János vallomásában tovább jellemzi barátja művészetét: 
„Konjovié Zomborból csak a vidéket kapta. A vidéket, a népet, az embe
reket, a levegőt, a táj esprit-jét, ha lehet azt mondani: a táj szellemét, de 
festői hatást aztán, innen, nem kapott senkitől. Még, azt kell mondanom, az 
elemi oktatást se közvetlenül.” (SILLING 2009: 129) A szülőföld ősforrás 
volt számára, ahonnan az ihletet meríthette. A közös sajátosságokon alapuló 
meglátásból jöttek létre az alakok, Zombor, a város. Egy általános embertí
pust formál meg Herceg, erre törekszik Konjovié is. Műveiket a tájképek, a 
tájélmény, Vajdaság hangulatisága, a szülőföld, a síkság magasztalása jel
lemzi. A dolgok rögzítése az expresszionisták erejével történik. A motívum
tól függetlenül elemezhetők más szempontok szerint is a Konjovié-képek. 
A Gémeskút című darabját Tolnai az egyik legjobb festménynek tartja. „Az 
Alföld egykori szimbóluma, a magyar tájfestészet egyik központi motívu
ma a gémeskút. Mondanunk sem kell, hogy idővel teljesen devalválódott, a 
giccs védjegyévé vált.” (TOLNAI 1992:33) A tájábrázolást sajátos színpom
pa jellemzi. „S Konyovics színeit nézve, ismét éreznünk kell, hogy mennyire 
Bácska éled újjá képein, csak itteni, sehol máshol fel nem lelhető színei
vel.” (PAPHARKAY 1942: 267-269) Herceg szintén ábrázol, ahogy festő 
barátja Konjovié is, csák ezt szóban teszi. A következő idézetben ráismer
hetünk egy-egy festmény motívumára: „Egy tagban volt tizenhárom hold, 
egyik oldalon kukorica integetett, másikon sárgán terült el nyáron a búza
tábla.” (HERCEG: Módosulások 1989: 81) Gondolok itt Konjovié követke
ző festményeinek gabonamotívumaira: Žito, Zeleno žito, Zrelo žito, Iščupan 
kukuruz, Polje suncokreta, Suncokreti.

A szakrális tér mint kifejezőeszköz
A szakrális tér, a népi vallásosság motívumait emeli ki Silling István a 

Laikus szakralizmus urbánus társadalomban című tanulmányában. Ezeket a 
városrészeket, épületeket, köztereket láthatjuk a Módosulások című Herceg- 
műben. Ezek a térelemek Konjovié festményein (Džinin ćošak, Fijakeri na 
trgu, Mala crkva, Ulica i fijaker stb.) is kiemelkedő helyet kapnak. Közös 
térképző funkció a kocsma, a kávéház helyszíne is. Ezek fontos terei a vi
déki életformának, akár urbánus társadalomról, akár paraszti tanyai világról 
beszélünk. A Módosulásokban számos ilyen helyszín jelenik meg. „Nagyon 
szerettem ezt a Párizsi utcát aszfaltos kocsiútjával, ahogy a korzót a Szent- 
háromság terével összekötötte.” (HERCEG 1989: 69) „ B ú c s ú h e l y e k r e  vit
tek. Először csak a havi boldogasszony barátságos kápolnájához a szontai
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országúton, ahol már korábban is voltam.” (HERCEG 1989: 71) Konjović 
Jesen című 1951-ben festett képén a határ, a szárkúpok, a bácskai táj je
lenik meg. A távolban a templomtornyot is láthatjuk. A tér leírása fontos 
része a Módosulások című regénynek. „A Basa utca már ezzel is jóval ér
dekesebb volt a Juhász utcánál. Ez volt a város, az igazi város, a gimnázi
umon túl a Szentháromság térrel, egyfelől a városháza épületével, szemben 
a Grassalkovich-palotával, amelyben a pénzűgyigazgatóság hivatalai vol
tak, tovább a plébániatemplommal s a piactérrel (...)” (HERCEG 1989: 42) 
Konjović festményein, még ha csak a háttérben is, de megjelennek a szakrá
lis motívumok, egy kereszt, vagy a távolból, a gabonaföldek mögül feltűnő 
templomtorony képe. A Žito című 1939-ben festett képén a Konjovićra jel
lemző nagy kék égből öt templomtorony bukkan elő. A Trg sa krstom című 
képen a tér beszűkülése látható. A kereszt e képen is előtérbe kerül, ahogy a 
szekérrel az ember is.

A kocsma mint a vidék „közepe”
A történelem, az átalakulások során változnak a szabályok, de a vidék 

lelke mindig az marad, ami volt. Konjović festményein is kedvelt helyszín a 
kávéház, a kocsma. A Kod tri šešira című képen tipikus a sarokra nyíló kocs
maajtó ábrázolása, ahol az ajtó bepillantást enged a kocsma rejtelmeibe. A 
festő színkezelése erős, határozott, expresszív, a Čika Tomika na pivu című 
festmény tónusaihoz hasonlóan. A sörözgető kispolgárok arcán egy-egy gú
nyos fintor jelenik meg a söröző nagyurak láttán. Az utcára nyíló kocsmaajtó 
megjelenik a Beogradska ulica u Somboru című alkotás vásznán is.

Herceg Mikszáthoz hasonlóan jól hasznosította műveinek megírásakor 
az anekdotát, a különböző mendemondákat, pletykákat. így kerül be a Mó
dosulásokba több fényűző, zombori vármegyei kávéház, illetve a szegénye
sebb kiskocsma bemutatása. Több „tükrös kávéházat” emleget Zombor kap
csán: Vadászkürt, Elefánt, Korzó, Elit. A legismertebb kávéházi, vármegyei 
dzsentrifigura Szemző Gyuszi, aki a Módosulások kihagyhatatlan szereplője. 
„A virtus, benyargalni a kávéházba, belelőni a tükörbe, nem volt ritkaság. 
Ellenkezőleg, szinte kötelezően hozzátartozott az efféle parlagi gavallérok 
életformájához ezen a vidéken. Csak talán óvatosabban csinálták az ilyesmit, 
kiegyeztek a kevéssel, vagy több földjük volt, s megengedhették maguknak 
e furcsa fényűzést. Szemző Gyuszi a megkésett rablólovag könnyen tombol
hatta ki magát e nábobi hajlamokban.” (HERCEG 1989: 8)

A konjoviéi technika, ecsetkezelés következtében lesz hiteles az a művé
szi világ, amit a festő a szülőföld és az emberi szemléletből alakított. „Kis 
zegzugos zombori utcákat fest, amelyek térdig állnak sárban, de ragyogó
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an fehérek és apró ablakaik úgy pislognak^ mintha a  bennük lakó emberek 
titkait őriznék. Görcsös, öreg eperfákat látunk Konyovics képein, amelyek 
mintha rettentő kínnal, vajúdva nőttek volna ki a földből, marasztaló, sáros 
utakat, mint a  nehezen mozgó élet magyarázatát. Aztán tájakat vad színek
ben, csendéletet vastag fekete vonalak közé zárva, sörözgetö kispolgáro
kat valami tragikus gúnnyal, amelyben azonban a részvét is felfedezhető.” 
(HERCEG 1953:165) Zombior kanyargós utcái, a szegényes házak a festmé
nyek visszatérő motívumai.

Az emberek, a házak motívumai
A helyi színek motívumaként az ember és a táj egyaránt megtalálható 

Hercegnél és Konjovicnál. Nagyon szépen összejátszanak a vásznakon meg
jelenő emberi figurák, a paraszti, népi életmódot megjelenítő képek házai, 
udvarai, valamint a Módosulások szövegszerű ábrázolásai. A soknemzeti
ségű kisvárosi, alföldi alakokat mikroszkopikus aprólékossággal úja le. A 
következő szöveghelyeken ez jól kirajzolódik. „Stempel Samu maga is érde
kes jelenség volt a  felfelé ágaskodó kefehajával, hosszúkás, aszkéta arcával 
meg azzal is, hogy növényevő volt.” (HERCEG 1989: 15) „A tizennyolc 
éves szőke henteslegény, Kökény Feri (...) Falusi fiú volt, nagymamájával 
élt szobakonyhás lakásában a félkör másik részén, velük átellenben, s olyan 
csendben, ahogy éppen csak látni lehetett messziről megjönni vagy elmenni, 
mint valami idegent, s a  nagymamáját csipkekendövei a fején, imakönyvvel 
a kezében aprókat tipegve a téglás udvaron, mint azok a bánatos özvegyek, 
akik annyi fájdalmat és annyi gyászt éhek meg életükben, hogy már slmi 
se tudnak.” (HERCEG 1989: 28) Margalits Ede, volt gimnáziumi igazgató 
vallásos volt, minden héten annak rendje és módja szerint felöltözve ment 
lányával és feleségével a templomba. „Elsőnek ő jelent meg feleségével és 
lányával, Belluska nénivel, (...)  cilinderrel a fején s kályhacső nadrágban, de 
fényesre kefélt cipőben mégis, úgyhogy inkább a felesége lépkedett kemé
nyen és hegyesen (...)” (HERCEG 1989: 97) Minden egyes alakfónnálása 
megfelel a  vidék és a megfelelő kor öltözködési, életmódbeli szokásainak. 
A sokácok, a  bunyevácok hercegi bemutatásának idézését nem kerülhetjük 
meg, hiszen e két nép szerves része a Bácskának, és Könjevié. is  figyelmet 
szentel nekik a vásznon. „Maguk szőtte ruhában jártak, minden élénk színt 
beleszőve a  »pregacsába«, amely elöl és hátul betakarta fehér pendelyüket, 
néha erős combjukat is kivillantva szélről, ha nagyon siettek abban ugyan
csak színesen kötött mamuszban a  meztelen lábukon. A férfiakkharinttak 
abban az általános jobbágyi viseletben, amely ingből és  ip á éb ó l álh csu
pán, s egy fekete pörge kalapból a fejük búbján.” (HERCEG 1989: 112)
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Konjovicnál a Šokica című festményen a sokác viseletbe öltözött nőt láthat
juk; a Muholovka i Vince című festményén az egyszerű vajdasági munkás
embert parasztingben és a piros fejkendővel ábrázolt sokác asszonyt ábrá
zolja; a Čuvar polja című festményén pedig a zöld ruhába öltözött mezőőr 
fegyverrel a kezében tűnik fel. Nyakas, bácskai ember képe néz ránk; arca 
kifejező, vonásai dominánsak.

A házak, az ember közvetlen környezetének a leírása a következő Herceg- 
szöveghelyeken tűnik fel: „Tőlünk lejjebb ugyanis már hamisítatlan paraszt
házak következtek szérűskertekkel az udvarok mélyén, ahol nyáron gyakran 
zúgott a cséplőgép, s aztán ott maradt utána az utcáról is láthatóan az égig 
érő szalmakazal.” (HERCEG 1989: 20) Konjović Vršidba című festményén 
ugyanez a szövegbe foglalt kép kerül a vászonra.

A paraszti kultúra meghatározó jegyei a nyitott gangú ház, piros mus
kátlival. Hercegnél a Módosulásokban ez így jelentkezik: „És hiába mondta 
Poveszló Julis a házat körülfutó nyitott gang kapu melletti részén, égszínkék 
pongyolában kihajolva a cserepes muskátlik között, míg annak a pongyolának 
hátsó, terjedelmesebb kék tavában hattyúk úsztak:(...)” (HERCEG 1989: 26) 
Más zombori részlet is feltűnik a szövegben, ahol szintén a bácskai helyi színek 
elve érvényesül. „Nekem a Cservenka volt a város legszínesebb, legizgalma
sabb negyede (...) Eperfás utcáival, földbe süppedt, nádas házaival, s az udva
rok mélyén felcsillanó talajvízzel, ahogy a kukoricaszárból kötött kerítés látni 
engedte, de mégis barátságosan. Ha itt-ott éktelen ordítás hallatszott, mintha 
nyúztak volna valakit, amott már tamburát pengettek, vagy lányok indultak el 
egymásba karolva s két szólamban énekelve a város felé, és muskátli volt az 
ablakokban.” (HERCEG 1989: 87) Konjović Porta i ugao című festményén a 
bácskaiság, a zombori polgári épületek, üzletek, cégtáblák tűnnek fel.

A történelmem módosulásai, hatása 
az irodalomra és a festészetre

Herceg módosulásokon a történelmi módosulásokat, rendszerváltozást, 
országhatárok módosulását érti. Azokat a történelmi módosulásokat, amelyek 
lejátszódtak a második világháború után, a két világháború között. (TOLDI 
1993: 148) A regény narrátorának szempontja visszaemlékező, amely lehető
vé teszi a csapongást, vagyis a regény szerkezetének a fellazítását. Társadal
mi tablót állít az olvasó elé, akárcsak Konjović a festményein. Megtalálható 
itt a szegény paraszti réteg, a módos iparosok, a letűnt úri világ dzsentrije.

A szereplők váltakoznak, folyton újabbak jönnek, és a régebbiek vissza
térnek. Mindez a visszaemlékezés síkján történik. A regény főhőse maga a
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város, Zombor. Ebből a szemszögből a regényt olvasva egyfolytában a Híd 
a Drinán című Andrió-regény elevenedik meg az olvasó előtt. Hercegnél az 
állandóságot maga a város, mint földrajzi egység képezi, hiszen minden más 
módosul, változásban van. A népek identitásának megőrzését jelenti a sajátos 
egymás mellett élés, és a közös nosztalgia az elmúlt idők iránt. „Mikor már 
megsűrűsödött az esthomály, a prepák előtt összefolytak a szintaxist magya
rázó szöveg betűi, úgyhogy csak Kosta Grk tartotta egy darabig csökönyö
sen maga előtt a régi, háború előtti bécsi újságot, nem csupán a sötétséggel, 
de a korral, s az egész világgal elszántan szembeszállva ( ...)” (HERCEG 
1989:6) A módosulások, a történelmi változások Konjovié képein leginkább 
az emberi alakok, a paraszti munka, a tanyaábrázolások révén mutathatók ki. 
Az emberábrázolás, a megyeszékhely urainak ironikus megidézése látható 
festményein. „Ez az irónia később megint csak egy letűnt világ egykori hő
seit eleveníti meg a nagy társadalmi átalakulás után, egy egészséges humor
érzékből fakadó metsző gúnnyal (...)” (HERCEG 1991: 128)

Párbeszéd a szöveggel
Herceg János Módosulások című regényében megjelennek a népmeséi mo

tívumok, ily módon párbeszédet folytat a népmesékkel, vagyis intertextuális 
szövegösszefüggések alakulnak ki. Hasonlóképpen Konjovié festményein is 
feltűnnek a mesebeli figurák. A képek óriásokat, mesebeli, ha úgy tetszik, 
szürreális tájakat juttatnak eszünkbe. Herceg János írja tájköltészetéről: „Tá
jat, embert, szellemet, emberi helyzetet, mindent ki kell fejeznie olyan har
móniában, amilyenben az egész életté, bácskai életté összeállt.” (HERCEG 
1991: 164)

A Módosulásokba az író egy önvallomást is beépít, utal egyik ismert no
vellahősének figurájára, Kekez Tunára, akit Konjovié is megfestett.

Végkövetkeztetés
A két művész, Herceg János és Milán Konjovié művészetének metsző

pontja, közös forrása a Bácska, a vajdasági táj, a vajdasági emberek. A kul
túrák közötti keveredés, kölcsönhatás elkerülhetetlen a vegyes lakosságú 
területeken. A két művész etnikai identitása eltérő, de mégis egy közös iden
titásfogalom képe bontakozik ki műveikből: a vajdaságiasság.

A közös élmény, a népek együttélése, a közös történelmi események követ
keztében végbemenő módosulások alakítják ki az általuk ábrázolt emberi sor
sokat, a környezetet. Igazi párbeszéd bontakozik ki a képek és a szöveg között, 
érzékelhető, hogy egyazon forrásból táplálkozik mindkettejük művészete.
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CULTURAL DIALOGUE IN JÁNOS HERCEG 
AND MILAN KONJOVIĆ’S WORKS

The study concerns itself with cultural relationships. The question of 
identity and regionalism are closely related to it. I went about studying the 
cultural relationship looking at János Herceg’s novel Módosulások (Modifi
cations) and Milan Konjović’s paintings. There are many common features 
in their two artistic worlds, which can be traced back to their common re
gional roots. These qualities are moulded into their artistic output as parts of 
their shared everyday life. Both of them shaped in their own specific way the 
milieu, society and the people living in Vojvodina, especially in the town of 
Sombor. It is important to state that the identity of peoples is substantially 
determined by regionalism, provincial character and ‘couleur locale’.

Keywords: identity, regionalism, local colours, provincialism, vajdasá- 
giasság, Herceg, Konjovié
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KÉTNYELVŰSÉG ÉS ÉRZELMI DOMINANCIA
A kétnyelvűség-kutatás új irányzatáról 

Bilingualism and emotional dominance 
(A new area o f research in bilingualism)

A mai világban két nyelv tanulása és használata már a mindennapok velejárója. Az eddigi 
kutatások eredményei rámutattak, hogy a kétnyelvűség hatással lehet a kognitív működésre, 
a személyiség fejlődésére, a nyelvi szerveződésre, de nem utolsósorban az érzelmi folya
matokra, a tapasztalatvilágra és kifejezésmódra is. Egy új kutatási sáv nyílt meg, melynek 
középpontjában mára fontos kérdések jelentek meg: vajon a kétnyelvű ember érzelmi vilá
ga mennyire egységes, illetve megosztott a nyelvhasználat függvényében; melyik nyelve 
érzelemtelibb, és vajon hogyan koordinálja érzelmi világát a két nyelven belül?
Az eddigi kutatási eredmények nem egyértelműek abban az értelemben, hogy milyen szabá
lyok működnek a kétnyelvűek érzelmi repertoárjában. Több eredmény arra utal, hogy az első 
nyelv a domináns az érzelmek teljes skálájának átélésében, és hogy a valódi emóciók csak 
ezen a nyelven élhetőek át. Kisebb számú kutatás viszont arra a következtetésre jutott, hogy 
a szabály alól vannak kivételek, és a második, később tanult nyelv is átveheti az érzelmeket 
vezérlő rendszer szerepét a kétnyelvű személyeknél.

Kulcsszavak: érzelmi dominancia, első nyelv, második nyelv

A két- és többnyelvű kommunikáció a mai felgyorsult, információköz
pontú, rohamosan változó és tudásalapú világban már inkább szabályként 
jelenik meg az egynyelvűséggel szemben. Az emberek nagy többsége, ha 
nem is születésétől kezdve, de élete folyamán egy adott időpontban biztosan 
találkozik egy számára ismeretlen nyelvvel, melyet kisebb-nagyobb mérték
ben el kell sajátítania. Sok esetben a későbbi iskolai és szakmai előrehaladás 
is annak függvénye, hogy egy második nyelvet sikeresen megtanultunk-e. 
A szerbiai fiatalok idegennyelv-tanulását nagyban motiválja az is, hogy a 
külföldre vándorolást tekintik perspektivikus döntésnek, ez tehát előrehala
dásuk mozgatórugója.

mailto:beagrabovac@gmail.com


118 Grabovac Beáta: Kétnyelvűség és érzelmi dominancia

Két nyelv rendszeres használata hatással van az életűnk minden szfé
rájára. Mind több kutatás látszik alátámasztani azt a feltételezést, hogy a 
tapasztalat és a környezeti hatások igen jelentős erőként befolyásolják az 
ember különböző képességeit, adottságait, tehát nem minden a velünk szü
letett struktúráktól függ. Újabb eredmények szerint a környezet igényeire az 
agyunk strukturális változásokkal válaszol, vagyis ennek hatására módosul. 
A kétnyelvűek helyzetére vonatkozóan például az agykéreg baloldali részén 
mutattak ki a megszokottnál nagyobb szürkeállomány-réteget, ami annál sű
rűbb volt, minél magasabb szintű a személy nyelvtudása és minél korábban 
érte a második nyelv hatása (MECHELLI -  O’DOHERTY -  ASHBURNER 
stb., 2004, 757.)

A tudományt alapvetően az érdekli, hogyan hat a kétnyelvűség a személyi
ség nem nyelvi területeire. A kétnyelvűség különböző életterületekre kifejtett 
hatásával sok kutató foglalkozott különböző képességeket összehasonlítva 
egynyelvű és kétnyelvű személyeknél. A mai tudomány előtt mára már vilá
gos, hogy a kétnyelvűség sok vonatkozásban előnyös hatású, de ne hagyjuk 
szem elől téveszteni azt a tényt sem, hogy a köztudatban a bilingvizmus hosz- 
szú éveken át hátrányos jellemzőként is jelen volt (SKUTNABB KANGAS, 
1991,263-265.)

Újabb kutatási eredmények ezt a negatív irányvonalat egy optimistább 
irányba látszanak átfordítani. Ezek szerint a kétnyelvűek sok mindenben sike
resebbek, mint egynyelvű társaik: például a kognitív (megismerési) rugalmas
ságot igénylő feladatok megoldásában és az irreleváns vagy félrevezető infor
mációk gátlásában (BIALYSTOK -  CRAIK -  GREEN stb., 2009, 89-129.)

Ellen Bialystok, közismert kétnyelvűség-kutató által kapott eredmény 
szerint a rövid távú, munkamemóriát mérő feladatokban, melyek a nyelvi 
előhívást igénylik, a kétnyelvűek rosszabbul teljesítenek ugyan az egynyel- 
vűeknél, de ugyanakkor a kognitív kontrollfolyamatok nagyobb fejlettsége 
jellemzi őket. A végrehajtó folyamatok jellegzetessége a magasabb kognitív 
tevékenységi formák uralása: a tervezés, a döntéshozatal, a figyelmi gátlás 
befolyásolása. Ez az eredmény arra utal, hogy a kétnyelvűeknél a végrehaj
tó folyamatok korábbi jelentkezése tételezhető fel. A nyelvi váltásban való 
állandó, mindennapos gyakorlottság pedig arra is hat, hogy felnőttkorban 
zökkenőmentesebb és sikeresebb a magasabb funkciók működése, öregkor
ban pedig tönkremenésük, leépülésük is lassúbb lefolyású. (BIALYSTOK 
-  CRAIK -  GREEN stb., 2009, uo.)

A szellemi tevékenység vizsgálata mellett a kétnyelvűség-kutatásnak az 
érzelmi funkciókkal is foglalkoznia kell, hisz az érzelmi világ meghatározó 
erővel bír a személyiség egészét illetően.
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A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy két nyelv tanulása és használata a 
mindennapokban kihat a kognitív működésre, a személyiségre, a verbális 
szerveződésre, de az érzelmi folyamatokra is. Figyelembe véve ezt a fontos 
szférát és beágyazva a kétnyelvűség tematikájába, szinte adódik a kérdés, 
hogy a kétnyelvű ember érzelmi világa vajon mennyire egységes, illetve 
mennyire megosztott a nyelvhasználat függvényében.

Az utóbbi időben a pszichológiának éppen ez az eddig mellőzött területe 
kezdett újfent erőre kapni. A gondot az jelenti, hogy a lélektani kutatások ezen 
a területen összetettebbek és nehezebben kontrollálhatóak, kísérleteket sem 
lehet végezni mindig, sokszor etikátlan is lenne használatuk. Fehr és Russel 
definíciója is alátámasztja, hogy ezt az aspektust nehéz tudományosan kiismer
ni. Szerintük az érzelem mint olyan természetes kategória, amely prototípus- 
szerű szervezettséget mutat, tehát van egy legtipikusabb képviselője, azonban 
nem rendelkezik éles határokkal. (URBÁN -  DÚLL, 2008, 477-532.)

Az érzelmekre vonatkozó fogalmaknak feltételezhetően specifikus stá
tusuk van az emlékezetben, ugyanis az eredmények szerint emlékezeti elő
nyük van, ami annyit jelent, hogy ezek a kifejezések a testünk általános 
éberségi szintjét megemelik, ugyanis pozitív, ill. negatív eseményekre vo
natkoznak, s így jobban bevésődnek az emlékezetbe, mint a semleges szava. 
(KENSINGER -  CORKIN, 2003, 1169-1180.)

A kétnyelvűség és az érzelmi dominancia kapcsolatával foglalkozó 
irányzatot, a pszichológia fiatal, modem hullámát Aneta Pavlenko indítot
ta el 2002-ben. A terület kérdései többek között a következőkre is kiterjed
nek: vajon a kétnyelvűek más embernek érzik-e magukat, amikor az első 
és a második nyelvükön beszélnek, vagy a nyelvváltással megváltozik-e a 
viselkedésük, a személyiségük? (PAVLENKO, 2006a, 1-33.) Vajon az ér
zelmekre vonatkozó fogalmak lefordíthatóak-e egyik nyelvről a másikra? 
Vajon mi módon reprezentálódnak az emóciókra vonatkozó fogalmak és 
hogyan dolgozzák fel a két- és többnyelvű személyek az érzelmi szavakat? 
(PAVLENKO, 2006b, xii-xvi.)

Sok elméletalkotó egybehangzó véleménye, hogy a két- és többnyelvű 
személyek életében az anyanyelv az érzelmek nyelve. Egy, a mindennapi élet
ből kölcsönzött, konkrét példa erre Stefano Puntoninak és munkatársainak az 
eredménye (PUNTONI -  DE LANGHE -  VAN OSSELAER, é. n , 2-48.). 
Kutatásukkal azt szerették volna feltérképezni, hogy a reklámszövegek vajon 
az első vagy a második nyelven ébresztenek-e a vásárlókban erősebb érzelme
ket. Eredményeik afelé mutatnak, hogy a reklámban használt nyelvnek fontos 
hatása van a vásárlási döntésre, mégpedig olyan formában, hogy az első nyelv 
a „forró”, érzelmileg „érzékenyebb” és erőteljesebb, hatásosabb, a második
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nyelv pedig racionális és így érzelmileg „tompább” is. Ezzel az eredménnyel 
ellentétben áll Aycicegi és Harris (HARRIS -  AYCICEGI, é.n.), vizsgálata, 
amelyben a kétnyelvűek mindkét nyelvében találtak érzelmi dominanciát és 
emlékezeti elsőbbséget, így szerintük nem csak az anyanyelvre korlátozódik 
az érzelmek mély átérzése, feldolgozása és kinyilvánítása. Kutatásuk végén 
arra hívják fel a figyelmet, hogy nem kell kizárólagosan azt a véleményt elfo
gadni, hogy az anyanyelv az „érzelmek nyelve”.

Arra a kérdésre azonban, hogy miért jelentkezik általában az első nyelv 
dominanciája, hogy néha miért jelenhet meg a kivétel is, valamint, hogy 
mely mechanizmus áll az érzelmi különbségek és átfedések hátterében, a 
tudósok teljes választ még nem találtak.

Az emberi érzelmeket verbális szinten is lehet vizsgálni. Panayiotou 
(PANAYIOTOU, 2006, 183-208) kutatásában abból indult ki, hogy vannak 
olyan érzelmekre vonatkozó fogalmak, amelyek megfeleltethetők egymás
nak a két nyelvben, de a kutatás során kiderül, hogy jelentésmezejük a kul
turális tapasztalati világ mássága miatt nem azonos - ,  így „kulturálisan le- 
fordíthatatlanok”. E vizsgálat a bűntudat és a szégyen szavakra irányult -  két 
különböző kultúra és nyelv, az angol és a görög kontextusában. A szégyen 
és a bűntudat szociális és egyben morális fogalmak is, amelyek általában 
óhatatlanul ki vannak téve kulturális hatásoknak és (áralakulásoknak. A ké
pet még összetettebbé teszi a tény, hogy a két fogalom mindig személykö
zi helyzetekhez kötött. A kutatásban részt vevő személyek kétnyelvűek és 
bikulturálisak (két kultúrával is érintkező személyek) voltak.

Panayiotou eredményei alátámasztják a hipotézist: a görög és angol fo
galmak, amelyek egymás nyelvi megfelelői voltak, jelentésben nem egyez
tek meg, mégpedig főként kulturális meghatározottságuk miatt. Néha ugyan
is a jelentés szintjén az angol bűntudatosií. közelebbi megfelelője a görög 
szégyen(érzet). Panayiotou ezért igazoltnak véli azt az értelmezést, hogy az 
érzelmek jórészt kulturális konstruktumok. Végül a kutató a kétnyelvűek ér
zelmi repertoáiját illetően azt a következtetést vonja le, hogy két érzelmi „vi
lágegyetemük” van, két különböző rendszerük, amelyek össze vannak kötve 
és kölcsönösen hatnak is egymásra.

A bikulturális kétnyelvűeknek két kultúrát kell valahogyan összhangba 
hozniuk és elfogadniuk önmagukban. Az eddigi eredmények arra utalnak, 
hogy az érzelemfogalmak használatát illetően kifinomultabbak és érzéke
nyebbek, sőt, néha elővigyázatosabbak az egynyelvűeknél, mert érzékelik az 
árnyalatnyi különbségeket.

Okkal feltételezhető'tehát, hogy a megismerési funkciók fejlettsége és az 
egynyelvűekétől eltérő működése mellett a kétnyelvűek érzelmi kifejezés
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módja és átélési képessége is más és összetettebb mintázatot mutat az egy 
nyelvet beszélő egyénekétől.

Pavlenko új kutatási területe releváns kérdéseket vet fel, hisz személyisé
günk egyik leglényegesebb részét képezik az érzelmeink, legtöbbször hatá
sukra hozzuk meg életünk fontos döntéseit is.

A több nyelv rendszerébe és kódváltások közé ágyazott vajdasági min
dennapjaink függvényében különösen fontos a kérdés, hogy miként szerve
ződik a kctnyelvüek érzelmi világa és milyenek átélési készségeik. Ilyképp 
a kétnyelvűség pszichológiájának ezen felvetései számunkra hatványozott 
relevanciával bírnak.
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BILINGUALISM AND EMOTIONAL 
DOMINANCE -  INTRODUCTION
A new area o f  research in bilingualism

Nowadays, learning and speaking two languages is an everyday phe
nomenon. Recent studies have shown, that bilingualism can affect cognitive 
functioning, personality development, verbal organization, and last but not 
the least, emotional processes, experiences and expressions.

Research in this novel area has raised the following questions: Is the emo
tional world of bilingual individuals integrated and undivided, or is it seg
mental depending on the language used? Which one of the two languages 
is more emotional? How do bilinguals coordinate their world of emotions 
between the two languages? Research results so far have been equivocal 
regarding the rules which operate in the bilinguals’ repertoire of emotions. 
Several studies have come to the conclusion that the first learned language of 
bilingual individuals dominates in experiencing the full range of emotions, 
and that true emotional responses are elicited only in this language. A fewer 
number of studies have come to the result that there are exceptions to this 
rule, and that the second, later learnt language can also take over the leading 
role in the emotion regulation system of bilingual individuals.

Keywords: emotional dominance, first language, second language
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MEGNYILVÁNULÁSA GION NÁNDOR VIRÁGOS 
KATONA CÍMŰ REGÉNYÉBEN1

The Role and Cultural Manifestation o f Festivals, and Customs 
Related to them in the növel Virágos Katona by Nándor Gion

A dolgozat az ünnepek kultúrtörténeti, nemzeti identitásbeli jelentőségének vizsgálatára vál
lalkozik Gion Nándor Virágos Katona című regényében, a szerb és a magyar regényszöveget 
összevetve. A családi legendárium és a falutörténeti/történelmi szálak mellett a regényben 
kibontható, megfigyelhető egy folklorizáló történetmondás, mesemondás-vonal, amely a re
génynek a népmesékre jellemző, valóságon túli hangulatot kölcsönöz. A népszokások, ha
gyományok hozzátartoznak a falu mindennapjaihoz. Az együtt élő nemzetiségek ünnepeihez 
kapcsolódó szokások, rítusok szorosan összekapcsolódnak a regényben, szinte mindegyiknek 
megvan a szerb-magyar, pravoszláv-katolikus megfelelője is. A tanulmány a regényből idéz
ve a vonatkozó részleteket, valamint folklorisztikai tanulmányok segítségével közelíti meg a 
témát, majd a kiemelt népszokások jelentésére és a kulturális identitásban betöltött szerepére 
tér ki, különös tekintettel arra, hogy ebben a többnemzetiségű közegben mégis mindegyik 
csoport megőrzi saját hagyományait és tiszteletben tartja a másikét.

Kulcsszavak: Gion Nándor, kultúrtörténet, nemzeti identitás, családi legendárium, népszoká
sok, kulturális emlékezet.

1 A szakdolgozat a doktori stúdiumon készült a Kultúrák érintkezése -  Kisebbségi irodalmak 
a Vajdaságban nevű tárgy keretében. Mentor: dr. Ispánovics Csapó Julianna.

i

mailto:lodi.gabriella@citromail.hu


124 Lódi Gabriella: Az ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó..

Családi legendárium és falutörténet a mesemondás 
és a mágikus realizmus tükrében

A Gion Nándor Virágos Katona című regényében előforduló, az ünne
pekhez kapcsolódó népszokások kultúrtörténeti, nemzeti identitásmegörző 
szerepének vizsgálatakor fontos kiemelnünk, hogy a családi legendárium
ból táplálkozó történetmondás és annak falutörténeti vonala együtt van jelen 
a műben. A regény, de az egész tetralógia szövegvilága fiktív és valóságos 
elemekből építkezik: „A tárgyszerűség elemei a konkrét helyszínmegneve
zések, a szereplők, a családtagok élettörténetébe beleszövődö történelmi ese
mények, a családtörténeti dokumentumok.” (HORVÁTH 2007: 168) A re
génybeli Rézi alakját az író nagyanyjáról mintázta, akit gyermekkora „mese
fájaként” idéz -  mint tudjuk, a paraszti élet mindennapjaiban a mesemondás 
szép szokása mindenhol a nagymama feladata. A mesemondás pedig ünnepi 
alkalom, melyhez különleges hangulatra van szükség. (PENAVIN 1984: 12) 
Ez a folklorizáló történetmondás jellemzi a regényt, mely a népmeséket idé
ző, a valóságon túli hangulatot kölcsönöz, ezért vélik felfedezni egyes elem
zők a Gion-regényben a mágikus realizmus jegyeit. A Virágos Katona és a 
Rózsaméz a „történelem folklorizációja. írójuk a nép táji-történeti emlékeze
tét idézi meg.” (HORVÁTH 2007: 171) Utasi Csaba értelmezése szerint „a 
hangsúly az alkotói képzelet segítségével módosított, továbbépített családi 
legendáriumon van, amely meseszerűvé transzformálja a regényt.” (UTASI 
2003) A mesemondás pedig, akárcsak az ünnepi szokások, rítusok -  a falu
si élet részeként -  identitásmegőrző funkcióval ruházható fel, különösen a 
többnyelvű közösségekben, mint amilyen a regénybeli Szenttamás is.

Gion Nándor regénytetralógiájának {Latroknak is játszott: Virágos Katona, 
Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált) cselekménye 1898-ban indul és 
az 1950-es években fejeződik be. Helyszíne Szenttamás, az író szülőfaluja, 
amelyet szerbek, magyarok, németek, zsidók és cigányok laknak. Gion törté
netei a szenttamási élményekből és a családi legendáriumból is táplálkoztak. A 
Virágos Katona előszavában írja Gion: „ősz hajú, öreg emberekkel beszélget
tem, arra kértem őket, hogy meséljenek nekem régi, érdekes történeteket (...) 
csak arról beszéltek, amit érdemesnek tartottak feleleveníteni, arról sem sokat. 
Emberekről beszéltek, persze magukról is.” (GION 1973) Azt is elárulja, hogy 
kisgyerek korától a regény főhősének mintájául szolgáló anyai nagyapja volt 
rá a legnagyobb hatással, aki „nagyon szép dolgokat tudott mesélni, és nagyon 
jól tudott mesélni”, de egy nyolcvannyolc éves öregasszonyt is emleget, mint 
felnőttkori „mesefáját”, akinek jellemzése alapján nem nehéz ráismerni a re
gény női főhősére, Rojtos Gallailstván feleségére, Rézire. (ELEK2009:118)
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Amennyiben Gion Nándor művét a referencia!itás felől közelítjük meg, a 
reális és imaginárius szoros kapcsolatát konstatálhatjuk: „Az imaginárius vi
lág mögött valós földrajzi helyek, szereplők állnak. A regénysorozat helyszí
neinek egy része ma is megtalálható Szenttamáson, az azóta megszűnt, illetve 
átalakított lokációk pedig a népi emlékezet által beazonosíthatók. Ugyanez 
a helyzet a családtörténeti alakokkal is (Gallai Istvánra és Rézi nénire ma is 
emlékeznek Jankófalván)”. (HORVÁTH 2010: 108) Árpás Károly részle
tes, elemző, a Gion-életmüvel foglalkozó kötetében alapos kutatás végez az 
író családfáját illetően: „Az író kimondatlanul, de sejtetően - saját családja 
történetét is beleírja a szívéhez közel álló regényébe. Kis odafigyeléssel ez 
a leszármazás is megrajzolható: a német-sváb »beütés« az anyai nagyszü
lők és dédszülőktől származtatható: a feketicsi Stefan Krebs molnár felesége 
szintén feketicsi: Katharina Thiel. Első gyermeküket, Teresa Krebset veszi 
feleségül a szenttamási Rojtos Gallai István”, akiben az író nagyapja alakját 
örökíti meg. (ÁRPÁS 2009: 118) A másik anyai ág halványabb: „a Szentta
másra szintén betelepülő Rojtos Gallai Pál pásztorból lett földművessé, nem 
ismerjük a felesége nevét. A legkisebb fiú a citerázó Rojtos Gallai István. 
Rézi és Rojtos lánya, Gallai Teréz lesz »Kis Kőműves« Gion Mátyás felesé
ge. Első gyermekük 1941 elején, a magyarok bevonulása előtt születik (azaz 
február elsején). Az apai ág ennél jóval homályosabb: nem tudni, hogy a re
gényben is említett két szenttamási Gion Márton azonos-e egymással, vagy 
az egyik a másiknak a fia (az egyik Gion Márton mintha Stefan Krebsszel 
lenne egy generációjú). Az azonban biztos, hogy Gion Mátyás, a »Kis Kőmű
ves« Gion Márton és Thurza Erzsébet gyermeke. A Thurza családról azon
ban nincs semmilyen hírünk.” (ÁRPÁS 2009: 118) Kimerítő összegzését a 
következőkkel zárja Árpás Károly: „Gion regényében a nemzetiségi megkü
lönböztetésnek éppúgy nincs szerepe, mint a vallásosnak vagy a szociális
nak. A szerző szándéka, hogy belássuk: minden mellékes, fontos az emberi 
érték.” (ÁRPÁS 2009: 118)

Rojtos Gallai István nézőpontjából látjuk ezt a sajátos, többnemzetiségű 
(magyar, sváb, szerb, zsidó, cigány) világot, de a maga bonyolultságában, 
társadalmi rétegezettségében, megosztottságában és folytonos változásában, 
átalakulásában, például a kezdeti nemzetiségi elkülönülésektől a későbbi bé
kés és harmonikus együttélés szép példáin át a másik kiirtását célul tűző 
nacionalista gyűlölködésig.

Gion művészete értelmezhetetlen a huszadik századi délvidéki magyarság 
történelmi sorsának számbavétele nélkül, ennek ellenére etnikai és ideológi
ai értelemben is távol áll mindenféle provincializmustól. Elek Tibor szerint 
a származás, a nemzetiségi hovatartozás Gion műveiben hol meghatározza
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az egyének cselekedetét, sorsát, hol nem, de az életmű egésze mégiscsak 
azt a tanulságot közvetíti, hogy az emberség, a kiélezett helyzetekben em
berként való helytállás nem származás kérdése. (ELEK 2009: 14) A csalá
di legendárium és a falu történetének szálai a regényben elválaszthatatlanul 
összefonódnak. Azonban a század eleji Szenttamás a regényben csak olyan, 
mintha azonos lenne a történeti Szenttamással, de ez a hasonlóság csak a 
valószerűség illúzióját kelti. Egy olyan többnemzetiségű környezetben pe
dig, mint Szenttamás, az emberek közötti viszonyokat a mindenhol érvényes 
kapcsolatokon túli sajátos feszültségek, konfliktusok és együttérzések jel
lemzik, amikről Gion szintén írni akart: „A többnemzetiségű összetétel adott 
állapot, számolni kell vele, és fontos ennek az ábrázolása. Az ebből eredő 
kérdések, legemberségesebb megoldások egy ilyen környéken, mint a Vaj
daság, egyszerűen olyan örök témák, mint a szerelem és a halál más környe
zetben. Nem mintha a szerelem és a halál nem volna mindenütt örök téma, 
de nálunk hozzáadódik ez. Erről írni kell. Hacsak lehet, jól kell és igazul kell 
írni.” (ELEK 2009: 120)

Több elemző szerint is Gion regényeiben föllelhetők a mágikus realista 
regény főbb ismertetőjegyei. A Virágos Katona megjelenésekor értelmezői 
méltányolták a családtörténet dokumentumait, a folklór feltörését, a társa
dalomrajzot, a falukrónikát, de hiba volna művét egy bácskai falu szociog
ráfiai ihletésű ábrázolásaként fölfogni: „E szk özei ugyan olykor kifejezetten 
a klasszikus történeti realizmus kellékei, az elbeszélő pontos beszámolót ad 
a falu nemzetiségi viszonyairól, topográfiai és életmódbeli jellemzőiről. A 
részletekben ott a tárgyszerűség, mégis mintha idegen tájon járnánk. Éppen 
a realista regény otthonossága, biztonságérzete hiányzik.” (OLASZ 2010) 
A Virágos Katonában a mítosz, a legenda válik a regény szemléletének és 
világképének kifejezési formájává, s a képzelet hatalmába vetett megújult 
bizalom a realitás és a fikció közti ellentét megszűnéséhez vezet. Nincs olyan 
burjánzó imagináció, mint Márquez Száz év magányában, Szenttamás nem 
olyan mitikus méretű, mint Macondo. A képzeletnek, a mesének, a hagyomá
nyoknak azonban közösségszervező ereje van, akárcsak a népszokásokhoz 
fűződő, rituális cselekvéssorozatoknak. A főhős képzeletbeli világa, ahová 
bármikor visszavonulhat: „tulajdonképpen nagyon egyszerű az egész: el kell 
menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek, ki kell lépni abból a képből, 
ahol a Megváltót korbácsolják” (GION 2005: 88). Szentigaz jóslataiba ve
tett hite (aki Márquez Melchiadeséhez hasonlítható) a természetfelettinek, 
a mágikusnak a valósággal párhuzamosan létező dimenzióját jelképezi a 
regényben. Ennek a világnak „van tragédiája, de nincsen mítoszteremtő 
ereje” -  íija Ferdinandy György tanulmányában a „magyar Macondóról”.
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(FERDINANDY 1997) Ha mítoszteremtő ereje nincs is, de a hagyományok, 
az ünnepekhez kapcsolódó rítusok szabályszerű visszatérésének újrakezdő 
erejébe vetett hit nem hiányzik a szereplők életéből.

Az ünnepekhez kapcsolódó szokások, rítusok 
és azok megjelenése a regényben

A magyar népszokás-kutatás egyöntetű véleménye foglalható össze abban 
a megállapításban, hogy az esztendő egyes időszakainak hagyomány világá
ban a szokások, hiedelmek és praktikák gyakorisága szoros összefüggésben 
van az időszak munkafeladataival; az éjt nappallá tevő munkás hónapok
ban alig jut idő az időigényes szokások és szokáscselekmények gyakorlásá
ra, máskor viszont, amikor a szegény ember pihen, vagy amikor pihenésre 
kényszeríti őt az időjárás, bőven jut ideje ilyesmire is. (JUNG 2000: 13) „Az 
a tény, hogy minden kultúrában találkozunk ünnepekkel, arra enged követ
keztetni, hogy azok meghatározott funkcióval rendelkeznek, éspedig olyan 
funkciókkal, amelyek nélkülözhetetlenek és semmi mással nem helyettesít
hetők.” -  írja Andor Csaba az ünnepek szerepéről. (ANDOR 1998: 81) Gion 
regényében az ünnepeknek kiemelt jelentőség tulajdonítható a történetmon
dás menetében. Ezeknek szabályszerű visszatérése a szereplők számára ál
landóságot jelent, a regény idejében a történelem viharos eseményei mellett a 
kisember számára egy követhető, biztos pont az időben. Jan Assmann szerint 
az ünnepek és a rítusok szabályszerű visszatérése kezeskedik az identitás
biztosító tudás közvetítéséért és továbbörökítéséért, a rituális ismétlés pedig 
garantálja a csoport tér- és időbeli összetartozását: „Az ünnep mint a kulturá
lis emlékezet elsődleges szerveződésformája az írástalan társadalmak idejét 
köz- és ünnepnapokra tagolja. A nagyszabású összejövetelek ünnepi vagy 
»álomszerű« idején kozmikussá tágul a látóhatár, egészen a teremtés, az ősi 
eredet és a világot megszülő őskáosz koráig. A rítusok és a mítoszok a va
lóság értelmét írják körül. Gondos betartásuk, megőrzésük és továbbadásuk 
tartja lendületben a világot -  és életben a csoport identitását.” (ASSMANN 
2008: 57) Tehát az ünnepkörökhöz kapcsolódó rituálék identitásképző funk
cióval is rendelkeznek: „A rítus szó latin eredetű, általában kultikus vagy 
vallási alappal, háttérrel rendelkező cselekvéseket jelöl. Ma nemcsak a »hi
edelemmel« kapcsolatban említik a rítus szót, hanem a szertartás, a proto
koll, a viselkedési szabályok, egyéni szokások helyett is.” (VEREBELYI 
1995: 8) A hétköznapi beszédben gyakran fordul elő valamilyen nem vallási 
ünneppel kapcsolatban, amely a viselkedésmódok sajátos formája. Amikor 
egy család például a karácsony ünnepét megszervezi, és kialakít egy formát,
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amelyhez évről évre ragaszkodik, a családra jellemző rítusnak nevezhető. 
(VEREBÉLYI1995:9) A rítus tehát közel áll vagy egybe is esik a szokással, 
s a szokásnak és a szertartásnak is gyakori szinonimája. A hétköznapi cselek
vés már említett „kiemelését” sokféle módon lehet elérni. Közismert, hogy 
a nem hétköznapi időben végzett hétköznapi cselekvés töbleitairtalommal 
telítődhet, s ez a tartalom a kijelölt időhöz igazodik. Felfoghatjuk a rítust a 
cselekvés révén megjelenített mítosznak is, s ezzel többé-kevésbé meghatá
rozott társadalmi formához kötjük, azaz meghatározzuk a helyét történetileg 
és a társadalmi térben is. (VEREBÉLYI 1995: 11)

Külön kérdés a rítus és az ünnep viszonya. Ha a rítust szentségre, illetve 
valamilyen természetfeletti mágikus erőre utaló megformált cselekvésnek 
tartjuk, az ünnep egy részének vagy még inkább olyan struktúrának foghatjuk 
fel, amely az ünnep egészét betöltő cselekvésnek a vázát adja. (VEREBÉLYI 
1995: 13) Meglepő, hogy a társadalmi rítusok újabb szemléletű megközelíté
sei milyen intenzíven foglalkoznak a cselekvések végrehajtóinak, résztvevő
inek az érzelmi állapotával, még inkább pedig azzal, hogy érzelmeket keltve 
mennyire képes a rítus kognitív üzenetek vételére is ráhangolni résztvevőit. 
A leghatékonyabb rítusok érzelmileg hatásosak, nemcsak a személyiség egy 
részére, hanem az egész személyiségre hatással vannak. Ennek a célnak vagy 
hatásnak az eléréséhez van szükség a többféle kódban kifejezett szimbólu
mukra. Érzelmileg minél inkább részt vesznek az emberek a rítusban, annál 
inkább tűnik el előlük a környezetük, annál nagyobb önállósággal rendelkez
nek azok a szimbólumok, amelyek a rítusban megtestesülnek. (VEREBÉLYI 
1995: 19) Népszokásaink közül a karácsonyi ünnepkörrel határolt téli nép
szokások a legváltozatosabbak és a legszínesebbek. A kétféle naptárt követő 
katolikus és a pravoszláv szertartás szerint a napévhez alkalmazkodó ünne
pek, mint például a karácsony, az újév, a vízkereszt, tizenhárom napos ké
séssel következnek egymás után. (PENOVÁTZ 1979: 19) A Szent Andrástól 
(november 30.) vízkeresztig (január 6.) tartó bő egy hónapot karácsonyi, téli 
vagy télközépi szokáskörnek nevezi a kutatás, s elmondható róla, hogy az 
esztendőnek talán a leggazdagabb tradicionális időszakát jelenti. Munkaszü
neti periódusról van szó, amikor van idő a számvetésre, s jut idő arra is, hogy 
mindennek megadják a módját. (JUNG 2000: 135)

A regényben a téli, karácsonyi ünnepkör szokásai mindkét hagyomány
ban megtalálhatók, kis különbséggel. A szereplők ünnepre való készülődé
sét Rojtos Gallai elbeszélésében követhetjük: „Luca napján az anyám búzát 
ültetett lapos cseréptányérokba, vigyázva meglocsolta, aztán a tányérokat 
felrakta a kemence párkányára, hogy minél előbb csírázni kezdjenek a bú
zaszemek. Közeledett a karácsony. Esténként már megjelentek az ablakunk
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előtt a kisgyerekek, énekelték az angyali vigasságot, a nagyobb gyerekek 
pedig a betlehemes játékokat gyakorolták karácsony estéjére. (.;.) Szerettem 
ezeket a készülődéseket, amelyek Luca napján a búzaültetéssel kezdődtek, 
szerettem a karácsonyt, a karácsony hangulatát, a betlehemeseket, a lövöldö
zéseket, az éjféli misét, amikor az egész Tűk és az egész Zöld utca a temp
lomban szorongott és áhítattal énekelt, és szerettem a karácsony másnapját 
is, amikor a névnapom volt.” (GION 2005: 102) Vidékünkön is ismert a 
lucabúza vetésének szokása, mely délszláv hatásra került a magyar népha
gyományba: Luca napján kistányérban kevés vízbe búzát tettek, és meleg 
helyen tartva kicsíráztatták. A búza karácsonyra, újévre szépen kicsírázott, 
kizöldült. Ha a szára magasra nőtt, arra következtettek, hogy az eljövendő 
esztendőben magas szárú lesz a gabona. A piros szalaggal átkötött lucabúza 
helye karácsonykor a karácsonyfa alatt volt, a piros szín szerepe a gonoszok 
elleni küzdelemben jól ismert motívum. Az ünnepek elmúltával a búzát és a 
csírát a jószágnak adták, vagy a vetésre szórták, mert termékenységvarázs
ló hagyományok fűződtek hozzá. (JUNG 2000: 134) Ugyanez a vajdasági 
szerb népszokások között is megtalálható. Szent Borbála napján (dec.17.) 
ültetik a búzát (a szerb fordításban: „seju žito”) kistányérba, melynek köze
pére előzőleg mécsest helyeznek, amely köré vékony rétegben búzaszemeket 
szórnak. A búzaszemekkel meghintett tányérkát a meleg szobában tartják, és 
gyakran öntözik, hogy karácsonyig kicsírázzon és kizöldüljön. A kizöldült 
búzát megnyírták, és piros selyemszalaggal átkötötték. A kihajtott zöld búza 
közepében meggyújtották a mécsest, amely a karácsonyi ünnepek alatt ál
landóan égett, karácsonytól vízkeresztig. A karácsonyi ünnepek után a zöld 
búzát az állatoknak adták. A népi magyarázat szerint a búzát azért ültetik a 
tányérkába, hogy jól teremjen a búza abban az évben. (BOSIĆ 1996: 28)

A téli ünnepkör legfontosabb ünnepe a karácsony, az adventtal kezdődő 
időszak csúcspontja ez a nap, amely nemcsak a hozzá kapcsolódó vallási 
és egyházi hagyományok miatt fontos a néphagyományban, hanem azért is, 
mert az európai népek kereszténység előtti mitológiájának számos eleme él 
benne napjainkig, s a kötődő művelődéstörténeti, ikonográfiái vonatkozások 
szinte áttekinthetetlenek. Emellett a karácsony szinte az egész művelt világ 
ünnepének számít, a szeretet, a megbékélés, az emberi összetartozás eszmé
jét van hivatva hirdetni az esztendő végén. (JUNG 2000: 135) A karácsony 
estéhez kapcsolható a kántálók, betlehemezők érkezése, amely szintén meg
található mind a magyar, mind a vajdasági szerb karácsonyi népszokások 
között. „És elérkezett a karácsony estéje: szép volt, mint mindig. A két bá
tyám is megemberelte magát, otthon maradtak, csendben megvacsoráztunk, 
meggyújtottuk a gyertyákat a karácsonyfán, azután az apám citerázott, és
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karácsonyi dalokat énekelt. Később jöttek a gyerekek, akiknek néhány fillért 
adtunk, amiért Luca-naptól kezdve minden este énekelték az ablakunk előtt 
az angyali vigasságot, jöttek a betlehemesek is, eljátszották a három király 
látogatását az újszülött Jézusnál, kicsit részegek voltak már, mert ahova csak 
betértek, mindenütt itallal kínálták őket. Éjfélkor valamennyien a katolikus 
templomban voltunk.” (GION 2005:103) A karácsonyi ünnepek egyik neve
zetes eseménye a betlehemezés. Sokféle változata van, általában karácsony 
estéjén vagy karácsony napján járnak a gyerekek házról házra, egész kis 
színjátékot előadva, hogy kevés ajándékot, kolbászt, kalácsot, Rabban pénzt 
kapjanak érte. Majdnem minden vidék betlehemes játékának más a szövege 
és változik a szereplőinek száma is. (KÓSA -  SZEMERKÉNYI 1973: 214) 
Vickó Árpád a szerb regényszövegben a „betlemari” kifejezést használja a 
„betlehemesek” fordításaként, alaki tükrözést alkalmaz, ugyanis nincs pon
tos megfelelője, viszont a „betlehem” ebben a formában létezik a szerbeknél, 
mint a magyar szokáscselekvés párja: vertep, vertepska drama -  kis házikó 
(templom) makettje, amely belsejében kis mécses éghet, Jézus születésének 
színhelyét ábrázolja. A játék résztvevői fiatalok vagy iskolás gyerekek vol
tak, 12-14 évesek, akik megtanulhatták a gyakran bonyolult szövegeket is. 
(BOSIC 1996: 117)

Annak ellenére, hogy a karácsony a keresztény egyház egyik legnagyobb 
ünnepe, éppen az éjféli miséhez kötődnek a szerelmi mágia és a gonoszfelis
merést célzó varázslat archaikus példái. Az éjféli mise után a falu pásztorai, 
az érdemes kanászok és csordások hatalmas ostordurrogtatást végeztek, a 
kovács is mindig többször elsütötte a falu mozsarát. A karácsonyi mise utáni 
rituálénak, a lövöldözésnek, lármázásnak, zajkeltésnek gonoszűző szerepe 
volt ősidőktől fogva (JUNG 2000:136): „Az éjféli mise után rohantam haza, 
kivittem az udvarra a pisztolyt meg egy nagy doboz puskaport, és lövöldözni 
kezdtem a régi, rossz pisztollyal, amiből talán sohasem lehetett golyót kilőni, 
de szörnyű nagyokat dörrent, kevés embernek volt pisztolya, mások több
nyire falbavágókkal durrogtak, amik szintén elég hangosan szóltak, ha jól 
megtömték őket puskaporral vagy gyufafejekkel. Csakhamar zengeni kez
dett az egész Tűk. Minden ház udvarában lövöldöztek, hangosan dörögtek 
a falbavágók és a pisztolyok, apró fények villogtak az éjszakában, és mesz- 
sziről, a Szív és a temetők mögül a Zöld utcaiak válaszolgattak, ők is vidám 
lövöldözéssel ünnepelték a karácsony éjszakáját.” (GION 2005:103) 

Karácsony éjszakáján az éjféli misével lezárul az év egyik periódusa: 
„Befejeződik a téli napforduló, véget ér a sötétség, győzedelmeskedik a vi
lágosság, megszületik az eljövendő új élet éltető eleme, a fény. Ujjongani, 
örvendeni kell, de vigyázni is, nehogy valaminek az elmulasztása miatt a
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sértődékenyebb szellemek valamelyike megnehezteljen. Hisz a világ titka
inak ok-okozati összefüggéséről mit sem sejtő primitív embernek amúgy is 
van elég félnivalója. Ezért van az, hogy a nép hite szerint, még a legutóbbi 
időkig is, karácsony éjszakáján nemcsak bájolni, varázsolni, hanem rontani 
is lehet. A rontás pedig már kézzelfogható bizonyítéka a gonosz szellemek 
jelenlétének, tehát okkal kell tőlük félni.” (PÉNOVÁTZ 1979: 106) A ka
rácsony tehát mitológiatörténeti szempontból is fontos, az egymást követő 
és a korábbiakból átmentve kialakuló-kiterebélyesedő mitológiai rendszerek 
szép példája. Európa civilizált nemzeteihez hasonlóan a karácsony a ma
gyarságnak is régi, bensőséges népi ünnepe. Nagyon valószínű, hogy ezt az 
ünnepet is a szlávságtól tanulta meg az itt megtelepedő magyarság, mert ma
gának az ünnepnek a neve is szláv eredetű a magyarban. (JUNG 2000: 136) 
A pravoszláv karácsony 13 napos késéssel követi a katolikus karácsonyt. A 
regényhősök életében bekövetkező változások, sorsfordító események egy
beesése megfigyelhető már a Virágos Katonában is, majd a következő köte
tekben már térség történelmének háborús eseményei, a megszálló csapatok 
bevonulása általában az ünnepek hangulatára is rányomja bélyegét: Szerb
karácsonykor ide mindig lovasok jönnek -  mondta Gilike halkan. -  Lova
sok? Miféle lovasok? -  Szerbek. Náluk ez a szokás. Lóra ülnek, kijönnek 
ide, és rohangásznak a legelőn meg a szélmalom körül. -  Gondolod, hogy 
most is kijönnek ide? -  Biztosan kijönnek -  mondta Gilike. -  Tavaly is itt 
rohangásztak. -  Nagyon érdekes lehet -  ujjongott Rézi. -  Szeretem a lovaso
kat. Majd megmondom az apámnak, és várni fogjuk őket.” (GION 2005: 95) 
A szokás szerb elnevezése: vijanje Božića. Mely szerint régen, néhol még 
ma is, a vajdasági falvakban karácsony napján, ritkábban karácsony másnap
ján lovaglás volt szokásban. A lovasok végigvágtatnak a falun, vijaju Božić, 
azaz űzik vagy követik a karácsonyt, ahogyan Észak-Bácskában nevezik. 
Legtöbb faluban ez mindjárt a karácsonyi ebéd után következett, másnap 
vagy harmadnap pedig azokon a helyeken, ahol máskülönben nem szabad 
belovagolni. Kihajtották a lovakat az istállóból, felszerszámozták, feldíszí
tették és vágtában végigszáguldottak a falu utcáin. A lovasok leginkább le
gényemberek vagy fiatal nős férfiak voltak. (BOSIĆ 1996: 153) A szokás 
leírása a Gion-regényben is fellelhető: „És egy reggel megjelentek a lovasok. 
Sokan voltak, az arcuk kipirult a hidegtől, vidáman megcsapkodták a lovai
kat és száguldoztak keresztül-kasul a szegedi úti réten. Vagy egy óta hosszat 
száguldoztak ott a szélmalom közelében, és akkor ismét eltűntek a falu irá
nyában.” (GION 2005: 59)

Az ünnepvárás, a készülődés, az újévi „kezdetvárás”, az ünnepekhez 
kapcsolódó rituálék változást hoznak az állandóságba, a beléjük vetett hit a
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„varázslat”, amely megszakítja a hétköznapok monotonitását, segít kilépni 
onnan -  akárcsak Rojtos Gallai Virágos Katonája. Az ünnepek az évszakok 
változását is jelentik, ez a körforgás egységben van a természet rendjével. 
Ezt harmóniáját csak valami természetellenes bonthatja meg, ez esetben 
a háború az, ami véget vet a szegénységében is idillikus „csodavárásnak”. 
A kis közösség „vakond-emberei” csak sodródnak a történelem viharában, 
vagy -  főhősünk esetében -  megpróbálnak valahogyan alkalmazkodni és to
vábbélni. Rojtos Gallai a frontról hazatérve döbben rá, hogy a varázslat, a 
megszabadító mese véget ért, eltűnt, az ünnepekhez kapcsolódó csodavárást 
ettől fogva az emberekben kell keresnie és megtalálnia: „Akkor már tudom, 
a Virágos Katona elment a Kálváriáról. (...) A Virágos Katona elment onnan 
is, ahol a Megváltót kínozzák, s elment a Kálváriáról is. És akkor már azt is 
tudom, hogy sohasem fog visszatérni. (...) Többé nem segít nekem.” (GION 
2005: 177)

Az ünnepek és a népszokások identitásmegőrző 
szerepe a kollektív kulturális emlékezetben

Az ünnepek jelzik az idő múlását, akárcsak a népi kalendáriumban, egy- 
egy ünnepkör lezárultával észleljük, hogy már megint elmúlt egy esztendő. 
A regény szereplőinek, a történelem viharában túlélni próbáló kisemberek
nek minden sorsfordító eseménye valamelyik ünnephez kapcsolódik: „Szép 
húsvéti reggel virradt ránk 1941-ben, a magyar csapatok Szenttamás alá ér
keztek. A mi házunkban is sokan összegyűltek nagyszombat estéjén, mert 
az 1941-es Feltámadáskor senki sem ment el a templomba és a Kálváriára.” 
(GION 2005: 451) Az ünnepnapok a hétköznapok monoton egymásutánját 
megszakító pontok. A család, a szokások, a hagyományok ereje kapaszkodót 
jelent. Az ünnepek alkalmával „kimozdul az idő” a regényben, megszépül 
minden: „Most a karácsonyt és a névnapomat vártam, és nem engedtem, 
hogy bármi is elrontsa a kedvemet. (...) Én a kóruson álltam végig az éjféli 
misét. Ott volt az egész Zöld utca, a Tűk, a Kálvária utca: az emberek most 
nem voltak olyan fáradtak és csúnyák, mint amikor a Kálváriáról néztem 
őket.” (GION 2005:103) A gioni regényidőben minden „forog tovább a vál
tozatlan egykedvűség örök ritmusával, névnapra otthon kell lenni, tavaszra a 
nyár, s arra jön az ősz.” (N. PÁL 2010)

Az ünnep emberi, nemzeti különbségek feletti jelenség, magasztos tar
talma mindenkit bizakodással tölt el vallási, nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül: „Rézi evangélikus vallású, nem tudom, hogy az evangéliku
sok éjféli misével köszöntik-e a karácsonyt, Szenttamáson nincs evangélikus
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templom, Rézi azonban szerette az éjféli miséket, most is elment a katolikus 
templomba, énekelte a katolikus karácsonyi dalokat, én meg elővettem a for
gópisztolyt, kimentem az utcára és hat golyót lőttem a felhőkbe.” (GION 
2005: 523) Ez a folklorisztikus hangvétel, a népszokások, a népi élet rí
tusainak beemelése a regénybe, népmeseszerűvé teszi a történetmondást. A 
különböző nemzetiségek német, szerb, magyar együtt/egymás mellett élésé
nek „korhű” rajzát is adja. Tulajdonképpen a vajdasági magyar történelmi 
emlékezet regénye ez, de szorosan összefonódik benne az itt élő népek sorsa. 
Szenttamás szociokulturális tagolódásának térképe már a tetralógia első ré
szében kibontakozik előttünk: a magyarok zömében, s főleg a jobb módúak 
Tukban, a szerbek a csatorna, a magyarok pedig a Krivaja mentén laktak. 
Az általános emberi tartalmak mellett természetszerűleg jelentenek mást és 
mást például az I. és a II. világháború eseményei a magyarok, a németek és 
a szerbek közösségében. (BENCE 2009: 52) Elek Tibor szerint a tetralógia 
második és harmadik részében az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása, a 
trianoni határmeghúzás után Szenttamáson a hatalmi berendezkedést a szerb 
uralom határozza meg, s a kor jellegzetes társadalmi, szociális feszültségeit 
esetenként immár átszövik a hétköznapi élet szintjén is a Virágos Katoná
ban még kevésbé jellemző nemzeti (szerb-magyar-sváb) ellentétek. (ELEK 
2009: 134) A tetralógia harmadik részében a származás, a nemzeti hovatar
tozás (bácskai magyar, csángó magyar, sváb, szerb, zsidó, cigány) sokkal 
inkább meghatározza az egyének cselekedeteit, sorsát, mint az előzőekben, 
de számtalan jelével találkozhatunk ezúttal is a különböző származású embe
rek közötti szót értésnek, békés egymás mellett élésnek. (ELEK 2009: 210) 
Egyes értelmezők szerint Gion „folklorizálni tudta a történelmet”, Utasi Csa
ba gondolatrendszerében viszont nem annyira a történelem folklorizációjáról 
van szó a műben, hanem inkább arról, hogy a folklór segítségével Gion csak
nem maradéktalanul háttérbe szorította a történelmet. (UTASI 2003) Bence 
Erika szerint pedig a folkór emlékmozzanatai is háttérként tükrözik vissza 
a nagytörténelem eseményeit: legendák és anekdoták képződnek, és sajátos 
háttémarratívaként funkcionál a Virágos Katona bibliai eredetű története -  
a tárgyi világ kauzalitását értelmezi egyfajta elvont, szellemi horizontból. 
(BENCE 2009: 51)

A népszokások nemzeti identitásmegőrző szerepük mellett a nemzeti, 
vallási és nyelvi különbségek felett is átívelő funkciót betöltenek. Elek Tibor 
megállapítása szerint a regény egésze most is azt példázza, hogy az ember
ség, a kiélezett helyzetekben emberként való helytállás nem származás kér
dése: „A történelem teremtette nagy kihívásokra és a hétköznapi élet kis kér
déseire az eltérő származású emberek egyaránt adnak jó és rossz válaszokat,
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a magyarok, svábok, szerbek, cigányok között egyaránt vannak gazemberek 
és jóravafó emberek, (...) de olyanok is, akik az ilyenkor menthetetlenül be
következő sérelmeket, sebeket igyekeznek csökkenteni, enyhíteni.” (ELEK 
2009: 210) A kulturális emlékezet pedig egy másik, mindennek egyszerre 
az ellentétét és a lehetőségét is felkínáló dimenzióval teijeszti és kerekíti ki 
a mindennapok világát, ilyenképpen gyógyítva be a létezés mindennapok 
ejtette csorbáit. (ASSMANN 2008: 58)
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THE ROLE AND CULTURAL MANIFESTATION OF 
FESTIVALS, AND CUSTOMS RELATED TO THEM IN 
THE NOVEL VIRÁGOS KATONA BY NÁNDOR GION

The paper undertakes the examination of the significance of festivals from 
the aspects of cultural-history and national identity in Nándor Gion’s novel 
Virágos katona (Flower-adorned Soldier) by comparing the Hungarian and 
the Serbian texts of the novel. Next to the threads of the family legendary and 
history of the town, one can unroll and observe a folklore-like story telling 
line in the novel, which creates an atmosphere beyond reality, characteristic 
to folk tales. Folk customs and tradition are part of everyday village life. The 
customs and rites related to festivals of the ethnic groups living side by side 
are closely linked in the novel, and almost each of them has a Hungarian- 
Serbian and Catholic-Orthodox equivalent. The paper, quoting relevant pas
sages from the novel, first approaches the topic aided by folklore studies, and 
then touches upon the implication and the role of the relevant folk customs 
in maintaining cultural identity by giving special emphasis to the fact that 
in a multiethnic context each group will still preserve its own tradition, and 
respects the customs of the others.

Keywords: Nándor Gion, history of culture, national identity, family leg
endary, folk customs, cultural remembrance
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1. Lőrincz Natália: Kisorosz nyelvjárása
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használatban

6. Kiss Tamás: Szubjektum-orientált terek Déry Tibor A befejezetlen 
mondat című regényében

7. Soós Georgina: A szóbeli agresszióra adott válaszok pragmatikája
8. Berta Attila: A betegségnevek nyelvtörténeti vizsgálata a XVI. századi 

orvosi és fuveskönyvekben
9. Péter Krisztina: Női identitás, női nézőpontok

10. Bózsó Mónika: A nyelvi tiszteletadás szociolingvisztikai vizsgálata 
Zentán

11. Nacsa Xénia: A magyar rovásírás eredetelméletei
12. Csesznek Tímea: Család, identitás, elbeszélés
13. Bába Anikó: Az utazás mint én-alkotó praxis. Az utazáspróza a vajda

sági magyar irodalomban
14. Boldizsár Anna: A késő barokk regény története Márton László pró

zájában
15. Dosztán Lenke: A kódváltás jelensége Óbecsén a felnőtt lakosság kö

rében
16. Huszta Orsolya: A konyha szókincse Bornemisza Anna szakács-

könyvében 1680-ból

A doktori iskola hallgatói

1. Brenner János I. év 5. Cmkovity Gábor II. év
2. Tüskei Vilma I. év 6. Lódi Gabriella II. év
3. Patócs László II. év 7. Szabó Szilvia II. év
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1. Pásztor Kicsi Mária: A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus 
média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunika
tívjellemzői

2. Vukov Raffai Éva: A 7-14 évesek szóbeli kommunikációjának társa
dalmi és nyelvi tényezői kétnyelvű közösségben
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TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK

Nyelvészeti konferencia

November 9-én és 10-én tartotta meg tanszékünk a hagyományos Egye
temi Nyelvészeti Napokat. Az idei konferencia témája: A mai vajdasági tna- 
gyar nyelvhasználat kérdései volt. A tanácskozást Láncz Irén tanszékvezető 
nyitotta meg. A rendezvény vendégelőadója Sólyom Réka (PhD), a budapes
ti Károli Gáspár Református Egyetem BTK Nyelvtudományi Tanszékének 
tanársegéde volt, aki a Vajdasági magyar nyelv és stílus címmel tartott elő
adást. A tanszék tanárai mellett referátummal szerepelt a tanszék nyugalma
zott tanára, Danyi Magdolna: Spontán regionális vajdasági nyelvhasználat 
Fenyvesi Ottónak Halott vajdaságiakat olvasva c. kötetében címmel, Vukov 
Raffai Éva: A térbeli tájékozódás nyelvi vonatkozásai címmel, valamint Laki 
Boglárka, a doktori stúdium hallgatja. Előadásának címe: Beszélt nyelvi élet- 
történetek szövegtani vizsgálata.

A továbbiakban a tanszék nyelvészei a 2011. évi projektumi kutatásaikat 
ismertették:

Andrió Edit: Az újvidéki középiskolások magyar nyelvi tudata 
Katona Edit: Vajdasági magyar középiskolások szövegalkotási stratégiái 
Kovács Rácz Eleonóra: A nyelvjárás fogalmi, valamint élőnyelvi jellegé

nek tudatosulása az általános iskola 5. és 8. osztályában
Láncz Irén: A kérés stratégiái a magyar és a szerb nyelvben (összehason

lító pragmatikai kutatások)
Molnár Csikós László: A vajdasági magyar nyelv alaktani sajátságai 
Pásztor Kicsi Mária: Az internetes kommunikáció jellemzői (műfajok, 

modellek, nyelvhasználat)
Rajsli Ilona: Az esztétikai aspektusok szerepe a vajdasági utónévadásban.

RENDEZVÉNYEK 

Március 15-e

Tanszékünk ünnepi műsorral emlékezett meg az 1848/49-es forradalom
ról és szabadságharcról. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a tanszék 
elsőéves hallgatói mutatkoztak be „Az ember a poézis első tárgya” címet 
viselő műsorban, amelyet Bence Erika állított össze és rendezett. Az ünnep 
kapcsán Bence Erika mondott alkalmi beszédet:
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Tisztelt hallgatóság! Kedves vendégeink!

Léteznek közösségi beszédmódok és magatartások, amelyek örökérvé
nyűnek hitt ünnepek retorikáját szervezik és alkotják, s vannak irodalmi szö
vegek, amelyek kultuszok nyelvét formálják. Mindannyian ismerjük ezeket. 
Rendre elhangzanak az elektronikus médiákban, közlésre kerülnek az írott 
sajtóban, s elmondják őket -  a maihoz hasonlatos évfordulók alkalmával -  
ünnepi rendezvények műsorában. Kultuszukat (hiszen kultuszversekről és 
kultikus beszédmódokról van szó) a közösségi emlékezet legitimálja és tartja 
fenn. Azt hinnénk: örökké.

De a kultuszok -  természetükből következően -  létrehozzák önnön 
visszképliket, életre hívják saját paródiájukat és iróniájukat. Mindezek ter
mészetes szövevényét alkotják létüknek mindaddig, amíg velük együtt ha- 
gyományozódnak át az iróniaértés befogadói mintái is. Amíg értik ezt az iró
niát. Pl. a „Hősöm teré”-ben képileg manifesztálódó nagyság groteszkségét, 
vagy a Barguzin-anekdotát XXI. századi versbeszédekben.

A kultuszok természetéhez tartozik azonban -  miként egy organikus lét
ben -  a kimerülés, a lefutás, az elhalványulás és az elmúlás jelensége. Ami
kor már az irónia kódjai is felfejthetetlenné válnak. Amikor a deheroizálódás 
élménye már nem képez döbbenetét. Holott nem az irodalmi mű esztétikai
lag megformált jelentéstartománya, csak az értéséhez külsőleg kreált maga
tartásformák érvénytelednek el; esetleg nem hagyományozodik át az irónia 
megértéséhez szükséges léttapasztalat.

Néhány évvel ezelőtt -  épp a maival megegyező alkalmi műsor előkészü
letei során -  tapasztaltuk döbbenten, hogy az egyetemi hallgatók mai nem
zedéke számára bizonyos szövegek teljesen értelmezhetetlenek; nem értik 
azt az iróniát, ami a kesernyés nevetés, az önparódia effektusát élteti. Mert 
csak tanult, azaz át nem élt korszakismeretük van, vagy egyáltalán nincsenek 
ilyen fogalmaik. El kell magyarázni nekik, miben van az Akartok-e rabok 
/eww?-anekdota csattanója: nem tudják milyen szekunder jelentéstartalom 
kapcsolódik a kockás ing és a munkászubbony jelenségéhez, s milyen a 
tömegben skandálás kényszerű élménye. Vagy -  a tömegjelentések síkján 
maradva -  hogy jön létre a Petőfi tér melody idézőjeles „röheje”. „Mi az a 
Barkas, s mi van »Szovjetónió«-vaI?”

Ha ma azt mondjuk „hősök” -  a tizenévesek képzeletében kiborgok és 
transformensek, velük vagy ellenük harcoló informatikus géniuszok jelen
nek meg, a valamennyivel idősebbeknek esetleg egy különleges képességek 
(az automatikus öngyógyulás, az időutazás, a gondolatolvasás) birtoklásáról 
szóló filmsorozat jut eszébe. S lehet magyaráznunk a Zrínyi-jelenséget, mint
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az utolsó magyar hérosz halálának traumatikus élményét a XIX. századi ma
gyar regényekben, a dezillúziós romantika, vagy a hőstelenné válás jelensé
gét ugyané korszak irodalmában mint a modem világértés alapélményét.

Pedig az irodalom legtávolabbi kezdeteitől fogva jelen van és hat egy 
másik szólam is: ahol a nagy tett, a hősiesség, a forradalmiság nem a tö
megélmény jelenségével, hanem a művészi tett jelentőségével -  az emberi 
szabadság és boldogság (a szerelem és a vígasság) isteni jussként való meg- 
éltségével és kifejezésével azonos, azaz: „az ember a poézis első tárgya”. 
Csokonai anekreóni költészetében: „Vad jambusid barátom! / Hadd zeng
jenek szerelmet” -  mondja Archilochnak Anekreon. „Igyál! neh, e szőlőge
rezd / Levével öblödet fereszd. / Vigadj, öcsém: maholnap / Zsákjába dughat 
a pap -  így a lírai beszélő a Miért ne innánk? című költeményében, hogy 
fél évszázaddal később egy másik költő versében a hazafiúság tartalmaival 
forrjon össze a bordal nyelve: „Hejh barátom, honfi társam / Bort igyál, / 
Víg, komor, vagy csüggeteg vagy, / Csak igyál”. S ugyané lírikus a maró 
öngúny hangján: „Igyunk barátim, szomjas a világ, / Kivált a költő, aki tol
lat rág, / Hiszen mi írtuk a jó  Fóti dalt, / Igyuk meg hát ez átkozott italt.” 
így csúszik hát egybe a szabadság és önállóság vágya a borivás kultuszával 
költészetünkben. „Szomjúság kora”-ként (ez „a leghosszab kor, mely egypár 
száz évig eltartott”) értelmeződik és reflektálódik majd későbbi prózairodal
munkban. A kultusz-retorika által leginkább kultivált „forradalmár zseni” és 
„lángoszlop” Petőfi költészetében is folyamatosan, rendkívül erőteljesen (és 
a jelölt retorika által észre nem vett vagy elhallgatott módon) jelen van az 
emberélet és a költészet lényegéről szóló, a tömegélmény helyett az alkotó 
emberről vallomást tevő beszéd.

Mai műsorunkban is elhangzanak kultuszversek, de értelmezési kontex
tusukat a magányos alkotó zseni száműzöttség- és kirekesztettség-élménye 
(a Tomi-metafora), az ironikus önreflexió tere, illetve ezeknek XX-XX1. 
századi újraírása alkotja. A Csokonai-, a Bolyai-, a Berzsenyi-, a Kölcsey-, 
a Vörösmarty- és a Petőfi-opus áll ilyen diskurzusban újabb és még újabb 
irodalmunkkal.

A műsort, amelynek rendezésében Utasi Csilla vállalt szerepet, hagyomá
nyosan az első évfolyam hallgatói adják elő. Korukhoz mérten: ellenállók és 
távolságtartók a hagyományokkal, a kultuszokkal és a favorizóltünnepekkel 
szemben. Nem színészek és nem előadók. A magyar nyelv és irodalom el
méletébe/történetébe épp csak hogy belekóstolt hallgatók, akiklegjobbtudá- 
sukhoz és képességeikhez mérten igyekeznek a választott irodalmi szövege
ket interpretálni. Kérem, fogadják értéssel és megértéssel törekvéseinket!
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„AZ EMBER A POÉZIS ELSŐ TÁRGYA”

A Magyar Tanszék hallgatóinak ünnepi műsora

Csokonai Vitéz Mihály: Az ember a poézis első tárgya (Szalma Brigitta)

Vitéz Mihályt kicsapják a mennyből

Csokonai Vitéz Mihály: A magyarokhoz (Vicéi Éva)
Csokonai Vitéz Mihály: Az anacreoni versek (Bakota Tímea)
Csokonai Vitéz Mihály: Miért ne innánk? (Szalma Gábor)
Petri György: Tengerparti elég (Magó Attila)
Orbán Ottó: Vitéz Mihályt kicsapják a mennyből (Dusnoki Adrianna) 
Csokonai Vitéz Mihály: Az álom (Dudás Szilvia és Hunyadi Tünde) 
Ady Endre: Csokonai Vitéz Mihály (Páll Annamária)
Orbán Ottó: Csokonai (Zolcer Andrea)
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyulladásomról (Adankó Marianna)
Orbán Ottó: Csokonai el issza sohasem volt tanári fizetését (Részletek)

Szeretek és gyűlölök

Szilágyi Domokos: A két Ovidius (Balo Krisztina)
Juhász Gyula: Ovid levele Júliához (Magó Attila)
Babits Mihály: Levél Tomiból (Bencsik Tímea)
Petri György: Római elég (Szalma Gábor)
Catullus: Szeretek és gyűlölök (Vicéi Éva)
Catullus: Odi et amo... (Szalma Gábor)
Catullus: Szeretet és gyűlölet (Bakota Tímea)
Petri György: Kivagy, Catullusom! (Kiss Anita)
Szilágyi Domokos: Bolyai János Vásárhelyütt (Lányi Klára)
Domonkos István: Kanada (Juhász Irma)

Kocsmában méláz a vén kalóz

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhez (Szalma Brigitta) 
Berzsenyi Dániel: Közelítő tél (Dudás Szilvia)
Orbán János Dénes: A szárnyas idő árbocomra szállt (Hunyadi Tünde) 
Berzsenyi Dániel: A poézis hajdan és most (Dudás Szilvia)
Orbán Ottó: Kocsmában méláz a vén kalóz (Szalma Gábor)
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Sírni, sírni, sírni

Kölcsey Ferenc: Elfojtódás (Zolcer Andrea)
Ady Endre: Sírni, sírni, sími (Adankó Marianna)
Kölcsey Ferenc: Fejedelmünk hajh! (Balo Krisztina)
Kölcsey Ferenc: Hymnus (Magó Attila)

Vörösmarty tévé

Vörösmarty Mihály: Rossz bor (Lányi Klára)
Mészöly Miklós: Négy sor Vörösmartyra (Bencsik Tímea)
Orbán Ottó: Vörösmarty tévé (Hunyadi Tünde)
Vörösmarty Mihály: [Fogytán van napod...] (Juhász Irma)

Petőfi tér melody

Petőfi Sándor: A költészet (Bakota Tímea)
Petőfi Sándor: Csalogányok és pacsirták (Vicéi Éva)
Petőfi Sándor: Nemzeti dal (Juhász Irma)
Petri György: Petőfi tér melody (Zolcer Andrea)
Orbán Ottó: Talpra avar (nemzeti gerincdal) (Kiss Anita)
Orbán Ottó: Ugorj, vogul, osztyák a bort (Zűrjén ének) (Juhász Irma)

A Költészet Napja

Április 11-én, a Költészet Napja alkalmából a tanszék Beszédművésze
ti Műhelye a Pilinszky-évforduló kapcsán Gyönyörű neve a pusztulásnak 
címmel ünnepi műsort rendezett. Toldi Éva köszöntötte a jelenlevőket és 
méltatta az ünnepet:

A beavatottság örök ideje

A magyar költészet napjának környékén egyre csak Pilinszky János sorai 
járnak a fejemben, méghozzá Panasz című versének utolsó szakasza:

Légy reszketésem öröme, 
mint lombjai a fának: 
adj nevet, gyönyörű nevet, 
párnát a pusztulásnak.
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Vannak Pilinszkynek ismertebb, nagyobb versei is, most mégis ebben hal
lom vissza folyamatosan a középkori himnuszköltészet dallamát, az istenes 
versek és a szerelmi költészet egybejátszását. A lírai én azért fohászkodik az 
egyes szám második személyű megszólítotthoz -  a Teremtőhöz? -  adjon ne
vet, méghozzá nem is akármilyent, hanem gyönyörű nevet a pusztulásnak.

Nem ritka Pilinszky költészetében az efféle paradoxon. Nála a labirintus 
nyílegyenes, a zuhanás emelkedő, a súly egyszerre hófehér és vaksötét. El
lentétes pólusokat helyez egymás mellé, versei óriás távolságokat járnak be 
és rántanak össze. Ég és föld, Isten és ember, egy ember pórusa és a belátha
tatlan univerzum egylényegű. Mert minden, mi világléptékű, emberléptékű 
is egyben.

Ezek a távolságok azonban nem a megérkezés, a lecsendesedés nyugal
mát hozzák meg, hanem olyan feszültséget, amely szétfeszíti a metaforát, 
olyan nyugtalanságot, amelynek ereje túllép a vers keretein.

A megszólítottnak puszta létével, létezésének nagyszerűségével kell ott
honosságot teremtenie. A pusztulás is ránk mért, legyen hát. Fogalmazásá
nak pontosságát jelzi, hogy nem maga a pusztulás, hanem a neve gyönyörű.

Pilinszky János a világ dolgait a végső kérdések felől szemléli. Valójában 
korszerűtlen költő, híján van minden iróniának, és azért is korszerűtlen, mert 
hiszi: a világban bizonyosság van. És ehhez a bizonyossághoz el lehet jutni, 
kontempláció útján. Végesség és végtelenség összetartozik, az egész uni
verzum alapvető egység. Heideggert idézve: „A teológia az emberi ittlétről 
szól, mint az Isten előtti létről -  időbeli létéről az örökkévalósághoz való 
viszonyában. Istennek magának nincs szüksége teológiára, létezését nem a 
hit alapozza meg.”

Pilinszky szerint ezt a bizonyosságot kell elérni. Ezért a szenvedés, ezért 
a vívódás, ezért a tragikus létélmény felpanaszolása.

„A költő úgy fejezi ki a szépséget, hogy a figyelmét a valóságra fordít
ja. Az emberi tett és cselekvés igazságának, szépségének és jóságának igazi 
értékeit egyazon tevékenységi forma hívja elő: egyfajta figyelemmel telített 
odafordulás a tárgyakhoz” -  mondja Simone Weil, Pilinszky kedvelt gon
dolkodója, aki aszkézisét és spiritualitását oly mértékig fokozta, hogy har
mincnégy éves korában gyakorlatilag éhen halt. Pilinszky is transzcendens 
és spirituális költő, aki élesen különbséget tesz a tények és a valóság közt, 
miközben Rilkét parafrazeálja: „A művészet ambíciója tulajdonképpen nem 
más, mint a tényéktől eljutni a valóságig... Ha válaszolnom kellene arra, 
mi az, ami minden újonnan jelentkező művészi alkotásban közös, hosszú 
esztendők tapasztalatából egyetlen stílusjegyet jelölnék meg, mit kivétel nél
kül (s mondjam azt, hogy tévedhetetlenül?) megtaláltam, s ez: valamiféle
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új »mezítelenségi fok«, amely azonban távolról se stiláris, külsőleges jegy 
csupán. Minden értékes új műben érvényre jut valami, az előzőeknél direk- 
tebbnek tűnő evidencia. Ezt nevezem én »új mezítelenségi foknak«.”

Sajátos elképzelése van a költészet létmódjáról. Kedvelt költői eszközét, 
a hasonlatot például nem sorolja a képszerűség alakzatai közé, mondván: „A 
magyar irodalomban is azokat a sorokat szeretem a legjobban, amik elemez- 
hetetlenek, mert akkor csak arról lehet szó, hogy aki ezt leírta, az... mélysé
gesen elmerült és eggyé vált azzal, amit leírt. József Attilának az a csodálatos 
sora, hogy »Harminchat fokos lázban égek mindig...«, annak ellenére, hogy 
csodálatos és telitalálat, még elemezhető. De mit elemzel Vörösmarty Előszó 
című versében, ennek első mondatán: »Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég«? 
Mitől ilyen tragikus? Szóval ez nyilván az átélésnek valami olyan foka, ami 
kiégeti a papírt, ami nem válik analizálható teljesítménnyé.”

Nincs olyan lénye a világnak, amely egyedül állna a mindenségben -  
mondhatnánk Pilinszky szóhasználatát kölcsönvéve. Az ő költészetének is 
van előzménye, elsősorban József Attila eszmélet-verseiben, és van élete, 
sőt utóélete is.

Életében kultikus költő volt, és úgy tetszik, halálával sem keletkezett űr 
hatástörténetében, újra és újra felfedezhető. Napjainkban a legfiatalabbak 
verseiben tűnik fel; motívumai, alapgondolatai, létélménye megint átgondol- 
hatóvá válnak. Krusovszky Dénes párbeszédet folytat vele, amikor azt írja:

Mindenhol ott van, mondod.
Ebben a kertben is például, a levelek 
Mozgásában, platánunk árnyékának 
Folyamatos változásában, mikor néha 
Újra halljuk, egykori kutyánk 
Ugatásában.

De ott van a misztikus, a transzcendens, az utolérhetetlen „A legnevetsé
gesebb Dolgokban mindig.” És nem is akárhogy: „legyőzhetetlenül van ott / 
A kerti székben, a kinnfeledt nyugágyban”.

Az ezredvég és az ezredelő jellegzetes versformája az átírás, az áthallás, a 
palimpszeszt lett. Pilinszky sem kivétel, őt is megszólítják, nemcsak a meg
erősítés, hanem a felülírás szándékával is. Lövétei Lázár László mondja: „na 
és ha meghalt? Puszi. Ennyi volt... / Csak semmi pánik: nem dobog a szíve? 
-  / egyszer talán legyőzi a halált”.

De joggal említhetnénk itt Jung Károly iróniáját is. Általában véve mégis 
azt tapasztaljuk, az eszkatológia, az ember és a világ sorsának és elmúlásának



Tanulmányok, Újvidék, 2011.44. füzet, 139-191. 151

gondolata, a transzcendens, a megismerés határain túli, tapasztalat feletti, a 
halál utáni lét még mindig olyan téma, amellyel többnyire csak visszafogot
tan lehet élcelődni.

Mert Pilinszkynél megtörténik a versolvasó bevonása az értelmezésbe. 
Ha nézzük, sem színházként nézzük, hanem benne élünk, mint a rítusokban. 
Kivezet bennünket az irodalmi szövegből, egy másik térbe kerülünk általa, 
így amikor a versnek vége van, következhet a tiszta kontempláció ideje.

A műsor programja:

Gyönyörű neve a pusztulásnak 
(Pilinszky János kettős évfordulóján)

Intelem (Péter Krisztina)

Őszi vázlat (Bicskei Magdaléna)
Te győzz le (Benedek Miklós)
Halak a hálóban (Kocsis Lenke)
Kihűlt világ (Mikuska Judit)
Négysoros (Oláh Tamás)
Ravensbrücki passió (Magó Attila)
Harbach 1944 (Nagybali Tamara)
Harmadnapon (Oláh Tamás)
Lövétei Lázár László: Esetleg harmadnapon (1 lesik Gabriella)
Itt és most (Franciskovic Róbert)
Tilos csillagon (Kocsis Lenke)
Trapéz és korlát (Jónás Tünde)
A szerelem sivataga (llcsik Gabriella)
Miféle földalatti harc (Bicskei Magdaléna)
Kánikula (Franciskovic Róbert)
Utószó (Péter Krisztina)
Jung Károly: Változatok Pilinszky négysorosára (Alvó szegek a jéghideg 
homokban) (Gazsó Hargita)
Téli ég alatt (Mikuska Judit)
A tengerpartra (Franciskovic Róbert)
Egy szenvedély margójára (llcsik Gabriella)
Panasz (Oláh Tamás)
Bodor Béla: Pilinszky János-palimpszeszt (Nagybali Tamara)
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Jelenések VIII. 7. (Oláh Tamás)
Majd elnézem (Magó Attila)
Apokrif (Gazsó Hargita)
Orbán Ottó: És fölragyognak szétszórt csontjaik (Péter Krisztina)
Jung Károly: Mogorva Héphaisztosz (Bicskei Magdaléna)
Krusovszky Dénes: Az utolsó dolgok (részlet) (FranciSkovic Róbert) 
Nyitás (Magó Attila)
Őszi cirkusz (Bicskei Magdaléna)
A nap születése (részlet) (Jónás Tünde, Mikuska Judit, Bicskei Magdalé
na, Nagybali Tamara, Ilcsik Gabriella)
Jung Károly: Változatok Pilinszky négysorosára (Égve hagytad a folyo
són a villanyt) (Mikuska Judit)
Tolnai Ottó: Pilinszky Újvidéken (részlet) (Benedek Miklós)
Sziveri János: Orfikus napi teendők (Jónás Tünde)
Maurits Ferenc: In memóriám P. J. (Nagybali Tamara)
Brasnyó István: Pilinszky emlékére (Mikuska Judit)
Végkifejlet (Oláh Tamás)
Magamhoz (Jónás Tünde)
Egy arckép alá (Oláh Tamás)
A pokol hetedik köre (Magó Attila)
Mi és a virágok (Péter Krisztina)
A kisfilmeket Gyantár Edit készítette. A színpadkép kialakításában közre

működött: Franciákovic Róbert, Oláh Tamás, Kocsis Lenke és Gyantár Edit. 
A szövegválogatás és a műsor rendezése Toldi Éva munkája.

Szenteleky Kornél Irodalmi Napok

Október 15-én Szivácon megtartották a Szenteleky Kornél Irodalmi Na
pokat. A rendezvény tanácsának díszülésén Harkai Vass Éva Sziváci ősz cím
mel mondott bevezetőt versválogatásához, amit tanszékünk hallgatóinak az 
előadásában hallhatott a közönség.
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Sziváci ősz

Költészeti áthallások

Tisztelt hallgatóság -  vendéglátóink, vendégeink, díjazottak, kollégák, 
barátaink!

Ősz van.
Bármily furcsának tűnik, ez a rendkívül egyszerű, alig retorizált mondat, 

amelyet a mindennapi életben bárki kimondhat és ki is mond, idézet. Idézet
ként is többen kimondták. Körülbelül száz évvel ezelőtt írta le Füst Milán 
Őszi sötétség című versciklusának első, nevezetes versében, a Nyilas-hava 
címűben. Idézem egy részletét:

Ősz van, korán sötétül és künn esik 
Vénül az idő s könnyei szakállára peregnek 
Magános a lélek.

Körülbelül tíz évvel ezelőtt pedig Jung Károly írta le Isten vetése című 
költeményében -  őt is idézem:

Ősz van. Évada lenne a vetésnek.
Am Isten s ember magára maradt.
Könnyei hullnak az Úrnak késnek 
Elébe lép meztelen talpa. A halál arat.

Majdnem egy évszázad távlatából mily furcsa egybehangzások, költé
szeti áthallások: könnyek és magára maradottság. A léleké, Istené és em
beré... Nem véletlenül. A Nyilas-hava nem verőfényes, hanem késő, már- 
már télbe hajló őszt jelöl, amikor az allegorikusán értett vénülő idő valóban 
korai sötétedésekkel és esőkkel ad jelt magáról, Jung Károly verse pedig 
a közelmúlt történelmének őszét idézi fel. Talán megkönnyebbülten fel is 
sóhajthatunk, hogy meteorológiailag még nem és történelmileg már nem 
tartunk ott. Már nem a nyárban, de még nem is a télben vagyunk: benne a 
vadgesztenyehullásos ősz legközepében.

*

Mai költészeti összeállításunkat szándékosan, azt is mondhatnám, stí
lusosan indítottuk Szenteleky-verssel, hiszen kultikus térben és időben va
gyunk: Szenteleky Kornél Szivácán, ahol orvosi praxisát végezte, és közben 
szervezte az újonnan meghúzott határok között újrakonstituálódó vajdasági 
magyar irodalmi életet: Irodalmi lapokat, folyóiratot és antológiákat szer
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kesztett, verseket, elbeszéléseket, regényeket, tanulmányokat, kritikákat, 
cikkeket -  közöttük a vajdasági magyar irodalom önazonosságát meghatá
rozni szándékozó fontos vitacikkeket -  írt és kiterjedt levelezést folytatott. 
A sziváci ősz emiatt a vajdasági magyar irodalom kultikus évszaka, mint 
ahogyan az Akácok az őszben is kultikus verse ennek az irodalomnak -  már 
amiatt is, mert a költemény címe irodalmi tudatunkban egybefont az Akácok 
alatt című, szintén Szenteleky által szerkesztett antológia címével.

Szenteleky őszi verse s maga az évszak mint gyakori irodalmi toposz ősz
versek hosszú sorát hívja elő. A régebbi múltból például Berzsenyi romantikába 
hajló klasszicizáló költeményét, amelynek eredetileg épp Ősz volt a címe, s köl
tője Kazinczy javaslatára változtatta meg. így lett a vers címe A közelítő tél.

Az ősz és tél egyben elmúlás-toposzok is -  nem véletlenül lengi be az 
ősz-verseket az elmúlás elégikus hangja, melankolikus hangulata. Nemcsak 
Berzsenyiét, de az előbb említett Füst Milánét és Jung Károlyét is. De ugyan
így példaként említhetném Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád s az általa fordított Paul Verlaine 
vagy József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János, Vas István, Baka István 
és még sok más költő máig ívelő ősz-verseit is.

Ám nem csak elégikus szomorúságról, melankolikus hangulatokról, spleen
ről és elmúlásról fognak hallani, hiszen az ősz a nyár utolsó fellobbanását ma
gába sűrítő, a beért termést, az érett gyümölcsökben elraktározódott édességet 
kínáló -  a természet örökös körforgásában az elmúlás sejtelmét felvető, de az 
ezt követő újrakezdés reményét felvillantó -  évszak is. Miként a szerelemben 
is: az elégiára jellemző schilleri eszmény és valóság között kifeszített távon 
hol a szerelem érettségét, hol kihűlését, hol egyszerűen csak a vágyát, a másik 
iránti olthatatlan vágyat érzékíti meg. Sokszínű és összetett értelmű toposz te
hát, s az erre a témára íródott költemények is egybefoghatatlanul sokfélék.

Kérem, hallgassák meg a most következő versösszeállítást az újvidéki BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke hallgatóinak előadásában. Ismeijenek rá 
az ismerős költeményekre -  és fedezzék fel az ősz eddig ismeretlen, új ízeit.

Költészeti áthallások 
(Program)

Szenteleky Kornél: Ákácök az őszben (Magó Attila)
Harkai Vass Éva: Sziváci ősz (Bevezető)

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (Magó Attila)
József Attila: -Judit (Jónás Tünde)
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Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra (Bicskei Magdaléna)
Parti Nagy Lajos: Szódalovaglás -  mintamondatok nulla. Félszép éji 

csonkák, [itt van az ősz itt van ujjé...], [még látszik a fölhő hogy futkoz 
a tájon...], [úgy nyílnak a völgyben a kerti rezignák...] (Ilcsik Gabriella, 
Mikuska Judit, Jónás Tünde)

Ady Endre: Párisban járt az ősz (Magó Attila)
Pilinszky János: Őszi vázlat (Bicskei Magdaléna)
Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli (Jónás Tünde)

Paul Verlaine: Őszi chanson (Tóth Árpád fordítása) (Magó Attila)
Tóth Krisztina: Őszi sanszok (Ilcsik Gabriella)

Jung Károly: Ami nincs (Mikuska Judit)
Petri György: Reggeli kávézás (Jónás Tünde)
Parti Nagy Lajos: Egy hosszú kávé (Magó Attila)

Tanszéknap

Október 2 1 -én tartotta meg tanszékünk hagyományos tanszéknapi rendez
vényét. Elsőként Láncz Irén tanszékvezető ünnepi köszöntője hangzott el:

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntőm Önöket tanszéknapi rendezvényünkön.
Köszöntőm a tanszék nyugdíjas tanárait, barátainkat, kedves ismerősein

ket, kollégákat és hallgatókat, és köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztel
nek bennünket. Ma együtt köszöntjlik Szeli tanár urat; halálának 10. évfor
dulóján megemlékezünk Penavin Olga tanárnőről, meghallgatjuk az elmúlt 
években kinevezett két egyetemi rendes tanár bemutatkozó előadását, vala
mint átadjuk a Sinkó Ervin Irodalmi Díjat.

Először azonban szólni szeretnék az elmúlt iskolaévről.
Szerénytelenségnek hangzik, de sikeres tanévet zártunk, tervezett progra

munkat megvalósítottuk. A negyedéves hallgatóknak több mint fele októberig 
lediplomált, most várjuk őket a maszter stúdiumra. Régi hallgatóink közül 12- 
en, a mesterfokozaton tanulók közül 18-an sikeres diplomavizsgát tettek.

Két tudományos tanácskozást tartottunk, egy nyelvészetit és egy irodal
mit. Két alkalommal szerveztünk akkreditált továbbképzést a magyartaná
roknak, 7 külföldi és hazai vendégünk tartott rendhagyó órát, ünnepekhez
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kapcsolódó rendezvényeink voltak, melyek műsorát kollégáink közreműkö
désével hallgatóink készítették. Közben kutattunk és publikáltunk, a megje
lent könyvekből, a Hungarológia Közleményekben, a Tanulmányokban és 
más kiadványokban megjelent dolgozatokból kiolvasható, milyen kutatások 
folynak a tanszéken. Lassan, de folynak a szótári munkálatok is.

Örömmel mondom, hogy az idén 24 elsőéves hallgató iratkozott az alap
stúdiumra, tehát van érdeklődés tanszékünk iránt.

Az elmúlt időszakban persze voltak nehézségeink, és lesznek is kö
zeljövőben. Ismét akkreditáltatnunk kell a tanszéki programokat, és el kell 
majd gondolkodnunk azon, hogy milyen tartalmakkal frissítsük az itt folyó 
tanulmányokat. Ötletekben természetesen nincs hiány, csak az okoz gondot, 
hogy szigorú előírásoknak kell eleget tennünk. Az egyik például a normára 
vonatkozik. Egyelőre úgy látszik, hiába terveznénk új programot az alapfo
kon, esetleg specializációt az oklevéllel rendelkezők számára, nem tudnánk 
összeegyeztetni az óraszámot azzal a normával, mely előírja, hogy a tanár 
mindössze 6 órát tarthat hetente (a. két, azaz három fokozaton). Azt semmi
képpen sem támogatnánk, hogy csökkentsük a jónak bizonyult programban 
szereplő tantárgyak számát, mert ha megtennénk, nehezen tudnánk megva
lósítani céljainkat, és veszélybe kerülne az általunk meghatározott általános 
és speciális kompetenciák kialakításának lehetősége. Még nem látjuk a jó 
megoldást.

Ugyancsak az előírt normával van kapcsolatban, hogy nincs lehetőségünk 
fiatal munkatársakat felvenni, kevés a tanársegédünk. Ha ők ledoktorálnak, 
nem biztos, hogy maradhatnak a tanszéken. Fiatal oktatók és kutatók nélkül 
viszont 7-8 év múlva nagy gondok lehetnek a tanszéken. Ez is az új felső- 
oktatási rendszer hozadéka. így nem tudjuk megalapozni a tanszék jövőjét. 
Nem tudjuk, hogy a felsőoktatás ügyében tevékenykedő illetékesek ilyesmin 
gondolkodnak-e, és magasabb szinteken felmerül-e egyáltalán körükben az 
a kérdés, hogy milyen helyzetbe kerülhet a nemzeti közösségek nyelvének 
és irodalmának tanítása az egyetemen. De hogy ne legyek ünneprontó, be is 
fejezem.

A tanszéknap további részében dr. Szeli Istvánt köszöntötték a tanszék 
tanárai 90. születésnapja alkalmából. Először Gerold László köszöntötte az 
ünnepeltet:
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Vízió, valóság, utópia 
Szeli Tanár Úr és a Magyar Tanszék

Tanszékünk történetének kétségtelenül legfontosabb, legismertebb írásos 
dokumentuma Sinkó Ervin 1959. október 21-én elhangzott székfoglalója. 
Ekkor vált valóra a már egy évtizeddel előbb megfogalmazott elképzelés, 
vágy, hogy Újvidéken egyetemi katedrát kapjon a magyar nyelv és irodalom 
oktatása. Ahogy Bosnyák István B. Szabó Györggyel kapcsolatos kutatásai
ból tudjuk, a Tanszék gondolata először a Savremena škola című pedagógiai 
folyóirat 1949. januári számában nyert formát. Ekkor, Újvidéken még nem 
lévén fakultás, a belgrádi egyetem keretében, sőt szerb nyelvű katedraként 
képzelték el a Magyar Tanszéket, amire nem került sor. Öt évvel később 
viszont, amikor Újvidéken megalakult a Mezőgazdasági, valamint a törté
nelem, jugoszláv irodalom, szerbhorvát nyelv, német nyelv és matematika 
tanszéket magába foglaló Bölcsészettudományi Kar, akkor ennek keretében 
szóba került, a fakultás statútumában is szereplő Magyar Tanszék megnyitá
sa is. Ennek alapján írta lelkesen B. Szabó György: „Talán hónapok kérdése, 
hogy a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke az újvidéki Bölcsészeti Fakultá
son megkezdje munkáját”. Bár 1957-ben megnyitották a magyar lektorátust 
azzal a céllal, hogy a hallgatókat felkészítse a „magyar nyelvű oktatás ellá
tására”, hónapok helyett kerek öt évet kellett várni, hogy kezdetét vegye a 
sürgető igények kielégítésére hivatott egyetemi katedrán az oktatás, melynek 
egyik megalapozója a most kilencven éves Szeli István volt.

Szeli Tanár Úr, amint a vele készült interjúkban említi, a „kora ötvenes 
évektől” -  kezdetben mint iskolaigazgató, aki jól ismerte a kádergondokat, 
később pedig mint potenciális egyetemi oktató -  hozott tartományi szintű 
„elvi döntések” idején, amikor a belgrádi egyetem Újvidéken létesítendő 
bölcsészeti karának a profiljáról volt szó”, s a „tervek előirányozták a ma
gyar nyelv és irodalom egyetemi oktatását is”, részt vett ezeken a megbeszé
léseken. Lévén azonban, hogy külföldi, előbb helsinki, ennek meghiúsulása 
után, mert tanügyi hatóságaink tudomására jutott, hogy ott a magyar irodal
mat és nyelvet nem olyan formában oktatják, „ahogy arra nekünk szüksé
günk lenne”, majd pesti továbbképzésre szemelték ki, ahogy írja, „a tanszék 
szervezése körüli munkában közvetlenül” nem vehetett részt. így csak a Tan
szék harmadik évében, 1962-ben, pesti vizsgáinak létételét követően -  taná
rai voltak többek között olyan kiváló tudósok, mint Horváth János, Pais De
zső, Bárczi Géza -  doktori értekezésének megvédése után kapcsolódott be 
az oktatásba. A valamivel több mint két évtizednyi egyetemi oktatói pályáját 
Szeli István 1962 májusában kezdte, majd -  ahogy nyilatkozta -  „Ősszel,
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az új tanév kezdetén a tanszéki ülés határozata alapján az irodalomelméletet 
vettem át, amit addig a diákok szerb nyelven hallgattak, azután verstant és 
stilisztikát, amit semmiféle nyelven nem hallgattak, valamivel később pedig 
az esztétikát is, főleg esztétikatörténetet, az sem volt addig képviselve”, a va
lóban égető kádergondokat enyhítendő afféle mindenesként világirodaimat, 
sőt még módszertant is tanított. Későbbi fő tárgyát, a 19. századi magyar 
irodalomtörténetet 1967-ben, Sinkó Ervin halála után kezdte alapstúdiumi 
tárgyként oktatni, posztgraduális fokozaton pedig az irodalomtörténet írásá
ról tartott előadásokat.

Hogy Szeli Tanár Úr pedagógiai érdeklődéséről teljesebb képünk legyen, 
kanyarodjunk vissza az egyetemi karrier előtti évekhez. Még a Magyar Szó 
újságírójaként írja első oktatással kapcsolatos, 1945. október 18-án megje
lent Hogyan nevelődik az új tanító-nemzedék című cikkét. Az újságírással 
felhagyva gyakorló pedagógusként, gimnáziumi tanárként, tanfelügyelőként, 
tanterv-véleményezőként, tankönyvíróként (első, 1955-ben megjelent Beve
zetés az irodalomelméletbe című tankönyv írója, majd Bori Imrével négy 
gimnáziumi osztály számára k é sz ü lte  irodalom könyve és Az irodalom éle
te című tankönyvcsalád szerzője), iskolatörténet szerzőjeként tevékenyke
dik. Ezen kívül nevéhez számos gyakorlati és elméleti oktatási kérdéssel fog
lalkozó cikk, tanulmány is fűződik, melyeket könyveibe is átmentett. Köztük 
több a Magyar Tanszékkel kapcsolatos. Ezekben a Tanszék fontosságával, 
jelentőségével, illetve munkájával foglalkozik.

Most, amikor hagyományosan megrendezésre kerülő tanszéknapon a 90 
esztendős Szeli Tanár Urat köszöntjük, itt a Magyar Tanszéken, magától ér
tődik, hogy -  a rendelkezésünkre álló időkeretek között -  Szeli Istvánnak 
a Tanszékhez való több évtizedes kapcsolatáról szóljunk, elsősorban az ő 
írásai, tanulmányai alapján, melyekből épp úgy megismerhetjük katedránk 
múltját, mint működése során felmerülő problémákat, s némileg talán jövő
beli feladatait is. Erre kíván utalni ennek az alkalmi köszöntő szövegnek a 
címe: vízió, valóság, utópia.

A tanszéki munka három és fél esztendejéről írva hangsúlyozta B. Szabó 
György, hogy a „tanszék járatlan úton tör utat”, amikor olyan feladatokra 
vállalkozik, mint tanárképzés, embernevelés, tudományos munkára való fel
készítés, amikor „évtizedek mulasztását kell helyrehoznia tudományban és 
embereink tudatában azzal, hogy „magas képzettségű szakembereket nevel 
majd mind a tudományos kutatómunka, mind iskoláink és intézményeink 
számára” (ezt 1946-tól az újvidéki Pedagógiai Főiskola Magyar Tanszéke 
látta el!). Ezeknek a feladatoknak részletesebb kifejtése kap teret Szeli Ist
ván írásaiban.
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A Tanszék ma és holnap beszédes című, az első öt évet áttekintő tanulmá
nyában, miután jóleső érzéssel nyugtázta, hogy az első nemzedék huszon
kilenc hallgatója szerzett magyartanári diplomát, ami azt jelentette, hogy 
a Tanszék „viszonylag rövid idő alatt képes volt a legnagyobb hézagokat 
pótolni”, középfokú tanintézményeink legtöbbjében „van egyetemi képzett
ségű” magyartanár, azonnal figyelmeztet a még elvégzendő feladatokra is. 
Ezen „reális szükségletek” között említi, hogy „a rádió, a szerkesztőségek, a 
kiadóvállalatok és más kulturális intézmények várják a képzett magyar nyel
vészeket és az irodalom szakembereit”. Más szóval az alaptevékenységet 
jelentő tanárképzés mellett olyan szakemberek felkészítése is a Tanszék fel
adatai közé tartozik, akik „vállalják mindazoknak a tudományos és gyakorla
ti feladatoknak a megoldását, amelyeket életünk és körülményeink szabnak 
meg”. S ízelítőül néhány olyan „elintézetlen és megoldatlan feladatot” említ, 
mivel „még önmagunknak adósai” vagyunk. Nevezetesen: a szerbhorvát- 
magyar nagyszótár befejezése, továbbá a „nagyszótár magyar-szerbhorvát”, 
közép- és szakszótárak elkészítése, a megkezdett népnyelvkutatás kiszélesí
tése, irodalmi múltunk feltérképezése, „sajtónk, folyóirataink, tanintézeteink, 
színházunk” (akkor csak egy volt!) történetének megírása, bibliográfiánk, 
könyvészetünk megteremtése, továbbá az „irodalmi kapcsolatok, szellemi 
érintkezések és kulturális kölcsönhatások történetét és természetét” áttekintő 
munkák írása, illetve olyan gyakorlati feladatok, mint a nyelvművelés vagy 
tan- és kézikönyvek írása. És még sorolhatnánk. Ugyanakkor pontosan tudta, 
hogy mindezt objektíve a Tanszék a meglevő és egyre gyarapodó káderállo
mányával sem tudja elvégezni, ezért sürgeti a Tanszék melletti tudományos 
intézet létrehozását. Ennek megalakításában, szervezésében és tevékeny
ségében vállalt oroszlánrészt Szeli István, az 1969-től példásan működő 
Hungarológiai Intézetben. Közben érthetően már kevésbé maradt ideje az 
óratartáson kívül a tanszéki munkára. Folytatja viszont 1976 után, amikor 
fuzionált a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a Hungarológiai Intézet, 
melynek három évig Szeli István volt az igazgatója, majd ezt követően nyug
díjba vonulásáig, 1983-ig tanára.

Hogy a Tanszéktől mégsem vált meg Szeli Tanár Úr, annak legékesebb 
bizonyítéka az a tanulmánya, melyet negyvenéves Tanszék ünnepére írt. Eb
ben, mint az efféle emlékírásokban illik, Szeli István is, mielőtt a jelenről 
írna, és a jövőbe nézne, visszatekint a Tanszék múltjára. Tagadhatatlan tény
ként kell regisztrálni, hogy a Jugoszláviai magyar szellemi műveltség [...] 
mindmáig legfontosabb műhelyének, e műveltség ápolására és fejlesztésére 
hivatott magas fokú tudományos intézmény munkájának megindításáról” 
való döntés negyven évvel ezelőtt „nem a lehetőség pillanata volt, hanem a
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szükségé. Korparancs. Alkalmasságunk teherpróbája”, amit -  ahogy 1999- 
ben irta -  sikerrel kiáltunk. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a minden
kori tanszék munkatársai olyan feladatot kell, hogy vállaljanak, amelynek 
nincs vége. Ennek tudatában örök tanulságul állapítja meg, hogy „ez a mi 
szaktudományunk, filológiai munkánk, hivatásunk, amelynek a művelésére 
elköteleztük magunkat, voltaképpen teendőinknek soha le nem zárható, soha 
be nem fejezhető, vagy megmásíthatatlanul kimondott végszót nem ismerő 
szüntelen folyamatával azonos. Nem csak azért, mert a humán tudományok 
természetéből, lényegi sajátságaiból szükségszerűen következnek korábban 
szerzett tudásunk s addigi ismereteink meghaladásának a -következményei, 
hanem azért, mert az efféle feladatra vállalkozó s az ilyen tudományokkal 
eljegyzett (akár azt is mondhatnánk: ezzel stigmatizált) embert objektív 
helyzete is erre kényszeríti, hiszen a megállíthatatlan idő erozív erőivel kell 
felvennie a küzdelmet”.

Eddig az idézet, amely akár mindannyiunk számára, akik valaha e re  a 
Tanszékre iratkoztak és fognak iratkozni, szellemi útravaló, a mindenkori 
jelen valósága és a mindenkori jövő utópiája lehet.

És nem csak egy intézmény, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, ha
nem „egy nemzet, egy nyelv, egy kultúra” vonatkozásában, amit Szeli István 
Tanár Úr egyetemi oktatóként, tudósként és közéleti emberként szellemi je
lenlétével, tevékenységével hosszú évtizedeken át alázattal szolgált annak 
érdekében, ami a dolgunk, hogy „ezt a talajt mindinkább termővé tegyük, és 
mindinkább alkalmassá a szellemi élet javainak megteremtésére” -  ahogy 
fogalmazott, mikor a vele készült életinterjúban arra válaszolt, mit jelent 
„számára a Vajdaság mint szellemi térség”.

„Ez akár egy igényes, gazdag életprogramnak is beillik” -  szögezi le a 
fenti mondatot folytatva Szeli István. Hogy valóban így van, azt ékesen ép
pen Szeli Tanár Úr életpályája tanúsítja, melynek egyik, talán legfontosabb 

• állomása a Magyar Tanszékhez fűződő kapcsolata volt és maradt.

Ezután Bence Erika köszöntője hangzott el:

Az idő múlásának dimenziói

Van egy tisztelgő mondat, amely -  ebben a kontextusban: a laudáció ün
nepi pillanatában -  úgy kell hangozzék: „Szeli István engem sohasem ta
nított -  Szeli Istvántól én sokat tanultam!” S a mondat igazságtartalmához 
egyáltalán nem fér kétség: e helyzetben is hiteles. Szeli Istvántól én sokat 
olvastam és olvasóié -  így fokoznám az elözőieijelentések legitimitását.
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A véletlen úgy formázta a dolgokat, hogy tíz évvel ezelőtt, nyolcvanadik 
születésnapján is méltattam Szeli Istvánt. Akkor Emlékezések könyve (Fórum, 
2001) című évfordulós kötetéről írtam és beszéltem -  egy, ajelölt könyvbe 
írt, megbecsülést hangsúlyozó ajánlás volt rá a méltatott szerző reakciója, 
ami azért különösen szép gesztus, mert -  miként említettem -  sem közvetlen 
tanítványa nem voltam, s főleg nem egyenrangú társa a kutatásban.

Mostani méltatásom fő argumentumát, az időértésre vonatkozó reflexiót 
is az Emlékezések könyvé bői emeltem ki, holott olvasói figyelmem elsősor
ban legutóbb megjelent kötetére, illetve köteteire, a Portrévázlatokra irá
nyult (teljes címén: Tájkép és portrévázlatok Zenta honlapjára I-II. [2004- 
ben, illetve 2006-ban: Fórum, Újvidék], majd 2009-ben új, egybegyűjtött 
kiadásban [Fórum -  VMMI, Újvidék -  Zenta]). Az Emlékezések könyve 
utóhangjában olvashatjuk: „Nemsokára két évtizede lesz, hogy magam is 
megbizonyosodtam életünk egy tapasztalati igazságáról. Arról, hogy hatvan 
fölött többé-kevésbé mindannyian »emlékező emberré« válunk. Ezen a jel
zős szószerkezeten akkor azt értettem, hogy a tervező, a jövővel számoló s 
annak lehetőségeit latolgató szellemünk egy belső parancsra afféle »hátra 
arc!« mozdulattal átadja a helyét a számvetésnek, az összegezésnek, a leg
egyszerűbbnek látszó számtani alapműveletnek. Csakhamar azonban arra 
is rájön, hogy ez korántsem egyszerű s még csak nem is a/a/?művelet. Az 
teszi összetetté és bonyolulttá, hogy nemcsak az idő múlásának sebességi 
dimenziói változnak (ami szubjektíve az idő felgyorsulásának vagy haladása 
lelassulásának érzünk), hanem velük együtt az emlékezés tárgya is elmoz
dul, változtatja megállapított helyét síkjában, az esetleg újabban felbukkant 
emlékdarabok pedig vagy támogatják vagy éppen csökkentik a korábbiak 
hitelét és igazságtartalmát.” (SZELI 2001. 175.) Az „emlékezés tárgyának 
elmozdulása”-kitétel egyrészt Szeli más, korábbi köteteinek (Történő törté
nelem [1981], így hozta a történelem [ 1988]) időszegmentumára, a „történő 
történelem” jelenségére, az idő nyújtotta rálátási távlat, azaz a történelem 
változékonysága képzetére irányítja, másrészt a „tárgy”, az irodalmi művek 
teremtette hagyomány, illetve az irodalmi mű, a szöveg értési lehetőségeinek 
elmozdulására, képlékenységére hívja fel a figyelmet. Különösen így van ez 
az Emlékezések könyvévéI és a Portrévázlatokkal, amely írásoknak többsé
ge valamely évfordulóhoz köthető emlékezés, vallomás vagy méltatás -  de 
amelyek az idő múlásával „történelmiesültek”, a hagyományra mutató jelen 
érdekű kérdezés tárgyává váltak, egy virtuális irodalomtörténet fejezeteivé 
szerveződtek. Műfaji metamorfózison estek át. Azt hiszem, több irodalomel
méleti kitétel és történeti meglátás; babitsi elv és Szegedy-Maszák Mihály-i 
műfajértés is beilleszthetőnek tűnik e gondolatmenetbe: a művek nemcsak 
egymást mondják újra, de alakítják, „írják önmguk”.
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Bizonyára az író születésének száztizedik évfordulója kapcsán irányult 
a figyelmem ismét és legelőször -  a helyi, vagy a megjelenített térhez kötő
dő portrék alkotta kisvárosi tabló, írói breviárium képei közül a Majtényi- 
portréra: a három közül leginkább a Majtényi Zentán című írásra. 1962-ben 
íródott -  gondolom A magunk nyomában (1961) megjelenése kapcsán mél
tatja Majtényi Mihály irodalmi munkásságának egy fejezetét, a zentai éve
ket, kitérve a Kokain (1929) megjelenítette szekunder valóság milyenségé
re, de leginkább a Garabonciás (1952) és a Bige Jóska házassága (1955) 
keletkezéstörténeti aspektusait, referenciális vonatkozásait értelmezi. A 
Majtényi Zentán megjelent a Portrévázlatok mindkét kiadásában, s az idén 
újra kiadott Kokainhoz is utószóként kapcsolta a szerkesztő. így lett a más 
szövegeket újraalkotó és önmagát is tovább író irodalmi mű emblematikus 
példája. „Harmincnégy esztendővel ezelőtt egy vékonypénzű fiatalembert 
hozott meg a vicinális a zentai vasútállomásra” -  hangzik a szöveg első mon
data, amire -  a megjelenéskor jelölt harmincnégyéves távlatot több mint két 
és félszeresére növelő elmúlt idő hatása nyomán -  nem véletlenül kapjuk 
fel a fejünket: „így kezdődik egy Majtényi- vagy egy Herceg-novella!” A 
Majtényi Zentán számunkra már nem méltatás, vagy kritika, hanem szabály
talan novella, vagyis olyan rővidtőrténet, amelynek létformáját és alakulás- 
történetét többek között épp a Kokain szövegei kapcsán vizsgálja a műfaj- 
történeti kutatás (THOMKA 1992), s amelyre a Matényi Zentán mint „rövid 
elbeszélés(ek)”-re reflektál. Azonban maga az idéző szöveg is rövidtörténet: 
szövegvilágába a műfaj poétikai eljárásai szervesülnek. Sűrítettségében és 
kihagyásos jellege révén villantja fel előttünk egyszerre és együtt hatóan az 
idegen városba lépő író alakját, képződik meg előttünk egy rövid időre a 
Kokain (1929) látomásos világa, de leperegnek előttünk a Garabonciás és a 
Bige Jóska jelenetei is. Mindehhez az elbeszélő szubjektív látószöge képez 
múltra és irodalmunk létformájára vetülő perspektívát. Nem is olvashatjuk 
a Portrévázlatok egyik kiadását sem másként, mint novellagyűjteményt, 
olyan emlékező prózát, mint amilyen Majtényi Mihály Magunk nyomában, 
vagy Herceg János Régi dolgainkról (1993) című esszé-, illetve Múlandóság 
(1994) című novelláskötete.

Azt hiszem, tíz évvel ezelőtt az Emlékezések könyvéről is azt írtam: nem 
is tanulmány- vagy esszékötet, hanem önéletrajz, memoár. S a benne elénk 
táruló életpályának részei voltak mindazok az irodalmi jelenségek, s sze
replői azok az írók, akikről ír, vagy szót ejt. S miként korábbi köteteiben, 
az Emlékezésekben is jelen van a szubjektív narrátori hang: vallomás, tanú
ság és számadás. E számadás izgalmas és bizonyos értelemben megrendítő 
pillanata is, áhogy -  az akkor nyolcvanéves -  Széli István leltárt készít, s
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művei (tanulmánykötetei) közül megjelöli azt a tizennégyet, amelyet min
denkor feltétel nélkül vállal. Irodalmunk létformáját és alakulástörténetét 
kutató munkák ezek. Miként 1993-as tanulmánykötetében (A peremkultúra 
élettana. Fórum -  Akadémiai) alkotja meg a jelenségmegnevezés adekvát 
formáját: peremkultúra (a mi peremkultúránk). Peremkultúra, amelynek 
mégis széles európai perspektívái és komparatív viszonyrendszerei kerülnek 
itt vizsgálatra és értelmezésre, fontos tanulságokkal gazdagítva ugyanakkor 
a magyar felvilágosodás-kutatást; a múlt irodalom szövevényként, hálóza
tos alakulásként értelmeződik, s nyilvánvalóvá válik a vele, vagyis a hagyo
mánnyal való foglalkozás örökös időszerűsége, a nélküle való „nem létezés” 
effektusai.

Szeli István életművébe az idő pozitív attribútumként szervesül: átalakító 
múlása gazdagító eredményességet szül. Ha végigtekintünk a művek listá
ján, amelyet Szeli 2001-ben feltétel nélkül vállalt: ma egy virtuális magyar 
irodalomtörténet fejezeteit látjuk benne. Egy olyan szintézist, amely a perem 
világából, az elő-, közép- és utótörténet szegmenseiből terebélyesedve nőtt 
egésszé, átfogóvá, s amely nélkül kétségkívül szegényebb lenne irodalmi 
kultúránk: a peremkultúra élettana.

Hivatkozások

SZELI István (2001): Emlékezések könyve. Fórum, Újvidék 
THOMKA Beáta (1992): Prózatörténeti vázlatok. JMMT, Újvidék

A tanszéknapon megemlékeztek a 10 éve elhunyt Penavin Olgáról is. 
Láncz Irén tanszékvezető Penavin Olga munkásságáról szólt:

Penavin Olga 1916. július 15-én született Debrecenben. Az elemi isko
lát, a leánygimnáziumot és a Bölcsészettudományi Kar latin-magyar-olasz 
szakát szülővárosában végezte. 1940-ben és 1941-ben Debrecenben tanított, 
majd 1941 és 1947 közötf Szabadkán, kezdetben a leánygimnáziumban, 
majd a gimnáziumban. 1947-ben került Újvidékre, s 1957-ig a Tanárképző 
Főiskolán tanított. 1956-ban védte meg doktori értekezését Göttingenben. 
1957-től 1984-ig, nyugdíjaztatásáig az újvidéki Bölcsészettudományi Karon 
tanított. Az első két évben a magyar nyelvi lektorátust vezette, majd a Ma
gyar Tanszék megalapításától kezdve a nyelvészet különböző diszciplínáira 
oktatta az egyetemistákat, egy ideig leíró nyelvtant, nyelvtörténetet és nyelv
járástant tanított, később a nyelvjárástan és az általános nyelvészet profesz- 
szora lett, majd a hetvenes évek elejétől az önálló tantárggyá vált modem 
nyelvészetet is ő tanította.
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Penavin Olgára gimnáziumi éveiben nagy hatással volt latintanára, neki 
köszönve fedezte fel a latin nyelv szépségét, logikáját, a  latin kultúrát és 
irodalmat, s ez vezette el a latin nyelv és irodalom egyetemi szintű tanul
mányozásához. A latin mellé azonban más szakot is kellett választania, így 
kapcsolódott a latinhoz a magyar és az olasz nyelv.

Az debreceni egyetemen az iskolát teremtő Csűry Bálint tanítványa 
volt, s amit tőle tanult nyelvjárástanból, jó alapot biztosított az 1947-ben 
kezdődő kutatásaihoz. A szlavóniai magyarság nyelvével korábban is fog
lalkoztak már a nyelvészek, de a négy falu szóanyagát Penavin Olga dol
gozta fel a Szlavóniai (kórógyi) szó/árban. A szlavóniai kutatásoknak ter
mészetesen más eredményei is vannak: A nagycsaládszervezet Szlavóniában 
(Kórógyon), a Szlavóniai hétköznapok c. könyvek, és több tanulmány, mely
ben többek között bemutatja a szlavóniai magyarok lakodalmi szokásait, a 
népi gyógyászatot, a halállal kapcsolatos hiedelmeket, a temetkezési szo
kásokat stb. Hiedelmeket, ráolvasásokat, halotti búcsúztatókat, imákat, kol
dusénekeket, proverbiumokat stb. a valamikori Jugoszlávia egész területén 
gyűjtött Penavin Olga, ezeket több folyóiratban publikálta. Nagy sikere volt 
a Népi kalendárium c. könyvének is, melyben a több évtizeden át gyűjtött 
népi meteorológiával kapcsolatos adatokat tette közzé. És gyűjtött meséket, 
balladákat is, ezek több kötetet tesznek ki. A jugoszláviai magyar nyelvjárá
sokat (Muravidék, Baranya, Szerémség, Szlavónia, Bácska, Bánát, a székely 
falvak) tájnyelvi atlasz formájában szintén ő készítette el.

A nyelvjáráskutató a terepi gyűjtések során nemcsak nyelvjárásban be
szélőkkel találkozik, a nyelvi variációk egész sora tárul fel előtte, mert a 
nyelvhasználó tud kódot váltani, a szituációnak, a szerepnek megfelelően. A 
nyelv használata számtalan kérdést vet fel, s ezt Penavin Olga is tapasztalta 
több évtizedes kutatómunkája során, s foglalta össze a Nyelvjárás és köz
nyelv c. könyvében.

A földrajzinév-kutatások is Penavin Olga nevéhez fűződnek. Sokrétű, 
gondos névtudományi kutató-feldolgozó munka folyt vezetésével, melynek 
eredményeit 17 gyűjteményes kötet őrzi.

Rajsli Ilona a Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 15. számának, a Bá
náti földrajzi nevek kötetének bemutatásával emlékezett meg a neves nyel
vészről, dialektológusról.
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A bánáti helynevek kötetéről

Ma tisztelettel emlékezünk meg Penavin Olga tanárnő halálának 10. év
fordulójáról. Úgy hiszem, legalkalmasabb oly módon emlékezni a Tanárnőre, 
ha tevékeny életútját, munkásságát tekintjük végig; dialektológiai, néprajzi 
gyűjtéseinek, kutatásainak szerteágazó, nagy ívű folyamát, s az összegző, az 
eredményeket bemutató szótárait, tanulmányköteteit látjuk magunk előtt.

A magyar nyelvterületen folyó nyelvjáráskutatásban a Tanárnő egyénisé
ge, akaratereje, kitartása példa erejű. Ma már megállapítható, ez volt a terepi 
munka, az anyaggyűjtés hőskora. Visszaemlékezéseiből tudjuk, milyen vi
szontagságos körülmények között járta a falvakat, építette ki a kapcsolato
kat, szervezte meg a gyűjtést, és bajlódott jó-rossz adatközlőkkel egyaránt. S 
ahogyan Balogh Lajos 2001-ben megemlékezésében fogalmazott: ma, ami
kor újra reneszánszát éli a geolingvisztika, a nyelvföldrajz, megjelentek a 
többdimenziós nyelvjárási atlaszok: mindezek az új irányzatok és módszerek 
a forráskutatások és forráskiadványok nélkül vidékünkön is elképzelhetetle
nek lennének.

Penavin tanárnőnek a földrajzinév-gyűjtés és -kiadás kiemelt fontosságú 
tevékenysége volt.

Amikor az 1960-as évek elején Végh József Magyarországon elindította 
az országos szintű helynévgyűjtést, ez ösztönzőleg hatott az itteni kutatókra, 
s ennek nyomán a Tanárnő már 1965-ben indítványozta a földrajzi nevek 
rendszeres gyűjtését és publikálását. Munkatársai között ott volt Matijevics 
Lajos, Papp György, Kovács Endre, Mimics Júlia. A gyűjtésbe nagy szám
ban vontak be egyetemi hallgatókat, helybeli tanárokat, tanítókat, más értel
miségieket. 1975-től 1989-ig 14 kötetben jelentek meg a bácskai települések 
földrajzi nevei.

A bánsági gyűjtés anyaga pedig kézzel írott vagy kifakult gépírású cédu
lákon, gyűjtőfüzetekben -  a gyűjtők módszereinek a sokféleségét tükrözve 
-  maradt ránk, majd Penavin Olga hagyatékának részeként rendszerezésre 
és kiadásra várt. Egészen 2009-ig, amikor felmértük az ide tartozó anyagot 
és elkezdtük a számítógépes adatfeldolgozást. Mivel településenként igen 
eltérő terjedelmű és feldolgozottságú névanyag mutatkozott, ^kezdtük a 
pótgyűjtést, a hagyatéki korpusz ellenőrzését.

Túri Gabriella ürményházi magyar szakos tanár 2005-től 2008-ig végzett 
gyűjtésével együtt a most megjelent kötet 27 bánáti település földrajzi neveit 
tartalmazza.

Hangsúlyozni kell, hogy e kötet szerkesztési eljárása szükségszerűen 
rendhagyó: már e kétféle gyűjtés anyagának az összeépítése is rugalmas
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módszert, kritériumokat igényelt, amit a felkérésünkre időközben beérkezett 
pótgyűjtések, az ellenőrzések eredményei is gazdagítottak. Örömmel mond
hatjuk, hogy a hagyatéki korpusz ellenőrzésében, pótlásában több település
ről is kaptunk segítséget. Éppen ezért: a jelen adattár heterogén jellege talán 
nem is oly nagy hátrány, hiszen egyik rétege; a múlt század 60-70-es éveiben 
rögzített névanyag számos történeti értékű, archaikus névalakot őrzött meg, 
továbbörökítette a sajátos bánáti tájszemléletet, mára már rég kihalt és kibo
gozhatatlan etimológiájú névformákat mentett meg a feledéstől, ugyanakkor 
a pótgyűjtések során nyert új lexikai elemek alkalmat nyújtanak az összeve
tésre, a változás kitapintható észlelésére, a több nyelv érintkezése nyomán 
kialakult különös névalakok tanulmányozására.

S ez volt a kötet kiadásával a mi célunk is, akárcsak annak idején Penavin 
Tanámőéknek, hogy közkinccsé, elérhetővé váljon a gyűjtök, a terepi mun
kások és adatközlők kitartó munkájának az eredménye, hogy a névtani, hely- 
történeti, a gazdaságtörténeti és egyéb kutatások meríteni tudjanak belőle.

Penavin Olga hagyatékának a feldolgozásában mindenképpen előreha
ladásról számolhatunk be: a nyelvjárási hanganyag digitalizálását, a hagya
tékban ránk maradt mintegy 100 orsós hangszalag megmentését a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet végezte el, s a Bánáti földrajzi nevek kötete után 
remélhetőleg a többi kiadásra, közlésre alkalmas anyag (így a több ezernyi 
szóláscédula) megmentését is módunkban lesz elvégezni -  erkölcsi és szakmai 
kötelességként, ezzel is adózva a Tanárnő emlékének és munkásságának.

A továbbiakban Andric Edit és Faragó Kornélia számolt be kutatásairól, 
mégpedig abból az alkalomból, hogy az Újvidéki Egyetem Szenátusa ren
des egyetemi tanárrá választotta őket Andrié Edit bemutatkozó előadásának 
címe: A kontrasztív nyelvészeti kutatások múltja, jelene, jövője.

Faragó Kornélia előadásának címe: Az identitásterek felbomlásának elbe
szélése (A kisebbségiség mint létesülés).

Az előadások után átadták a 2011. évi Sinkó Ervin Irodalmi Díjat, ame
lyet a bizottság (Faragó Kornélia, Utasi Csilla, Patócs László) Terék Anná
nak ítélt oda. A díjazott munkásságát Patócs László méltatta.

A 2011. évi Sinkő-díj laudációja

, Tisztelt Hallgatóság, kedves Ünneplők!
A Sinkó Ervin Irodalmi Díjat megalapítása, 1970 óta magyar nyelven 

megjelent önálló irodalmi műért, illetve folyóiratban publikált nagyobb lé
legzetű alkotás(ok)ért vagy huzamosabb időn át folytatott, értékesnek minő
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sített irodalmi vagy tudományos tevékenységért ítélik oda. A díj az ötödik 
évtizedébe lépett, ennek a díjnak presztízse, rangja és tényleges irodalmi 
értéke van. A Sinkó Ervin Irodalmi Díjat jó pár éve az Újvidéki Magyar 
Tanszék Napján osztják ki. A rendezvény visszatérő látogatóinak és irodal
munk követőinek, barátainak az előbbi mondatok nem hatottak az újdonság 
erejével. Nekik az idei díjazottat, Terék Annát sem kell bemutatni. A topolyai 
születésű költőnő évek óta publikál különféle irodalmi fórumokon -  ezek 
fölsorolásától most eltekintek - , első önálló kötete, a Mosolyszakadás 2007- 
ben jelent meg. Terék Anna huzamosabb ideje jelen van az irodalomban, 
műveinek értékéről pedig eddigi elismerései tanúskodnak.

Az idei Sinkó Ervin Irodalmi Díjat a bírálóbizottság egyhangúlag Terék 
Annának ítélte oda Duna utca címen megjelent, sajátos hangú hosszúver
sekből fölépített kötetéért. Az odaítéléssel kapcsolatban hangsúlyoznom 
kell annak példaértékű konszenzus voltát. Semmi túlzás sincs abban, ha azt 
mondom, hogy a világtörténelem legegyszerűbb bizottsági döntése nyomán 
kerül átadásra a díj, mert a bizottság minden tagja úgy látta, hogy a könyv 
megjelenése esemény.

Terék Anna Duna utcájának tizenöt hosszúverse három, egyenként öt 
szövegből álló ciklusba tagolódik. A Duna utca kötet -  a Híd Könyvtár soro
zat legújabb darabja -  tudatosan megszerkesztett költői műalkotás. Az egyes 
ciklusok neveit a könyv címadó versének három sora -  „körbekötni élete- 
met”\ „mint aki ráér csomagolni„költözés, doboz, pakolás, zsinór” -  adja. 
Ha a versek olvasása során úgy érezzük, hogy a költőnő játszik a szöveggel, 
úgy vélem, helyes nyomon járunk. Az előbb idézett három sor (vagyis a há
rom cikluscím) néhány apró változástól eltekintve majdnem minden szöveg
ben visszatér, de egy versben többször is előfordulhat, Terék Anna refrén
ként szerepelteti ezeket a sorokat. A költőnő a textuális játékkal a szöveg, 
még pontosabban az egy-egy címmel egymástól elválasztott szöveg határait 
feszegeti. A Duna utcában Terék Anna sajátos szöveguniverzumot alkotott 
meg, ahol vers és kötetegész mintegy egymásban föloldódva jelenik meg.

A Duna utca versei kapcsán nem szabad elsiklanunk az emlékek, az em
lékezés fogalma fölött. Terék Anna írásai ugyanis nemcsak hosszúversek, 
hanem egyúttal emlékversek is. A lírai én szólamaiban kivétel nélkül emlé
kek, emlékképek térnek vissza. Az emlékezés terei nyílnak meg a versolvasó 
előtt, ahol a gyermekiét, a felcseperedés, az első és az azt követő szerelmek, 
a városok, érzelmek és érzékietek egymást át- és átszövő bonyolult hálózatai 
rajzolódnak ki. A versek emlékezésének egyik fontos szegmentuma az uta
záshoz kapcsolódik. Az emlékezés néhol az utazásra irányul -  lásd például a 
pirkadat Rovinjban, a külFÖLD, és a lassú Párizs című szövegeket - , más
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hol maga az utazás indítja be az emlékek láncolatát („a múltkor a buszon 
eszembe jutott a ringlispíl”). A kötet verseiben utazás és helyhez kötöttség, 
odatartozás és távolság, érintkezés és elszigetelődés kettőssége lépten-nyo- 
mon felszínre kerül. Az előbbi tényezők közötti feszültség mintha az em
lékek tárgyiasulását hozná magával: az emlék elveszti fogalmi jellegét, és 
valami olyanná alakul, amit a törölközőhöz hasonlóan az utazó ruhái közé 
lehet hajtogatni, illetve be lehetne építeni a személyiség struktúrájába.

Az emlékezés, az én és a másik viszonya mellett a nyelvhasználat, a nyel
viség, a kifejezhetőség is megkerülhetetlen szempont a Duna utcáról szóló 
beszédben. A lírai én világlátását kezdetben a nyelvi sík helyett az emocioná
lis meghatározók alakították. Az idő múltával ezt a szerepet a nyelv veszi át, 
a lírai én azonban kétkedve fogadja utóbbi kódrendszer alkalmazhatóságát. 
Érzelem és nyelvi kifejezés, a nyelvi eszközökkel leírhatóság kérdése ugyan
is az identifikációs kísérleteire is hatással van, sőt, néha ki is siklatja azokat.

Terék Anna versei külön-külön is olvashatóak, viszont számos érv a 
kötetegészként való befogadás indokoltságát sugallja. A csomagolás-élet 
körbekötése-emlékek elraktározást gondolati egység talán egy szöveg ki
vételével mindenhol fontos funkcióval bír. A versek alcímei -  családvers, 
testvérvers, tengervers, pikareszk vers, siratóvers, tézisvers -  mintegy meg
jelölik a szövegek tartalmát, ám emellett a szövegjáték egy újabb szintjeként 
is értelmezhetők. A verseken -  a Körhinta verseimtől kezdve az utazás kép
zetén és a visszatérő sorokon át a cikluscímekig -  végigvonul a körkörösség, 
ciklikusság motívuma. És akkor még nem is szóltunk a könnycsepp-esőcsepp 
képzetekről, amelyek a kötet második felében komplex motívumrendszerré 
érnek össze.

Ma, a Sinkó Ervin díj átadásán egy korábbi díjazott neve szükségszerűen 
magával vonná a frissen kitüntetettel való összehasonlítást. Ez okból én nem 
nevezek meg egyetlen korábbi Sinkó-díjast sem, csak utalok arra, hogy az 
elmúlt negyven évben az irodalom kiemelkedő alkotói kapták ezt az elisme
rést. Noha érezhető, mely hagyományokkal áll diskurzusban a költőnő lírája, 
Terék Anna senkit sem utánoz: egy sajátos hangvételű, koherens és költői 
világot hozott létre, további munkájához sok sikert kívánunk neki!

Október 25-én Danyi Magdolna, nyug. egyetemi tanár kezdeményezésére 
a Magyar Tanszék dolgozói és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői emlék
táblát avattak fel Palicson Penavin Olga emlékére a Tanárnő halálának 10. 
évfordulóján. Az ünnepségen Láncz Irén tanszékvezető mondott beszédet:
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Penavin Olga emléktáblája előtt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves tanárnőnkre, Penavin Olgára emlékezünk és emléktáblát avatunk 

tiszteletünk jeléül halálának 10 évfordulóján.
Ezentúl nemcsak mi, tanítványai őrizzük emlékét (azokkal együtt, akiket 

nem tanított ugyan, de munkáiból sokat tanultak tőle), hanem az emléktábla 
is. Szeretném hinni, hogy majd mások is, palicsiak, szabadkaiak és vidékiek 
is, akik erre járnak, megállnak majd itt, és megjegyzik, hogy itt, ebben a 
villában töltötte élete egy részét Vajdaság kiemelkedő tudósa, néprajzkutató
ja, nyelvésze, tanszékünk tanára. És szeretném hinni azt is, hogy a jövőben 
módunkban áll majd bejönni ide az emléktáblához, hogy itt rójuk le tisztele
tünket a Tanárnő iránt.

Penavin Olga Debrecenből került Szabadkára. A debreceni egyetemen az 
iskolát teremtő Csűry Bálint tanítványa volt, ő keltette fel érdeklődését a 
népi kultúra iránt, s amit tőle tanult nyelvjárástanból, jó alapot biztosított az 
1947-ben kezdődő kutatásaihoz.

Sohasem választotta el egymástól a néprajzot és a nyelvjáráskutatást. 
Néprajzosként nyelvész volt, nyelvészként néprajzos. A paraszti kultúrát 
egészében látta, és ennek köszönhetően terepi gyűjtési során sok mindent 
feljegyzett: nemcsak a kutatópont nyelvjárásának jellegzetességeit, hanem 
szokásokat, hiedelmeket, népmeséket, balladákat, növényneveket, földrajzi 
neveket. Először a szlavóniai magyarok között gyűjtött, hozzájuk többször 
visszatért, de a gyűjtés Újvidéken és Palicson is folytatódott, mert kedves 
adatközlőit itt látta vendégül. Az eredmény pedig, mint tudjuk, könyvek (A 
nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon), a Szlavóniai hétköznapok), 
tanulmányok a szlavóniai magyarok lakodalmi szokásairól, a népi gyó
gyászatról, a halállal kapcsolatos hiedelmekről, a temetkezési szokásokról 
stb. és a szótár, a Szlavóniai (kórógyi) szótár. A szótár a tanárnő egyik fő 
müve. Emlékszem, milyen örömmel forgatta a szép új magyarországi ki
adást! Nem tudom, tudta-e, hogy pl. az ELTÉ-n tankönyvként használják.

Hiedelmeket, ráolvasásokat, halotti búcsúztatókat, imákat, kolduséneke
ket, proverbiumokat a valamikori Jugoszlávia egész területén gyűjtött. Népi 
meteorológiával is foglalkozott, a Népi kalendárium c. könyvének nagy si
kere volt. És gyűjtött, mint már említettem, meséket és balladákat is, ezek 
több kötetet tesznek ki: Jugoszláviai magyar népmesék, Szélördög, bácskai 
népmesék, Kórógyi (szlavóniai) balladák, balladás történetek, Jugoszláviai 
magyar népmesék I-II., A szépen zengő pelikánmadár, A jugoszláviai magyar 
diakrón népmesegyűjtemény /-//.
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A jugoszláviai magyar nyelvjárások mindegyikével foglalkozott, a tanul
mányok mellett nyelvatlaszokat készített (Muravidék, Baranya, Szerémség, 
Szlavónia, Bácska, a székely falvak); ezekből -  a gazdag és változatos 
anyagnak köszönve -  kiolvashatók az egyes területek nyelvjárásának hang
tani, alaktani, valamint lexikális vonatkozású sajátságai. Sok nyelvjárási jel
legzetességről a magyar dialektológia ezekből az atlaszokból értesült.

Penavin Olga a nyelvi ismeretterjesztésre is gondot.fordított. A terepi 
gyűjtések során nemcsak nyelvjárásban beszélőkkel találkozott, a nyelvi va
riációk egész sora tárult fel előtte, mert a nyelvhasználó tud kódot váltani, a 
szituációnak, a szerepnek megfelelően. A nyelv használata számtalan kérdést 
vet fel, s ezt ö is tapasztalta több évtizedes kutatómunkája során. Ezeket 
foglalta össze a Nyelvjárás és köznyelv c. könyvben. Több helyütt kitér a re
gionális köznyelvekre, amelyek kutatása akkoriban indult, mikor ez a könyv 
készült.

Ugyanis a nyelvészet új irányzatai és felismerései iránt mindvégig fo
gékony volt. Nyugdíjas korában is éppúgy érdekelték a nyelvtudomány új 
eredményei, mint azelőtt. Mindig kritikusan közelítette meg a legújabb nyel
vészeti törekvéseket. Az első kérdése például az új szemléletű nyelvtannal 
kapcsolatban az volt, hogy vajon mit és mennyit ad hozzá a nyelv és nyel
vünk megismeréséhez. És nem maradt hűtlen a nyelvjárástanhoz sem. Nem 
sokkal halála előtt még nagy érdeklődéssel olvasgatta Kiss Jenő új könyvét, 
a Magyar dialektológiát.

Amivel foglalkozott, arra -  mint írta vallomásának címében - ,  „rá lehet 
tenni egy egész életet”. De ezt csak úgy érdemes -  írta, ha a tudománnyal 
foglalkozót a következők jellemzik: a tudomány iránti elkötelezettség, a lo
gikus gondolkodás, a normák, konvenciók ismerete, a kísérletező, felfedező 
hajlam, a problémaészlelés, a problémamegoldó önállóság, a rendszerlátás, a 
következetesség, a kitartás, az adatok megbecsülése, rájuk való építés, a tole
rancia és az eltérő vélemények tisztelete. Ő olyan tudós volt, akit mindezek 
a tulajdonságok jellemezték.

A Tanárnőnek is köszönhetjük, hogy megtanultuk, milyen fontos a nyel
vészetben a nyelvi tények tisztelete, a nyelvi problémák felismerése. Neki 
köszönhetően felfedezhettük a nyelvünk sajátságait és benne rendszerét. De 
nemcsak a nyelvészet alapjait tanulhattuk meg tők , hanem azt is, miként kell 
alázattal, kitartással, odaadással dolgozni, következetesnek lenni és megfon
toltan viszonyulni ahhoz, amivel foglalkozunk.

És nem feledjük el, milyen jó  szervező volt. Nemcsak az egyetemistákat 
vonta be a  kutatásba, bánon másokat is. A több évtizedes gyűjtés hatalmas 
anyagát, mélyet ő maga nem tudott feldolgozni, megörökölte a tanszék. Az
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idén -  a Tanárnő halálának 10. évfordulójára -  elkészült a Bánáti földrajzi 
nevek c. adatgyűjtemény, és ránk vár a vajdasági tájszótár és a frazeológiai 
szótár elkészítése.

Megtanított bennünket arra, hogy a nyelvészetben milyen fontos a nyelvi 
tények tisztelete, a nyelvi problémák felismerése. Neki köszönhetően fedez
hettük fel a nyelv és a magyar nyelv sajátságait, rendszerét. De nemcsak a 
nyelvészet alapjait tanulhattuk meg tőle, hanem azt is, miként kell alázattal, 
kitartással, odaadással dolgozni, következetesnek lenni és megfontoltan viszo
nyulni ahhoz, amivel foglalkozunk. Igazi tanár volt, személyisége tekintélyt 
parancsolt. Szerettük, mert bölcs volt, mert megértő volt. Tanácsaival segítette 
tanulmányainak, és nem egyszer az élet dolgaiban is a segítségünkre volt.

Sokat köszönhetünk a Tanárnőnek, és nemcsak mi, tanítványok, hanem a 
magyar nyelvjárás- és néprajztudomány is.

Ez az emléktábla az iránta és munkássága iránt érzett tiszteletünk jele.
A tanszék nevében köszönöm a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy támo

gatta a javaslatot és hozzájárult az emléktábla állításához, a tulajdonosnak 
pedig, hogy beleegyezését adta, hogy az emléktábla a villa falára kerüljön.

Szakmai továbbképzés

Tanszékünk ebben az évben Elmélet -  modell -  módszer címei két alka
lommal: nov. 12-én és dec. 10-én szervezte meg az általános és középiskolai 
magyartanárok szakmai továbbképzését. Az első találkozón elhangzott elő
adások és műhelymunkák a következők voltak:

Plenáris előadások:
Faragó Kornélia: Intermedialitás: az irodalom és a film (Az irodalom fil

mes értelmezései)
Bence Erika: Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című költeménye és 

Szilágyi Domokos palimpszesztje

A) Általános iskolai magyartanárok:

Láncz Irén: Nyelvi kompetencia -  pragmatikai kompetencia
Ivanovié Josip: A projektmódszer alkalmazása
Pásztor Kicsi Mária: A szórend elsajátítása, különös tekintettel a kommu

nikatív mondatperspektívára
Kovács Rácz Eleonóra: Nyelvi babonák, sztereotípiák és nyelvhelyességi 

kérdések az oktatásban
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Aktuális problémák a tanügyben (Vitaindító -  Horváth Futó Hargita: In
novatív tanítási modellek -  Új kihívások előtt a szerbiai pedagógusok)

B) Középiskolai magyartanárok:

Németh Ferenc: Liszt Ferenc a Vajdaságban
Rajsli Ilona: A magyar nyelvemlékek kontextuális megközelítése
Katona Edit: Retorika -  középiskolás fokon
Bence Erika: Új 7/y/wiws-értelmezések

Hallgatóink szakmai gyakorlatainak portfoliója: A vizsgatanítás mint modell. 
Aktuális problémák a tanügyben (Vitaindító -  Hózsa Éva)

A második nap programja:

Plenáris előadások:

Bertók Rózsa: A tanítás módszertana és az új tudományos kutatások 
Molnár Csikós László: Nyelvhelyesség az iskolában

A) Általános iskolai magyartanárok:

Jung Károly: Komparatisztikai vizsgálatok: magyar -  szerb folkloriszti
kai kapcsolatok

Toldi Éva: Ki viszi át a Szerelmet. Versértelmezés az általános iskola 
nyolcadik osztályában

Hózsa Éva: Á csöpögtetés tétje és öröme (Ötletek Tolnai Ottó Ördögfej 
című regényének értelmezéséhez)

Horváth Futó Hargita: Társadalmi perspektíva, esélyegyenlőség, funkci
onális analfabetizmus

Hallgatóink szakmai gyakorlatainak portfoliója: A vizsgatanítás mint modell.

A tanítás aktuális problémái címmel beszélgetést szerveztek.

B) Középiskolai magyartanárok:

Csányi Erzsébet: Farmemadrágos próza -  világirodalmi áramlás 
Andric Edit: A magyar mint környezet- és idegen nyelv
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Ispánovics Csapó Julianna: Rózsanyomok a vajdasági magyar irodalomban
Utasi Csilla: Bornemisza Péter Optima owi/tójának értelmezése a közép

iskolában

A tanítás aktuális problémái -  beszélgetés.

Rendhagyó órák a tanszéken

2010. dec. 22-én dr. Gerold László ny. egyetemi rendes tanár tartott elő
adást A mai magyar dráma címmel.

2011. jan. 11-én dr. Hász Fehér Katalin, a Szegedi Tudományegyetem 
tanára tartott rendhagyó irodalomórát Újdonságok az Arany-filológiában 
címmel.

Febr. 22-én dr. Balázs Géza, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és 
Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék tanszékvezető tanára volt a 
vendégelőadó. Előadásának témája: A magyar nyelv jelen és jövője.

Márc. 24-én dr. Szilágyi Zsófia (ELTE BTK Modem Magyar Irodalom
történeti Tanszék) volt a vendégelőadó, „bolond dolog az író élete / félig éli, 
félig üzlete” címmel tartott előadást egy készülő Móricz-monográfiáról.

Máj. 10-én Végei László Kossuth-díjas író volt a rendezvénysorozat ven
dége. A felolvasással egybekötött beszélgetés, előadás címe Pikareszk lako
ma volt.

Okt. 19-én Tamás Gáspár Miklós filozófus tartott előadást^ magyar kér
dés a XXI. században Magyarországon kívül címmel.

Dr. Seregi Tamás, az ELTE Esztétika Tanszékének tanára nov. 8-án 
Clement Greenbergformalizmusa címmel, nov. 7-én és 10-én pedig A mo
dernség és avantgárd címmel tartott előadást.

Versenyek

Bicskei Magdaléna harmadéves hallgató ápr. 29-én és 30-án részt vett a 
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen a budapesti ELTE Tanító- és Óvó
képző Karán. Kísérőtanára Molnár Csikós László volt.

Merzsa Ildikó harmadéves hallgató nov. 18-án és 19-én részt vett a Kos
suth Szónokversenyen Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 
Kísérőtanára Molnár Csikós László volt.
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A tanszék tanárai és munkatársai 2011-ben a következő tudományos 
tanácskozásokon és rendezvényeken tartottak előadást:

-  „ ...a múltat be kell vallani’’ Nemzetközi tudományos tanácskozás az 
ELTE Modem Irodalomtörténeti Tanszéke és a Nyugat köre c. doktori prog
ram szervezésében. Bp.,jan. 27-29.

Harkai Vass Éva: Határokon belül és kívül. Identifikációs törekvések és 
kultúraköziség Szenteleky Kornél irodalomszervezői gyakorlatában

Patócs László: A kulturális érintkezés mintái Szenteleky Koméi levele
zésében

-A  Debreceni Egyetem Napja, febr. 4.
Csányi Erzsébet: Magyar nyelvű tehetséggondozás Szerbiában

-AzAnyanyelv Világnapja, Ada, febr. 21.
Molnár Csikós László: Az anyanyelv viszonylatai

-  Iz riznice multijezičke Vojvodine. Istraživanje ličnih imena, nadimaka 
i prezimena u nacionalnim zajednicama Vojvodine. Pedagoški zavod 
Vojvodine. Novi Sad, febr. 22.

Rajsli Ilona: Davanje imena kod vojvođanskih Mađara

-  TANOM-továbbképzés. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, 
Újvidék, febr. 26.

Pásztor Kicsi Mária: Hogyan kommunikálunk?

-  Vajdasági Napok Pannon Egyetem Modem Filológiai és Társadalom- 
tudományi Kar. Veszprém, márc. 21-24.

Faragó Kornélia: A vajdasági magyar irodalom szerb összefüggéseiről

-  VII Simpozijum „ Vaspitač u XXI veku”. Visoka škola za vaspitače 
strukovnih studija -  Aleksinac. Sokobanja, márc. 25-26.

Bence Erika (Petrik Emesével): Svetska književna tradicija -  povezivanje 
kultura (Korelativni odnosi u organizaciji časa)

-  V. Képzés és Gyakorlat. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. 
Nevelés és társadalom: Hagyomány és megújulás. Kaposvár, márc. 25.

Bence Erika: A szövegszerű világtapasztalat jelenségei az oktatásban
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-  /. Pécsi Országos Filozófiatanári Konzultáció. „Művészet és etikai- 
konferencia. Magyar Filozófiai Társaság Filozófiatanári Munkacsoport és 
Ethosz Tudományos Egyesület. Pécs, márc. 26.

Bence Erika: A hős és a molnárlegény. Virtus és értékrend a XIX. századi 
történelmi regényekben

-  A szöveg öröme. A vajdasági magyar könyv és olvasás napja. Nagy- 
becskerek, márc. 29.

Faragó Kornélia: Egy Kosztolányi-regény filmes olvasata. Nézzük meg 
együtt Ranódy László Pacsirta című filmjét!

-  Értékek akadémiája sorozat. Kolozsvári Akadémiai Bizottság -  Magyar 
Tudományos Akadémia. Kolozsvár, ápr. 4.

Toldi Éva: Vándorló történetek

-  III. Imagológiai konferencia. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye
tem -  Debreceni Tudományegyetem. Csíkszereda, ápr. 15-16.

Bence Erika: A haza fogalmának demisztifikációja a vajdasági magyar 
irodalomban

Horváth Futó Hargita: Tankönyvek és sztereotípiák
Hózsa Éva: A hiány sztereotípiái a kortárs vajdasági magyar irodalomban
Ispánovics Csapó Julianna: Herceg János irodalomképei
Utasi Csilla: A kultúraközi identitás Thomka Beáta irodalmi értelm ezé

seiben

-  Nemzetközi Könyvvásár -  Hess András terem. Budapest, ápr. 15.
Faragó Kornélia: A legújabb alkotói törekvésekről -  egy antológia tanul

ságai

-  Minden egész eltörött”? Kocsi-út az éjszakában-konferencia.
Nagykároly-Ermindszent-Nagyvárad, máj. 6-8.

Faragó Kornélia: A törés helye, és a töredékesség ideje
Markai Vass Éva: Az Ady-vers és a kánon
Patócs László: A kivonulás mint utazásmodell
Toldi Éva: Az Ady-vers a vajdasági irodalmi kontextusban
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-  Irodalmárok éjszakája -  könyvbemutató a „...Minden egész eltörött”? 
Kocsi-út az éjszakábcm-konjerencia keretében. Nagykároly, még. 7.

Faragó Kornélia: Modemitástörténetek. Finta Gábor Modemitás és mo
dernizáció, Tanulmányok a modem magyar próza és kritikai gondolkodás 
témaköréből c. könyvéről.

-  Communication Culture and Interlinguistics in Europe -  Cultura 
Comunicafionalá $i Relafii Translingvistice in Europa -  Kommunikációs 
Kultúra és Transzlingvisztika Európában. Sapientia Erdélyi Magyar Tudo
mányegyetem. Marosvásárhely, máj. 27-28.

Bence Erika: Többnyelvű hagyomány a vajdasági magyar irodalomban
Horváth Futó Hargita: Fordítás-kanonizáció-ideológiák
Hózsa Éva: Három német Pacsirta
Ispánovics Csapó Julianna: Többnyelvűség a vajdasági magyar sajtóban
Pásztor Kicsi Mária: Multifunkcionális kommunikációs modellek az 

interneten

-  A magyar avantgárd és a szomszédos országok avantgárd irodalmi és 
művészeti termése a Kárpát-medencében 1919 és 1929 között. Kassák Mú
zeum, Bp.,júl. 1-2.

Faragó Kornélia: A jelenkori szerb avantgárdkutatás a Misao és a Zenit 
vonatkozásában

Patócs László: Az avantgárd Vajdaságban (Radovan Vučković Vojvođanska 
književna avantgarda című könyvéről)

-  Történelem és magyarság c. továbbképzés. Apáczai Nyári Akadémia, 
Újvidék, júL 7.

Molnár Csikós László: A vajdasági magyar helynevek történelmi vonat
kozásairól

-  4th International Conference fór Theory and Practice in Education. 
Society and Education Budapest, jún. 9-11.

Toldi Éva; Erscheinen des Eigenen und des Fremden in den Lesebilchem 
dér Minderheiten

-  A Duna-Bsza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai. VIII. 
Nemzetköm Néprqjzi Nemzetiségkutató Tudományos KonferenciaBaja, júl. 
14-15.

Csorba Béla; Német-magyar sorsközösség a jáieki haláltáborban



Tanulmányok, Újvidék, 2011.44. füzet, 139-191. 177

-  Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszus. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, aug. 22-27.

Bence Erika: Műfaj(-típus)konstruáló fogalmak a vajdasági magyar iro
dalomban

Csányi Erzsébet: Instant világ. (A jugoszláv „új művészeti praxis” hatása 
Fenyvesi Ottó költészetére)

Faragó Kornélia: A kisebbségiség mint létesUlés
Harkai Vass Éva: Műnemi és műfaji transzformációk. Kukorelly Endre 

életművéről
Hózsa Éva: Esti Kornél „átszállásai” a vajdasági magyar irodalomban 
Katona Edit: Nyelvbe zárt identitás 
Molnár Csikós László: A magyar nyelv tekintélye 
Patócs László: A délszláv háború generálta perspektívaváltás a vajdasági 

magyar irodalomban
Toldi Éva: Nyelvváltás és lokális hovatartozás-tudat 
Utasi Csilla: A polgári mentalitás diskurzusrétegei Heltai Gáspár 

Chronicájában

-  „ Testvérünk voltál és lettél apánk” -JózsefAttila és Kosztolányi Dezső. 
Költők és koruk konferencia IV: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Taní
tóképző Kar, Szabadka, szept. 16-18.

Bence Erika: Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye a térségi 
magyar várostörténeti diskurzusban

Csányi Erzsébet: A szó mint a tárgyiasulás eszköze -  Kosztolányi Néró
járól

Harkai Vass Éva: József Attila és Kosztolányi. Reminiszcencia, pastiche, 
palimpszeszt

Hózsa Éva: Kultuszteremtés és görögpótló irodalomszemlélet 
Ispánovics Csapó Julianna: Együtthatás. József Attila és Kosztolányi De

zső befogadástörténete a szerbiai magyar irodalomban

-  Majtényi Mihály 110 éves. A Madách Színház Irodalmi Színpada, 
Nagybecskerek, szept. 21.

Faragó Kornélia: „Egyáltalán mi a jelentősége az effajta múlt-ébresztés
nek?” Majtényi szavaival a Híd Majtényi-számáról.

-  Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék, szept. 24.
Hózsa Éva: Divatjelenségek az irodalomtanításban
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-  Középpontban a pedagógus. Régi értékek -  új kihívások. Nemzetközi 
tudományos konferencia. Az MTA SZAB Pedagógiai és Pszichológiai Szakbi
zottsága, a Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága, a SZTE JGYPK 
Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszé
ke, Szeged, szept. 29. *

Horváth Futó Hargita: Innovatív tanítási modellek

-  „Minden csak jelenés"? A közelítő tél-konferencia. Szombathely- 
Celldömölk-Egyházashetye, szept. 30.-okt. 2.

Faragó Kornélia: A közelítő. (Berzsenyi Dániel: A közelítő tél)
Harkai Vass Éva: Évszak-allegóriák, elmúlás- és kerttoposzok Berzsenyi

től máig
Toldi Éva: Természetélmény és létvers a vajdasági magyar irodalomban

-  Szolidaritás -  Lojalitás -  Oktatás. Közéleti konferencia. ETHOSZ Tu
dományos Egyesület -  Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület -  VOKE Vas
utas Művelődési Ház, Pécs, okt. 14.

Bence Erika: A multikulturalitás és a többnyelvűség balkáni mítoszai a 
vajdasági magyar irodalomban

Horváth Futó Hargita: Társadalmi perspektíva, esélyegyenlőség, funkci
onális analfabetizmus

Ispánovics Csapó Julianna: Szolidaritás és lojalitás a mesterképzés folya
matában

-  Znanstveno-stručni Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: „Modeli 
radas osobamas invaliditetom”, Mostar, okt. 14-15.

Bence Erika (Máté Emesével): Emotivni razvoj -  sudjelovanje u stvaranju 
sadašnjosti

-  „ The Methodology ofWorking With Talented Pupils”. V. International 
Scientific Conference. A tehetséges tanulókkal való munka módszerta
na. V. Nemzetközi tudományos konferencia Metodika rada s talentovanim 
učenicima Međunarodna naučna konferencija. Újvidéki Egyetem, Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, nov. 3-5.

Horváth Futó Hargita: Feltaláljuk-e vagy felfedezzük a tehetségeket? 
(Tendenciák és problémák a tehetséges diákok oktatásában Szerbiában)

Ispánovics Csapó Julianna: Szolidaritás és lojalitás a mesterképzés folya
matában
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-  IV International Internet-conference “Society; Communities,
Personality: in Search o f »the Eternal World«,,. The Department o f 
Theoretical and Applied Sociology o f Tambov State University Named after 
G. R. Derzhavin, Tambov, nov. 7-8.

Bence Erika: The Concept of Losing One’s Homeland and Homelessness 
in the Hungarian Literature from Vojvodina

Horváth Futó Hargita: Reading comprehension and social perspective 
Hózsa Éva: Local and /or Global -  from the Perspektive of the Hungarian 

Literature in Vojvodina (Lokális és/vagy globális -  a vajdasági magyar iro
dalom nézőpontjából)

Ispánovics Csapó Julianna: Talent Development Skills Development 
Through Research Work.

Kovács Rácz Eleonóra: The Attitude about the Dialect of the Hungarian 
Ethnic Minority of Banat (Serbia)

-  Egyetemi Nyelvészeti Napok, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Új
vidék, nov. 9-10.

Andric Edit: Az újvidéki középiskolások magyar nyelvi tudata 
Csányi Erzsébet: A zsargonnyelvi kódválasztás poétikai vonatkozásai a 

vajdasági magyar farmernadrágos prózában
Horváth Futó Hargita: A szókincs szerepe az olvasásmegértésben 
Láncz Irén: Nyelvi mítoszok a vajdasági magyarok körében 
Molnár Csikós László: Nyelvhasználatunk és a magyar köznyelv 
Pásztor Kicsi Mária: Van-e vajdasági magyar nyelvhasználat a 

Facebookon?
Rajsli Ilona: Többletek és hiányok a vajdasági magyar nyelvben

-  A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban c. konferencia. ÚE, MTTK, 
Szabadka, nov. 12.

Csányi Erzsébet: Frázis és szleng. A beat-irodalom és a szlenges közhely 
kapcsolatának szerepe a vajdasági magyar irodalomban

Ispánovics Csapó Julianna: A zombori magyar nyelvű lapok szerkesztés
politikája, nyelvhasználata

-  Fél évszázados a szlovéniai magyar irodalom. Bánffy Napok. Lendva, 
nov. 16-17.

Toldi Éva: Irodalmi periodizáció és hovatartozás-tudat a szlovéniai ma
gyar irodalomban
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-ATerm ini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat 10 éve című tudományos kon
ferencia. Budapesti Magyar Tudományos Akadémia, nov. 24.

Molnár Csikós László: Nyelvi jog és hivatali nyelvhasználat

—Jezici u vremenu iprostoru, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, nov. 26. 
Andrié Edit: Antonimska značenja u srpskom i mađarskom jeziku 
Rajsli Ilona: Kódváltási stratégiák a vajdasági magyarok nyelvhasznála

tában

-  Susret kultura, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, dec. 1.
Andrié Edit: O nazivima boja u srpskom i mađarskom jeziku 
Ispánovics Csapó Julianna: Szerb nyomdászok a bácskai magyar könyv-

kultúrában
Láncz Irén: Strategije izvinjenja u mađarskom i u srpskom jeziku 
Molnár Csikós László: Srpsko-mađarske dijahrone i sinhrone leksičke veze 
Pásztor Kicsi Mária: Antiposlovice na mađarskim i srpskim internet 

stranicama
Toldi Éva: Interkulturalni aspekti ženskog pisma u mađarskoj književnosti 

u Vojvodini
Utasi Csilla: Istorija istočne i zapadne tradicije prevoda starogrčkog 

romana Ezopov život

-  Vajdasági magyar irodalom -  kontextusok -  identitáskódok Vajdasági 
Magyar Felsőoktatási Kollégium-Újvidéki Egyetem, BTK, Újvidék, dec. 16.

Bence Erika: A barbár legendájának tematizációja Balázs Attila Kinek 
észak, kinek dél című regényében

Csányi Erzsébet: Toposzok és sztereotípiák összevető elemzése a jeans- 
prózában

Horváth Futó Hargita: Fordítás, intertextualitás, intermedialitás 
Hózsa Éva: Homokvárépítő ujjak
Rajsli Ilona: Regionális jellegű lexémák és frazémák a vajdasági magyar 

prózában
Utasi Csilla: A kultúrák közötti közvetítés Tolnai Ottó Költő disznózsírból 
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the Nineties of the Twentieth Century. Acta Universitatis Sapientiae, Philo- 
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Szabadka, 2011.

A lomtalanítás irányai -  a lomtalanító képlékenysége. Tolnai Ottó Bar
nabásának lehetséges előképe (projektdolgozat). Hungarológiai Közlemé
nyek, 2011/4., 37-49.

Feladatgyűjtemény magyar nyelvből az általános iskolai oktatás és nevelés 
2010/2011-es tanévének záróvizsgájára. Szerkesztő és társszerző. A Szerb 
Köztársaság Oktatási Minisztériuma-Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző 
Intézet -  Vajdasági Pedagógiai Intézet, Belgrád, 2011.

Az általános iskolai oktatás és nevelés záróvizsgájának programja. Služ
beni glasnik -  Prosvetni glasnik, 2011. január 20., 415-536.

Ispánovics Csapó Julianna
A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvki

adása szempontjából. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, 2011.
A jugoszláviai magyar irodalom 2003. évi bibliográfiája. Újvidék, Böl

csészettudományi Kar, 2011.
János Herceg’s Literary Images. = Acta Universitatis Sapientiae, Philo- 

logica vol. 3. no. 1.2011: 5-17.
A magyar iskolai értesítők kialakulása és feltárása. = Létünk, 2011/3., 

94-103.
A kutatómunka képességfejlesztő szerepe a kultúrtörténet oktatásában. 

= A tehetséges tanulókkal való munka módszertana. Metodika rada s tal- 
entovanim učenicima. The Methodology of Working With Talented Pupils. 
Szabadka, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. E-BOOK

A zombori magyar nyelvű lapok szerkesztéspolitikája, nyelvhasználata. 
= A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban I. Nyelvi jelenségek. Szerk.: 
Silling István, Bene Annamária. Újvidék, Szabadka, Újvidéki Egyetem, Ma
gyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. 77-88.

Herceg János irodalomképeinek a módosulása. = Létünk, 2011/4., 122-135.
Együtthatás. József Attila és Kosztolányi Dezső befogadástörténete a 

szerbiai magyar irodalomban. = Tanulmányok, 2011., 60-70.
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Katona Edit
Kognitív metaforák vizsgálata egyetemistáink szónoklataiban. Hungaro

lógiai Közlemények, 2011/1., 25- 33.

Kovács Rácz Eleonóra
Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében. Bölcsészettudományi 

Kar, Sajnos Kiadó, Újvidék, 2011. 388 p.
Az élőnyelvi kommunikáció nyelve a vajdasági magyarság körében. 

Hungarológiai Közlemények, 2011/1., 83-96.

Láncz Irén
A beszéd pragmatikai jellemzői. Hungarológiai Közlemények, 2011/1., 

34-44.
Kultúrák és stratégiaválasztás. A kérés összehasonlító pragmatikai vizs

gálata. Hungarológiai Közlemények, 2011/3., 117-133.
A kérés fő stratégiái és stratégiakombinációi a magyar és a szerb nyelv

ben. Összehasonlító pragmatikai vizsgálatok. Hungarológiai Közlemények, 
2011/4., 96-107.

M olnár Csikós László
Különleges magyar helységnevek = Szépbe szőtt hit. Maribori Egye

tem Bölcsészettudományi K ar-M agyar Nemzetiségi M űvelődési Intézet, 
M aribor - Lendva, 2011., 170-176.

Vajdasági magyar nyelvrétegek fonológiai sajátságai, Hungarológiai 
Közlemények, 2011/1., 45- 51.

A vajdasági magyar nyelvhasználat sajátságai. = M agyar nyelv és kul
túra a Kárpát-medencében. Szerk. Szoták Szilvia, Dunaszerdahely-Alsóőr, 
Gramma Nyelvi Iroda-Im re Samu Nyelvi Intézet, 2011. 93-102.

Pásztor Kicsi M ária
A hangsúly szerepe a beszédben. Hungarológiai Közlemények, 2011/1., 

52-64.
„Az élcelődések az élet mocsarának szúnyogcsípései” (A frazémáktól az 

internetes graflfitiig a defrazeologizálás jelensége a világhálón). Hungaro
lógiai Közlemények, 2011/3., 146-156.

M ondatszerkezet és tempó. Létünk, 2011/2., 112-125.
A közösségi oldalak kommunikációs modelljei. Létünk, 2011/4., 92-103.
A „tükör által homályosan” és a „színről színre” látás poétikája ( Tükör

ben) Létünk, 2011/4., 154 159.
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Patócs László
A kimondatlan poétikája- a néma érzelem (Darvasi László, Kukorelly End

re, Lovas Ildikó prózája). Hungarológiai Közlemények, 2011/2., 117-125.
A kivonulás mint utazásmodeil (Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában). = 

Hajnali részegség. A tizenkét legszebb magyar vers. Szerk: Fűzfa Balázs. 
Szombathely: Savaria University Press, 2011.

Rajsli Ilona
A népetimológia Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című emlék

iratában. Hungarológiai Közlemények, 2011/1., 74-82.
„A szavak és sorsuk” (A dalmahodik szó Kosztolányi nyelvhasználatá

ban. Hungarológiai Közlemények, 2011/3., 108-116.
Davanje imena kod vojvođanskih Mađara. = Iz riznice multijezičke Vojvo

dine. Zbornik 7. Urednici: Danijela Stanojević, Svenka Savié. Pedagoški za
vod Vojvodine. Novi Sad, 2011., 59-75.

Képek és motívumok a Szent Erzsébet-legendában. = A láthatatlan válto
zat. A Létünk megjelenésének 4 évtizedéből. Szerk.: Csemik Előd. Válogat
ta és a bevezetőt írta: Bence Erika. Forum-VMMI, Újvidék-Zenta, 2011., 
210-225.

Vajdasági tájak, emberek (Silling István: Vajdasági magyar nyelvjárási 
olvasókönyv) Létünk, 2011/1., 185-190.

Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 15. Bánáti földrajzi nevek. 
Szerkesztés és bevezető. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2011. 306 p.

Toldi Éva
Interkulturalnost, interpersonalne i narativne strategije u savremenoj 

mađarskoj književnosti u Vojvodini. = Susret kultura. Zbornik radova. Novi 
Sad, Filozofski fakultet, 2010., 1225-1230.

Mai héroszok. = Ki viszi át a Szerelmet. A tizenkét legszebb magyar vers 7. 
Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely: Savaria University Press, 2011., 217-230.

Kocsin, bárkán, gályán. Vajdasági Kocsi-út az éjszakában. = Kocsi-út az 
éjszakában. A tizenkét legszebb magyar vers 8. Szerk. Fűzfa Balázs. Szom
bathely: Savaria University Press, 2011., 334—343.

Érzelembeszéd. Demény Péter Visszaforgatás című regényének intimi
tásaspektusai. Hungarológiai Közlemények. 2011/2., 60-70.

Az identitás toposzai (Nyelvváltás és irodalom). Hungarológiai Közle
mények. 2011/3., 54-64.

Hovatartozás-tudat, nyelvváltás, poétikai tapasztalat. Kolozsvár, iCorunk, 
86-91.
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Mai héroszok. Érsekújvár, Partitúra 2011/1., 85-94.
A beavatottság örök ideje. Tanulmányok, 2011., 148-151.
Természetírás -  természetolvasás. Hungarológiai Közlemények, 2011/4., 

65-74.
Metafore postkolonijalizma u mađarskoj književnosti u Vojvodini. 

Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2011., XXXVI. 227-235.

Utasi Csilla
Egy középkori latin pretextus, a Dialógus Salamonis et Marcolfis 15-16. 

századi német és magyar fordításai, = Godišnjak Filozofskog fakulteta u No
vom Sadu, szerk. Dr. Vladislava Ružić, Dr. Dušan Marinković, XXXV.- 2, 
Újvidék, 2010., 403-412.

A polgári mentalitás védelme: Heltai Gáspár Száz fabulája, = Acta Uni- 
versitatis Szegediensis, Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum, Tomus 
XXX, szerk. Font Zsuzsa, Ötvös Péter, Szeged 2010., 470-476.

A polgári mentalitás diskurzusrétegei Heltai Gáspár Chronicájában, Hun
garológiai Közlemények, 2011/3., 46-53.

A Száz fabula forrásának szöveghagyománya, Tanulmányok, 2 0 1 1 2 5 -
36.
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TÁJÉKOZTATÓ

A Tanulmányokba szánt írások elküldésének módja: elektronikus formá
ban, Times New Román betűtípus, 12 pontos betűméret.

A tanulmányokhoz rövid (max. 10 sor), magyarnyelvű tartalmi összefog
laló, illetve legfeljebb 10 kulcsszó szükséges (10-es betűmérettel).

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, ha

nem mellékletként, a beillesztés helyének pontos jelölésével kapcsolódjanak 
a tanulmányhoz.

A szerző neve normál betűtípusú (verzál); a tanulmány címe félkövér 
nagybetűvel jelenik meg, a közcímek, a művek címei és a kiemelések dőlt 
(kurzív) betűvel írandók.

A sorok száma oldalanként legfeljebb 30 lehet, másfeles sorközzel.
A kéziratok maximális terjedelme 24 000 karakter.
Az angol nyelvű cím, rezümé a tanulmány végére kerül.
A tartalom (akárcsak a rezümé) angol nyelven is megjelenik.
A szövegben levő hivatkozások zárójelbe kerülnek; ezeknek részletes 

leírása a tanulmány végén található. A szövegközi hivatkozás formája a kö
vetkező: teljes mű esetében: (BORI 1981), annak egy részlete esetén: (BORI 
1981:55).

A tanulmány végén az irodalomjegyzék (Irodalom, Források) ábécérend
ben következik a kővetkező módon:

BORI Imre 1981. Sinkó Ervin. Fórum Könyvkiadó, Újvidék
IVÁNYI Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar 

Nyelvőr 125: 74-93.
POLLMANN Teréz 2001. Megőrzés dilemmája a műfordításban olasz

magyar példákkal. In: BARTHA Magdolna -  STEPHANIDES Éva szerk., 
A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Konferencia előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehér
vár. 379-85.
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