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A GIONI POÉTIKA POSZTMODERN JEGYEI1

A múlt század beatirodalmának világirodalmi kontextusa a vajdasági ma
gyar irodalom szempontjából különös jelentőségű.

Távoli térségek termékenyítik meg ekkor egymást, Amerikából Európába 
és az akkori Jugoszláviába is eljut a hippik, beatnikek hirdette, forradalmian 
új világnézet, vele egy ellenkultúra, amely a szabadság nevében minden me
rev határt, különbséget, nyűgös normát tagadni hivatott.

Az ideológiai határok azonban mégis megvoltak, és míg a magyarországi 
magyar irodalom beatkorszaka a szovjet elnyomás miatt elmúlt anélkül, hogy ki
termelhetett volna jelentős művet, addig a vajdasági magyar irodalom a világiro
dalom és a délszláv kultúrák összefüggés-hálózatában szabadabban alakult, Tol
nai Ottó, Domonkos István, Gion Nándor, Végei László regényei, kisregényei az 
ún. farmemadrágos prózai modellkánon sikeres megvalósulásaivá váltak.

Számunkra, irodalmi múltunk és jelenbéli elméleti gondolkodásunk, én
képünk szempontjából igen fontos, hogy a vajdasági magyar irodalom iden
titásképző/régiólétesítő ereje akkoriban megnövekedett, és az egész magyar 
irodalom szempontjából jelentős innovatív kisugárzással rendelkezett.

A Gion Nándor prózaírásával kapcsolatban emlegetett fordulat, misze
rint kezdetben a regény új technikáival kísérletezett, majd visszakozott, és az 
1970-es évektől a realista regény megújított változatának mintáit mutatta fel 
(GRENDEL 2010: 430), csak bizonyos vonatkozásban tűnhet igaznak, an
nak ellenére, hogy maga Gion is magáévá tette és hangoztatta (interjúkban 
trükkösködést, modemkedést emleget). Azok a karakteijegyek ugyanis, ame
lyekkel érett alkotásait írják körül, kiválóan alkalmazhatók korai műveire is.

1 A tanulmány A kisebbségi nyelvek, irodalmak és kultúrák diskurzusa Délkelet- és Közép-Eu- 
rópában (Diskurs manjinskih jezika, književnosti i kulture u jugoistočnoj i srednjoj Evropi 
-  178017) című, 178017-es számú minisztériumi projektum részeredményeit tartalmazza.
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Kihatással lehetett ennek az éles válaszvonalat húzó értelmezői koncepció
nak a megképződésére Herceg János anekdotikus megjegyzése is, miszerint: 
„[rjeméljük, egyszer még mondani is fog valamit” (HERCEG 1971:165).

Mindezek a vélemények természetesen csak másodlagos, járulékos ele
mek, és nem tekinthetők megfellebbezhetetlen (különösen nem tudományos) 
kiindulópontnak az értelmezés szempontjából.

A szakirodalom arra mutat rá, hogy Gion epikai diskurzusa elüt a realista és 
a posztmodem irányzattól is, beszédmódjának realizmusa „folytonosan vizs
gált és vitatott” (BENCE 2009: 33), narratív eljárásai nem a valóságanalógia 
jegyében születnek, hanem egy mitizáló líraiság megemelő szférájában.

Ugyanakkor egyes, kellő hozzáértést és elmélyülést nélkülöző értelme
zők a Testvérem, Joáb nyelv- és világteremtésében hibaként regisztrálják azt, 
ami éppen annak varázslatos lényegét képezi.

A Testvérem, Joáb fiatal hőseinek életét áthatja a játék. Juhász Erzsébet 
ezt „súlytalan különösségnek” (JUHÁSZ 1974:108) nevezi. E hősök csupán 
folyamatosan szimulálják, játsszák az életet, a beszédet. Kezdők még, a já
ték a próbálgatást is jelenti, egyfajta óvatosságot, distanciát, fenntartásokat, 
külön világot, „ellenkultúrát”.

A regény középpontjában fiatalok állnak (Tóm, Búr, Fehér Ló), akik va
lamikor együtt jártak elemi iskolába, majd hozzájuk csatlakozik a „nagypo- 
fájú” Kovács Pali. Peremfigurák, peremegzisztenciák valamennyien, mint a 
jeans-próza kívülállói, hisz ironikus kritikával kívülről figyelik a kisváros 
működésének mikéntjét, a történet végére azonban ők is belülre kerülnek.

Fehér Ló nyugati vendégmunkás, ő tehát kétszeresen nomád, még a neve 
(White Horse Whisky) is a nyugati szubkultúrára utal (BENCE 2009: 38). 
Barátkoznak, fürdeni járnak, kocsmáznak, korzóznak, rituálészerűen ismét
lik ugyanazokat a szokásos dolgokat, s közben egy furcsa stílusú beszéd
modort alkalmaznak: egy megegyezéses nyelvet beszélnek, de rögtön meg 
kell jegyeznünk, a gioni megoldás nem merül ki a farmemadrágos próza 
szokásos szlenges stílushasználatában. A Gion-hősök kissé valószerűtlen 
modorára az elharapott, ismétlődő, kisebb-nagyobb körökben visszatérő, s 
lassan mégis variálódó, görgetett mondatok jellemzőek. Mindez egy mester
séges kommunikáció hatását kelti. Az újramondott, tőmondatos kérdések és 
válaszok egyrészt a bensőséges, baráti viszony jelei (tolvajnyelv), másrészt 
úgy tűnik, mintha bábuk beszélgetnének. A mondandó furcsán, feltűnően in
formációszegény:

„ -  Estére ünnepelünk -  mondta Búr.
-  Joáb Il.-nél? -  kérdeztem.
-  Joáb n.-nél -  mondta Búr. -  Természetesen” (Testvérem, Joáb, 14).
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A kérdés iskolás, szó szerinti megismétlésének módszere szokatlan a ter
mészetes beszédben. Ez és a mondatok szűkszavúsága, valamint a kijelentések 
rendkívül egyszerű tartalma, majd mindennek számtalanszori ismétlése szinte 
a fogyatékosok, „redukált személyiségű, anasztéziás, érzéstelenített antihősök” 
(ELEK 2009: 53) világát idézi. Ezzel a technikával Gion Nándor megemeli a 
realitás síkját, lebegővé teszi a mű minden referenciális vonatkozását, alakjait 
titokzatosságba bugyolálja. A korlátozott, kommentár nélküli információada
golás és konstruált beszéd ironikus, külső rálátási pozícióra kényszerít:

Tényleg ronda a feleséged? -  kérdezte a Kovács Pali a Fehér Lótól.
-  Szörnyen ronda -  mondta a Fehér Ló.

-  De sok pénze van -  mondta a Kovács Pali.
-  Sok pénze van -  mondta a Fehér Ló.
-  De szörnyen ronda -  mondta a Kovács Pali.
-  Szörnyen ronda -  mondta a Fehér Ló.
-  Akkor jól van -  mondta a Kovács Pali. -  Akkor most vacsorázzunk és 

ünnepeljünk” (Testvérem, Joáb, 32).
A hősöknek -  a jeans-próza tagadó világába illően -  nemcsak a modora, 

de a tettei is valamiféle ernyedt életuntságba süpped.
A rituálészerű életmód alapja, hogy Búr mindennap megvárja barátját, 

Tamást, vagyis az elbeszélőt a városháza előtt két órakor, munka után, és 
előadja, kit pofozott meg aznap az önkiszolgálóban, illetve egyéb szenzáció
kat, mint pl. a Fehér Ló megérkezését. Fehér Ló is ismétlődő cselekedetek 
alanya, minden nyáron hazajön, minden évben eladja a kocsit, mindig hoz 
White Horse Whiskyt. A szájharmonikás fiú minden reggel átgyalogol a hí
don, hogy megvegye ugyanazt az eledelt, és minden este szájharmonikázik. 
Akilev mindennap piszkoskodik, elviszi a negyed kiló kenyeret, de csak tíz 
dekát hajlandó fizetni. Török Ádám szokásos mondása, amikor időnként 
beállít az önkiszolgálóba, hogy őneki joga van elvenni azt, „amire éppen 
szüksége van”. A négy barát közt is állandó szófordulatok rögzülnek: „az a 
fontos, hogy felvakarj egy rakás pénzt”, „az idén még nem lesz komolyabb 
balhé” (háború), „szereti a szép épületeket”, „ijesszen rájuk egy kicsit”, ro
hadt hangulat, rohadt helyzet, szép dolgok stb.

Az ismétlődő jelenetek/játékok egyikét Kovács Pali játssza Opattal, a 
pincérrel a kocsmában. Kovács Pali „kizsigereli” Opatot a régi gyanús dol
gok miatt. Néha nem játssza végig az egész kérdezz-felelek játékot, csak azt 
kérdezi áldozatától: „Maga még sohasem rúgott be úgy istenigazából?” A 
kizsigerelős játék során Opat mindig szolgálatkészen áll, várja a rendelést, 
és ugyanazt a mondatot ismételgeti gépiesen: „mit parancsolnak vacsorára” 
(Testvérem, Joáb, 148).
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Ezenkívül Mária és Tamás között is folyik egy beszélgetős játék.
Gion módszere az újrajátszásban teljesedik ki, amikor hősei a már el

mondott dolgokat megismétlik, nyomatékosítják, mintha megakadt volna a 
gramofon.

„- Egyszer majd elmegyünk Szlimákhoz -  mondtam. -  Majd ha birká
kat vág.

-  Mindennap vág -  mondta Török Ádám. -  Bármikor elmehetünk hozzá.
-  Jó -  mondtam. -  Egyszer majd elmegyünk hozzá.”
A gioni replay-technika narratívaszövés helyett egy metanarratív szférát 

lebegtet meg, amely a képzeletiségben indít be folyamatokat. A játék részt
vevői érzékelik a játékszabályokat, a kijelentés-sorok fölöslegessége egy 
holtjárat-zónát teremt, amikor is a kommunikáció nyelvjátékba, fikcióba for
dul át, öncélúvá válik. A fölöslegesen ismételt mondatoknak nehezen értel
mezhető szemantikai szerepük van a regény egyébként reálisként percipiált 
cselekményszinti világában.

Vajon milyen feladatot töltenek be ebben a különös szövegszervezésben?
Gion ezzel a módszerrel valójában a posztmodernizmus nyelvjáték-el

méletére utalja befogadóját, e költői retorikával arra irányítja figyelmünket, 
ne a kijelentés igazságára legyünk kíváncsiak, hanem azokra a feltételekre, 
amelyek meghatározzák egy kijelentés igazságként való elfogadását. A gioni 
holtjáratoknak talányos valósághátterük van, túlságosan gépiesek, fennakadt 
lemezjátszó-effektusként, avagy kiégett filmkockaként hatnak. A jelentés
képzés ezeked a.pontokon valamiféle hiperrealitást hoz létre. A valós beszéd 
szimulációja ez, annak a beszédnek a színlelése, ami nincs, amit a hősök 
nem tudnak létrehozni. A kommunikáció e pillanatokban elveszíti realitá
sát, valóságreferenciáit, közvetlen hasznosságát, funkcióját. A kijelentésnek 
nemcsak a valóságfedezete, de a jelentése is ingoványossá válik. A befogadó 
tanácstalan marad, ugyanakkor egyre kíváncsibb.

A posztmodem kor inkább elveket, modelleket hoz létre, „a tény, a tárgy, 
a dolog másodlagossá” (BÓKAY 1997: 2S8) válik. A beszédimitáció, a 
beszédszimuláció a Gion-regényben a valós, értelmes beszéd elvesztésének 
a tünete, s valami haszontalannak, fiktívnek a felkínálása.

Hogy mennyire határozott poétikai koncepción nyugszik a mű, bizonyítja 
a szimulációs játék formáinak számos megjelenése.

Tóm, a főhős két látogatást tesz Joáb I.-nél. A második látogatás alkalmá
val megismétlik a ceremóniát, ami már korábban is lezajlott:

„Joáb I. felesége megkérdezte, mit iszunk, én rumot kértem, és most is 
azt mondtam, hogy az igazi férfiak rumot isznak, és én szeretem utánozni
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az igazi férfiakat; Joáb I. most is nevetett, és azt mondta, hogy ő is szívesen 
utánozza az igazi férfiakat, és ő is rumot kér” (Testvérem, Joáb, 145).

A replay-technika, az újrajátszás, a kiürült szertartás, a devalválódott be
széd felidézése kiégett filmkockaként lassítja le az elbeszélést.

A szerepjáték, a játék, a megjátszás nagyon fontos, állandó eleme az ese
mények feldolgozásának, a tettek tervezésének és lebonyolításának. Tamás 
még a regény végén is, amikor Akilev rendőrfőnök megszorongatja és spic
lijévé teszi őt, megpróbál játszani, ironizálni, de már nem megy:

„Kezdetben megpróbáltam játszani még itt a négy fal között is, de az
tán én is ellustultam, éreztem, hogy Akilev átlát a bőrömön, akárcsak én az 
övén” (Testvérem, Joáb, 168). l-

A játék, a játszás mint „vészkijárat” (Testvérem, Joáb, 181), menekülési 
mód, mint virtuális tér tételeződik, ebben a közegben el lehet oldódni a való
ság kötelékeitől, kívülre és felülre lehet kerülni, ezért él vele elsősorban a négy 
fiatal, de a játékszabályokat átvéve ez a beszédmodor és elvonatkoztatási mód 
átragad a többiekre is. A gioni replay-technika nem demonstrálja kizárólago
san a fiatalok nyelvi különállását, mint általában a farmemadrágos prózában, 
itt inkább fokozatos átjárás észlelhető, lassan összemosódnak a határok.

A kisvárosban másféle egyezményesség is működik, mégpedig a romlott/ 
zsaroló világrend cinkos elfogadása. A közösség egészét mechanizmusok mű
ködtetik, ezeknek pedig a félelem, a hazugság és a korrupció a mozgatóereje.

Jellemző módon a főhős morális bukását éppen a játékra való képességé
nek elvesztése jelzi, ekkor válik árulóvá.

A Testvérem, Joáb szövegvilágát megközelítve, a szimulált beszéd ta
lányos jelenségéből kiindulva érdekes utat járhat be a kutató. Fokozatosan 
meggyőződhet arról, hogy Gion „szürkének”, „közömbösnek” (BORI 2007: 
221), „nyelvileg szikárnak és puritánnak” (GRENDEL 2010: 430), illetve 
„súlytalanul különösnek” (JUHÁSZ 1974: 1248) minősített közlési stílusát a 
regényben lappangva munkáló vezérmotívum generálja: ez pedig az ember 
mint bábu képzete és a bábuk beszéde.

Az ember mint bábu metafora a regényben a néma/dermedt tárgy és a 
beszélő/mozgó élőlény viszonylatát problematizálja.

Ennek a központi motívumnak mint alkotóelvnek nemcsak implicit, re
torikai leképezését (az újrajátszást, újramondást és szimulációt) fedezhetjük 
fel a műben, a bábu jele a cselekmény szintjén is markánsan beleíródik a 
regénybe Török Ádám nagyjelenete által. A közélettől visszavonult, meg- 
hasonlott, szűkszavú Török Ádám most egy „szép beszédet” akar intézni a 
tüntetőkhöz, hogy feloldja azok némaságát és mozdulatlanságát:
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„A viaszsárga arcú munkások szótlanul álltak a játékbábugyár udvarán, 
hátukat a falnak támasztották, és nem mozdultak onnan. Hallgattak, maguk 
elé néztek, és az arcuk csúnyán világított... ők meg csak álltak ott, mint va
lami rosszul sikerült viaszfigurák: volt, aki összefonta mellén a karját, volt, 
aki zsebre dugta a kezét, volt, aki esetlenül a combjához szorította a tenyerét, 
és egyik sem mozdult, nem is szóltak semmit. Az ég is szürke volt, a nap 
bujkált a felhők között, és ha néha bevilágított a játékbábugyár udvarába, a 
mozdulatlan arcok még sárgábbak lettek” (Testvérem, Joáb, 124).

Török Ádámnak a szónoki beszédhez játékbábukra van szüksége, ezért 
kihordat a gyárból sok gumijátékot, Disney-figurákat, Miki egeret, Donald 
kacsát, Pinocciót, kismalacot, farkast, és a mereven álló munkások lába elé 
rakatja. A jelenet végén a viaszfigurává merevedett munkások végre meg
mozdulnak, de osupán azért, hogy a gumibábukat az idealista Török Ádám- 
hoz vagdossák.

A drámai jelenet egyértelműsíti a mű egységes költői vízióját.
Azonban bármennyire harsányak és emlékezetesek is ezek a cselekmény

szinti mozzanatok, a regény valójában retorikai szinten remekel.
A hős, aki a kijelentések újrajátszásával a képzelet, a fölény, az értelme

zés, a rálátás szabadságához jut, egy-egy pillanatra képes kilépni az egyértel
műségek állapotából, s a narratív diskurzus talányos, imaginárius játékterét 
hozza létre. A replay-technika a Gion-regény legvirtuózabb nyelvi-retorikai 
leleménye, amit azonban a szakszerűtlen recepció stilisztikai hibaként, mo
notonitásként könyvelt el.

A szimulálás, újrajátszás és újramondás mint (meta)narratív eljárás révén 
. lezajlik a hősök alakjának valószerűtlenné homályosítása, a jelenetek film
szerű módon való megakasztása-kinagyítása-kiégetése, a depoetizált nyelv 
lirizáló jelentésképzése, a (verbális) rituálék-szokások bevésése, miáltal ér
zékelhetővé lesz a korrumpálódási folyamat lassan, de szívósan működő, 
mindent felfaló mechanizmusa.

A mű utolsó fejezetében tömény újrajátszás-effektusok idézik fel vissz
hangként a már bejáródott lemezt, a kocsmai gramofonos teremben ülve a 
fiatal hősök újra megismételnek minden szokásos mondatot, játékot, de a 
háttér már nem azonos, az ártatlanság kora elillant, a kontextus megváltozott. 
Az együttlétek ize jóvátehetetlenül megkeseredett, Tóm elbukott.

Gion Nándor Testvérem, Joáb című regénye a szimuláció és újrajátszás 
módszerének homogenizáló erejével megrázóan képes sugallni az eszmény- 
teleimé és erkölcstelenné váló világ élményét, a drámai fölismerést, amely 
hurokként szorul a hősök nyakára.
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Herceg János mondása az elemzés végére -  úgy tűnik -  a visszájára for
dul: Gion már korai prózájában nagyon is sokat mondott: olyan alapvető 
kérdésekről, hogy hogyan is éljünk, hogyan nem lenne szabad élnünk, s hogy 
valójában mi a szép, s ez a szép meg tud-e bennünket őrizni abban, ami jó.
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Szülik József a Magyar Nyelvőr 2. évfolyamában (1873) Arany János Jóka ördöge című „pór- 
regéjéről” ír; pontosabban annak népnyelvi sajátosságait, jellegzetes lexikai és frazeológiai 
elemeit kísérli meg számba venni. Szülik egyik bajorföldi útja során bukkan rá a vándortémá
ra, ami aztán figyelmét Arany János szövegére irányítja. írásából megismerjük a korszak szö
vegelemzési módszereit, megfigyelhetjük, hogy a műfordító pap-költő a kor szövegértelme
zési és -elemzési stratégiáinak birtokában milyen kritériumok szerint válogat a szövegformáló 
eszközök között, mely stiláris sajátságokat emel ki, mit tart népnyelvi elemnek. Mivel az írás 
lapalji jegyzetében maga a szerkesztő, Szarvas Gábor hívja fel a figyelmet a Vuk-gyűjtemény 
párhuzamos szövegére (Zla zena), mindez új perspektívába helyezi vizsgálódásainkat, és a 
szövegek összevetése fontos adalékkal szolgálhat a szövegelemzés fejlődéstörténetéhez.

Kulcsszavak: nyelvi elemzés, népnyelvi jelleg, népiesség, népmese, vándortéma, Szülik Jó
zsef, Arany János, Jóka ördöge.

Szülik József pap-költő írói munkásságát ismerve meglepetésként hatott 
a Magyar Nyelvőr 2. évfolyamában (1873) felfedezett rövid (alig négyoldal
nyi) nyelvi elemzés Arany János Jóka ördöge című művéről. Csak a Szulik- 
bibliográfia1 alaposabb áttekintése után tűnt fel, hogy az 1870-es években 
több történetet is fordított egy szerzőtől, Feman Caballerótól. Ez adta azután 
a kiindulási alapot, hogyan is került kapcsolatba a bajai születésű, majd papi

1 Szülik művei. In: SZÜLIK József prózai írásaiból. Szülik József emlékezete. Szerk. ROKAY 
Zoltán. Óbecse, 2004. 86-96.

mailto:rajsli@stcable.net
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szolgálatát Kolluthon, Topolyán, Bezdánban és óbecsén teljesítő pap az em
lített „pórregével”. A Pallas Nagylexikon kiváló spanyol elbeszélőként tart
ja számon Feman Caballerót. Ez az írói álnév szolgált egy német születésű 
írónő, Cecília Böhl-Faber (1796-1877) számára a kor szokása szerint kitűnő 
álcaként ahhoz, hogy jobban elfogadják müveit. Termékeny író volt, sokan 
és sokat fordították.

A Szulik-életrajzokból tudjuk, hogy a pap-költő már kora íróságától 
kezdve fordít német, francia és angol szerzőktől: az angol költők közül 
Tennysontól főleg balladákat, az amerikai írók „távol állhatták tőle, mert 
csak két Longfellow-verset fordított le” (SÖRÖS 2004:145). Leginkább né
met szerzők -  Heine, Goethe és mások -  verseit tolmácsolja. Latinból néhány 
egyházi szöveget dolgoz át, pl. Aquinói Tamás egy himnuszát. Tanulmányai, 
valamint pappá szentelése után megismerkedik a szerb költészettel is, több 
verset szólaltat meg magyar nyelven Branko Radiőevictől, Jovan Jovanovié 
Zmajtól, valamint lefordít egy szerb népballadát is (Krályevits Márkó szán
tása). Művei között nem gyakori a műelemzés, a kritika, könyvismertetés 
viszont számos akad. Kritikái főleg verseskötetekre vonatkoznak, a nemzet 
nagy költőitől (pl. Petőfi, Kölcsey) kezdve Hiadoron át a helyi verselőkig (pl. 
Csupor Gyula, Dömötör Pál) számos szerzőről ír tanulmányt. Már a korabe
li bibliográfiák is külön csoportba sorolják a különböző idegen nyelvekből 
átültetett elbeszéléseit, amelyek között számos Heine-próza van, francia szö
vegek fordításai s több Caballero-fordítás.

Szülik egy ideig a kalocsai tanítóképzőben tanít, így feltehetően ez a te
vékenység is szükségessé teszi a szövegelemzéseket az oktatói munkában. 
Másrészt a Kalocsai Néplap állandó munkatársaként folyamatosan publikál 
irodalmi és pedagógiai tematikájú szövegeket.

A Magyar Nyelvőrnek kiemelt szerepe volt a korabeli nyelvészeti -  és 
ezenkívül az irodalmi életet is érintő -kérdésekben; a stílus, a „mondatfüzés”, 
a szórend kérdései állandó témái voltak. Gyakran leplezetlenül kemény viták 
alakultak ki a nyelvújítás eredményeinek értékeléséről, az aktuális jövevény
szó-kutatás témájában, sőt a „hivatásos” nyelvészek nyelvalákító, -pallérozó 
munkáját illetően is. Szalontai János néven Arany is rendszeresen publikált 
a Nyelvőrben, így elképzelhető, hogy Szülik olvasott is tőle egy-egy tanul
mányt, s ezért szólítja meg a cikk elején az írót, azt feltételezve, hogy Aranyt 
érdekelheti, hogy hol találkozott a Jőka ördögének vándortémájával.

Aranynak a Magyar Nyelvőrhöz való viszonya, a nyelvművelés, a „nyelv 
búvárlata” iránti erőteljes érdeklődése is képezhet egyféle megközelítési le
hetőséget. A. Nyelvőr Füzetek 6. számában Ferenczy Géza összegezi, hogy 
Arany milyen sokféle témájú hózzászólást, tanulmányt ad közre a Nyélvőr-
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ben; már az első kötetben (1872) közöl cikket az Idegen csemeték. Fattyú haj
tások rovatban (MAGYAR NYELVŐR 1872: 244-245). Mivel a folyóiratok
ban ekkortájt megszaporodnak az írók nyelvhasználatát méltató értékelések, 
Arany is ír Jókai nyelvéről2 a Szépirodalmi Figyelőben (melynek egy időben a 
szerkesztője). Több Nyelvőr-számban publikálja nyelvművelő témájú írásait 
is; ezekre, valamint a nyelv elméleti kérdéseivel kapcsolatos írásaira már Volf 
György és Balassa József is felfigyel, a későbbiekben mindketten részletesen 
foglalkoznak a felvetett témákkal. Megjegyezhetjük még, hogy Arany jól ér
zékeli az aránytalanságokat a korabeli nyelvtudomány kutatásterületei között, 
Révainak szemére is veti, hogy a szavak vizsgálata, az etimológia mellett nem 
jut figyelem a kifejezés, a mondat, a stílus vizsgálatára.

Arany a Jóka ördögéi3 1851-ben írta, műfaji meghatározásként maga ne
vezte pórregének. Epikus kísérletei közé tartozik, amikor a népiesség ábrá
zolási módjait keresi. Sőtér István Arany-elemzésében hangsúlyozza, hogy 
„Arany népiességen ez időben vagy a népi témát, a »pórregét« érti, népi mo
dorban {Jóka\ vagy a nemzeti témát, a hősi »költői elbeszélést«, ugyancsak 
népi modorban” (SŐTÉR 1965: 125), majd a Jóka ördöge kapcsán hozzáte
szi: „ő maga is közeledik a didaktikus népiességhez, mely a népi »kedély
hez« és képzelethez szóló módon, oktató, nevelő tanulságot köt az olvasó 
lelkére” (SŐTÉR 1965: 125).

A Jóka ördöge kerekded történet, üde, népmeséi naivsága friss színt je
lentett Arany Világos utáni költészetében. „A Jókábán a naiv kedély szel
lemes leleményének örülhetünk, pl. a király levelének alkalmán is, mely 
»szegény hitvesem« és napam asszony, sőt az öreg kanász, meg a szolgáló 
üzenetét is küldi. Hasonló lelemény csillan a királyi udvar leírásában, ahol 
a királyné »siratja a leányát egy kis oldalházba; | Majd egy légycsapóval 
odaül az ágyhoz... | Egész nap ki se néz a kender munkához«” (SŐTÉR 
1965: 125-126).

Horváth János a magyar irodalmi népiesség fejlődéstörténetéről írva meg
jegyzi, hogy a népköltészet elbeszélő műfajai iránti érdeklődés az 1830-as 
évektől új műfajmegnevezéseket teremt; kialakul például a „néprege”, a „tün- 
déres román” fogalma: „Látni egyszersmind a műfaj elnevezésében megin
duló zavart, mikor »pórregének« kereszteli el azt, amit a maga termőhelyén, 
a nép között mesének hívnak” (HORVÁTH 1978: 253). Megjegyzi, hogy a 
népmesék gyűjtése nálunk még nem kezdődött meg, ellenben: „»Pórrege«,

2 Tolnai Vilmos ezt az írást a Magyar Nyelv 13. számában (1917-ben) az Arany-centenárium 
alkalmával újra közreadta.

3 Arany műve eltérő módon: névelővel, illetve a nélkül is szerepel.
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»néprege«, »tündérrege«, sőt »népmonda« címen írtak [...] műmesét eleget, 
melyek nagyrészében a mese, rege, monda és az irodalmi beszély jegyei és 
formái tisztázatlanul keveregnek” (HORVÁTH 1978: 2S4).4 Ami a pórre
ge műfaját illeti, Vörösmartynál is van egy műfaji kísérletező korszak az 
1830-as években, ilyen elbeszélései tartoznak ide, mint .4 kecskebőr, Orlay, 
Szél urfi.

Szeli István egyik tanulmányában egy Samoborból származó kéziratot, 
Tuboly László Házi kereszt című verses művét5 hozza összefüggésbe a Jóka 
ördögévé 1:, A  magunk részéről ilyenféle nehezen azonosítható s inkább csak 
»áthallásnak« minősíthető helyekre szeretnénk felhívni a figyelmet a Házi 
Kereszt és a Jóka ördöge között. Arany összes műveinek kritikai kiadásában 
Voinovich Géza nagy bőségben mutatja be a skandinávoktól a délszlávokig, 
a franciáktól a lappokig és a cseremisz törzsekig egyaránt ismert, népi ere
detű adomák, anekdoták, mesék sokféle előfordulását és változatát, amelyek 
e vándortéma közkedveltségét bizonyítják a világirodalomban. Arany föl
tehetően a magyar népkönyvek, kalendáriumok s ponyvatermékek lapjain 
találkozhatott a mesével, illetve magával a témával” (SZELI 1991: 27).

Szülik a cikk elején számol be arról, hogyan talált rá a Jóka ördögének 
vándortémájára: „Talán magát a szerzőt is érdekelni fogja, ha megemlítem, 
hogy én a múlt évben Bajorország Straubing nevű városában a Jóka ördö
gének testvér öcscsével vagy bátyjával találkoztam” (SZÜLIK 1873: 404). 
A helyi lapban megtalálta Caballero egy elbeszélését, amelyben a vándorté
ma variációjaként Jóka helyett egy baka szerepel, aki az ördögöt palackba 
szorítja bele, míg a történet többi eleme (pl. a királylányok szerepeltetése) 
nagyjából azonos.

Nem lehet tudni, hogy Szülik ismerte-e Vük Karadiié Srpske narodne 
pripovjetke (Szerb népmesék) című művét6, tanulmányának lapalji jegy
zetében maga a folyóirat szerkesztője, Szarvas Gábor hívja fel a figyelmet 
a mesének egy újabb forrására és változatára: „a »Jóka ördögének« pár
ja megvan K a r a d 2 i ó »Szerb nemzeti mesék« czímű gyűjteményében

4 Horváth János itt említi meg SZALAY Mihály A gonosz nő és az ördög cimfi „népmondáját” 
(Fogl után), amely aJóka ördögének is egyféle változata.

5 Házi kereszt vagy szabad akaratból fel-vállalt Hosszas Tortúra mellyben Elő adatik egy 
férjétféltő feleségnek keserves panasza, a 'férjnek reá tett feleletével, és maga mentségével. 
Irta TUBOLY László 1820-dik Esztendőben.

6 Három kiadása volt ismeretes Szülik idejében: 1821,1833,1870. Az 1833-ban megjelent 
reprezentatív gyűjteményt Mina (Wilhelmine) KARAD2IÉ lefordította németre, s a mű 
alig egy esztendő múlva meg is jelent Berlinben, tehát a szerb népmeseanyag igen rövid idő 
alatt ismertté válhatott az európai folklorisztika széles körei előtt is (JUNG 1988:10).
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»Zl a  žena :  A r ó s z  a s s z o n y «  czím alatt” (SZÜLIK 1873: 404 -  Szar
vas Gábor kiemelése). A továbbiakban Szarvas fordításban adja a mesének 
a Vuk-gyűjteményben fellelt szövegpárhuzamát, pontosabban a mese kezde
tét, egészen addig az eseményig, ahol az asszony a gödörbe esik, s ahonnan 
a történet hasonló módon folytatódik, akárcsak a Vuk-gyűjtésben.7 Ahogyan 
a Jóka ördögében is kulcsfontosságú elem az asszonyi gyötrés (vegzálás) 
verbális formája, a zsémbes, „felvágott nyelvű” asszony ábrázolásának jó 
analógiáját találjuk a Zla žena szövegében8, amikor a réten áthaladó házas
pár dialógusában a vitát az váltja ki, hogy a rét kaszálva vagy nyesve van.

Szülik már írásának címében megfogalmazza, hogy a pórrege nyelvi sajá
tosságaival kíván foglalkozni, mégpedig annak „szembetűnő” vonásait válo
gatja össze. Ez a törekvés egyébként kulcsfontosságú a korabeli műelemzés, 
nyelvi elemzés eljárásában: a szelektív, a domináns nyelvi jellemzők kieme
lése történik, bármilyen típusú szövegről is legyen szó. Erről tanúskodnak 
mindazok a Nyelvőr-beli szövegelemzések, amelyek a művek sajátságait 
igen szubjektív megközelítésben lajstromszerűen, leltárszerű pontossággal 
számba véve adják közre; ilyen pl. Mikes, Pázmány „nyelvkincsének” vizs
gálata az 1880-as években.

Szülik nyelvi elemzésének az első csoportjába a ,,[s]ajátságos és népies 
szók, szóalakok, szójelentések” kerültek. A felsorolt példák jobban jelzik, 
sugallják a csoport koherens vonásait, mint maga az alcímnek szánt meg
nevezés. Tanulságos megfigyelni, hogy Szülik mely nyelvi elemeket tartja 
Arany szövegében sajátosnak, mit is ért tulajdonképpen a sajátos szón, mi
lyen kritériumok szerint válogat. Már a felsorolás elején nyilvánvalóvá vá
lik, hogy a népiesség nyelvi megformálása foglalkoztatja, így képet kapunk 
arról, hogy a korabeli felfogás szerint mit is tartanak népies nyelvi jellegnek, 
s mindezt hogyan tipologizálják.

Alapvető módszere, hogy az egyes sajátos vonások csoportján belül be
tűritkítással emeli ki a bemutatott szövegrészt, ami arra is jó, hogy figyel
münket a vizsgált nyelvi elemre irányítja, majd mindazt, ami számára külö
nös, illetve amit a költő nyelvi sajátosságának vél, azt zárójelben értelmezi. 
Mindez egy igen szubjektív hozzáállást mutat, hiszen olyan szavakat, szer

7 A mesetörténetek részletes összevetése, a hasonló és eltérő motívumok komparatív vizs
gálata külön jelentőséggel bír.

8 Putovao nekud čovek sa ženom, pa udare preko livade skoro pokošene, onda čovek reče: 
„Ala ženo! lijepo ti je ova livada pokošena!” A žena: „Zar ti je napalo na oči, te ne vidiš, da 
to nije košeno, nego striženo!” A čovek opet: „Bog s tobom, ženo! kako će se livada strići? 
to je košeno, eto vidiš otkosa.” I tako čovek dokazujući daje košeno, a žena, daje striženo, 
svađe se. (http://www.zvrk.rs/price/narpripov/zlazena.htm)

http://www.zvrk.rs/price/narpripov/zlazena.htm
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kezeteket is magyaráz, amelyek az egész magyar nyelvterületen ismerete
sek (pl. találós, horpasz), míg a tájszavak (pl. gugyori, dugasz, vekszál stb.) 
magyarázata elmarad, jóllehet ezek igazi nyelvi kuriózumként jelennek meg 
a Jóka ördöge szövegében. Mai szemmel tekintve Szülik elemzésére megál
lapítható, hogy ebbe a csoportba sokféle nyelvi elemet besűrít -  alaki, jelen
tésbeli és valódi tájszavak keverednek olyan köznyelvi elemekkel, amelyek 
az adott szöveghelyen válnak „sajátossá”. Ugyanakkor nem értelmez olyan 
régi, akár nyelvi rejtélynek számító összetételt, mint pl. az ebszem (No, mi az 
ebszemét keres kend?). Ez a szoros szószerkezet már a 16. századi Salamon 
és Markai/szövegében is előfordul, s a szövegkörnyezetből az ’irigy szem’ 
jelentést lehet kikövetkeztetni (RAJSLI 1993: 91). Mindez azért különös, 
mert csak a Magyar Nyelvtörténeti Szótár (SZARVAS-SIMONYI 1890- 
1893) tesz róla említést (éb-szém), egy növényt nevez meg, s Melius Her
báriumára hivatkozik. A sokféle eb- előtagú növénynév (pl. ebtej, ebtövis, 
ebtippan, ebszőlő, ebszékfű, ebrontófű stb.) analógiájára kialakulhatott (s a 
Hundsauge tükörfordításként) az ebszem nővénynév is, ám mind a 16. száza
di szöveghelyen, mind pedig Judit asszony kérdésében az ebszem szó pejora
tív jelentésű stíluselemként fordul elő. A nyelvi elemek áttekintése után úgy 
tűnik, hogy ennek a csoportnak a jelentésvizsgálat képezi a közös nevezőjét; 
főként az átvitt értelemben használatos szavak, a metaforikus, metonimikus 
átvitel típusai vannak itt nagy számban. Példái között a népi tapasztalatnak, 
tudásnak és bölcsességnek a nyelvi megformálása is megjelenik: a csurgóra 
álló (hold), a hajszra és csára álló (szem), a csirás gabona metaforája stb. 
Számos fonetikus átírású (pl. uttarcson ’úgy tartson’), beszélt nyelvi elem 
(pl. kéne, mék ’melyik’) is van a kiemelt példák között.

A nyelvi elemzés második csoportjának a megnevezése, körülírása igen
csak szerteágazó, akár csapongónak is nevezhető. Csak a példák áttekintése 
után válik világossá, hogy az ikerítés, az ikerszók hangtani kifejezési lehető
ségeit tartja hangsúlyosnak, és ennek a szóalkotási módnak a funkciói kör
vonalazódnak a típus megnevezésében: „A folytonosság, gyakoriság, nagy 
fokúság kifejezésére szolgáló szókettőztetések.” Szülik a kiemelt példákban 
nagyszerűen ráismert az ikerítés egyik stilisztikai funkciójára, a gúnyolódás 
kifejezésének a lehetőségére. A csoportba ismétléses mellérendelések is be
kerültek: más-más, addig-addig; ezeknél Szülik a nyomatékosító, fokozó, 
illetve gyakorító jelentéstöbbletre figyelhetett fel.

A harmadik szempont a szerző elemzésében a „szóvonzati sajátságok” 
megfigyelése volt Itt a korabeli köznyelvben rendhagyónak számító szin- 
tagmákból, vonzatokból válogat, meglehetősen bizonytalanul és következe
tesség nélkül. Nehéz kikövetkeztetni, mit is tarthattak a kor felfogása szerint
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vonzatnak, ám itt is a példaanyag igazít el bennünket: olyan igei alaptagot 
és valamilyen bővítményi részt tartalmazó szerkezetek voltak ezek, amelyek 
nem tekinthetők konkrét jelentésű határozós szintagmának, hanem jellemző 
rájuk a szintagmatikus kötöttség és a lexikai egybetartozás, de nem sorolha
tók be a frazémák közé (O. NAGY 1977: 81). Hadrovics megállapítása sze
rint viszont a vonzatok diakrón változásával az ún. grammatikai frazeológia 
keretein belül kell foglalkozni (HADROVICS 1992: 130).

Szülik elemzésének utolsó része sikeresebb, ugyanis figyelemre méltó 
gyűjteményt állít össze a pórrege frazémáiból. Ez az utolsó elemcsoport a 
legteljesebb, nemcsak a számos szólás, szóláshasonlat és egyéb frazématípus 
felsorakoztatása révén, hanem a kidolgozottság, az értelmezés mértékét te
kintve is. „A népies szólásmódok, hasonlatok, kifejezések” közül igencsak 
válogatnia kell, hiszen „alig van sor, a melyikben egy vagy más magyaros 
kitételre nem akadnánk” -  jegyzi meg (SZÜLIK 1873: 406). Ez a nyelv- 
használati réteg állhatott hozzá legközelebb, mert közülük sokat magyaráz, 
értelmez, ami kitűnő alapul szolgál egy-egy frazéma jelentésfejlődéséhez, 
ugyanakkor könnyebben követhetjük a variációk képződését; pl. madarat 
fogatni vele ~ verebet is fogni {Jóka ördöge). Az értelmezés megléte, illetve 
hiánya rámutat a frazémák korabeli közismertségére, használati gyakorisá
gára is. Még értelmezési bizonytalanságai is valamiféle tanulsággal bírnak; 
pl. kérdőjellel látja el a következő szólást: „A légynek sem ártott, mióta k é t- 
á g ú (= házas?)” (SZÜLIK 1873: 406). Ez a nagy elterjedtségben ismeretes 
szólás elkerülhette Szülik figyelmét, O. Nagy Gábor ’mióta csak a világon 
van’ jelentésben adja közre népies és tréfás stílusminősítéssel (O. NAGY 
1982: 356).

A Magyar Nyelvőr korai számaiban gyakori volt egy-egy írói kifejezés
világ, nyelvhasználat többé-kevésbé módszeres vizsgálata, elemzése. Főleg 
a „kiszemelt” vizsgálati aspektus szempontjából történő felsorolások, lajst
romba vételek lettek e vizsgálatok eredményei, ám arra alkalmasak voltak, 
hogy a korai szerzők már nehezen elérhető szövegei, nem közismert írók 
művei újra elérhetők, olvashatók legyenek, így a szerzők és művek egyaránt 
a figyelem előterébe kerüljenek. Sok esetben a kijegyzetelt, lajstromba vett 
nyelvi eszközök további nyelvi elemzések alapjául szolgáltak. A vizsgált 
Szulik-írás esetében is megállapíthatjuk, hogy nyelvi vizsgálatának szem
pontjai -  esetlegességük ellenére is -  újra felkelti figyelmünket a Jóka ördö
gének egy-egy sora, frazémája, elfeledett szava iránt.
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A CONTEMPORARY RECEPTION 
OF A FOLKTALE BY JÁNOS ARANY
Additional data to the history o f Hungarian language 
and culture in Bácska

The starting point for this paper was a piece of writing - published in 
the 1873 issue of the journal Magyar Nyelvőr - in which József Szülik ana
lyzed the folktale Jóka ördöge (Jóka’s Devil)). To be more precise, the study 
makes an attempt at taking stock of the tale’s vernacular features or charac
teristic lexical and phraseological elements. Szülik met with this common 
recurring theme on one of his visits to Bavaria and it directed his attention to 
the text written by János Arany. Reading his paper we get an insight into the 
methods of textual analysis of the time and also according to what kind of 
criteria the priest, a literary translator and poet, in the possession of textual 
interpretation and analysis strategies, chose among the text forming devices, 
which stylistic features he laid special emphasis on, and what he considered 
to be a vernacular element. The fact that the editor of the journal, Gábor
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Szarvas, called attention to a parallel text in Vuk Karadžić’s collection of 
folk literature (Zla žena), has given our research new perspectives, and the 
comparative analysis of the texts can be an important contribution to the his
tory of the development of textual anaysis.

Keywords: linguistic analysis, vernacular feature, popular character, folk
tale, common recurring theme, József Szülik, János Arany, Jóka’s Devil.
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A BÁCSI REMETEKÁPOLNA 
ÉS EREDETÉNEK MONDÁI

The H erm it’s Chapel near Bács and Legends Related to its Origin

A Bácska területén máig létező szakrális kisépitményeink jobbára közvetlenül a tőrök kor után, 
Savoyai Jenő győzelmét követően, illetve a 18. század legelején épültek a nyugat-bácskai, több
nyire fogadalmi kápolnák: a Szentháromság tiszteletére Bezdánban, a Havas Boldogasszony 
tiszteletére a ŐiCovi tanyacsoporton stb. Ezeknél azonban jóval korábbira datálható a Bács vá
roska melletti Felity nevű erdőben, ugyancsak a Mosztonga folyócska mentén Remete Szent 
Antal kápolnája. Ennek eredetét a legendák és az Írott fonások is a törők korra, vagy még koráb
bi időpontra helyezik. Ezért tarthatjuk az egész Bácska legrégibb szakrális emlékének.

Kulcsszavak: szakrális épületek, török kor, Remete Szent Antal, mondák.

Az Alföld délnyugati részében, azaz a Bácskának nevezett régióban az 
elmúlt évezredben megtelepülő népek a maguk kulturális igényeinek meg
felelően lakták be a teret. Építményeik korábban nem időtálló anyagból 
készülhettek, hiszen napjainkig már a földváraknak a nyoma sem maradt 
(pl. Bodrog váráé), a kőből, téglából emelt szentélyeiknek is csak emlék- 
foszlányait tudjuk kimutatni. Legrégibb épületromunk Bács téglából emelt 
vára, amely a történelem során mindvégig állta az idők változását, s máig 
hirdet egykorvolt itteni nagyságot, történelmi jelentőséget. A bácsi ferences 
templom egyes elemei is a 14. századra datálhatók, s ezzel szinte be is fe
jezhetnénk az épített örökség középkori leltárát. Azonban néhány adatunk 
szakrális örökségünkről is van a korból, méghozzá éppen erről a helyről. A 
Bács vára és városa melletti erdőben áll ma is egy remetekápolna, méghozzá 
Remete Szent Antal kápolnája, amelynek eredete a történelem homályába 
vész, de a török korra, vagy még előbbre datálható. Történetének kutatása 
jelenkori feladata a vallás- és helytörténetnek egyaránt.

A feljegyzések szerint a legrégebbi bácskai szentélyként a Bács melletti 
erdőben álló Remete Szent Antal-kápohiát tudjuk, amely a legenda szerint
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a város törökök általi elfoglalása után templomként szolgált a maradék ka
tolikusoknak, s a Mosztonga folyócska és a Duna árterülete közötti erdőség 
jó búvóhelyet nyújtott megmaradásához. Újabb kutatások azonban nem egy 
eldugott szentélyként említik. Josip Spehar mai Ferenc-rendi barát szerint a 
Bács melletti Felity vagy Velity erdőben ma is álló Remete Szent Antal-ká- 
polna, a bácsi ferences kolostorral együtt, a török kor előtti időkből való, ha
sonlóan a bácsi ferences kolostor harangtomyához. A kápolna belső vakolatá
nak hullása révén középkori graffitik tűnnek elő. Ez a kápolna mindig a Bács 
és a Duna közötti főút mellett állt, Bács pedig már a kora középkori időkben 
is püspöki székhelyként fungált: az 530-533 között tartott saloni zsinaton a 
Pannónia tartományban maradt katolikusok lelki gondozása érdekében hoz
ták létre a bácsi püspökséget (SPEHAR 2012: 9). A magyar honfoglalás után 
Bács ismét rangos egyházi központ, s Szent László korában, amikor a zágrábi 
püspökséget létesítik, a fölszentelők egyike Fábián bácsi érsek. A 12. szá
zadban már egyesült a kalocsa-bácsi érsekség, és Bács veszít jelentőségéből, 
majd a keresztes lovagok birtokába került -  akiket a Jeruzsálemi Szent Sír 
őrzőinek neveztek -  s nem a templomos lovagoké lett, ahogyan ezt sokáig 
hitték s írták egy fordítási tévedés következtében. III. András király 1300-ban 
ferences kolostorrá minősíti a bácsi rendházat. A törökök elleni védekezés 
idejében Hunyadi János és Kapisztrán Szent János 1456-ban Bácsban talál
koztak, majd később megvívták a nevezetes nándorfehérvári csatát. Azonban 
a mohácsi vész után Bács is elesett, s jó ideig nincs adat a bácsi katolikus 
életről. Marin Ibrisimovic belgrádi püspök és a török által megszállt magyar 
részek püspöke 1649-ben bérmált Bácsban, ami arról tanúskodik, hogy éltek 
még itt katolikusok, akiket a török által egyetlen megtűrt rend, a ferences rend 
barátai gondoztak. S itt térhetünk vissza a kápolnánkhoz, amely a török kort is 
átvészelte, s talán nem kellett dzsámiként funkcionálnia.

Az elsők között a kupuszinai születésű Balogh György, néhai bácsi plébá
nos írt erről a kápolnáról 1867-ben megjelent munkájában:

„A sz. Antal kápolna, mely a néphit szerint a török uralom alatt, mikor a 
kereszténység Istenének mindenütt, hol akart volna, nem szolgálhatott, az 
erdők lombjai között épült. Mások szerént bizonyos Démei Basa török épí
tette volna háladatosságból, mivel egy szerzetes fiának szemén a hályogot 
meggyógyította.

Fekszik ezen 7 öl hosszú és 3 öl széles s ugyanily magos kápolna, délke
let felé a bukini országúton balra, bent az erdőben, Mosztonga jobb partján, 
félórányira a várostól.

Ezen bájos fekvésű helyiség gróf Batthyány érseknek kedves mulató he
lye volt, ki 1763. évi július 19-én itt bérmált; bold. emlékű Kunszt József
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érsekünk is igen megszerette e helyet és sokszor oda nyilatkozott: hogy ha 
fiatalabb volna lakást építtetne ott magának.

A kápolna egészen uradalmi területen áll s azért csak is az érsekek, mint 
uraságok engedelméből lehet ott valamit tenni. így 1858. évi január 23-án 
122 sz. alatt bold. Kunszt József érsek kegyesen megengedte, hogy a kápolna 
körül gyümölcsfák ültettessenek, s idővel a kápolnának jövedelmezzenek, de 
ezeket fölnevelni más birtokán, a legjobb akarat mellett is bajos.

1829. évben a kápolna szentélye kifestetett. 1812. a kápolna sekrestyéje 
épült. 1861. csináltatott új sz. szekrény és új karzat és a kápolna mindennel, 
mi az isteni szolgálathoz szükséges, fölszereltetett. 1863. év nyarán az egész 
kápolna kiköveztetett. 1862. évben Pekich Márton, bácsi lakos a kisebb, 
1764. évben öntetett, »Glória in excelsis Deo« föliratú, mintegy 30 fontos 
harang mellé egy másik, 1 mázsa s 7 fontos harangot öntetett, amely a pécsi 
püspök által sz. Antal tiszteletére fölszenteltetett. 1864 Lipovacz Kata öz- 
vegy egy 4 vált. Orgonát csináltatott 450 fton.

Egyébként a környékbeli nép tisztelete ezen, általában Felich néven ismert 
kápolna iránt nagy s buzgalma többször ide vezeti; de különösen karácson 
harmad napján, Remete sz. Antal, húsvét harmad, pünkösd harmad és paduai 
sz. Antal napján sokszor 10 ezerre tehetni az összesereglettek számát. Böjtben 
különösen, de egész éven át keddi napokon sokan látogatják meg, a miért is 
mostan többször tartatik kün isteni szolgálat” (BALOGH 1867:21-22).

Az itt leírtak nyomán készülnek a többi ismertetők az erdei kápolnáról. 
S mint olvashattuk, mondája is van ennek a napjainkban újjáéledő zarán
doklatok úti céljának. A monda továbbközlői számosán vannak. Első Badics 
Ferenc volt, aki 1891-ben Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 
VII. Magyarország II. kötetében ezt írja: „A hajdani Bács városából csak 
egyetlen ép emlék maradt meg: az Árpádok korában épült s akkor templarius, 
most Ferencz-rendi templom, és a múlt században újra épített kolostor. A 
régiségkutatóknak azonban sikerült a temetőben fölfedezniök a légi s nagy 
díszü székesegyház nyomait, a bukini országúton pedig a hajdani őrtorony 
romjait, melyek közelében Szent Antal kápolnája van. Ezt a néphit szerint 
Demir pasa építtette annak emlékére, hogy fia szeméről egy szerzetes eltá
volította a hályogot” (BÁDICS 1891:617).

Iványi István a 20. század elején megjelent Bács-Bodrog vármegye föld
rajzi és történelmi hélynévtára című lexikonában tette közzé a következőket: 
„Szent Antal egy földrésznek neve Bács határában a várostól jó félórányira 
délfelé... Ezen földrész a Mosztonga jobb partján a bukini országúton bal
ra bent az erdőben levő és a nép által Felichnek nevezett Szent Antalnak 
szentelt régi templomócskáról neveztetik így. Monda szerint egy Demir pasa
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építtette e templomocskát vagy kápolnát fia szembajának egy ferencrendi ba
rát általi gyógyítása emlékére. Henszlmann Imre a 16. század elejéről vagy 
legkorábban a 15. sz. végéről származtatja az egyszerű templomot, amelyet 
szt. Antal napján és máskor is számtalan sok bucsujáró látogat meg. -  Mi
dőn szt. Antal kápolnát 1754-ben és 1784-ben is találjuk felemlítve, utóbbi 
esetben a kápolnától nyugotra nehány száz lépésnyire a Bukinba vezető út 
mellett más romok is említtetnek, amelyek akkor még 7 öl magasak voltak 
és ama Demir pasa lakása romjainak tartattak, és a bekerítő sáncok átjáróját 
a nép még Demir kapiának, azaz Demir pasa kapujának nevezi (IVANYI 
1909II: 163-164).

Valószínűleg ezekre a közlésekre támaszkodott Bálint Sándor, a népi val
lásosság kiváló szegedi professzora is, aki a következőket közli: „A sokacokat 
a XVIII. század legelején Ferenc-rendi barátok vezették hazánkba, és főleg 
Bács körül telepítették őket le. Ebbe a nagy múltú helységbe elhozták Dolnja 
Tuzla-i szülőföldjük kegyképét is, hogy új hazájukban is emlékeztesse őket 
régi lakóhelyükre és hagyományaikra. Sajnos, a bácsi búcsújárókultusz a 
múlt század folyamán elsorvadt, ma már csak emlékezete él. Szívesen föl
keresik azonban a búcsúsok a határban lévő Szent Antal-kápolnát. A hagyo
mány szerint hálából egy török építette, mert fia szemhályogját egy barát 
meggyógyította” (BÁLINT 1943: 4).

A következő hírt erről a kápolnáról Bodroghy Szabolcs közli a Fehér 
Barát folyóirat oldalain 1943-ban:

Remete-őseink nyomait kerestem... (3)
Szent Antal remetéi a bácsi erdőben...

„A Nap már leáldozott, amikor Gombosnál a hajóról leszállva kocsira 
ültem, hogy Bácsba utazzam. Hamarosan elmaradt a falu és következett a 
kukoricák végeláthatatlan rengetege.

Egyszerre csak feltűnt előttünk a mind szürkülőbb homályban egy mesz- 
szi, sötétkék árnyék: egy magános, lapos tetejű torony. A bácsi ferences zár
da tornya! -  törte meg a csendet útitársam. Ferences zárda... templáriusok... 
országgyűlések... székesegyházak... háború és béke... fény és árny... Meg
értettem már az alföldi rengeteg susogását...

Már a magyarok bejövetele előtt is fennállt ez a város, ahogy Salagius 
is említi művének IV. részében: »...in Baciensi est civitate«. Földvár állott 
itt egykor, amelyet még a »várépítő húnok«: az avarok építettek, így Árpád 
fejedelem már mint lakott és megerősített helyet találta. Nagyon szerette e 
vidéket... A Névtelen Jegyzőnél olvassuk, hogy amikor Árpád győztes sere



24 Silling István: A bácsi remetekápolna és eredetének mondái

gével Titelnél átkelt a Dunán, az egész Tisza-Duna alját meghódította. Az
után a Bács melletti Palona alól a Dunába szakadó Vajas folyó partján ütött 
tábort. [...] Jött aztán a kereszténység. Szent István király már püspökség 
székhelyévé tette Bácsot. Szent László 1092-ben érsekségre emeltette. II. 
Béla 1135-ben pedig egyesitette a kalocsaival. De a káptalan továbbra is 
megmaradt Bácsban; ezidőtájt épült a templomos lovagok rendháza is, ame
lyet a XIV. században a ferencesek vettek át, s amelynek tornya már mind 
közelebb sötétlik előttünk. A tatáijárástól már eleget megszenvedett Bács. 
[...] De ennek szomorú maradványát ma már csak a Mosztonga mocsaras vi
zében láthatjuk. Várát Róbert Károly 1338-ban fényesen átalakította. Azután 
már a királyok is mind gyakrabban tartózkodtak benne: Zsigmond 1398-ban 
és 1410-ben, Mátyás 1464-ben, II. Ulászló 1495-96-ban, II. Lajos 1518-ban 
és 1519-ben még az országgyűlést is itt tartotta meg. Ekkor tündöklött Bács a 
fénykorában, hatalma tetőpontján. De azután jött a török és mindennek vége 
lett. 1526-ban, szeptember 28-án bevette Szegedet. Utána délnek indult és 
október 2-án már Titel alatt táborozott. Közben egy része Bácsot is elérte, a 
várost felgyújtotta és a várat egy nap alatt bevette; lakóit asszonyostól, gyer
mekestől mind felkoncolta. Ekkor halt meg az ősi Bács [...].

1667-ben szabadult fel a török uralom alól. De jöttek azután a kuruc-la
banc háborúk és Bács nem tudott többé lábra kapni. [...]

Éjszaka van már. Mind közelebb érünk a faluhoz. Ha mindez most újra 
eszembe nem jutott volna, könnyebb volna a megérkezés. De túl sok e tájon 
az árny és túl sok a fény, ami elmúlt Valamikor 60.000 lelket számláló érseki 
székhely volt ma alig 4500 lakosú szerény falu. [...]

A Mosztongán túl hatalmas erdő feketéllik. -  Az ott a bácsi érsekség er
deje! -  magyarázzák.

-  Nagyon régi erdő. Még ma is látható benne egy török basa nyaralója, 
persze romokban. Van ott egy régi kápolna is Remete Szent Antal tiszteleté
re. Ott nagy búcsúk szoktak lenni minden évben. -  Remete Szent Antal ká
polnája? -  álmélkodom el. Hát hogyan jutott ide az egyiptomi pusztai nagy 
remetének tisztelete? -  Azt ma már nem tudjuk. Az tény, hogy ősidőktől 
fogva fennáll ez a búcsújáró szentély ott, a rengeteg mélyén. És mindig élt 
ott mellette 1-2 remete is.

-  Remete? Itt Bácskában? -  ámulok el még jobban. És még mindig van 
ott remete? -  Ma már, sajnos, nincsen. De a régi öregek azt mondták, hogy 
ők még emlékeztek arra, amikor Ott magános szent ember élt, aki a kápolnára 
gondot viselt, ott imádkozott; kertészkedett és reggel-délben-este harango
zott a kis remeteharahggal. És hogy úgy hallották, hogy azelőtt is mindig Volt 
a remeteháznak remetelakója... Azonnal nekivágtunk az erdőbe vezető útnak.
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Először egy fahídon átmentünk a Mosztongán. Azután már egyenesen neki 
az erdőnek: a falutól alig félóra az út. Remeték az Alföldön... Szokatlanul, 
furcsán hangzik; ilyet eddig nem hallottam. Nincs is hol itt remetéskedni: hi
szen itt még a középkorban is fennálló erdőket már rég kipusztították: kellett 
a szántóföld a megszaporodott lakosságnak. Alig maradt pár a Duna-Tisza 
mentén. De azon korból sem, amikor még az erdők megvoltak, nem tudunk 
bácskai remetékről. A tudományokkal foglalkozó szerzeteknek még voltak 
itt rendházaik. Különösen a titeli és a hájszentlőrinci prépostságok, a ciszter
ciek ábrahámi és bodrogmonostori apátságai, a gajdeli (gádori) premontrei 
prépostság messze híresek voltak. De bácskai remetékről nem olvastunk fel
jegyzéseket. Még az egyetlen magyar remeterendnek: a pálosoknak sem volt 
soha rendházuk Bácskában. Azt hinné az ember, hogy talán a Duna-Tisza- 
közi nagy jólét nem is képes itt ilyen hivatásokat kitermelni, akik Szent Pál 
és Szent Antal első remeték példáját követnék és a teljes magányba vonulva, 
csak az imádságnak és az önmegtagadásnak élnének. És íme: mégis akadt itt, 
Bácskában sok olyan jámbor férfiú, aki egyedül Szent Antal remete tisztele
tének és az imádságos elvonultságnak szentelte életét!

...Odaértünk a bácsi erdőhöz. Széles, egyenes út vezet befelé; abból ha
sonló mellékutak ágaznak szét mindkét oldalról. Valami különös új hangu
lat lepi meg az embert, szent, imádságos hangulat: itt nincsen az embernek 
kezenyoma; itt minden úgy áll, ahogy a jó Isten ideültette... Végre egy na
gyobb tisztásra érünk: ott fehérük a kápolna és mellette a remetelak. Csikor- 
dul a zár: bemegyünk. Bent is csupasz, fehér falak. És íme: az oltáron ott 
bamállik a mi régi, régi ősünk, Remete Szent Antal alakja. A képen is csend, 
köröttünk is csend. Csak az évszázadok óta itt élő áhítat suttogását hallotta 
a lélek... Aztán megnézzük a remetelakot. Teljesen üresen áll; már rég nem 
lakja senki. Mindjárt ott hallgat mellette egy kis tó is. Mögötte megint erdő és 
csend. Hát itt éltek a bácsi remeték az elmúlt évszázadokban, talán az egyet
len remeték az egész Bács megyében” (BODROGHY 1943: 8: 111-112).

Mielőtt azonban a kápolna mai állapotáról szólnék, meg kell említenem 
egy mesének is beillő legendát, amelyet a két világháború között Szabad
kán megjelenő, horvát nyelvű Subotičke novine című kéthetente megjelenő 
lapban tett közzé Stjepan Bartolović (1909-1992) bácsi származású horvát 
tanárember, aki sokat tett a bácskai sokác nyelvjárások feljegyzése terén, s 
közben népköltészeti anyagot is gyűjtött. Még zágrábi egyetemi hallgató ko
rában, 1931-ben jelentetett meg a bácsi kápolnáról egy másik eredetmondát 
a Hogyan keletkezett a bácsi Szent Antal-kápolna? (Kako je  nastala crkvica 
kod sv. Antuna u Baču? Po narodnom pričanju napisao: Stj. Barcolović 
Marcin). Alcímének fordítása: A népi közlés~elbeszélés szerint leírta Stj.
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Barcolovic Marcin (BARTOLOVIÓ 1931). Tehát már az első rész közlésé
nél megjegyzi, hogy egy elbeszélés nyomán veti papírra a közölteket. Az első 
Jugoszlávia ma Szerbiához tartozó területein egyetlen intézményes könyvtár 
sem őrizte meg ennek a hetilapnak minden számát, így most Újvidékről és 
Belgrádból kellett összeszedegetnem annak a három számnak az anyagát, 
amit Bartolovié közzétett. (Nem az egész írást fordítottam magyarra, csupán 
a kápolna eredetére vonatkozót. -  Megj. tőlem, S. I.)

A gyermekkorában hallott monda eseménye még abban az időben történt, 
amikor Bácsban mégsem svábok, sem magyarok nem éltek, csupán sokkok  
Az erdőben pedig kétferences barát élt. A falu marháit a város nagy erdeinek 
tisztásain legeltették a csordások, akik egyik este, amint a nyughelyük felé 
terelték a jószágot, arra lettek figyelmesek, hogy a marhák szétszaladtak, 
a pásztorkutyák abbahagyták az ugatást, s előttük egy kéz nőtt ki a földből, 
amely egy fényes keresztet tartott. Ijedtukben nem szóltak senkinek a jelenés
ről, de mivel az minden este megismétlődött, felkeresték aferences frátereket. 
A barátok belátták, hogy a csordások igazat mondanak, s hogy megfejtsék a 
jelenés jelentését, nagy imádkozásba kezdtek. Isten meghallgatta imáikat, s 
egy nap megjelent nekik Szent Antal, s meghagyta, hogy azon a helyen, ott 
az erdőben kis templomot építsenek A szent életű barátok hozzá is láttak 
ehhez a munkához, azonban sem pénzükből, sem erejükből nem futotta erre. 
Történt azokban a napokban, hogy a Bács városában élő tőrök pasa egyetlen 
gyermeke, szépséges leánya nagyon beteg lett. Megszállta a gonosz (belebújt 
az ördög). Kért a pasa mindenféle segítséget, de a lánya egészsége csak nem 
javult. Meghallották ezt a falu csordásai, alak úgy vélték, hogy a ferences 
barátok meggyógyíthatnák a beteg lányt. A fráterek eleinte vonakodtak, de 
a végén csak ráálltak a gyógyításra, de azzal a feltétellel, hogy ha a leány 
meggyógyul, a pasa kötelezettséget vállal, hogyfelépíti az erdei katolikus ká
polnát. A ferenceseknek a lány gyógyulásáért felajánlott szigorú imádságos 
és böjtölő életrendje sikerrel járt, s a pasa lánya meggyógyult. Erre a  hálás 
apa hordatott téglát, épületanyagot az erdőbe, hogy a kápolnát felépítsék 
De csak nem tudott belenyugodni, hogy hitellenségeinek templomot építsen, 
s abba is hagyta a munkát. De Isten nem felejt, s a török pasa lánya ismét 
beteg lett, újra megszállta a gonosz. Alig élt már, haldoldott. Kérte a pasa a 
ferenceseket, gyógyítanák meg a lányt. A szerzetesek nem akartak segíteni, 
mert cserbenhagyta őket. A végén azonban csak hajlottak a segítségre, azon
ban a pasa most azt afeltételt kapta, hogy előbbépítse fe l a kápolnát, s csak 
azután vénja a segítséget Nem volt, mit tennie a török pasának a kápolnát 
félépíitette. Azután a szerzetesek imáikkal, böjtökkel, szigorú életmóddal ki
eszközölték Istennél a török lány gyógyulását. A kápolnát pedig, mivel Szent
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Antal jelent meg nekik először, az ő tiszteletére ajánlották fel. (Suboticke 
novine, Subotica, 1931. márc. 14., 28., ápr. 25., 7., 8., 11. sz.)

A mondamotívumok több helyen egyeznek a korábbiakban ismertetett 
motívumokkal, de jóval közelebb állnak akár az eredetmondához, akár más 
epikai folklóralkotáshoz. Egyedül az hiányzik belőle, hogy melyik Szent 
Antal jelent meg a csordásoknak, de mivel később még megjegyzi, hogy 
a Bács környéki lakosság máig szívesen látogatja keddenként ezt az erdei 
kápolnát, feltételezhető, hogy a ferencesek által igen kultivált Páduai Szent 
Antalra gondolt. A kápolnát még a 20. század végén is a páduai szent ünne
pén keresték fel a hívek, azonban oltárán a Remete Szent Antalt ábrázoló kép 
van, amelyen a szent életű ember egy könyvet tart kezében, s a könyvben ez 
olvasható:

Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina
(azaz magyarul: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem!)

A bácsi ferences atya, valamint a városi Szent Pál-plébánia vezetője is 
kitartóan Remete Szent Antalt tartja az erdei kápolna védőszentjének. A két 
Szent Antal kultuszáról azonban tudni kell, hogy valóban korábbi volt a re
metéé, majd a Ferenc-rend terjedésével jutott el felénk a ma is nagy-nagy 
népszerűségnek örvendő páduai Szent Antal tisztelete, aki a keddi napról 
kiszorította Szent Annát, akihez addig azon a napon volt szokás hathatósan 
imádkozni.

Mindezek után már csak a 20. század második felében történt feljegyzé
seket említhetem erről a legrégebbi bácskai kápolnáról, amelyet a kései gó
tika korából valónak tartanak, azaz a 15. század végéről, illetve a 16. század 
elejéről. Az építmény felújítását 1817-ben végezték el. A kápolna egyhajós, 
13,27 m hosszú, 5,68 m széles, a hagyománynak megfelelően kelet-nyugati 
tájolású. A kápolna és az 1812-ben hozzáépült sekrestye is 1868 óta cserép
pel fedett nyeregtetős építmény, míg a homlokzat fölé emelt fából készült 
huszártornyot bádogtető fedi, amelynek csúcsa gömbben végződik, s rajta 
egy fémből készült kereszt látható. A toronyban két harang lakott. A kápolna 
mindkét oldaláról és a homlokzati részén is összesen öt gótikus támpillér áll, 
a szentély mellett az északi oldalán van a sekrestye, amely külön is nyitható, 
s ezen az oldalán a másik ajtón a karzatra, az orgonához lehet jutni. A kápol
nának csak a déli oldalon van két nagyobb ablaka, valamint egy nagyon kicsi 
ugyanazon az oldalon, amely a karzatot világosíthatja. Az egyszerű, újabb 
főbejárat fölött két sorban három-három ablak található egymás mellett: egy 
a homlokzaton, egy az oromzaton. Az alsók félköríves végződésű ablaknyi-
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lásúak, míg a felső ablakokon a gótika mintáit követő csúcsíves ablaknyílá
sok. Ma már csak egy deszkából készített, barokkos oltár van benne. Az oltár 
fölött ismeretlen szerző Remete Szent Antal képe 1850-ből, mások szerint 
1870-ből való, és a zombori Wilhelm Hennel kereskedő ajándéka. A falakon 
egy Páduai Szent Antal-kép s egy Immaculata-szobor. A kápolnában a két 
tölgyfa oszlop által tartott karzaton 1864 óta Katarina Lipovčević ajándéka
ként áll az orgona. 2012. június 8-ai látogatásomkor láthattam, hogy a kápol
na tetőzete annyira megrongálódott, hogy a beázásoktól már a mennyezet is 
átszakadt néhány helyen. Benne a misézés életveszélyes. Ezért is tartják az 
évi egyetlen, horvát nyelvű szentmisét a kápolna előtt, amelyre mintegy 200 
sokác hívő érkezik Bácsból és a szomszédos Vajszkáról.

A kápolna előtt egykor állt fakeresztet a kápolna pénztárából állíttatták 
(BALOGH 1867: 34), majd 1885-ben kőkeresztre cserélték, rajta öntöttvas 
korpusz és a keresztszár tövében golgotái Mária-ábrázolás ugyancsak öntött
vasból. A megfeszített Krisztus teste és az édesanya alakja ezüst színűre festve. 
A kereszten csupán a talapzat a régi, azaz a többi rész már újítás eredménye.

A kápolnát, amely Bács városától mintegy 6-7 km-re található egy álla
milag védett vadászterület közepén, sűrű erdő veszi körül: előtte hatalmas 
hársfa, illetve akácfák, szilfák, nyárfák, kőrisfák környékezik, az erdő magas 
aljnövényzetét csak a kápolnához vezető úton és a kápolna körül irtják, hogy 
a zarándokok megközelíthessék a kápolnát, s a szentmisét ott meghallgat
hassák minden pünkösdhétfőn. A Kalocsán hajdan megjelent Bunjevačke i 
Šokačke Novine 1870. június 28-ai, 16. száma is közli, Baloghot másolva, 
hogy ez a terület gróf Batthyány József érsek és Bács-Bodrog (sic!) várme
gyei főispán kedvelt pihenőhelye volt, ahol 1763. július 19-én bérmálta a 
helyi és környékbeli hívőket.

Ezzel a bácsi szentéllyel egy új típusát különböztethetjük meg a kápol
náknak, az erdei kápolnát; funkcióját tekintve, Lantosné Imre Mária szerint, 
védőszenti kápolnának kell tartanunk (LANTOSNÉ 1998:124), bár a legen
dája fogadalmi kápolnaként emlegeti. Jelenleg a legmagasabb állami véde
lem alatt áll ez a kápolna mint a Vajdaság legrégebbi szakrális építménye, de 
elmondható, hogy ez egyáltalán nem látszik meg rajta, s bizony, sokkal több 
odafigyelést érdemelne.

(Külön köszönöm Josip Štefković bácsi plébános úr szíves segítségnyúj
tását.)
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THE HERMIT’S CHAPEL NEAR BÁCS 
AND LEGENDS RELATED TO ITS ORIGIN

The small sacral buildings which still exist on the territory of Bácska 
-  the small chapels, built in honour of the Holy Trinity at Bezdán, or in 
honour of the Snowy Blessed Virgin at the farm settlement of Čičovi, etc. -  
were mostly built after the Ottoman period, following the victory of Eugen 
von Savoyen (Jenő Savoyai), that is, at the very beginning of the 18th cen
tury. Much older than these is the Chapel of St. Anthony the Hermit which 
is located in the forest called Felity also near the small river Mosztonga. 
According to the legends and written sources the chapel dates back to the 
Ottoman period or even before it, and so we can consider it to be the oldest 
sacral monument in Bácska.

Keywords: sacral buildings, Ottoman period, St. Anthony the Hermit, 
legends.
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ÁTSZÁLLÁSOK A (VAJDASÁGI) MAGYAR 
IRODALOMBAN1

Transfers in Hungarian Literature (in Vojvodina)

A tanulmány az irodalmi „átszállás” („átlevelezés”, „átjárás”) posztmodem jelenségének 
változatait és Összefüggéseit vizsgálja a (vajdasági) magyar irodalomban a kezdetektől 
(Szenteleky Koméi opusának hagyományalkotó eljárásaitól) napjaink vonatkozó irodalom- 
történeti eseményeiig (pl. Esterházy Péter Esti című művének megjelenéséig). Referenciális 
vonatkozások (a vasút, a vonat, a vasúti átszállás tematizálódása az irodalomban), konkrét 
szövegösszefüggések (pl. Esti Koméi mint szövegközi „átszálló” irodalmi hős) és metafori
kus tartalmak (pl. az egyenes vonal és a sík jelentései a térségi irodalomban) kerülnek a kuta
tói figyelem középpontjába. A vizsgálatok révén leírhatóvá válik a (vajdasági) magyar iroda
lom egyik legfontosabb tematikai síkja és müfajteremtő aspektusa: az utazás, a vándorlás, a 
távozás jelentés-összefüggései és formai megnyilatkozásai. Ugyancsak fontos momentuma a 
kutatásnak a kultúraközi (Kosztolányi Dezső-Danilo KiS-Esterházy Péter alkotásai közötti) 
„átszállások” szövevényének értelmezése.

Kulcsszavak: Esti Koméi, egyenes vonal, átszállás, átszivárgás, utazás, vonat, magyar iroda
lom, vajdasági magyar irodalmi reprezentáció, Danilo KiS életműve.

Átszállás, átjárás és csatlakozás
Az irodalmi „átszállás” fogalmát Hózsa Éva Esti Kornél „ átszállásai ” a 

vajdasági magyar irodalomban című tanulmányából (HÓZSA 2009: 109— 
117) kölcsönöztem. Olyan, a vajdasági magyar irodalom alakulástörténeti 
összefüggéseire, poétikai jelenségek műből műbe való „átjárásaidra, szö
vegközi „csatlakozásokéra mutató fogalomként értelmezhető, amelynek

1A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. szá
mú projektuma keretében készült. Prezentációja szerepelt a Hatodik Irodalmi Kis-ernyő.>► 
Danilo KiS életének és munkásságának szentelt programsorozat Menetrend (avagy hogy 
alakult át Kis M. Eduard mint „ Vasúti ellenőr” irodalommá) című tanácskozásán. Városi 
Könyvtár, Szabadkai íróközösség, Szabadka, 2012. május 24-25.
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segítségével a jelölt irodalom köztes mozgásai kiválóan érzékeltethetők. 
Egyszerre jelöl konkrét szövegösszefüggéseket és metaforikus tartalmakat; 
leírhatóvá válik általa a térségi magyar irodalom egyik legfontosabb temati
kai síkja és műfajteremtő létforma-variációja: az utazás, a(z) (el)vándorlás, 
a(z) (e)migráció, a távozás, az utak/hadutak/vasutak, a(z) (egyenes)vonalak 
és a limesek/ripák vonala alkotta irodalmi szövevény; az utazásprózaként/- 
regényként is értelmezhető határtörténet/-regény. Az „átszállás” mint kulcs- 
fogalom ez esetben nemcsak olyan tropikus vonzatokat hív elő, mint az „át- 
beszélés”, „átlevelezés”, „átjárás”, hanem az utazás referenciális vonatkozá
sait is (az „átszállás” a másik járatra, a „csatlakozás” elérése).

A magyar irodalom „átszálló” utasa Esti Koméi: „...mindig is »tovább
utazott«, vagyis »után utazott«, időnként, akárcsak egyik járműről a másik
ra, egyik szövegből a másikba szállt át” (HÓZSA 2011: 71-72). A távozó
visszatérő, elinduló-megérkező, a síkvidék (Sárszeg, Porváros)-tengerpart 
(Fiume), egyenes-görbe (mozdulatlan-dinamikus) kettősségeinek és létér
zésének megtestesítője. Amíg saját korában Esti Koméi a síkvidék mozdu
latlan unalmától távolodó (de a szülőföldre szükségszerűen visszatérő) utazó 
szerepét tölti be, addig a kilencvenes években a vajdasági magyar irodalom 
menekülő, határátlépő, szülőföldre visszavágyó alteregójává vált. Hózsa ezt 
á habitusteremtő attitűdöt a „megszakítottság alapszituációjá”-val (HÓZSA 
2011) kapcsolja össze: az országváltások és a határok általi léttér-felszab- 
daltságot, a térségi életformák széttöredezettségét érthetjük alatta. Esti Kor
nél reflektált, konkrét irodalmi „átszállásai” jól ismertek előttünk: Dudás 
Károly Esti Koméi utolsó hazalátogatása (DUDÁS 1996:164-166), Juhász 
Erzsébet Után-utazás Esti Kornél fiumei gyorsán (JUHÁSZ 1998: 59-65), 
Nagy Abonyi Árpád Tükörcselek (2003) című novelláskötetének két Esti-no
vellája, valamint Budapest, retour (2008) című regénye a szövegközi „átjá
rások” és olvasati „csatlakozások” emblematikus példáiként funkcionálnak. 
2010-ben Esterházy Péter Esti című művébe „szállt át” és utazott tovább 
„Esti Kornélunk”.

Az Utazó attitűdjének sziluettszerű, vagy utalásos megjelenítéseire (me
taforikus kapcsolódásaira) ugyancsak számos irodalmi szövegvonzatot, szö
vegdiskurzust hozhatunk fel példaként: Juhász Erzsébet Határregényének 
(2001), léthéíyzetüket tekintve a Monarchia-nosztalgia és az elszakítottság 
tudatállapota meghatározta utazói, a Patarcsics család tagjai életében, az 
adminisztratív/politikai határok, másrészt a szellemi/értelmi elválasztott
ság megszüntetése, „légiesítése” (JUHÁSZ 2001) célját tölti be az (eluta
zás, á „villamosozás”, illetve a „vonatozás” tette, mint amilyen Angeline 
Nenadovics egész napos villamosozása Újvidéken (Egy villamos végállo-
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mástjelző csengetése), vagy a Patarcsics család tagjainak konkrét és jelképes 
vonatozásai „Graztól Szabadkáig, Szegedtől az Isonzó völgyéig, Temesvár
tól Pozsonyig, Újvidéktől Aradig oda-vissza, összevissza” {Linzi Anziksz) 
(JUHÁSZ 2001: 94). De a közép-európai irodalmi „átszállások” tág von- 
zatkörébe érezzük tartozónak Lovas Ildikó a legújabb délszláv háborúk tör
ténete utáni, Kijárat az Adriára (2005) című regényét is, amelyben ugyan 
autóval utaznak le „Bosznián át [...] a tengerpartig” (LOVAS 2005: 286), de 
a „bácskai homok”, a „provinciális élettér díszletei között”-i „dagonyázás” 
(LOVAS 2005: 199) létélményéhez képest a tengervidék „kijárataként, más 
térbe való „átjárásként” értelmeződik; Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának 
fiumei vonatára való „átszállásként” is.

Az irodalmi diskurzusokhoz kapcsolható -  többször idézett -  szöveg 
Sava Babié Kosztolányi Dezső és Danilo Kiš című esszéje, amelyben az Esti 
Kornél fordításlehetőségeiről szól. Esti Kornél nevének Kornél Večemjire 
fordítását mint szükségszerűséget értelmezi: „Jóllehet a neveket nem szok
tuk lefordítani, ám én Esti Kornél nevét mégis lefordítottam, mert egy szerb 
ember nem tudja azt, hogy az Esti mit jelent, ezért az Esti Kornél, ha egyszer 
megjelenik, Kornél Večernji lesz” (BÁBIC 2007: 164). Mindez a vajdasági 
magyar irodalom szempontjából több, mint a másik nyelvre való átültetés 
eljárása: legfontosabb metaforája egyikének és jelentésvonzatainak a szerb 
irodalomba való „átsajátítása” történik meg egyúttal.

Az irodalmi „átszállások” rendszerint -  hogy a vasúti közlekedés termi
nológiájánál és a térségi irodalom (pl. Nagy Abonyi Árpád) XX. század végi 
metaforáinál maradjunk -  „retour” jellegűek. Ugyancsak Hózsa Éva egyik 
tanulmányában (HÓZSA 2009a) olvashatni Danilo Kiš prózapoétikájának 
Esterházy Péter regényírásába való „átszivárgásá”-ról. Hasonló jelenség do
kumentuma a -  Kosztolányi Dezső Szegény kisgyermek panaszai (1910) és 
Danilo Kiš Korai bánat (1971) című novella-regényének (MILOSEVITS 
1998: 499) szövegdiskurzus-vizsgálata révén -  létrehozható, s Hózsa Éva 
által le is írt „összehasonlító szótár” (HÓZSA 2009a: 112-117). Orcsik Ro- 
land archeológiái eljárásnak tekinti ezt a folyamatot (ORCSIK 2004), s Tol
nai Ottó, valamint Balázs Attila prózáját helyezi ugyanebbe a diskurzusba. 
Rudaš Jutka Danilo Kiš több művét is Esterházy-regények pretextusának te
kinti: így a Fövenyóra (1972) és a Harmónia Ccelestis (2000), az Anatómiai 
lecke (1978) és & Javított kiadás (2000) szövegvilágainak diskurzusát vizs
gálja (RUDAŠ 2008: 149-161).
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Egyenes vonal, vasút, vonat
A vajdasági magyar irodalom poétikai „egyenes vonaP’-át köztudottan 

Szenteleky Koméi rajzolta meg. „A józanság egyeneseket húz...” -  irta 
1928-ban, Bácskai éjjel cimű költeményében. 1929-ben keletkezett Isola 
Bella című -  a Vajdaságban csak posztumusz (1944, 1993) megjelent -  re
gényében viszont Esti Koméi előképét teremti meg Szabolcs, a dekadens 
bácskai író alakjában, aki a „örömtelen lelkek [...] lomha, szenvtelen tájá
ról” (SZENTELEKY 1993: 187) menekül a szicíliai Szép Sziget világába 
-  miként Esti Koméi a „világnyi” tenger felé. Nagy Abonyi Árpád Esti-alter- 
egója nyugat-európai útjai után ugyancsak „poros, bácskai városba” érkezik 
haza, „amelyben már életükben is többször meghalnak az emberek” (NAGY 
ABONYI 2003: 91).

A közép-kelet-európai ember térélményének meghatározó motívuma a 
síkföld egyenes vonala: híján van a dél-európai, vagy még délebbi vidékek 
domináns tenger-élményének, a vele összefüggő mitizáló világtapasztalatnak 
vagy határtalanság-élménynek, irrealitásokat befogadó valóságérzékelésnek. 
Az utazás ebben a jelentéskörben köztes létforma: más téralakzatok felé tartó 
mozgás. E mozgás irányát és kiterjedését mindig is „egyenes vonal”, az or
szágút, később a vasút egyenes vonala határozta meg. A korábbi lóvontatású 
eszközöket 1825-ben (Magyarországon 1846-ban) a vonat váltotta föl. „Kö- 
zép-Kelet-Európa történelmén jelölt és jelöletlen vonatok haladtak/haladnak 
keresztül” (BENCE 2008: 77). „Mint aki a sínek közé esett...” -  olvashat
juk az ismert versciklus nyitó költeményében a térségi létérzékelés ismert 
és sokat idézett sorát (Kosztolányi D.: A szegény kisgyermek panaszai). (Az 
ismert Karinthy-paródia: „Mint aki halkan belelépett”) Hasonló tér-/tájél- 
mény manifesztuma az Apámmal utazunk a vonaton:

Apámmal utazunk a vonaton.
Hideg, sugáros, éji nyugalom.

A szunnyadó csöndesség lomha, mély, 
de ébredez, hallucinál az éj.
[...]

A közép-kelet-európai utazás domináns eszköze a vonat. (Olykor -  Kosz
tolányi Dezső, Juhász Erzsébet, Szathmári István opusában -  a villamos, de 
más jelentéssel.) Emblematikus irodalmi példái közül (Petőfi Sándor 1847- 
ben keletkezett Vasúton című költeményétől Karafiáth Orsolya nagypapa én
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és a keleti blokk című verséig, a Veszteglő vonatok a sötétben és a Bolond 
utazás történetén túl) Juhász Erzsébet Határregényének számos „vonatozá
sa” közül a metaforikus záróképet emelném ki, azt a jelenetet, amikor az 
üres Bécsi expresszen Gézi, Margit „nehezebb felfogású” fia váratlanul ro- 
hangászni kezd a folyosón. Az elbeszélő kommentár szerint: „...e pillanatban 
néhány évszázad mozgáspályája rajzolódik ki e Bécs felé száguldó vonat 
folyosóján, követhetetlen sebességgel reprodukálva néhai utak sokaságát, 
hogy ezt követően aztán mindez végképp átadódhassák a tovább már fel nem 
tartóztatható felejtés enyészetének” (JUHÁSZ 2001: 94).

Ezen a ponton válik nagyon fontossá gondolkodásunkban a Hózsa Éva ál
tal írt „Kosztolányi-Kis összehasonlító szótár”: „Kosztolányinál a Karinthy- 
paródiából is jól ismert nyitó vers motívuma, a köztesség kifejezője. A sínek 
perspektívát nyitnak, ám össze is gabalyodhatnak: a sínek gombolyagja KiS 
metaforája. Elrejtett centrális mag, amely legombolyítható, az achasvérusi 
bolyongáshoz kapcsolható. Megszűnik a párhuzamosság, amint a csavargó 
utazik. Az apához mind a menetrend, mind a kaotikus eltűnés hozzátartozik. 
Kosztolányi kötetében az Apámmal utazunk a vonaton kezdetű vers az éji 
nyugalomba betörő benyomások, hangok, látványtöredékek megragadásá
ra törekszik” (HÓZSA 2009a: 116). Hózsa szócikkéből a „párhuzamosság”, 
vagyis a „menetrend szerinti utazás”, illetve a csavargás (kaotikusság) ellen
téte emelhető ki mint a Kosztolányi-KiS-diskurzus megértésének különösen 
fontos motívuma.

Danilo KiS átszállásai 
a (vajdasági) magyar irodalomba

Élet, irodalom címen megjelentetett interjújában Danilo Kis „talmudi 
mű”-nek (KiS 1994: 23) nevezi az apa (ill. Eduard Sam) Menetrendjét, a 
„kommentár”, a (lét)magyarázat értelmében. A Közép-Kelet-Európa (világ) 
terét behálózó egyenes vonalak (utak, vasutak) kaotikussága közötti rendte
remtés szimbolikus igénye hozta létre -  az egyenes vonalak szabdalta léttér 
átlátási kísérlete. Az interjúból: „Műve, a Vasúti-, társasgépkocsi-, hajó- és 
repülőgépjáratok Menetrendje, könyveim révén vált ismertté” (KIS 1994: 
26). Ugyanez a Kert, hamuban „apokrif, szakrális Bibliaiként említődik, a 
„kijavítás”, „helyreállítás” tettére történő konkrét utalással: a Menetrendben 
a világ helyei közötti távolságok és elszakítottságok „emberi léptékűvé” vál
nak (KIS 2004: 38. [1965], [1967: magyarul]).

Miként korábban szó esett róla: a térségi történelmet jelölt és jelöletlen 
vonatok szelik át. Eduard Sam (menet)rend-teremtő tettének célja a meg
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jelölés általi átláthatóság állapotának létrehozása. A hiányok keltette kaoti- 
kusság helyett a rend visszaállításának igénye: „Egynéhány sikertelen üzle
ti vállalkozás után apám a vasútügyi minisztériumban helyezkedik el, ahol 
főfelügyelőségig viszi. Ennek köszönhetően egészen 1992-ig mindannyian 
ingyen utazunk az első osztályú fülkében, a kalauzok pedig úgy szalutáltak 
az apámnak, mint valami generálisnak” (KlS 2004:38). Az apa életének leg
nagyobb paradoxona talán épp ez: az általa megnevezett és felismerhetővé 
tett vonatok (utak) helyett jelöletlen, a menetrendből hiányzó szerelvényen 
tűnik el. A rendezettséget szimbolizáló Menetrend helyett a Hiány értelmezi 
létét az irodalomban: „A zok a jelenetek pedig, amelyekben apám is ott van, 
afféle negatívok: hiányának lenyomatai. Én mind a mai napig úgy látom őt, 
amint éppen kocsiba, fiákerbe, vonatra, villamosra száll. Folyton-folyvást 
várjuk és kikísérjük” (KI§ 2004: 20).

Utazás és megérkezés
A megjelenített léttérben az elutazás és a megérkezés eseménye ki

emelt, jelentéses életmozzanat, aminek köszönhetően az állomás fogalma 
is tematizálódik a művészetben, sőt, a mindennapi életben is szakrális je
lentéssel bővül: „az emberélet állomásai”. Irodalmi megjelenítései közül 
idézhetném, idemásolhatnám -  hogy az irodalomközi diskurzusok körében 
maradjunk -  azt a jelenetet, amikor Pacsirta elutazik és a szülei kikísérik az 
állomásra. Vagy: Nagy Abonyi Árpád Budapest, retourjából azokat a képe
ket, amelyek akkor képződnek meg Esti Koméi tudatában, amikor a hosszú 
emigráns időket követően -  egy temetésre érkezve -  az állomás felé köze
ledik a vonata. A Tükörcselek második Esti Komél-novellájából származik 
ugyanakkor ez, a térségi létformát összegező elbeszélői kommentár:,Amint 
megpillantotta a kopott vasúti pályaudvart, elfogta a melankólia. Az állo
más már kihalt folyosóján megállt egy pillanatra: szórakozottan böngészte a 
szakadozott menetrendét, mintha máris indulna tovább” (NAGY ABONYI 
2003: 91).

Hogyan alakult át KiS M. Eduárd mint 
„vasúti ellenőr” irodalommá?

Az irodalmi átszállások, átjárások és csatlakozások fentiekben értelme
zett sora, rendje (menetrendje) után, nem tudom, hogy kell-e és lehet-e vála
szolni a kurzivált kérdésre. Az a családtörténeti modell, illetve az enciklopé
dia-alkotás, amely Danilo Ki§ prózaírói opusában műfajteremtő eljárásként 
funkcionál, a történelmi narratíva, jelenérdekű” múltra kérdezésével, ennek
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poétikájával analóg mozzanatokat vet fel. A lényeg: a válságmodellálás lehe
tősége, az egyéni sorskérdések múltra vetítése. Az egyéni biográfia múltban 
való értelmezése. Danilo Kist nem is tudjuk elképzelni másként, mint utas
ként, vonaton.
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TRANSFERS IN HUNGARIAN LITERATURE 
(IN VOJVODINA)

The paper studies the variants and relationships of the postmodern phe
nomena of literary “transfer” (“trans-correspondence”, “transpass”) in the 
Hungarian Literature in Vojvodina from its beginning (the methods Kornél 
Szenteleky used in his oeuvre by which he created a tradition) up to the 
relevant present-day literature events (e.g. the publishing of Esti by Péter 
Esterházy). The researcher’s attention is focused oq referential aspects (the- 
matization of die railway, train, changing trains in literature), actual contexts 
(e.g. Kornél Esti as an intertextual “in transit” literary hero) and metaphori
cal contents (e.g. the connotations of die straight line and flat in spatial lit
erature). As a result of the study it becomes possible to describe one of the
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most important thematic level and genre-creating aspect of Hungarian litera
ture (in Vojvodina): the formal manifestations and connotations of travelling, 
wanderings and going away. Another important momentum of the research is 
the interpretation of the intricate web of cross-cultural “transfers”.

Keywords: Kornél Esti, straight line, transfer, filtering, travelling, train, 
Hungarian literature, literary representation in Hungarian literature in Vo
jvodina.
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AZ ELBESZÉLT SZENTTAMÁS -  
A GION-OPUS „FŐVÁROSA”

DepictedSzenttamás -  The “C apital” o f Nándor Gion ’s Oeuvre

A gioni szövegvilágban Szenttamás, a szülőváros is intertextuális kapocsként működik. Az 
elbeszélt Szenttamás problematikáját középpontba állító írás a regényföldrajz, a topográfi
ai leírások, lokalizációs pontok alapján veszi számba az opus szenttamási színhelyű műve
it. A regények térelemeihez szimbolikus jelentéseket társít, felvázolja az opus szereplőinek 
kapcsolatrendszerét, a helytörténeti, művelődéstörténeti, néprajzi és a mitologikus folklór 
lokális elemeinek beépülését a müvekbe. Az írás aktusával az egyéni és nemzedéki élmé
nyek verbalizálódnak, a dekomponált fiatalkori emlékek az irodalmi fikció részévé válnak. 
A nemzedéki emlékezet szegmentumaiból kikövetkeztethetőek a Gion-művek szereplőinek 
modelljei, és adatokkal bővül a müvek keletkezéstörténete.

Kulcsszavak: hipertextuális háló, lokális kontextus, dekomponált emlékek, modellek, térbeli 
metaforák.

A Gion-szövegek hálózatos struktúrája
Gion Nándor írói opusa számos olyan szövegelemet tartalmaz, amelyek 

más műveiben is előfordulnak, más szöveghelyekre is utalnak. Az ismétlődő 
szövegrészek, visszatérő szereplők, az életművön belüli intertextuális vo
natkozások folyamatosan új környezetbe, más összefüggésbe kerülnek. Az 
ismétlés-alakzatok által a gioni szövegek hálózatos struktúrát alkotnak. Az 
ismétlések a befogadó tudatában képeznek hálót, amit az intertextualitás és a 
hipertextualitás fogalmával lehetne körülírni. Az előképzettséggel rendelke
ző olvasó számára a szövegből kivezető, más szövegek felé mutató linkeket 
biztosítanak, de a kapcsoló elemek, a linkek nem adottak, nincsenek meg
jelölve a szövegtestben, észrevételük megköveteli az olvasó rátermettségét 
(SZŰTS). A gioni szöveguniverzum írásai egyrészt kapcsolatot teremtenek
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egymással, másrészt a magyar és világirodalom, a Biblia, Az Ezeregyéjsza- 
ka meséi, a görög mítoszok és a magyar hiedelemmondák szövegeivel, a 
színház-, film- és képzőművészeti alkotásokkal. Az intertextuaiitás szétfe
szíti a szövegek linearitását: „Minden egyes intertextuális utalás tartalmaz 
egy alternatívát: vagy folytatjuk az olvasást, mintha csak egy olyan részletet 
látnánk, amely a szöveg szintagmatikus szerveződésének bármely más ele
me is lehetne -  vagy visszatérünk az eredeti szöveghez egyfajta intellek
tuális anamnézis segítségével, amelynek során az intertextuális utalás »át
helyezett« (déplacé) paradigmatikus elemként jelenik meg, s egy elfelejtett 
szintagmatikusságból ered. Az alternatíva valójában csak az elemzőnek je
lenik meg. Ez a két folyamat szimultán zajlik az intertextuális olvasás -  és 
beszéd -  során, elágazások rajzolódnak ki a szövegben, melyek lassanként 
megnyitják annak szemantikai terét” (LAURENT 1996: 33). A gioni életmű 
szövegeinek egy részét összeköti a közös helyszín, Szenttamás, a visszatérő 
szereplők, motívumok, a más-más perspektívából láttatott történetek.

Szenttamás mint tér és intertextuális kapocs
Gion Nándor szenttamási színhelyű művei a Latroknak is játszott négy 

regényén kívül a Keresztvivő a Keglovics utcából és A példabeszéd a szelídí
tett állatokról és emberszabású növényekről című novella, az Ezen az olda
lon, az Olyan, mintha nyár volna, a Mint a felszabadítók és a Mit jelent a tök 
alsó? néhány novellája, a Történetek a régi forgópisztolyról novellaciklus, 
A kárókatonák még nem jöttek vissza, a Sortűz egy fekete bivalyért, Az an
gyali vigasság, a Zongora a fehér kastélyból, a Postarablók és a Testvérem, 
Joáb című regény.

A Testvérem, Joáb narrátora Szenttamás egyes városrészeinek pontos to
pográfiai leírását adja, a helyszín (város)földrajzilag lokalizálható: „Huszon
hét éves koromban a második könyvemben a Testvérem, Joább&n tértem ide 
vissza, még csak a peremét kaparásztam, így is kisebb botrány keveredett 
belőle, ami meggyőzött arról, hogy ügyesen fordultam. Az Ezen az oldalon- 
ban és a Latroknak is játszott trilógiában már teljességgel bejött Szenttamás, 
az igazi és az enyém, ami nem mindig ugyanaz, de eléggé összemosódnak 
és jól megférnek egymással” (FŰZI 1998: 11). A Testvérem, Joáb második 
fejezetében a narrátor az idegen szemével szemlélteti a történet színhelyéül 
választott városka északi és déli bejáratát. Az író a térbeli valóság elemeinek 
aprólékos kidolgozására törekszik. Az első leírás Szenttamás északi, Sza
badka felőli bejáratára, a város perifériájára vonatkozik. A déli bejárat leírá
sának lokalizációs pontjai alapján megrajzolható a csatorna körüli városrész
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térképe: „Baloldalt, a folyó közelében már messziről látszik a szeszgyár, 
keskeny, magas épület, magas kéménnyel, legtöbbször erős főtt kukorica 
szag teijeng körülötte, mögötte a nagy siló, tizennyolc egymáshoz ragasztott 
betonhenger, jobboldalt a vasútállomás, jelentéktelen sárga épület ugyan, de 
ott van a közelében a mészégető, amely nappal csak két füstölgő, fehér kúp, 
de éjjel a kúpok tetejéről hosszú, sárga tűzlángok lobognak, és bevilágítják 
a környéket. Azután a híd. Szép ívelésű betonhíd a folyón át, a másik ol
dalon pedig már csupa emeletes épületek állnak, jobboldalt a bank, azután 
a mozi, az önkiszolgáló és még több emeletes ház, köztük a városháza is” 
(Testvérem, Joáb, 39). A regénytér elemei közül a mai Elan hotel helyén álló 
játékbábugyár a fiktív helyszín, a Szabadság-szobor néhány pici részlete sem 
felel meg a valóságnak, a többi helyszín valós, legtöbbjük ma is létező. A 
regénybeli Joáb kocsmája a mai Omladinska utcában állt, Kod Jelice néven 
emlékeznek rá. Hangulatos halászkocsma volt, halból készült ételeket szol
gáltak fel a vendégeknek, a csatornára néző udvarában halászhálók lógtak.

A szerző térkezelése, regényföldrajza a várostérképen is végigkövethető. 
A szülővárosi színhelyeknek, azaz a földrajzi térnek, a valódi néven nevezett 
referenciáknak az átültetését a regények terébe a szerző térben szerzett tapasz
talata indokolhatta:, A  regényírót születése, származási környezete, gyermek
kora tájhoz, tájakhoz köti. Élményeinek alapja a gyermekkorát és ifjúságát 
meghatározó történelmi-földrajzi réteg. Regényeinek tértartománya, vagyis a 
cselekmény változatok, a figura-sokaság, a személyiségkapcsolatok területi el
helyezése erre az elsődleges élményanyagra épül” (SÜKÖSD 1971: 110). Az 
író dolga az, hogy a regénye télkeretéül választott környezetet a regény világ 
számára rendszerezze, és más terek, más korok lakói számára is egyetemes ér
vényű információvá és élménnyé emelje (SÜKÖSD 1971:111-112). A részle
tező térközeg- le írásban említett folyó a Kiss József és Gábor testvérpár tervei 
alapján 1793-tól 1802-ig ásott Ferenc-csatoma. Ezzel a térelemmel a Testvé
rem, Joáb az opuson belül kapcsolódási pontokat létesít a nem csak szentta
mási helyszínű, de csatomaparton játszódó Engem nem úgy hívnak című Gion- 
regénnyel, és megnyitja a szöveg terét Majtényi Mihály csatorna-regényei, 
A császár csatornája és az Élő víz felé, dialogizál Bordás Győző Fűzfasíp című 
textusával, amely egy Ferenc József-csatoma parti magyarok, szerbek, svábok 
és ruténok lakta közép-bácskai kisvárosban játszódik és Vasagyi Mária Pokol
kerék című, a XVIII. század utolsó éveiben Bácskában, a csatornaépítés szín
helyén játszódó regényével is. A Testvérem, Joáb című regényben a hídnak tér
elválasztó funkciója van: a regény zárlatában a szereplők magatartásuk alapján 
két térrészen koncentrálódnak  ̂a híd város felőli oldalán a kotrumpálódottak 
élnek, a hídon túl, a folyó másik oldalán a tiszták és erkölcsösek.
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A regény második fejezetének helyszín-leírásában a Marc Augé-féle nem
helyek dominálnak. A nem-hely olyan tér, amelyhez nem lehet kötődni, nincs 
identitása, nincs története: építmények, utak és szállítóeszközök, amelyek 
az emberek cirkulációját, helyváltoztatását szolgálják (útkereszteződések, 
fölüljárók, állomások, repülőterek, bevásárlóközpontok, autópályák) (ÖZE 
2005). A városba vezető út, a híd, a csatorna, a vasútállomás, az önkiszolgáló 
és a bank Marc Augé kontextusában lakhatatlan és személytelen átmeneti 
területek, nem-helyek. A vasútállomás sárga épülete a délvidéki vasút Szent
tamást érintő Zombor-Becse közötti szárnyvonalának egyik állomáshelye. A 
hatvanas évek végén, amikor Gion a Testvérem, Joábot írta, még működött 
a vasút, a vasútállomás pedig forgalmas helynek számított. A csatomaparton 
terül el a strand is, amely csak meghatározott időben, az év meleg időszaká
ban nyeri vissza identitását, funkcióját. A szabadtéri fürdő egyik kabinjában 
lakik a szájharmonikázó fiú. A fürdő területe a legtöbb ember számára átme
neti hely, a szájharmonikázó fiú viszont nem ideiglenesen tartózkodik itt, ez 
az élettere, az otthona.

A 60-as és 70-es évek irodalmát megszólította az akkorra már nagyko
rúvá vált film (SÁGHY 2009: 25). A film irodalmat befolyásoló szerepe a 
Gion-opusban is tetten érhető. A mozi mint a kultúra popularizálásának hely
színe elágazási pontokat, a szövegből a filmművészet felé vezető linkeket 
kínál. A regénynek ezen a pontjain leáll, lelassul az olvasás, a befogadóban 
a szövegbe ékelt filmcímek, filmismertetők gondolatokat indukálnak, felve
tik a kérdést, mi a funkciójuk a szövegben. A Kárókatonák szövegkezdeté
nek helyszíne a mozi, ahol az Éhes ingovány című filmet adják. A narrátor 
részletesen ismerteti a film cselekményét, amelynek egyes fragmentumai, 
szereplői a regényszövegre is rávetíthetők: a kutatócsoportnak a regényben 
a gyerekcsapat, az expedíciót vezető jóságos öreg tudósnak Gergián figurája, 
az őserdőnek pedig a folyóparti nádas feleltethető meg, amelyben a gyerekek 
a kutatócsoport életben maradt pozitív szereplőihez hasonlóan megtalálják 
az ingoványt. A film a regényszöveg metanarratívájaként értelmezhető. A 
film és a fotó olyan eszközök, amelyek a „világ reprezentálásakor képesek 
kiiktatni saját médiaiitásukat, és ily módon válnak olyanná, mint egy áttet
sző ablak, amin keresztül a világra tekinthetünk -  a világ tényleges jelenléte 
nélkül” (SÁGHY 2009: 38). Burai J. többször is megnézi az Éhes ingovány 
című filmet, és a film által közvetített „valóságot”, az ingoványt keresi a kör
nyezetében is. A Kárókatonák cselekményterében a mozi közel esik Keszler 
doktor házához, előadás után oda tart Burai J. az orvos zongorajátékát hall
gatni. Keszler doktor régi Piac téri, ma Köztársaság téri háza kétszáz méterre 
található a mozitól. Búr önkiszolgálója a két épület között áll félúton. A nar-
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rátör a Testvérem, Joáb szövegkezdetében felsorolja, hány kocsma mellett 
mennek el barátaival Joáb II. kocsmájáig. A szövegvilág és a művön belüli 
világ összevetése alapján konstatálható, hogy a megnevezett vendéglátó-ipa
ri létesítmények létező szenttamási kocsmák voltak (Ipartestület, Jarac büfé, 
Zagreb, Balkan, Korzo vendéglő stb.). A Balkán kocsma a Postarablóktoan is 
felbukkan, oda megy Jász Gábor megkeresni Seriffet, hogy segítsen megaka
dályozni Zavarkó Pepi rablását. A Balkán kocsma udvarában alvó részeges 
Seriff-fel Az angyali vigasság novelláiban találkozik újra az olvasó.

A Testvérem, Joáb című regényt a Latroknak is játszott tetralógiával a 
közös helyszín mellett az ismétlődő történetek és a visszatérő szereplők is 
összekapcsolják. A Joáb-regény Török Ádámja a Lakrokból ismert rabló- 
gyilkos, Török Ádám leszármazottja. Gion Nándor először a Testvérem, Joáb 
című regényét írta meg, ezért itt Török Ádám halálának mások a körülmé
nyei, mint a családtörténetben: valaki egy kocsmai verekedésben hátulról 
leszúrta. Török Ádám, Joáb I., a városelnök és Joáb II., a kocsmáros kó
pia-hősök (BARTHES 1997: 55). A két Joáb egy Vanski Joáb nevű gazdag 
földbirtokos kópiái, róla kapták a ragadványnevüket. A háború előtt Vanski, 
a háború után a Joáb I. és Joáb II. számított leggazdagabbnak a környéken.

A Virágos Katonábán olvasható részletesen a Milacski Ivánnak, Joáb I. 
apjának a kirablásáról szóló történet, aJoábban csak utal a narrátor az esetre. 
S. Tamás, a Testvérem, Joáb narrátora, Joáb I. tanyájára látogatva megpró
bálja elképzelni azt a jelenetet, amikor a rablógyilkos Török Ádám kihívja 
Milacski Ivánt a tanyai házból. Ennek a jelenetnek a továbbírása a Virágos 
Katona egyik szöveghelye, amelyben Gion részletesen kifejti az esetet. A 
padlás mint élettér mindkét Török Ádám történetében jelentős: a rablógyil
kos Török Ádám Réziék malmának padlásán bujkál a háború alatt. A padlás 
elrejtőzésének színhelye. A szűk tér és zárt létezés ironikus ellentétet alkot 
a férfi valamikori szabadságával, korlátlanságával szemben. Török Ádám 
leszármazottja a játékbábugyár padlásán lakik. A padlás és a hozzá vezető 
„út”, a létra az ég és a föld között teremt kapcsolatot, a fölemelkedést, az 
igaz értékekben való fejlődést jelenti. A létra különböző fokozatai megfelelő 
beavatási szinteket is jeleznek, mindkét Török Ádám megmássza a létrát, 
beavatódik, de nem kerül magasabb szférába, lelkileg nem emelkedik fel: az 
egyiket elzavarják, a másik elszökik a padlásról, mindketten a „földön” él
nek tovább. A padlás rejtélyes, különös dolgokkal teli vagy jelképesen -  mint 
Török Ádám esetében a játékbábugyár padlása -  üres tér. Ácsi Lajos padlása 
szimbolikus tér, a régi szép idők emlékeit, a családi gazdagság maradványa
it őrzi. Ácsi Lajos nem megy föl a padlásra, amelynek kacatjai emlékeket 
ébresztenének benne, belenyugodott a sorsába. A padlás rejtélyeire és a grófi
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család titkaira kíváncsi fiúk golyókat találnak a szanaszét heverő dolgok kö
zött, amikkel sortüzet adnak a bivalyoknak. Számukra ezek a golyók számí
tottak a padlás legnagyobb értékének. Morvái Pálék házának padlása Izidor 
számára olyan emlékeket ébreszt, amelyekkel a háborús hős nem tud megbir
kózni. Túléli a háborút, embereket gyilkol, de a Morvái gyerekek bölcsőjé
nek látványát, ami elveszett családját juttatja eszébe, nem éli túl. Fölakasztja 
magát. A padláson látott bölcső látványán kívül az utcabeliek viselkedése is 
hozzájárul a férfi döntéséhez, a sánta Dukay tanácsára szomszédai kedvesek 
lesznek hozzá, szépen beszélnek vele, befogadják maguk közé. A magányra 
berendezkedett férfi csak a durvaságra tudott reflektálni, a kedvességgel nem 
tud mit kezdeni, a megoldást az öngyilkosságban látja.

A játékbábugyár munkásaihoz szólva Török Ádám is az eszményített dol
gokról szóló beszéd jelentőségét hangsúlyozza: „A szép dolgokról kell be
szélni, és a szép dolgokra kell gondolni” (Testvérem, Joáb, 127). Felismerése 
egybevág a Kárókatonák vadőrjének, Gergiánnak a gondolataival, aki sze
rint a szép dolgokat falba kell vésni, hogy megmaradjanak, továbbá a szép 
beszédű Rojtos Gallai István többször elismételt meséjével a rózsamézről, 
amit a gyerekek elhittek és vártak. Más Gion-szereplők példája azt mutatja, 
hogy a szép csak saját zárt kis világ megteremtésével hozható létre: Rojtos 
Gallai István, aki rájön, hogy el kell menni onnan, ahol ronda dolgok tör
ténnek, a Virágos Katona stációképének figyelésével, a félhülye Sebestyén 
gyerek Giziké Schladt fényképének nézegetésével, Elvira a zongorajátékkal, 
a mesebeli kanász alakjára emlékeztető Gilike pedig az ujj-játékával elő
adott mesevilággal távolodik el az embertelen, durva földi szférából, és talál
ja meg a transzcendens szépet. A racionális határok és idősíkok közötti határ- 
átlépési aktusok a mágikus realista írásmód jellemzői. A Virágos Katonában 
a „hétköznapi és a látomás közti határátlépés egy mágikus -  időn, hétköznapi 
tevékenységen kívüli -  helyhez, a kálváriadombhoz kötődik” (PAPP 2006: 
275), a mágikus élményt a Kopasz Halászról szóló álomkép és a Virágos 
Katona stációképe jeleníti meg. Gion Nándort Ferdinandy György nevezte 
először magyar García Márqueznek a Szabad Európa Rádió egyik 1978-as 
műsorában, a Szenttamás-krónika helyszínét pedig Macondóhoz hasonlította 
(FERDINANDY 1997: 79). Olasz Sándor szerint Gion Nándor regénye a be
szédében élő hőssel, a történetmondás örömével, a meséléssel mint mágikus 
tevékenységgel kapcsolódik a dél-amerikai mágikus realista regényekhez 
(OLASZ 2003: 111-112).

A referenciális jelek alapján a játék motívuma köré felépített Postarablók 
is a szenttamási helyszínű regények közé sorolható. A színhely már nem a 
Keglovics utca és környéke, hanem az ötezer lakosú kisváros központja: a
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park, a posta és a szövetkezeti otthon épttlete: „Elmentünk a parkba, és leül
tünk egy padra a postával szemben. Nagy kétemeletes épületben van a posta, 
ez az épület olyan szövetkezeti otthon volt eredetileg, de nem sokáig. A posta 
mellett a földszinten van még egy színházterem is, amit senki sem használ, 
utoljára, úgy két évvel ezelőtt a mi iskolánk adott itt elő egy mesejátékot, 
Hatalmas fa vagy Égig érő fa, vagy ilyesmi volt a címe” {Postarablók, 9). A 
felütésben feltérképezett helyszín épületei ma is megtalálhatók Szenttamás 
központjában (a posta helyén bank működik), és valóságelem az Égig érő fa  
című mesejáték is, amelyet 1953-ban vittek színre az Arany János Nyolcosz
tályos Iskola diákjai (a színdarab ma is élő szereplői úgy emlékeznek, erede
tileg Gion Nándor is kapott szerepet a mesejátékban, de rossz magaviseleté 
miatt barátaival együtt kitiltották a próbákról). Referenciális térelem a város
tól öt-hat kilométerre fekvő Vörös Zászló birtok és a Balkán kocsma is.

Az Égig érő fa  című előadás színdarab a szövegben, amely először csak 
egy színházterem kapcsán felvillanó emlékfoszlány, végül a cselekmény 
részévé válik. A mű a műben poétikai eljárás átjárhatóvá teszi a két szö
veg határait. A mesejáték kellékeit, jelmezeit magukra öltik a szereplők és 
a Nyakkendős Markulik fogadására összesereglett vendégek. Margith Jani 
a fejére teszi az arany királyi koronát, és nemcsak szimbolikusan, hanem 
valójában is a dolgok irányítójává, vezetővé válik. A regény cselekményének 
szálai hol párhuzamosan futnak, hol egybefolynak a mesejáték cselekmé
nyével. A szövegben szétszóródnak a mesejáték elemei, darabokra hullik a 
színdarab látványvilága. A kis kanász szerepét Margith Jani játszotta egykor 
a darabban. A kis kanász is, akit szintén Jánosnak hívnak, kezébe vette a sor
sát, megmászta az égig érő almafát, és megtalálta a szerencséjét. Legyőzte 
a gonosz hétfejű sárkányt, akinek Zavarkó Pepi a regénybeli hasonmása. Az 
Égig érő fa  színpadi változatának előadása adja az ötletet Margith Janinak 
az egész éjszakát betöltő igazi mesejáték megrendezéséhez. A mese címében 
kiemelt sok jelentést hordozó növénymotívum három szférát köt össze: az 
eget, a földet és az alvilágot. A fa gyökerei a földből táplálkoznak, lombja 
az ég felé törekszik, ezáltal képez átjárót a világrészek között. A gyerekek 
közreműködésével az Égig érő fa című mesejáték a regényben is három szfé
rát kapcsol össze: a jelmezekbe öltözött mulatozó társaság jelképezi a földi, 
Zavarkó Pepi és emberei az alvilági, a postán mintegy istenekként dolgokat 
irányító fiúk pedig az égi dimenziót. A mesejáték felidézi a Rózsaméz című 
regényt: a Gallai fantáziája szülte édességet egy égig érő magas fa tetején 
álló palotában készítik a méhek.

Szenttamási és újvidéki helyszínek keverednek az Engem nem úgy hív
nak című regényben. A műben jelentős szerepet kap a hatvanas évek gene
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rációjának tapasztalata, magatartása, életformája, helykeresése, beépülnek 
a szövegbe a nemzedéki élmények, a nemzedéki emlékezet elemei. Olyan 
emlékek ezek, amelyekben az ember a kortársaival osztozik: „Az emlékezet
nek ez a válfaja történetileg tapad a csoporthoz: az idők során keletkezik, és 
idővel -  pontosabban hordozóival -  elenyészik. Ha megtestesítői kihalnak, 
újabb nemzedéki emlékezetnek adja át a helyét” (ASSMANN 2004: 51). 
Az emlékezet hordozói az írás aktusával próbálják megőrizni az egyéni és 
nemzedéki emlékezet elemeit. A regény alakjait, Pollákot és H. Sz. Dollárt, 
továbbá az Olyan, mintha nyár volna című novelláskötet Pancsóját szentta
mási barátairól modellezte. Az írói élményanyag, a szülőház környezetének, 
a szülőfalu térkontextusának fikcióvá válása a valóság utánzását, leképezését 
jelenti, azaz a szövegnek realista kontextusba állítását. A mai irodalomelmé
leti gondolkodás kérdésessé teszi az irodalom és a valóság viszonyát, és más 
javaslatokat tesz az irodalmi szöveg megközelítésére. Művei értelmezéséhez 
Gion Nándor megadta a kódot: a saját alkotói módszerére, prózapoétikájára 
jellemző fikció és valóság közötti átjárásra, az újrakonstruált élményvilág 
megnevezésére bevezette a dúsított realizmus (ELEK 2002: 18) fogalmát.

Gion Nándor művei gazdag utalásrendszerrel rendelkeznek. Az Ezen az 
oldalon novellái „feltételezik egymást, előzményeikben és következménye
ikben egyaránt olyannyira, hogy nincs egy sem, amely teljességgel felfog
ható volna a többiek ismerete nélkül” (VARGA L. M. 1974: 95). Az opus 
darabjai kölcsönös játékuk eredményeképpen kontextuális mezőt alkotnak: a 
történetek, motívumok, nevek, szövegfragmentumok ismédével, újraírásával, 
a visszatérő szereplőkkel olyan szöveghálót hoznak létre, amelyben „a külön
böző szövegek értelme egymást kontextualizálja” (VARGA Z. 2002: 252). A 
Keglovics utcához fűződő történetek visszatérő szereplője Rozmaring Bandi, 
több gioni mű, az Ezen az oldalon, a Sortűz, Az angyali vigasság első számú 
korhelye. A részeges figurája által ezek az írások intertextuális dialógust foly
tató szövegekként olvashatók. Az angyali vigasság másik korhelye, Seriff, a 
saját árnyékától félő szamarával kísérgeti szentestén a betlehemező gyereke
ket. Az olvasó tudatában ez a szöveghely egy másik szövegszegmentumot 
aktivizál: Seriffet a Postarablók szereplőgárdájában is megtaláljuk, őt hívják 
egy éjszaka a gyerekek segítségül Zavarkó Pepi tűzgyújtogatásának és rab
lásának a megakadályozásához. Keszler doktor vagy a Testvérem, Joábbaa 
is felbukkanó Hodonicki Oszkár szintén az életmű korábbi textusaiból már 
ismert szereplő másik szövegben való szerepeltetésének példája.

Számos szöveghely kínálkozik a gioni narratív ismétlések illusztrálására, 
az opuson belüli motivikus hálózatokra, repetitív szövegképzési eljárások
ra. Gion regényuniverzumában semmi sem szemlélhető csak önmagában: A
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Zongora a fehér kastélyból körtefákra lövöldöző hősének, Izidornak csak ak
kor értjük meg igazán a halála körülményeit, az öngyilkosságát kiváltó okot, 
ha elolvassuk az Izidor című novellát. A párhuzamos szöveghelyek módsze
re (Parallelstellenmethode) implicit módon a szövegek összefüggőségét, az 
életmű koherenciáját láttatni akaró szerzői szándékot veti fel. A párhuzamos 
szöveghelyek hermeneutikai szerepe abban áll, hogy „amikor valamely szö
veghely nehézségénél, homályosságánál fogva gondot okoz számunkra, ke
resünk egy párhuzamos szöveghelyet ugyanabban vagy egy másik szöveg
ben, hogy a kérdéses szöveghely jelentését megvilágítsuk” (COMPAGNON 
2006:76). A Zongora afehér kastélyból című kisregény terjedelmű művet az 
Izsakhár című regénnyel a nyugaton kitört háború köti össze. A Zongora a 
fehér kastélyból kerettörténetének tere is, és M. Holló János városa is messze 
esik a fronttól, de mindkét mű szereplői érzik a háború hatását, következmé
nyeit. A Zöld utcai verekedős Margith család története is több Gion-regény, a 
Virágos Katona, a Rózsaméi és a Postarablók lapjain áll össze. Árpás Károly 
a Gion Nándor-i életműről írt, Az építő-teremtő ember című tanulmányköte
tében összeállította a Gion-művekben szereplő személyek listáját (ÁRPÁS 
2008: 23S-29S). Az 1420 figurát azonosító szereplő-regiszter áttekinthető
en láttatja az opus szereplőinek szövevényes kapcsolatrendszerét, többszöri 
előfordulásukat az életmű más-más darabjában.

A lokalitás kontextusai
Gion Nándor írásaiban gazdag helytörténeti, művelődéstörténeti, nép

rajzi anyagot halmoz fel, szenttamási babonákat, népi gyógymódokat, nép
szokásokat örökít meg. A Rózsamézben például Gallai István és a méhész a 
Srbobranskiglasnikcimü újságot lapozgatják, amely 1931 és 1940 között je
lent meg Major Lajos nyomdájában. A Fridrich Schank téglagyárában dolgo
zó, kishegyesi származású kommunista, az 1936-os földmunkássztrájk egyik 
vezetője, Morei András is valós személy. Kockás füzetbe írta Élet Rajz (Mun
kásmozgalmi életem) című önéletrajzát, amiből 1972 novemberében Németh 
István közölt szemelvényeket a Magyar Sióban és az 1994-ben megjelent 
Kánami történetek című kötetben (MOREL 1994: 91—111). A Történetek 
a régi forgópisztolyról című novellaciklus ötödik történetében, a Krisztus 
Katonájában (GION 1975: 12) megörökít egy Bácskában egyedülálló szo
kást, a szentsírt nagypénteken és nagyszombaton őrző katonákhoz fűződő 
tradíciót, a Virágos Katona, Az angyali vigasság és a Sortűz szöveghelyeit 
összéolvasva pedig rekonstruálhatóvá válik egy napjainkra feledésbe merült, 
az angyali vigasság mondásának nevézett karácsonyi szokáshagyomány.
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A Sortűz egy fekete bivalyért című regényben Kanegér felesége, Borús 
Liza, varázserejű hírében áll. Azt beszélik róla, hogy éjjel láthatatlanná válik, 
besurranhat akármelyik házba, az ember mellére ül és halálra izzasztja, ha 
megsimogatja valaki fejét, kihullik az illető minden haja szála, ha megszá
molja a ránevető fogát, egy életre hatalma lesz felette. Liza a népi gyógyá
szathoz is ért, Kanegér lőtt sebét pókhálóval gyógyítja. Az öreg Velez, aki
nek Márta nevű vénlány nővére boszorkány hírében állt, Az angyali vigas
ság elbeszélőjének sömörét pipamocsokkal gyógyítja. A naponta bőrére kent 
pipamocsoktól eltűnnek a kiütések. A lidérc című novellába Gion egy tüzes 
alakban manifesztálódó segítőszellemszerű lidércről szóló hiedelemmondát 
iktat. A földi dimenzióból mitologikus folklórelemek beépítésével mesés, 
mitikus szférába emel, babonás-kísérteties atmoszférát teremt. Egy napon 
megvadultak az állatok a környéken. Az emberek Veleznétől kértek segítsé
get, mert az öregasszony értett a bűbájos dolgokhoz. Szerepe a közvetítés, 
tartja a kapcsolatot a földi és a transzcendens dimenzió között. Az utcabe
liek kivonulnak a házak mögött húzódó nagy füves rétre. A rét az a téralak
zat, amelyről rálátás nyílik a házak felett zajló természetfeletti jelenségre. 
Velezné a sötét beálltával észreveszi a Mozdonyvezető háza felett a lidércet 
jelző pici mozgó lángot: „Ha fekete kakas és fekete tyúk tojását valaki a hóna 
alatt melengeti, fekete madár kel ki belőle, ez a lidérc -  magyarázta Velezné. 
-  És mindenféle gonoszságot csinál, amit csak a gazdája parancsol neki” (Az 
angyali vigasság, 45). Egy nap kis fekete csirke jött be a Mozdonyvezető 
udvarába a temetőből. Az ember etetgette, felnevelte. A kis fekete csirkéből 
hermaffodita baromfi lett: a törzse tyúk, a nyaka kakasnyak, a feje is majd
nem, a taraja beteges daganatra hasonlító vérvörös lebeny. A kis kenderma
gos csirke természetfölötti térré alakítja a Mozdonyvezető portáját.

A magyarság hitvilágát kutató Pócs Éva a természetfeletti lényekre vo
natkozó hiedelmek és a velük kapcsolatos védekező-elhárító és kapcsolatte
remtő rítusok alapján megrajzolta a hiedelemmondák térszerkezetét, amely 
kettős tagolású, emberi és természetfölötti térrészből áll: „A két térfél létező 
földrajzi egységek, a természeti környezet és kulturális létesítmények szim
bolikus tartalommal való megtöltése vagy szimbolikus határhúzás által jön 
létre. Bármilyen földrajzi koordinátái legyenek is, egymással való szemben
állásukban és kapcsolataikban manifesztálódnak; a két térfél a védekezés, 
elhárítás vagy kapcsolatteremtés céljából létrehozott határok révén létezik” 
(PÓCS 2002: 9). A Mozdonyvezető háza irracionális lények megjelenési he
lye, a házat a szomszédos portától elválasztó mezsgye a térelválasztó vonal, a 
két térfél közötti határ. Velezné meg volt győződve róla, hogy a hermafrodita 
állat a lidérc: nappal kendermagos, éjszakára feketévé változik, és a Moz-
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donyvezetö beteges, folyton fekvő felesége keltette ki. A másik világhoz tar
tozást az állat kétnemúsége, mássága fejezi ki. A természetfeletti térfél lakója 
egyedi attribútummal rendelkezik, tüzes alakban manifesztálódik, és sajátos 
a megjelenési helye is, a Mozdonyvezető háza fölött lebeg. Éjszaka jön élő, 
csak sötétben látható. Az éjszaka időszünet, nem-idő, azaz átmeneti idő két 
emberi tevékenységgel kitöltött nap között Ilyen átmeneti időszak minden 
évkezdő nap, a téli napforduló, az éjjel, az éjfél, az újhold stb. (PÓCS 2002: 
15). A tér metamorfózisa hatással van a környék állatainak viselkedésére. 
Miután baltával lecsapják a tyúkkakas fejét, és különválasztva a fejét és a 
törzsét elássák a szemétdombon, megnyugszik a környék. Másnap Velezné 
jóslata szerint eleredt az eső, ami annyit jelentett, hogy a gonosz szellemek 
elsiratták az elpusztított lidércet. Az emberi tér bizonyos időszakokban, idő
szünetekben válik csak természetfeletti, mitikus térré, ilyen idöszünet a Luca 
és a karácsony közötti periódus is. A lidérc fényjelenség formájában való 
megjelenésére karácsony táján is volt példa. A tér ismét a lent-fent biná
ris oppozíció alapján tagolódik egy emberi és egy mitikus (háztető) térfélre. 
Velezné két-három kis lángot látott a Mozdonyvezető háza felett Kiderült, 
hogy késő ősszel a Mozdonyvezetőhöz ismét három kendermagos csirke jött 
be a temetőből. Ezeket a betlehemezö gyerekek viszik haza és mentik meg a 
baltacsapástól. Az olvasó a természetfölötti eseményekre nem kap racioná
lis, logikus magyarázatot.
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DEPICTED SZENTTAMÁS -  
THE “CAPITAL” OF NÁNDOR GION’S OEUVRE

In Nándor Gion’s textual world Szenttamás, his native town, alsó func- 
tions as an intertextual bond. This paper, which focuses on the issue of Szent
tamás, takes all the stories by Gion intő account which take piacé in this 
town basing the study on the perspectives of geographic novels, topographic
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descriptions and localization points. It attaches symbolic meanings to the 
spatial elements of the novels, draws a system of relations among the char
acters and the way the elements of local history, culture, folklore and mytho
logical folklore are built into Gion’s works. Personal and generational events 
become verbalized through the act of writing, and the decomposed recollec
tions of his youth become part of his fiction. One can extrapolate from the 
segments of generational memory the models of Gion’s works, and the his
tory of his works becomes enriched by new data.

Keywords: hipertextual net, local context, decomposed recollections, 
models, spatial metaphors.
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Az irodalmi szövegek szinte mindegyikében megtalálható az emóció explicit vagy implicit 
formája. Az emóciók szövegbeli jelenléte számos olyan helyzetet generál, amelyeknél az érze
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zelmek kapcsán kihatással vannak az identitás módosulására, a szereplők közti távolság válto
zására, az intimitás különféle megnyilvánulásaira, illetve az önrellexiv gesztusokra.
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rendszer, distancia, önreflexivitás.

Heller Ágnes meghatározása szerint (HELLER 2009: 97) orientációs ér
zés minden igen-érzés és nem-érzés az élet összes vonatkozásaiban: a cselek
vésben, a gondolkozásban, a megítélésben. Hátterükben az egyén ösztönei
nek leépülése húzódik meg. Az érzelmeknek ehhez a csoportjához sorolható 
emocionális alakzatok kizárólag a szélesebb értelemben vett közösségbeli 
érintkezések során, illetve a Másikkal történő interszubjektív viszonyrend- 
szerekben, az identitások közötti kapcsolatlétesítések nyomán jönnek létre, 
ugyanis kialakulásukhoz az Énen kívüli tapasztalatok szükségesek. Az ori
entációs érzések az intimitás szférájának azon megnyilvánulási területéhez 
tartoznak, amelyet Richard Sennett az emberi kapcsolatok látomásának és 
egyfajta elvárásának a terepeként határoz meg: „Az emberi tapasztalatvilág 
olyan lokalizálása ez, amelyben annak van a legnagyobb jelentősége, ami
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közel áll a közvetlen életkörülményekhez” (SENNETT 1998: 362). így az 
orientációs érzések más-más szegmense kerül előtérbe attól függően, milyen 
távolság van az én és az érzelmet kiváltó két szubjektum között. A létező 
legnagyobb távolság az Én és a Másik között akkor keletkezhet, amikor nem 
létesül direkt kapcsolat, hanem a mediátorként működő harmadik fél indiiekt 
módon hoz létre relációt az érintettek között. Ezzel az esettel találkozunk 
Esterházy Estijében, ahol a viszonyba állítást, tehát az orientációs érzel
met kiváltó szituációt nem a főhős, hanem a harmadik személyű narrátor 
teremti meg. A Dorrith Cohn által pszicho-narrációnak nevezett elbeszélői 
technika a narratológiai kutatásokban föltüntetett változatos narrációs eljá
rások mellett az identitást tudati konstrukcióinak tudósító jellegű, vagy akár 
a vizualitás határmezsgyéjét súroló fölvázolásra is alkalmas (COHN 1996: 
93). Az Én (vagyis a főhős) és a Másik (jelen esetben Haydn, vagyis az ő ) 
kétosztatú rendszere itt háromtagúvá válik. Az orientációs érzésnek alapul 
szolgáló tapasztalat nem a két, a szövegben foglaltatott identitás, hanem a 
főhős és a narrátor között konstituálódik: „Esti Kornél ebben hasonlított 
Haydnhoz, nem háborgott a sorsát illetően, volt ugyan kellő önbecsülése, 
ám nem foglalkoztatta, hogy igazságos-e a világ” (ESTERHÁZY 2010:11). 
A fenti példa sajátos hozadéka egy olyan fokú nyelvi játékosság, az irónia 
és a vagylagosság kifejeződése, amely az érzés alapjául szolgáló háttéris
mereteket önmagukba visszaforgatva az igen-érzés és a nem-érzés ellentété
ben kialakuló bináris oppozíció egyidejű összeolvadását, illetve szétválását 
eredményezi. Az orientációs érzés jelentésének nyelvi játékossággal történő 
kioltásával máshol is találkozhatunk az Esterházy-szövegben: „Estinek nem 
volt érzéke a fájdalomhoz, a világ fájdalmához. Áz emberi fájdalomhoz volt 
érzéke. De világított valami gyerekes bizodalom benne, már-már a durvasá
gig menően, az érzéketlenségig” (ESTERHÁZY 2010:75).

Már pusztán a Másik jelenléte, a róla való tudás is elegendő ahhoz, hogy 
érzelmek alakuljanak ki: „Megérezte, nincs egyedül. Ez jó, nagyon jó” 
(DARVASI2010: 575). A szubjektum a viszonyrendszer fölszámolására tesz 
kísérletet akkor, amikor elfordul a Másiktól. Utóbbi eset a távolságok figyel
men kívül hagyását, a distanciafogalom inadekváttá tételét vonja maga után. 
Az orientációs érzések egy része azt mutatta, hogy a megszokottnál nagyobb 
distancia képződhet egy adott intézményrendszer -  esetünkben a család -  ala
nyai között, ha a rendszer tényezőinek egymáshoz való viszonya átértelmező
dik, új kontextusba helyeződik. Ehhez hasonló az a lehetőség, amikor az egyén 
Másikhoz mért távolsága egy harmadik elemhez való distanciájuk által értel
mezhető. Az érzelmi viszonyrendszerben létező távolságok következő formá
ja az Én és a Másik között valamiféle intézményrendszer (gondolok itt első
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sorban a családra és a szerelem, illetve az utálat „intézményére”) által kijelölt 
distancia. Az orientációs érzések jelentősége párhuzamosan nő az identitások 
közötti érintkezés szélesedésével, vagyis új kognitív információk befogadásá
val. így Kukorelly Endre szövegében az orientációs érzés az elvárásnak való 
nem megfelelés tudatosodása által tört felszínre: „Igazából ő nem érdemelné 
meg Kittyt, gondolja néha, ilyenkor érez némi lelkifurdalást is, jó, ha már így 
alakult, ördögbe is, inkább ez a nagy mamlasz kapja meg, mint más, az a bosz- 
szantóan jóképű, alacsony katonatiszt” (KUKORELLY 2009: 12).

A kortárs magyar regényekben follelhető interszubjektív kapcsolatokban 
jobbára egyik fél sem helyezhető egyfajta omnipotens, a másikról örök érvé
nyű, tiszta és félreérthetetlen tudással rendelkező mindentudói pozícióba. Eh
hez híven az orientációs érzésformátumok sincsenek alátámasztva megdönt
hetetlen érvekkel, és azok értelmezésében is döntő szerepet kap az identitás. 
Az általa elvégzett munka segítségével töltődik fel jelentéssel az adott érze
lem. Az identitások közötti érzelmi teret átívelő távolság fontos szerepet tölt 
be az érzelem milyenségének meghatározásában, ugyanis „minél közelebb 
kerülnek egymáshoz az emberek, kapcsolataik annál kevésbé barátiak, annál 
fájdalmasabbak, annál »testvérgyilkosabb« jellegűek lesznek” (SENNETH 
1998: 362). Az orientációs érzések által generált hozadék lehet az érzelmi 
világ kitágulása, az identitások közeledése, az addigi merevségként ható) 
normatívumok háttérbe szorulása: „Anya és lánya az ilyen utakon kerültek a 
legközelebb egymáshoz. Mint akik szövetséget kötnek, nem kellett beszélni, 
szavakat próbálgatni, nem kellett parancsolni, engedelmeskedni” (DARVASI 
2010: 35). Az érzelem mélységével a szubjektum az Én és a Másik közötti 
távolság növekedése, az interszubjektív viszonyrendszer lazulása által szem
besül: „Jobban kívánom Kamillát, mikor nem vagyunk együtt” (GARACZI 
2009: 19). Az identitásban fölmerülhet az igény a teljességre, a lehető leg
szélesebb értelemben vett tapasztalatszerzésre. Az orientációs érzések ezen 
világlátás, megismerési szándék hordozóiként jelentkezhetnek. Az identitás 
értelmezésének leszűkülése, a világ sémákon keresztül való vizsgálata által az 
orientációs érzések a külvilág, az identitások közötti különbségek figyelmen 
kívül hagyásához, egyfajta progresszív módon sematizáló sztereotípiához ve
zethetnek: „A fiúk rosszak. Vadulnak, mint az állatok. Vadállat. A lányok szé
pek. Szelíd, nem üvöltözik, csöndes, illatos” (KUKORELLY 2009: 244).

Az önkonstitúció közegében az identitásnak számára idegen értelmi alak
zatok megjelenésével is számolnia kell -  mondja Husserl nyomán Deczki 
Sarolta (DECZKI 2009: 442). Az orientációs érzések tudatosulása folyamán 
különféle módosulási folyamatok játszódhatnak le az identitásban. Ennek 
egyik változata a szubjektum önmagáról alkotott képének megváltozásán ke
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resztül érhető tetten: „Nehezen barátkozott meg az orrával, de azután hamar 
megbarátkozott” (ESTERHÁZY 2010: 224). Egy másik esetben a szubjek
tum karakterének valamely alkotóeleme a jelenből a múltba kerül, vagyis 
az önidentifikáció egyik szegmenséből idegenségtapasztalattá, poszthelyzet 
érzését keltő tényezővé válik.. Ezek az érzések gyengébb, illetve hevesebb 
intenzitású Én-idegenség kiváltói lehetnek. Az ilyen esetek kísérőjelensége 
egy másik érzelem megjelenése. A tudatosulás mellékterméke nemcsak az 
idegenségtapasztalat megjelenése lehet. Az orientációs érzés leülepedése az 
identitásban olyan zavart kelthet annak érzelemháztartásában, amelyet cél
szerűnek látok az önértési dezorientáció fogalmával jelölni: „Már nem tu
dom, hogy szerelmes vagyok-e, szégyellem magam, nem tudom, hogy amit 
érzek, szenvedély vagy étvágy” (GARACZI 2010: 24). A Garaczi László 
Arc és hátraarc című regényéből származó példa rendhagyó abban az érte
lemben, hogy -  a más jellegű érzelem megjelenése mellett -  az utolsó két 
tárgyalt jelenség, tehát a dezorientáció és az idegenségtapasztalat egyszerre 
jelenik meg benne.

A tárgyalt érzelmek a szubjektum múlthoz való viszonyulását, a megélt 
tapasztalatok identitásba való beépülését is magukkal hozhatják. Az orien
tációs érzések következő csoportjához azokat sorolom, amelyeket a kate
góriába tartozó érzésekhez hasonlóan interszubjektív helyzetben szerzett 
tapasztalat keltett életre, ám az általam vizsgált textusokban az én önmagára 
való reflektálásában, a szubjektum önmegtapasztalásában játszanak szere
pet: „Azt kellett látnia, hogy valójában öt, egyedül őt csalták meg, mindenki 
megcsalta, aki közel állt hozzá» és akiket olykor maga is becsapott könnyű és 
ártatlan játékokkal” (DARVASI2010; 101). A szubjektum énképét az emlé
kezet keltette aspektusok nagyban befolyásolhatják. Ha az emlékezés olyan 
feladat elé állítja az ént, amelyet nem képes megoldani, illetve képtelen el
fogadni, akkor külső segítség nélkül kötélén lesz feldolgozni az önképén 
keletkezett sebet: „akit úgy irányít az emlék, hogy nem képes azt megszelídí
teni [...] az ilyen embert természetesen szánni és segíteni kell, mert akaratán 
kívül végtelen szorongásra, .esetleg őrültre ítéli magát” (TODOROV 2003: 
29). Az ide tartozó érzelmeknél gyakori -  ám természetesen nem szükség- 
szerű -  eset, hogy az identitás önmagára vonatkozó veszteségtapasztalattal 
szembesül: „Biztos nem tetszem neki, nem vesz észre, nem is lát, ugyan 
micsoda tessen ki belőlem, jobb, ha elmegyek onnan” (KUKORELLY 2009: 
58). Kukorellynél egy újabb érdekes jelenséget is észrevehetőnk: az Ezer és 
3 főhősének az orientációs, érzésből fakadó veszteségtapasztalata nem ön
magára, hanem a viszonyrendszer másik alanyára vonatkozik: „Találkozunk 
néhány év múlva, fél évvel később, nem érzek semmit, nem kívánom, nem
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akarom megbaszni, meg is szeppenek tőle, ne legyen már muszáj, úristen, 
megbasznom puszta előzékenységből” (KUKORELLY 2009: 68). Az első 
személyű narrátor a fenti példában rövid időre azonosul múltbeli énjével, és 
egy időre feladja az időbeli rálátás szülte tudását és előnyét (COHN 1996: 
132). A belehelyezkedés az érzelem megértését szeretné elősegíteni, ám nem 
vezet eredményre. Az interperszonális viszonyrendszerekben az igen-érzés 
és a nem-érzés kvalifikáló, értékelő oldallal párosul. Ezekben a relációkban 
az érzelmet hordozó fél számára az alárendelt szerepe rendeltetett. Önmeg
határozó jegyei a Másikéihoz hasonlítva háttérbe szorulnak, ebből pedig az 
alulmaradás érzete alakul ki: „Nem, nem akarok olyan lenni, mint az anyám, 
mondta Klára, amikor hallotta az ajtó csukódását” (DARVASI 2010: 63). 
A vizsgált szövegekben található orientációs érzések egy csoportjánál nem 
lehet egyértelműen megállapítani, kivel lép kapcsolatba az adott identitás, 
vagyis ki áll a reláció másik pólusán.

Az orientációs érzések kategóriáján belül Heller Ágnes tipológiájában 
külön kategóriaként szerepelnek az orientációs érzelmek (HELLER 2009: 
103-106). Az ide tartozó emóciók az orientációs érzésekhez hasonlóan az 
identitások közötti kapcsolatlétesítések nyomán jönnek létre, és ezek hátte
rében is az egyén ösztöneinek leépülése húzódik meg. Lényeges különbség 
azonban, hogy az utóbbi érzelmek nem érzéstörténések, hanem érzésdisz
pozíciók: „Két hosszú korty a vodkából, aztán megfogom, és kitépem. Tele 
vagyok gyűlölettel” (GARACZI 2009: 158). Ezek az érzelmek az érzéstör
ténések kiváltói lehetnek, és mindegyikhez mindenkor meghatározott maga
tartásformajárul. Az orientációs érzelmek külön témakörként való kezelése 
mellett az ide tartozó érzelmek gyakorisága és az interperszonális kapcsola
tokban betöltött szerepe miatt döntöttem. Az orientációs érzelmekhez ugyan
is -  az adott érzelem intenzitásától függetlenül -  a szeretet és a gyűlölet 
fogalma által leírható érzelmeket soroljuk. Az orientációs érzelmek egyben 
a Másikhoz, az egyénen kívül lévőhöz társítható viszonyfogalmak. Az érzel
met birtokló identitás világhoz való viszonyulási rendszerének kódjait ezen 
érzelmek ismeretében válogatja meg: „Hogy a gyűlölet szórakoztat is, erre 
még nem gondolt” (DARVASI 2010: 257).

Ha az identitás nem rendelkezik ilyen irányú tapasztalatokkal, problé
mát jelenthet számára a többiekkel folytatott mindennapi érintkezés. Ennek 
okai a pillanatnyi érzelmi dezorientációban és az emlékezés keltette asszo
ciációláncban keresendő. Tzvetan Todorov emlékezet és igazságszolgáltatás 
viszonyáról fogalmazta meg azon tételét, amely szerint az ítélethozatal -  le
gyen szó pozitív vagy negatív ítéletről — egyfajta konnexivitást teremt meg 
a sérelmet átélt múltbeli én és a jelenben emlékező és érző énkonstrukció
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között: „felidézem a tett okait és következményeit, megtalálom és elítélem 
mindazokat az embereket, akiket kapcsolatba hozhatok szenvedésem eredeti 
okozójával -  így folytonosságét teremtek aközött, aki voltam és aki ma va
gyok” (TODOROV 2003: 27). Áz orientációs érzelitfek az emlékezés és az 
emóciók interperszonális vettlleténCk egybekapcsolása révén a személyközi 
viszonyrendszerekben való tájékozódást segítő/lehetövé tevő elemekként 
határozhatók meg: „Nem adom, suttogta a cigány, gyűlölet öntötte el a lel
két. Nem a vele szemben ülő férfit gyűlölte, hanem a kiszolgáltatottságát” 
(DARVASI 2010: 279). Az Esteifaázytól vett példában maga a szereplő is 
tudatában van ennek, s az adott emóció ismeretlenségét érzelmi hiányosság
ként definiálja: „...eddig még soha senkit nem gyűlölt, amit nem tekintett 
erénynek, sőt inkább valamiféle hiányosságnak, mintha nem volna elég kö
vetkezetes, mintha maszatolna, ahelyett, hogy Őszintén vállalná ember vol
tának korhadt korlátait” (ESTERHÁZY 2010:249). Az előbbi megállapítást 
a szubjektumok egymás közötti kapcsolataira értve elmondhatjuk, hogy az 
identitás az orientációs érzelmeken keresztül hajtja végre a Másikhoz való 
pozicionálását: „Tekintetéből nem lehetett megállapítani, engem vagy a ka
viárt gyűlöli-e jobban” (ESTERHÁZY 2010: 345). Az orientációs érzelmek 
esetében az érzelemhordozó és az emóció egymáshoz viszonyított helyzeté
vel is számolni kell. Az orientációs érzés és a szubjektum-reláció kettőséből 
leggyakrabban az első, tehát az emóció vetül előtérbe, mégpedig oly mó
don, hogy a textusban háttérbe taszítja a hordozót. Ellentétes helyzetben a 
szubjektum fölülkerekedik az érzelmi tölteten. Ez a jelenség leggyakrabban 
azokban a példákban érhető tetten, amelyekben az identitás bizonyos vonat
kozások miatt nem önmagán keresztül, hanem idegen közegen át értelmezi 
az érzést: „Talán beleszeretett abba a persZónába, beleszerethet, ha még csó- 
kolózott is vele, gondolja, és a gyerekeire gondol, és egyáltalán nem a gyere
keire gondol, hanem magára gondol” (KUKORELLY 2010:86).

Az érzésdiszpozíció egyik konstituáló eleme az időbeli tartósság: „Alvás 
közben kést fogott a bal kezében, jobbjában pedig édes répagyökeret tartott, 
amiből gyakran harapott, mert gyűlölte a keserű álmokat” (DARVASI 2010: 
178). Kukorelly Endre regényének főhőse mindiá valamilyen okból fölülhe- 
lyeződne ezen a kritériumon, és sok szempontból nem simul be az érzelmek 
hagyományos rendszerébe. A regény szubjektuma esetében mintha hatályon 
kívül helyeződne az érzelemhez járuló időbeli petnianencia. Hasonlóra fi
gyelhettük fel Esterházy Egrijében is, ahol az érzelem adaptációja révén fel
számolódik a múlt és á jelen között húzódó intervallum: „Tíz évvel ezelőtt 
nem mondtam volna, de most mondom: egyre kevésbé szeretek nyilvánosan 
értelmes ember módjára beszélni, értelmiségiként megnyilvánulni” (ESTER-
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HÁZY 2010: 354). A Kukorelly-szöveg szubjektumának másik érdekessége 
az, hogy képes rögzíteni az orientációs érzelem felszínre törésének a pillana
tát: „Nem azonnal jövök rá arra, hogy szerelmes vagyok. Mielőtt le nem sze
dem róla a bugyiját, semmiképp” (KÜKORELLY 2009: 64). A narráció során 
bizonyos esetekben az én-elbeszélő olyan helyzetbe kerülhet, amikor önrep
rezentációs eljárásként saját maga pozícionálja, pontosabban differenciálja a 
másik iránt érzett emócióját: „Szeretem a citromfagyit a Szalay cukrászdában, 
és szeretem anyát és apát, de ez a két szeretem nem ugyanaz” (GARACZI 
2010: 8); „Az apád vagyok! Bírd ki, hogy így szeretlek! Anyád is szeret, de 
ő máshogyan szeret” (DARVASI 2010: 14). Ebben az eljárásban immanen
sen benne foglaltatik maga az emóció, az érzés hordozójának viszonyulása a 
másikhoz, valamint ezen viszonyulás intenzitása is. A fentihez hasonló első 
személyű szövegek tapasztaló énjét bemutató narrátora széles perspektívával 
bír az én pillanatnyi és jövőbeli formája között (COHN 1996: 106).

Az orientációs érzelmek újabb érzelmek indikátoraiként is megjelenhet
nek. Az alábbinak két válfaja is lehetséges. Az elsőben az érzelem elsődleges 
hordozójában, a szubjektumban alakul ki a kísérőérzés, a Darvasi-szövegből 
vett példánál orientációs érzés: „Hazudsz, hazudsz, hazudsz!, sziszegte a 
lány, most gyűlölte az apját, és jó volt, hogy gyűlölheti” (DARVASI 2010: 
57). A másik írásmódnál a szubjektum érzelme egy másik identitásban -  az 
Estiben ez az identitás megegyezik a mesélővei -  vált ki emocionális hatást: 
„De ez így talán méltánytalan is, inkább tehát úgy mondanám, Esti szeretett 
az életről mint olyanról értekezni, és én ettől a falra mentem” (ESTERHÁZY 
2010: 49). A Virágzabálókból vett másik példa a félelememóció orientáci
ós érzelembe való tranzícióját mutatja be. Ekkor az érzéshordozó szubjek
tumban a másikkal létesített viszonyrendszerben bekövetkezett változások 
hatására „érzelemeltolódás” játszódik le. A metamorfózis kiváltó oka a vi
szonyrendszer identitás általi újraértékelése: „Amikor Margit fiatalasszony
ként először maradt magára, [...] csodálkozva figyelte a lelkét elöntő in
dulatot, ahogyan félelme lassan gyűlöletbe fordult” (DARVASI 2010: 45). 
Az indikátorfunkció speciális esetében minden föltétel adott ahhoz, hogy az 
orientációs érzelem ugyanilyen jellegű emóciót ébresszen egy másik identi
tásban: „Azt szeretném, ha a gyermekeim tudnák, utolsó éveimben boldog 
voltam. Hogy örüljenek ennek. Hogy a fájdalom, amelyet nekik okoztam, 
és a fájdalom, amelyet a feleségemnek okoztam, meghozta a gyümölcsét” 
(ESTERHÁZY 2010: 66).



60 Patócs László: A szubjektum érzelmi aspektusai

Kiadások
DARVASI László 2010. Virágzabálók Magvető, Budapest 
ESTERHÁZY Péter 2010. Esti. Magvető, Budapest 
GARACZ1 László 2010. Arc és hátraárc. Magvető, Budapest 
KUKORELLY Endre 2009. Ezer és 3. Kalligram, Pozsony

Irodalom

COHN, Dorrit 1996. Áttetsző tudatok (Cseresnyés Dóra fordítása). In: THOMKA Beáta, 
szerk.: Az Irodalom elméletei II. Janus Pannonius Tudományegyetem, Jelenkor Kiadó, 
Pécs, 210.

DECZKI Sarolta 2009. Az érzékiség dicsérete. = Helikon 3: 436-463.
HELLER Ágnes 2009. Az érzelmek elmélete. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest 
SENNETT, Richard 1998. A közéleti ember bukása. Helikon Kiadó, Budapest 
TODOROV, Tzvetan 2003. Az emlékezet hasznáról és káráról (Lenkei Júlia fordítása). Nap

világ Kiadó, Budapest

EMOTIONAL ASPECTS OF THE SUBJECT
Emotionality and interpersonal relations in contemporary 
Hungarian literature

Explicit or implicit forms of emotions can be found in just about every 
literary text. The presence of emotions in a text generates a number of situ
ations in which the emotion presents a kind of basis from where one can ap
proach the relations among the entities. A significant part of the emotions are 
consequences of experiences gained in intersubjective situations: therefore 
tire issue of the rearrangement of the emotional network emerging among 
the characters was given a highly pronounced role in the research conducted 
on the contemporary Hungarian literary corpus used in this study. The paper 
wishes to highlight some of the phenomena which through orientation feel
ings and orientation emotions affect the modification of identity, the changes 
in the distances between the characters, various manifestations of intimacy 
and self-reflexive gestures.

Keywords: emotion poetry, orientation feeling, orientation emotion, in
tersubjective system of relations, distance, self-reflexivity.
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A TENGERI KAGYLÓ CÍMŰ REGÉNYÉBEN*

Elements o f the Yahvist Myth o f Creation in the Szinbád Stories by
Gyula Krúdy and in Ottó Tolnai’s Növel „A kis tengeri kagyló’’

A szerző tanulmányában a Northrop Frye-féle mítoszkritika szempontrendszerével közelíti 
meg Krúdy Gyula Szindbád-ciklusának néhány elbeszélését. Az elemzés során megmutatko
zik, hogy a tízes években keletkezett Szindbád-történetek egészének tárgya, a nemi egyesülés 
elsődleges érdek. A szerző megállapítja, hogy noha a novellákban az egyesülés képei ajahvista 
teremtésmítosznak megfelelően a női testet a kerttel azonosítják, a novellák világállapota a 
mítosz romantika utáni állapotának felel meg. Szindbád világában a nemi egyesülés sohasem 
az eredendő egységet állítja helyre, hanem sajátos, gnosztikus jellegű tudást eredményez.

Kulcsszavak: Northrop Frye, mítoszkritika, jahvista teremtésmítosz, a nemi egyesülés elsőd
leges érdeke, kert, Tolnai Ottó regénye.

Northrop Fiye, a mítoszkritikai módszer megalkotója úgy látja, a míto- 
szi örökség oly mértékben meghatározza az irodalmi jelentésalkotást, hogy 
az összehasonlító mitológia „központi és legfontosabb területéinek (FRYE 
1997: 9) az irodalmat kell tartanunk.

Frye szerint a mítoszok minden esetben elsődleges emberi érdekeket fe
jeznek ki. A bibliai „bővelkedő élet” fogalma négy elemi érdeket foglal össze: 
az ételhez és az italhoz; a szexualitáshoz; az alapvető tulajdonhoz és a moz
gás szabadságához fűződő érdeket (FRYE 2007: 71).2 A szexualitás érdekét

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú 
projektumának keretében készült.

2 Frye szerint az irodalom nem veszi figyelembe a társadalmi ideológiákban meghirdetett 
másodlagos emberi érdekeket, melyek közé például „a hazafias és egyéb kötődésekhez

mailto:csilla.utasi@gmail.com


Utasi Csilla: Ajahvista teremtésmitosz elemei Krúdy...

a Szentírásban az ún. jahvista teremtéstörténet fogalmazza meg. Az édenkert 
ajahvista teremtésmítoszba egy régebbi anyaistennő inkamációjaként került 
bele, egy olyan istennőként, aki minden évben, az alvilágban töltött időszaka 
során, megújítja szüzességét. Ádám számára Szimbolikus értelemben Éva 
azt jelenti, amit korábban a kert jelentett a számára. A hagyományosan Sa
lamon királynak tulajdonított Énekek énekében enyhén módosul a történet 
jelentése: itt a király saját termékeny földjével köt szimbolikus házasságot. 
Utóbb: „Miután az izraeliták történetéből eltűnték a királyok, a kiteijesztés 
még tovább finomult, a vers a zsidó látomás szerint immár Jehova szeretetét 
jelképezte a nőként megszemélyesített Sekinája vagy jelenléte iránt, melybe 
maga Izráél is beletartozik [...]. A lényegében véve azonos keresztény fel
fogásban a költemény szimbolikusan leírja Krisztus szerelmét a népe vagy 
egyháza iránt. Mivel a kereszténység kezdetben városi vallás volt, a termé
keny föld képei nem kapnak kiemelkedő szerepet, de a Jelenések könyve 
végén, miután az Új Jeruzsálem mint menyasszony alászáll (21,2), azonmód 
helyreállíttatik az élet fája és vize (22,1)” (FRYE 1997:247).3

Frye meggyőződése szerint az európai kultúra nagy ismeretelméleti meg
rázkódtatásai nem eredményeztek új mítoszt, csupán átalakították a meglévő 
mítosz szerkezetét. Míg a keresztény kegyelem az isteni szeretet vagy agapé 
műve, állítja Frye, addig a romantika mozgalmával megélénkülnek a keresz
tény századokban elfojtott pogány istenek: Erósz, Dionüszosz és Magna Ma
ter. A romantika számára erósz a legfontosabb: „a romantikus megváltó mí
toszok [...] erószra, az ember szexuális ösztönében gyökerező szeretetre he
lyezik a hangsúlyt” (FRYE 1983:20). Mario Praz The Romcmtic Agony című

való hűség, a vallásos hit, az osztály-hovatartozásból következő szemlélet és magatartás” 
(FRYE 1997:70) tartozik.

3 Ajahvista teremtésmitosz kizárólag a bűnbeesésről emlékezik meg, a világtengely, az axis 
mundi mentén fölfelé haladó mozgás lehetőségét nem veti fel. A szerelemnek a bibliában 
nem létezik olyan létrája, mint amilyen a Szentirás másik teremtésmítoszához, az ún. papi 
elbeszéléshez kapcsolódó történetben Jákób lajtorjája. Ajahvista teremtéstörténet újszövet
ségi tipológiai párhuzamai az alábbi módon beszélnek a megváltás irányában haladó moz
gásról: „Pál szerint Krisztus második Ádám, a hagyományos keresztény felfogásban pedig 
Szűz Mária a második Éva, aki életet adva a megváltónak, elhozza az ember megváltását, 
az emberi teremtmények élén megy a mennybe, ezzel beteljesíti az ember mint nó megvál
tását és megalapozza az Újszövetség szexuális szimbolikáját, amelyben egyedül Krisztus 
a férfi, a megváltott Jeruzsálem teste vagy társadalma, a közösség, amelyben minden lélek 
-  testileg legyen akár férfi, akár nö -  pedig jelképesen nó” (FRYE 1997c 241). A keresztény 
századok ideológiája éppen abból az okból igyekezett minden lelki mozzanatot elvmini a 
testi kapcsolatból, mert az Újszövetség szimbolikájában alapvetően a szublimálatlan nemi 
egyesülésről van szó.
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könyvében a 19. század irodalmát egységként szemléli, amelyet az „erotikus 
szenzibilitás” megnövekedett szerepe strukturál (PRAZ 1970). A romantika 
mozgalmával az irodalmi művekben a világberendezés középkori modelljé
nek mintájára új négyesség kezd kibontakozni. Legfelső szintjén a holt vagy 
mechanikus űr, második szintjén az igazságtalanságokat és képtelenségeket 
magába építő, ám pozitív eredményeket is elérő civilizáció helyezkedik el, a 
harmadik szinten a hatalom alávetett, elhanyagolt, a civilizációból veszélye
sen kizárt eleme, a negyedik szinten pedig: „Az azonosság pontja, ahonnan 
az emberi teremtés és a képzelőerő kiindul, és amelyet gyakran a föld vagy a 
tenger mélye, például Atlantisz jelképez” (FRYE 1997: 306).

Az eredendő azonosságnak a legalsó szintre kerülésével megnövekszik a 
teremtő alászállások jelentősége. A katabásziszok végrehajtói az álomnak, a 
képzeletnek, a gyerekkornak (az anyaméhben töltött időszaknak) a halálnál 
és a pokolnál mélyebb rétegeibe ereszkednek alá.

A romantika világmodelljének szintjei nélkülözik a keresztény hierarchia 
morális egyértelműségét. Az új világrendnek mind a négy szintje egyaránt 
viselhet eszményi vagy démonikus jegyeket. A tudományos gondolkodás az 
eget a természethez asszimilálta, az elidegenedett, mechanikus űrképzetei 
mellett azonban olykor feltűnnek az ég régebbi, ideális konnotációi is. A ro
mantikus gondolkodásban a hajdankor felértékelődését az egész civilizáció 
korrupt és perverz voltának belátása ellensúlyozza. A világszintek morális 
kétértékűségét jelzi, hogy az anyatermészet nemcsak jótékony tanító, hanem 
vérszomjas óriásnő alakjában is mutatkozik (FRYE 1983: 29).

A romantika különös vonzódása a sötétség minőségéhez Frye szerint azzal 
magyarázható, hogy bár a romantikus irodalmi konvencióban is föllelhető a 
paradicsomnak mint magaslati pontnak, hegytetőnek a toposza, a romantikus 
identitás iránya elsősorban mégis a lefelé és a befelé iránya. A lefelé irány 
őriz még valamit a keresztény pokol démoni jellegéből. Az ember eredendő 
identitása vagy a természet és az ember végső, közös valóságával: Istennel, 
vagy az amorális természettel való egyesülésben áll helyre. Az egység létre
hozására a nagy ember hivatott, akinek morális kétértelműségéhez tartozik, 
hogy egyaránt lehet megváltóvá és megsemmisítő démonná. Az identitás he
lye a halálban van, ezért a végső egység pontját sem hagyja érintetlenül a 
kétely: a halál vagy a tapasztalataink szerinti végső megsemmisülés, vagy a 
legteljesebb belépés az életbe.
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A Szindbád-történetek mítoszi jegyei
Krúdy Gyulának a huszadik század tízes éveiben keletkezett Szindbád- 

történeteinek tárgya: a nemi egyesülés elsődleges érdek. Bár a Szindbád- 
novellákban az egyesülés képei a jahvista teremtésmítosznak megfelelően a 
női testet a kerttel azonosítják, a novellák világállapota a romantika mítosz- 
fordulata utáni állapotnak felel meg.

A Szindbád második útjában a főhős keresésének irányát az elbeszélő a 
következőképpen határozza meg: „így múlott Szindbádnak, a hajósnak az 
élete, amíg végre elérkezett ahhoz az időszakhoz, midőn sem a jelen, sem 
a jövő már nem izgatta gondolkozásra, álmodozásra, hanem a múlt, a régen 
elmúlt ifjúsága. Mint a messzi tengereket bejárt hajós, nem találván többé 
ismeretlen országokat: kifeszíti vitorláját, hogy hazájába visszatéijen -  úgy 
indult el Szindbád keresni az ifjúkori emlékeit. Mintha új és ismeretlen érzé
seket keresne...” (37-38).

A ciklus legkitüntetettebb képe a női testet a kerttel azonosítja. Szindbád 
a második novellában újra azonaz úton jár, melyen egykor szerelme, Irma 
házát közelítette meg titkos látogatásakor: „Furcsa, hogy semmi sem válto
zott azóta. A gyep, melyre lép, éppen olyan selymes és neszfogó, mint akkor 
volt” (40). Irma egykor a kerti kapunál várta, mintegy a kert kezdeténél, s 
ez jelzi a szövegben, hogy az egész kert Irma testével azonos. A Női arckép 
a kisvárosban című elbeszélésben Szindbád ifjúkora „egyik szent és érin
tetlen” szerelmét, Lenkét keresi föl, aki immár egy körorvos felesége. Az 
utcában „a cseresznyefák és a szilvafák csodálatos köntösben álltak a ker
tekben, a szél meghintázta a virágos gallyakat, amelyeken bizonyára fehér 
kis tündérleányok foglaltak helyet ez időben. Piros kerítés mögött, egy nagy 
nyárfa szomszédságában zöldfedelü ház állott. [...] A kerti kavics ropogott 
a lába alatt, rend és tisztaság mindenfelé. A nagy nyárfa alatt támlás pad, 
előtte földbeásott asztal, mint a regényekben”(46). Az álombéli lovag című 
elbeszélésben a mentorai biztatására H. Galamb Irmához, a színésznőhöz 
bemászni készülő ifjú Szindbádot a következő látvány fogadja, mint a testi 
egyesülés nyílt ígérete: „A kert végében volt a nyitott ablak, alig emberma- 
gasságnyira, és mint K. Nagy Sámuel előre megjósolta, csupán egy rózsa
színű csipkefüggöny lengett az ablakon. A függönyön csillagalakú figurák 
látszottak, a hajnali derengésben mozogni iátszottak” (87).

A Szindbád titka című elbeszélés alászállásához az elrejtett kincs motívu
ma társul. Szindbád „egy téli estén, egy régi estvén egy országúti csárdában 
üldögélt a Kárpátok között, százezer mérföldnyiré Budapesttől. A hajós elrej
tett kincsek felfedezésére utazott erre a tájra” (100). A romantikus konvenció



Tanulmányok, Újvidék, 2012.45. füzet, 61-69. 65

szerint a kincskeresés kezdő mozzanata egy ismeretlen, titokzatos, zárt körű 
társaságba való bekerülés. Az elbeszélő Szindbád gyerekkorának idejére te
szi a társaságba való bejutás időpontját: „A régi diákköri tervrajz nem hagyta 
Szindbádot nyugodni. Titokzatos gyilkosságok, rablások, támadások jártak a 
fejében, amelyeket gyermekkorában bizonyára elkövetett, csak később elfe
lejtett” (100-101). Szindbád gyerekkorában maga rejtette el a kincset, ebben 
különbözik a kalóztörténetek hőseitől, akik általában a rivális tengeri rabló 
elrejtett kincse után kutatnak. Az emlékezetkihagyás motívuma jelzi a szö
vegben, hogy Szindbád kincskeresése valójában alászállás.

Az útszéli vendégfogadóban „Szindbád régen érzett jókedvvel bámult ki 
a vasrostélyos ablakon a havas és árva kertbe”. A kert a következő bekezdés
ben Fánival azonosul: „a leány már jött is a borral. Az üveg harmatos volt a 
hidegtől, és a bor olyan pirosán csillant meg a pohárban, mintha éppen most 
fogták volna fel egy országúton leszúrt vándorló szívéből.

-  Olyan piros, mint amilyen a maga vére lehet -  mondta Szindbád a po
harat az ajkához emelintve.” Szindbád szavai nyomán a lány alakjához az 
áldozatiság más konnotációja tapad, mint a vándor alakjához. Fáni vére, a 
vándorlóéval ellentétben, láthatatlan, csupán Szindbád társítja vére minősé
gét bőre fehérségéhez. Fáni élő alakjára a vörös és fehér minőség egysége 
vetül. A reneszánsz költői hagyományban és az alkimikus irodalomban a 
fehér királynő és a vörös király szent násza az elsődleges nemi érdek szim
bóluma. Az elbeszélés nem választja külön Szindbád keresésének tárgyát 
és a megtalálás aktusát: a keresett tárgy Fáni (vagy Fáni valamely tulaj
donsága, jegye, sajátsága) volna, de Fáni alakjára azon nyomban a vörös és 
a fehér szín egyidejűsége vetül ki: „Igen, igen, egy kis regényhősnő áll itt 
előtte. Fejlődő kis román, amely talán azzal is végződhetik, hogy Szindbád 
egy kedves, félénk és felejthetetlen leánycsók emlékével távozhat a helyről, 
ahová a piros függönyön át már fehér és piros fényt szórt a söntésben meg
gyújtott lámpa” (102).

„S amint így ült és hallgatózott a külső hóesés hangjaira, egyszerre vala
hol a házban ének hangzott fel. Egy-két elfojtott trilla valamely régi operett
ből. La-la-la... Elhangzott, majd újra visszatért a hang, mintha a szél lóbálná 
az üvegharangot, valamely régi park fáján.

A leány talpas lámpával tért vissza, amelynek fedőjén angyal szálldosott.
-  Maga énekelt olyan gyönyörűen az imént? -  kérdezte.
-A h, dehogy -  felelt Fáni, és gúnyosan, tréfásan biggyesztette a száját.
És furcsán nevetett ekkor.
-  Kismadár -  mondta későbben Szindbád, és ő is nevetett csendesen” 

(104-105).
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A madarak éneklése ösztönös funkció, nem tudatos cselekvés, Fáni ön- 
tudatlanul énekel, ahogy a madarak. Á lány teste Szindbód alábbi képzettár
sításában mezőhöz is hasonló: „Valahogyan úgy érezte, hogy késön jött és 
megbukott Fáninál, a szent szemű páter már learatta a kis mezőcske egyetlen 
terményét, a barna és tfizkelyhü rózsácskát” (107).

A vándorlót a természetben érte halála. Fáni teste a természet kiszol
gáltatott vadona is, a testének és a kertnek az azonosítása az alábbi képben 
végződik be: „A kárpáti hóesésnek hangja van. [...] A mély fenyveserdők, 
néma hegyek és beláthatatlan völgyek között mintha csöndesen aludna egy 
óriásasszony, és halkan, mélyen lélegezne álmában: így hangzik a hóesés, 
amely tenyérnyi darabokban szakad a földre” (105). A természetnek, az alvó 
óriásasszonynak a fehérség a teste. A ciklikus mítoszokban a tél az az idő
szak, amikor az istennő az alvilágban tölti idejét, hogy ott megújítsa szüzes
ségét. A Fáni testével azonosított téli kert a mítoszi ciklusban a szent nászt 
megelőző stádiumként lényeges Szindbád számára. A novella a kert bibliai 
szimbólumát a metaforák makroszerkezetével a romantika mítoszfordulata 
utáni képpel (a természet mint alvó óriásnő) tökéletes egyensúlyba hozza.

A Téli tfrban Szindbád Paulát, a színésznőt keresi föl, aki „álmodozásai
ban jelentkezik neki”. A színésznő „szerepét most egy napfényes kertben 
sétálgatva tanulja, a város végén, ahol valamikor a vártemplom állott, és a 
kastélyból nyergeslábú dámák, elszánt arcú föurak sétáltak alá a városkába. 
[...] Egy domboldalon valóban ott volt a régi kert, most fehér a hótól, mint 
hajdani szüzességével kacérkodó dáma. A fák fösvénykedve rejtik a hó alá 
megritkult gallyaikat, a bokrok kopaszok, koravének, áhítatosan tiszták, és 
a behavazott utakon sűrűn látni a rókák, nyulak és más ártatlan látogatók 
lábanyomait. [...]

Minden csendes, tiszta, szűzies volt, egy öreg vaíjú lomha, fekete szár
nyaival barna árnyként repült el a hó felett.

Szindbád csendesen nézelődött jobbra és balra, a kert néptelen volt, a 
romba dőlt kastély a hó alatt úgy terült el, mint az örök enyészet?* (170—171). 
A kert motívumához tartozik, hogy Szindbád később bibliai metaforával fe
jezi ki kétkedését: Kígyó, kígyó! -  kiáltott magában Szindbád. -  Hazug
kígyó! Ó, hányszor felejtettél el azóta!” (172).

Szindbádkeresésénektáigyatúl van azéletnekmint lassú,feltartózhatatlan, 
a végső megsemmisülésbe tartó pusztulásnak a folyamatán. A holtak a 
Szindbád-novellákban nem folytathatják a keresést, éppen ebből az okból 
vegetálnak haláluk után a föld felszínén. Szindbád kutatásának tátgya túl van 
a biológiai ciklusként felfogott életen -  kutatása folyamata azonban nem. Az 
élet egyetlen pillanata sem hozhatja el a megváltást, az üdvözülést azonban
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mégis kizárólag a szerelmi önkívületben lehet keresni. Northrop Fiye említi 
The Romantic Myth című tanulmányában, hogy az ember szexuális ösztö
nében gyökerező romantikus megváltásmítoszok gnózist eredményeznek. 
Szindbád számára nem létezik tökéletes megismerés, az élet elillanó pillana
tai azért értékelődnek fel a novellákban, mert azt jelzik, hogy Szindbádnak 
meddig sikerült eljutnia a tudásban. A Szindbád álma című novellában 
Szindbád a halála pillanataiban látott víziót követően metamorfózison megy 
át: fagyöngyként -  olvasóként -  ébred újra tudatára. Kiderül, a világbeli tár
gyak legtöbbje újjászületett halott férfi. Szindbád az öreg apáca derekáról 
megszökik, s a bányászná hálószobájába kerül. A bányászná fésűje „tánc
mester volt azelőtt egy pesti külvárosban. [...] A fésű mindjobban ragyogott 
a büszkeségtől, a tükrös szekrény és a selyemhuzatú ágy bosszúságára. [...] 
Az asszony a fésülködés után levetkőzött. Olyan lett, mint egy hófehér álom” 
(143). Az elbeszélések szerint a halál olyan állapot, amelyben alany és tárgy 
különbsége valamelyest felfüggesztődik. A bányásznét nézők a csodálat és 
áhítat teljességét élik meg, hiszen abban a léthelyzetben, amelyben a szemé
lyesség a látás és hallás képességét jelenti csupán, a látvány megpillantása 
a vele való egyesülést is jelenti. A halál lefokozó és korlátozó helyzetének 
előnye, a látással elérhető egyesülés nem a végső egység, amelyet Szindbád 
keres. A halál állapotában még érvénye van az objektum és a szubjektum 
kategóriájának, a végső egyesülésnek pedig, amelyet Szindbád keres, éppen 
az a legfontosabb jegye, hogy megszünteti alany és tárgy különbségét.

A tengeri kagyló mítoszi elemei
Tolnai Ottó A tengeri kagyló című regényének jelentését, a Krúdy-elbe- 

szélésekhez hasonlóan, a jahvista teremtésmítosz alakítja. A két mű közötti 
hasonlóságot azonban elfedi, hogy a cselekményszerkezetük, mind pedig az 
intonációjuk merőben más. A főhős a Szindbád-történetekhez hasonlóan a 
szerző hasonmása, ám egyúttal a mű narrátora is. Tolnai kisregélyébői hiány
zik a romantikus katabászisz és a rejtett kincs utáni kutatás mozzanata: az el
beszélés múlt és jelen különbségének elmosására, felfüggesztésére törekszik. 
Az események és a tárgyi elemek pontosan lokalizáltak térben és időben. A 
huszadik század negyvenes éveinek végén járunk, amikor a történések idején 
az édenkertnek szimbolikusan megfelelő helyszínen, a kanizsai gyógyfürdő 
parkjában tanyázik barátaival. A központi akció, melyet a kora kamaszkor 
pánerotizmusában minden héten megismételnek, Nusika fürdésének megle- 
sése. A park egyik nagy fájának ágairól leselkednek, onnan a női fürdő hetes 
számú termébe látni. Az aranyvégű vetkőzés operációja a következő képben
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csúcsosodik ki: „Vonulását a forró víz felé egy gyönyörű mozzanat szakította 
meg. Az, amikor szép ujjaival megragadta a lépcső mellé szerelt rézrudat. 
Majd felemelte egyik lábát, hogy az arány vízbe helyezze, illetve, hogy előbb 
lábujjaival csak megérintse, leellenőrizze, elég meleg-e. Talán akkor volt a 
legnagyobb távolság a combjai között. És elindult le-, illetve a Víz felé a lép
csőkön, amelyek közül már a második is félig vízben volt. Megállt a kis me
dence közepén. Még mindig felénk fordulva. Akárha megdőlve bennünket a 
melleivel. Majd oldalra, hátrafordult, és belecsúszott az átlátszó aranyba. [...] 
Fanszőre (ezt a kifejezést az idősebb gyerekektől hallottuk, pontosan nem 
tudtuk mi is az, hogy fan...) elválva lebegett, úszott a felszínen. Lábaköze 
így teljesen fedetlen, pontosabban védetten maradt, akárha rózsaszín tengeri 
kagylóba -  tengeri kagylónkba, csacsogott ágyékában a kénes gyógyvíz, a 
forró arany” (46—47) A békebeli rácsos gyerekágyából, bátyjával közös fek
helyéről éppen az Abbázia feliratot viselő, a kredenc sarkán álló nagy tengeri 
kagylóra lát. Ahogyan elmondja, esténként átengedte magát „[a] rózsaszín 
spirál vonzásának, engedtem, húzzon, csavaijon magába, őröljön meg a kel
lemes, angyali húsdaráló, zárjon magába, csapódjon rám örökre a véres pe
remű, akárha vértől csoigó, rózsaszín belsejű gyöngyház” (49).

A náluk sokkal idősebb nagylány közös megszerzésére, birtoklására úgy 
kerülhet sor, hogy pénzt adnak össze, s Tihamért (Dobó Tíhamért) ráveszik, 
agyagból formálja meg Nusika képmását. A megmintázásra a park pavilon
jában kerül sor, a modellt ülést -  a műalkotás születését -  a padlásról, lesből 
figyelik. A narrátor ironikus hangsúlyokkal beszéli el a műveletet, leírása 
a mimészisz-elv bírálata, s ezzel összefüggésben a Pygmalion-mítosz para
frázisa is. A szoborformálást követő éjszakán az elbeszélő hirtelen elemeli 
a kagylót a vitrinről. Az éjszakai pavilonban fölhelyezi a még képlékeny 
agyagmodellbe, a „helyére” illeszti, oda, ahol annak nincs semmije. Az 
immár birtokolt szeméremtest ellenére, a lányszobor továbbra is élettelen 
agyagból és kagylóhéjból van. Az elbeszélőt azonban az juttatja el, emeli át 
a transzcendens gyönyörbe, a szubjektumát feloldó élvezetbe, hogy mind az 
agyagot, mind pedig a kagylót metaforaként fogja föl. Az agyagmodell nem 
szoborként szólítja meg, a jelenetben az irodalmi metaforák válnak kézzel 
fogható tárgyakká: a jelenet téridejében a metafora léte a regénybeli valóság
nál erősebb létezésnek bizonyul.
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ELEMENTS OF THE YAHVIST MYTH OF CREATION 
IN THE SZINBÁD STORIES BY GYULA KRÚDY AND IN 
OTTO TOLNAI’S NOVEL „A TENGERI KAGYLÓ”

The author approaches several of Krúdy’s short stories from the Sinbad- 
cycle using the criteria set by Northrop Fry’s myth criticism. The analysis 
reveals that all of the Sinbad stories written in the nineteen-tens chose the 
primary interest of sexual union as their subject. The author concludes that 
although the depictions of the union identify the female body with a garden 
in complience with the Yahvist myth of creation, the state of the world of 
these novellas corresponds to the state of myths following the time of Ro
manticism. In Sinbad’s world sexual union never restores the original unity, 
yet leads to a specific kind of gnostic knowledge.

Keywords: Northrop Frye, myth criticism, the Yahvist Myth of Creation, 
the primary interest of sexual union, garden, Oto Tolnai’s novel.
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A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS SZERVEZÉSI FORMÁI

Organizational Forms o f Differentiated Instruction and Assessment

A differenciált és az egyéni sajátosságokon alapuló oktatás együttes alkalmazását közös ter
minológiával adaptív oktatásnak nevezhetjük. A differenciált munka alkalmazásához a peda
gógusnak tisztában kell lennie a tanulók képességeivel, előzetes tudásszintjével, rendelkeznie 
kell az egyéni fejlesztés stratégiájával. A tanítás-tanulás folyamán az aktív és kiscsoportos 
tanulás módszerei (az egyéni munka, a tandem, a csoportmunka, a mozaik módszer, az el
lentmondások és viták módszere, valamint a csoportos projektek) jelennek meg. A hatékony 
munka legalább olyan mértékben feltételezi a tehetséges tanulók képességeinek felismerését 
és kibontakoztatását, mint az átlagostól eltérő, magatartási zavarral és tanulási nehézséggel 
küzdő gyerekek kompenzáló, korrigáló fejlesztését. Az iskolai gyakorlatban a szervezési mó
dok váltogatása mellett a szervezési módok szimultán, párhuzamos alkalmazása lehet a legin
kább célravezető oktatási stratégia.

Kulcsszavak: differenciált oktatás, adaptív oktatás, tehetséges tanulók, speciális nevelési 
szükségletű tanulók.

Bevezetés
A közoktatás-politika, a pedagógiai elmélet s ennek következtében a peda

gógiai gyakorlat egyik permanens törekvése az elmúlt időszakban a differen
ciálás, azaz a zárt oktatás körülményei között a tanulók egyéni sajátosságaira 
tekintettel levő fejlesztés, újabban emellett a nyílt oktatás koncepciójában 
vagy a nyílt oktatás elemeit érvényre juttató gyakorlatban a tanulók egyéni 
sajátosságainak megfelelő önvezérelt fejlődés körülményeinek biztosítása. A 
differenciálás alapfeltétele a hatékony egyéni tanulásnak, akár a közös köve
telmények elérésének, akár az optimális önkibontakozásnak a szempontjából
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közelítünk. A differenciálás és az egyéni sajátosságokra való tekintettel szer
vezett egységes oktatás együttes alkalmazása közös terminológiával adaptív 
oktatásnak nevezhető (M. NÁDASI 2007).

Mindenekelőtt a differenciálás eszközrendszerének biztosítása lehet egy 
tantervíró vagy egy tankönyvszerző feladata. Igaz, a valóságos differenciált 
tanulási környezetet a pedagógus fogja megteremteni, de amennyire lehetsé
ges, ezt segíteni kellene tőle független eszközökkel is. Egyre inkább olyan 
tanterveknek és taneszközöknek (köztük tankönyveknek) kellene születniük, 
amelyek a mainál sokkal jobban segítik a pedagógus differenciáló munkáját, 
elsősorban alternatív tartalmak megadásával. Nagyon sok pedagógus első
sorban azért riad vissza a differenciálás valóban nehéz feladatától, mert nin
csenek eszközei, önmagának kell „kitalálnia” az alternatív tananyagokat, az 
alternatív feladatokat, a módszereket, az értékelés alternatív módjait. Ebben 
segíthetnének a tantervek és a taneszközök.

A differenciált munka alkalmazásához a pedagógusnak tisztában kell len
nie a tanulók egyéni képességeivel, előzetes tudásszintjével, rendelkeznie 
kell az egyéni fejlesztés stratégiájával. Ismernie kell a tanulók kognitív és 
tanulási stílusát.

A differenciált oktatás szervezési formái
A tanulókat aktiváló kiscsoportos tanítási formák bevezetésekor érdemes 

bizonyos sorrendet betartani. Az egyéni munkát követően a kiscsoportos 
módszerek alkalmazását az erősen előre strukturált, több szabályozással és 
ellenőrzéssel teli tandemmel kezdjük. Miután a tanulók páros munkában kel
lő gyakorlatra tettek szert, továbbléphetünk és diákcsoportokat képezhetünk, 
majd következhet a mozaik, valamint az ellentmondások és viták módsze
re. Végül elegendő tapasztalatot gyűjtöttek a tanulók ahhoz, hogy azokat a 
(nagyfokú kezdeményezőképességet kívánó) csoportos projektek feladatai
ban integrálják. Az adott fejlődési folyamat során a tanulók felelősségérze
te és társas készségeinek elvárt szintje egyre magasabb lesz (ROEDERS- 
GEFFERTH 2007).

Az egyéni munka során az egyes gyerekek önállóan, egyénileg megol
dandó feladatokat kapnak. Az egyéni munka alkalmazható új ismeretek szer
zése, a korábban tanultak alkalmazása, rögzítése, rendszerezése, értékelése 
érdekében. Az egyéni munkának több fajtája van: az egyedül végzett munka, 
a rétegmunka, a teljesen egyénre szabott munka és a részben egyénre szabott 
munka. Az egyéni munkára való fejlettség terén lényeges szempont az in
dividualizált munka során bevezetésre szánható eszközzel való bánni tudás
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szintje. A tanári irányítás lehet direkt is, indirekt is. Szükség szerint a peda
gógus a formáló-segítő értékelést rendszeresen biztosítja. Ha pedig egyes 
tanulók aktivizálhatósága az egyéni munka keretei között nem oldható meg 
jó színvonalon, vagy éppen állandó segítségre szorulnának, hatékonyabb le
het a pedagógussal vagy a társakkal való együttműködésre építő szervezési 
módok alkalmazása (PETRINÉ 2003a).

A tandem a tanulók együttműködésének és önirányításának legelemibb, 
legegyszerűbb és legáttekinthetőbb formája. Amikor két tanuló működik 
együtt valamely tanulmányi feladat megoldása érdekében, lehetőség van a 
rendszeres szerepcserére. A tanuló -  miután egy ideig betöltötte a „tutor” 
(tanár) szerepét -  átkerül egy másik tandembe, ahol ő lesz a „tutee” (ta
nuló). A homogén tandemekben való feldolgozásra különösen az ún. tanító 
játékok alkalmasak, pl. a keresztrejtvények vagy kirakós, puzzle játékok. A 
heterogén tandemet akkor célszerű alkalmazni, ha nem annyira a tanulók 
problémamegoldó készségének a kibontakoztatása, hanem tudás és ismere
tek közvetítése a cél (M. NÁDASI2007).

A csoportmunka előfeltétele, hogy a tanulóknak legyen tapasztalatuk az 
együttműködésről. Tudjanak kis csoportokban önállóan dolgozni, ötleteket 
megfogalmazni, képesnek kell lenniük a tervezésre, a feladatok elosztására, 
az összegyűjtött adatok, információk közös elemzésére, integrálására, ered
ményeik ismertetésére.

A csoportmunka alkalmazásának fő -  a tervezést követő -  gyakorlati lé
pései a tanítási órán a következők: 1. a csoportmunka szervezési, tartalmi 
és hangulati előkészítése frontálisan, 2. a csoportfeladatok meghatározása, 
vagy a választás lehetővé tétele, vagy a csoport által önállóan meghatározott 
feladat rögzítése, 3. az együttes munkára rendelkezésre álló idő meghatáro
zása, 4. a csoportos tevékenység a pedagógus igényelt vagy kezdeményezett 
segítségével, a csoportokra célzott hatásrendszerrel vagy éppen a csoportok 
közötti konzultációvál; a csoportmunka befejezése, 5. a csoportok frontális 
munkaformában történő beszámolói, kiegészítések, viták -  közben a min
denki számára szükséges tartalmak rögzítése (szükség esetén tanári irányí
tással), 6. az egyes csoportokhoz kapcsolódva a munka szöveges, szóbeli ér
tékelése (a megoldás tartalma, színvonal mellett az együttműködés jellegére 
is kitérve) (M. NÁDASI 20Ó3).

Örökös dilemma, hogy egy tanulónak a heterogén vagy a homogén cso
port a jobb környezet. A kutatások azt mutatják, hogy a homogén csoportok 
kevéssé alkalmasak a tudás közvetítésére. Egy, esetleg néhány tanuló aktívan 
tevékenykedik, míg a többi csak vár, vagy önállóan dolgozik, amíg rá nem 
kerül sor. A homogénebb csoportokkal akkor érhetünk el jó eredményt, ha
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a kiosztott feladat kifejezetten új összefüggések felfedezésére irányul, va
laminek a megértésére, ahol a kreatív képességeket aktívan kell használni. 
A heterogén csoportban a tanuló tapasztalatokat szerezhet, a kooperáció so
rán saját maga is információforrássá válhat, és ezzel együtt akár kognitív 
teljesítménye is fejleszthető lesz. Ugyanakkor a heterogén csoportalakítás 
folyamán lényeges a heterogenitás mértéke. Ha a csoport tagjai között túl 
nagyok a különbségek, az az eredmények csökkenéséhez vezet. Az alacso
nyabb szinten állóknak olyan teljesítményt kellene produkálniuk, amelyre 
még nem képesek, a csoport fejlettebb tagjait pedig az frusztrálja, hogy nem 
képesek eredményt elérni a többiekkel. Célszerű, ha a tanulók között a tudás
szintet illetően egy, de maximum két lépés a különbség. A képesség szerint 
kevert csoportok jótékony környezetet biztosítanak mindenféle érdeklődés 
és képesség részére. Ilyen értelemben mondják, hogy a heterogén csoport a 
demokrácia iskolája (OLLÉ-SZIVÁK 2006).

A tanulócsoportok rugalmas szervezése a differenciálás lelke. Ha cso
portalkotásunk rugalmas, akkor a diákok szükségleteinek megfelelő cso
portok jönnek létre, és ennek megfelelő specifikus tevékenységek folynak 
(HEACOX 2006).

A csoportmunka során a csoportok együttműködésének jellege elsősor
ban azon múlik, hogy a csoporttagok mennyire fejlettek az együttműködés 
szempontjából, illetve, hogy sor kerül-e a csoporton belüli konfliktusokra. E 
két szempont alapján a csoportok a következő típusokba sorolhatók: 1. konf
liktusmentes, alkalmazkodó, 2. konfliktusos, alkalmazkodó, 3. konfliktusos, 
részben alkalmazkodó, 4. konfliktusos, nem alkalmazkodó és 5. konfliktus- 
mentes, nem alkalmazkodó csoport (HORVÁTHNÉ 2004).

Kívánatos, hogy a pedagógus valamennyi csoport esetében szemmel tart
sa a csoportmunka tartalmát; konfliktusok esetén az együttműködés szem
pontjából fejlettebb tanulók pozícióit erősítse; a munkában nem vagy nem 
megfelelő szinten résztvevő tanulók számára más, tanulásra jobban inspiráló 
szituációt teremtsen akár a feladat megváltoztatásával, akár az együttműkö
désbe való alkalmi bekapcsolódással, akár a csoportok átszervezésével, akár 
a csoportmunka szempontjából éretlen tanulók számára páros vagy egyéni 
feladat meghatározásával. Fontos szempont, hogy a csoportmunka nem ön
célú , játék”, nem egyszerűen „technika”, hanem a tananyag feldolgozásának 
sajátos fejlesztő értékeket tartalmazó útja.

A kooperatív oktatási módszer a tanulók (négy-hat fős) kis csoportokban 
végzett tevékenységén alapul. A hatékony képességfejlesztésen és ismeret- 
átadáson túl kiemelt jelentősége van a szociális készségek, együttműködési 
képességek kialakításában. Valódi kooperatív csoportmunkáról akkor beszé
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lünk, ha a csoport tagjai a feladatokat egymással kapcsolatot teremtve hajtják 
végre. Legfőbb vonása a kapcsolatok rendezettsége, tartalmassága, célszerű
sége, amely az együttműködés során nélkülözhetetlen (KAGAN 2010).

A kooperatív tanulás, hatékonysága a csoport mint motivációs bázis (ta
nulásra ösztönző légkör) meglétével, valamint a többszörös visszacsatolás
sal, ellenőrzéssel („többlépcsős szűrővel”) magyarázható. Tehát a kooperatív 
munkában rejlő „szociális erő” fokozza a szellemi tevékenységet és a ne
velési eredményeket, vagyis a didaktikai, szociálpszichológiai és nevelési 
vonatkozásai egyaránt jelentősek. A következő kooperatív tanulásszervezési 
modellek ismertek: az együtt-tanulási, az egyéni fejlődést figyelembe vevő, 
a csoportkutató munka, a munkasarok forgó, a Co-op Co-op, valamint az 
RJR-modell (ORBÁN 2009).

A kooperatív tanulás során a hatékony képességfejlesztés érdekében a 
differenciálást a feladatok szerkezete biztosítja. A feladatok struktúrája 
„kényszeríti” a csoport minden tagját, hogy részt vegyenek a feladatban, a 
többiek közreműködése nélkül egyik tag sem tudja megoldani a feladatot. A 
kölcsönös egymásrautaltság kedvező abból a szempontból is, hogy a feladat
tal való foglalkozás és általában a tanulás mint érték csoportnormává válik 
(BALOGH 2006).

Az értékelés rendszere is egyszerre erősíti az egyéni felelősséget és a ha
tékony kooperációt. Középpontban áll a feladatmegoldás egyéni sikere is, de 
külön jelentősége van, hogy az egyéni teljesítményekből összeáll a csoport 
teljesítménye is. Az is lényeges, hogy nemcsak a tanulmányi feladat sikere 
alapján kapnak pontot a csoportok, hanem a szerepfeladat teljesítéséért és a 
gyakorolt társas készségek színvonaláért is (KAGAN 2010).

A csoportmozaik alkalmazása esetén az osztályt kisebb (három-hat fős) 
csoportokra osztjuk, ezekben az ún. „alcsoportokban” a diákok közösen ta
nulnak és oldják meg a feladatokat. A tanár a megtanulandó tananyagot a cso
port létszámának megfelelően elosztja (mintegy „elf&részeli”). A csapatokban 
mindenki a kapott részfeladat megoldásával foglalja el magát, a téma felelőse 
lesz. Miután feldolgozták, értelmezték, vagy megoldották saját részfeladatu
kat, utána megismertetik, megtanítják (prezentálják) társaiknak, összerakják 
a „mozaik” részeit. Az egyes tananyagrészek kiosztása a tanulói igények és 
érdeklődés szerint történhet, és lehetőséget teremthet a differenciálásra is. A 
mozaik módszer elsősorban olyan tananyagrészek oktatására alkalmas, ahol 
sok információt kell írott szövegben közvetíteni (ORBÁN 2009).

A tanulók az ellentmondások és viták módszerének alkalmazása során 
nemcsak azt tanulják meg, hogyan lehet konfliktusokat feloldani, hanem azt 
is, hogy a konfliktust úgy tekintsék, mint lehetőséget a további fejlődéshez.
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A tanulókat páros számú csoportra osztjuk. A csoportokban először a témáról 
(pl. bálnavadászatról) egyénileg olvasnak, majd a csoporton belül vitatkoz
nak róla. A csoportok egyik fele olyan szöveget kap, amelyben egy adott 
szempontból (pl. gazdasági) világítják meg a kérdést, a másik pedig olyat, 
amelyik ezzel ellentétes szempontot vesz figyelembe (pl. környezetvéde
lem). Ezután érvekkel alátámasztott vita folyik a csoportok között, egymás
sal szemben képviselik ellentétes álláspontjukat, melynek során a kérdéses 
témát mindkét szempontból megvizsgálják. A vitavezető szerepét a tanár töl
ti be (ROEDERS-GEFFERTH 2007).

A csoportos projektek révén történő oktatás az együttműködő tanulás leg
nyitottabb, ugyanakkor legösszetettebb formája, melynek során a tanár által 
előkészített témák közül a tanulók választják ki az érdeklődésüknek meg
felelőt, és ők szervezik meg az egyes feladatokra koncentráló csoportjaikat 
is. A kiválasztott témák közül megállapítják minden egyes csoport célját, a 
követendő eljárásokat és az elvégzendő feladatokat, mindezt a tanárral meg
beszélve (GYARMATHY 2007). A tanulók önállóan hajtják végre a tervet, 
iskolán belüli és iskolán kívüli információforrásokat igénybe véve. Majd 
pedig a nagy mennyiségű információt értékelik, integrálják; az eredménye
ket jelentésbe foglalják. Saját munkájukat bemutatják a többi csoportnak, 
ugyanakkor többek között azt is értékelik, mennyire volt önálló a munkavég
zés, mennyire fejtették ki szabadon a véleményüket, valamint saját ötletei
ket, vitakészségüket, a bírálat feldolgozását, a megalapozott ítéletalkotást és 
a kitartást (ROEDERS-GEFFERTH 2007).

Összefoglalva mondhatjuk, hogy a differenciált munka során az aktív 
és kiscsoportos tanulás módszerei (az egyéni munka, a tandem, a csoport- 
munka, a mozaikmódszer, az ellentmondások és viták módszere, valamint 
a csoportos projektek) jelennek meg. Ezekben gyakran alkalmazzuk a re- 
ciproktanítás módszerét. Ez fejleszti az értő olvasás, a lényegkiemelés és 
a gondolkodás képességét, hiszen a tanulóknak el kell olvasniuk az adott 
szövegrészt, el kell mondaniuk a tartalmát, kérdéseket kell feltenniük az ol
vasottakkal kapcsolatban. A képességek erősítését természetesen a tanítási
tanulási struktúrába építve a tananyag tanulása során végezzük, tartalomba 
ágyazottan (STEKLÁCS 2008).

Az iskolai gyakorlatban a szervezési módok váltogatása mellett a szerve
zési módok szimultán, párhuzamos alkalmazása lehet a leginkább célraveze
tő. Amire feltétlenül gondolni kell: a frontális munka a pedagógus közvetlen 
irányítását feltételezi, a többi szervezési mód indirekt irányítású, bár a direkt 
irányítási akciókra (a segítségnyújtások alkalmával) is gyakran szükség van. 
Ne nagyon tervezzünk tehát olyan órát, ahol egyszerre (szó szerint egyszer
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re) kellene vállalkoznunk folyamatos és alkalmankénti direkt irányításra is. 
A különböző indirekt irányítású szervezési módok szimultán alkalmazása 
annál inkább javasolható, ez a megoldás nem jelent terhet a pedagógus szá
mára (M.NÁDASI 2003).

A speciális nevelési szükségletű és a tehetséges tanulók
A hatékony iskolai munka legalább olyan mértékben feltételezi a tehet

séges tanulók képességeinek felismerését és kibontakoztatását, mint az át
lagostól kedvezőtlen irányba eltérő, magatartási zavarral és tanulási nehéz
séggel küzdő gyerekek kompenzáló, korrigáló fejlesztését. A differenciálás 
a legjobb válasz a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára. Emellett a 
tanulási stílusokhoz igazodó oktatási és óravezetési módszerek alkalmazása 
a tehetséges gyermekek képességfejlesztését is nagymértékben lehetővé te
szi (TÓTH 2006).

Az egyéni, a többségtől eltérő nevelési-oktatási szükségletű gyerekek kü
lönleges bánásmódot igényelnek az iskolában. A rászorultság szerint négy 
csoportba sorolhatók: 1. a speciális nevelési szükségletű tanulók (a gyógy
pedagógia kompetenciájába tartozók: tanulásban akadályozottak, értelmileg 
akadályozottak, beszédben akadályozottak, látás- és hallássérültek, mozgás- 
korlátozottak, viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők, autisták), 2. a ta
nulási nehézséggel küzdő tanulók, 3. a magatartási zavarok miatt problémás 
tanulók és 4. a kivételes képességűek, a tehetségesek (FODOR 2010).

Külföldön és hazánkban is egyre inkább tért hódít az integráció, a spe
ciális nevelési szükségletű tanulók együttes nevelése és oktatása az ilyen 
szükségletekkel nem rendelkező társaikkal. Az integrált fejlesztés megvaló
sítására kialakult megoldások a következők: 1. lokális integráció, 2. szociális 
integráció, 3. funkcionális integráció: a) részleges integráció, b) teljes integ
ráció, 4. fordított integráció, 5. spontán integrálódás. Az inklúziót felvállaló 
iskolákban a gyógypedagógiai tanárok szaktanácsot adnak az iskola pedagó
gusainak, egyeztetve, közösen megtervezve speciális, egyéni vagy csoportos 
fejlesztő foglalkozásokat tartanak a rászoruló gyerekeknek kooperatív vagy 
kéttanáros rendszerben (PETRINÉ 2003b).

A hallássérült vagy gyengén halló diákoknak gyakorta nehéz az elem
zés és a szóban közölt információk értelmezése. A vizuális képességek hiá
nyosságai zavart okoznak a látást célzó információk felfogásában. Számukra 
korlátozott vagy módosított tevékenységeket kínáljunk a vizuális/térbeli és 
bizonyos fokig a verbális/nyelvi területen. Ha a tanulási nehézségekkel küsz
ködő tanulónak például az olvasása jelentősen elmarad az osztály szintjéhez
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képest, akkor számára a differenciálás kellő szintű olvasási anyagot és olyan 
segítséget biztosít, amely/aki segítségére lesz az olvasásban és a szövegek 
megértésében.

A viselkedési nehézségekkel küzdő tanulók motiválására tervezzünk 
olyan differenciált tevékenységeket, amelyek sajátságos tanulási szükségle
teiknek, erősségeiknek és érdeklődési körüknek megfelel. Tevékenységeik
ben fordítsunk külön figyelmet a személyiségük kezelésére, pl. végeztessünk 
velük erősen strukturált tevékenységet, és lássuk el őket a szükséges lépések 
jegyzékével. Ugyanakkor az autista gyerekeknek a többiekkel való együttmű
ködése gyakran úgy lesz eredményes, ha vizuális módszereket alkalmazunk, 
pl. ikonokat, piktogramokat. Mint minden tanulónknak, biztosítsunk nekik is 
alkalmat arra, hogy egyénileg dolgozhassanak olyan tevékenységben, amely 
megfelel tanulási preferenciáiknak és mindenkori érdeklődésüknek.

A tehetséges tanulók néhány tipikus jellegzetessége (egyben motiválásuk 
alapja): 1. kivételesen nagy mennyiségű tudás megtartása, 2. a tanulás fel
gyorsult üteme, 3. gyors felfogás, mély megértés, 4. rendszerint változatos 
érdeklődés és kíváncsiság, 5. gazdag szókincs, 6. rugalmas gondolkodás: a 
feladatok különböző módokon történő megközelítése, 7. eredeti ötletek és 
megoldások, 8. elvont fogalmakban való gondolkodás és a következmények 
meglátása, 9. értékelő, ítélkező gondolkodás, 10. állandó célorientált visel
kedés (HEACOX 2006).

A tehetséges gyerekek pedagógiai fejlesztésének legfontosabb módsze
rei: a gyorsítás, a gazdagítás, a mélyítés és az elkülönítés (szegregáció). Az 
egyterületi tehetségek esetében hatékony pedagógiai stratégia a fókuszált, in
tenzív és vertikális, az adott területen intenzíven mélyítő, gyorsító fejlesztést 
választani. A többterületi tehetségeknek azonban érdemes minél többféle le
hetőséget felajánlani a fejlesztésben: a fejlesztés horizontális elvein nyugvó 
képzést, vegyesen gyorsító és gazdagító programot biztosítani számukra, azaz 
sok területen igényes akadémikus iskolai képzést (GORDON GYŐRI 2004).

A gazdagítás kifejezéssel többnyire a tehetséges fiatalok differenciált ok
tatásának egyik formáját jelölik, de gyakran az ún. kiegészítő tantervekre is 
utalnak vele. A gyorsítás, az egyéni bánásmód és az elkülönítés kifejezései
vel állíthatjuk szembe. A gazdagítás célja elsősorban nem az ismeretek bőví
tése, hanem az olyan képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás és 
problémamegoldás, a kritikai vagy a tudományos gondolkodás. Tannenbaum 
a tehetségeseknek szánt tan terv összeállításához egy ún. gazdagítás i mátrixot 
javasol. A mátrix öt fő területe: az alapkészségek bővítése, a tartalmi lényeg 
kevesebb idő alatt való megtanítása, a tudásalap szélesítése, a tanár szaktu
dásához kapcsolódó tartalom tanítása, az iskolán kívüli tapasztalatszerzés

I
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irányítása. A mátrix a magasabb szintű gondolkodási képességeket és a tár- 
sas-affektfv változásokat is figyelembe veszi (TÓTH 2006).

A tehetséggazdagítás főbb módszerei: differenciálás, nyitott feladatok, 
különféle munkatempó, egyéni fejlesztés, alapoktól való indulás és plusz 
feladatok, különféle csoportosítás (osztályon/évfolyamon belül).

. A tömörítés a tehetséges diákok differenciált tanításának lényeges ele
me, ők ugyanis sokkal több tartalmi ismerettel és fejlettebb jártasságokkal 
rendelkeznek, mint osztálytársaik, és erős bennük a vágy, hogy érdeklődé
sük szerinti haladóbb szintű projekten dolgozzanak. Ha tantervűnket tömö- 
rítjük, át kell vizsgálnunk annak egy meghatározott területét, és meg kell 
állapítanunk, hogy mely tartalmi elemeit tömöríthetjük vagy hozhatjuk előre 
(HEACOX 2006).

A gazdagítás során a gyerekek normál iskolai oktatásban vesznek részt 
annak egy része helyett, vagy azt kiegészítve, az iskolában vagy a tehetség- 
gondozó intézményekben jutnak hozzá speciális fejlesztéshez. A programok
ban „felfedeznek”, valódi jövőorientált problémákat oldanak meg. Ezeknek 
a programoknak többnyire nincs közük az iskolában tanult tantárgyakhoz 
(pl. archeológia, hieroglifák, agybiológia, geometria és művészet, humor, új
ságírás, szociális problémák megoldása, filozófia, retorika stb,).

A gazdagító programok tartalma és formája igen különböző lehet. Renzulli 
hármas modelljében háromféle fejlesztési irányt egyesít. A háromféle prog
ram bármelyike önmagában is hasznos segítséget nyújt a tehetségeknek, de 
a három ötvözete teljessé teszi a fejlesztés folyamatát. Vagyis három, a ki
emelkedő teljesítményhez vezető terület -  az irány, az eszközök és a produk
tum -  feltárása a fejlesztés célja.

(1) Az I. típusú gazdagítás, az explorációs program széles választékát 
nyújtja a különböző tudományoknak, művészeteknek, tevékenységi terüle
teknek, hogy a tanulót a'lehetséges érdeklődési körével hozza kapcsolatba.

(2) AII. típusú gazdagítás célja az információk felhasználásához szüksé
ges képességek és készségek fejlesztése. A fejlesztés a mentális készségek, 
a gondolkodás területei (megfigyelés, kategorízáció, elemzés és értékelés), 
a kreativitás (folyékonyság, rugalmasság, eredetiség) és a társas készségek 
(tájékozódás, vezetés, versengés, együttműködés) hatékonyabbá tételére irá
nyul. Ez a típusú dúsítás célozhatja konkrét, valamely tudományban vagy 
művészeti ágban lényeges technikák elsajátítását (GYARMATHY 2006).

(3) AIII. típusú gazdagítás során a tanulók valódi problémák megoldásá
ba kezdenek. Az efféle tevékenység három tényezője: a rendezetlen informá
ciók, nyersanyagok, más szakemberek által elért eredmények és megfelelő 
eljárások. A probléma megtalálásának és megoldásának folyamán nincs rutin
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módszer, nincs biztonságos út. „Nem mások által kidolgozott tudást dolgoz
nak fel, hanem alkotóan, a mások által kidolgozott tudást is felhasználva, új 
tudást hoznak létre” (GYARMATHY 2007).

B efejezés
A jó tanár egyéni filozófiája szerint fogja alkalmazni módszereit, és ez

által különböző arányban lesznek jelen az osztályban alkalmazott kompeti
tiv, individuális és koöperatív módszerek. A három eltérő technika mellett a 
tanulók megtanulják, hogyan dolgozzanak együtt másokkal, máskor kedv
telve versenyezzenek egymással, s egyes esetekben pedig saját munkájukat 
önállóan végezzék (ORBÁN 2009). Az adaptív oktatás szükségessé teheti a 
változatos óravezetést. A szervezési módok melletti döntést az alkalmanként 
elérendő oktatási-nevelési célok, a tananyag jellege, a tanulók sajátosságai, 
illetve az ezekről való ismereteink, a rendelkezésre álló idő, az oktatás körül
ményei, a pedagógus szakterületi, pedagógiai, pszichológiai felkészültsége, a 
kész vagy megteremtendő segédletek köre, az aktuális tanár-tanuló viszony, 
valamint az érintettek testi-lelki állapota befolyásolja (M. NÁDASI 2007).

Az a tanár, aki differenciáltan tanít, facilitátor (serkentő), egyszersmind 
együttműködő társ. A differenciálás facilitátora gondoskodik a differenciált 
tanulás lehetőségeiről. Megszervezi az optimálisan működő tanulócsoporto
kat; váltogatja a tanulók mozgatásának és a csoportalakításnak a módozatait. 
A feladattól függően dolgozhatnak egyénileg, párokban, csoportokban -  azo
kon belül közösen, munkamegosztással, a csoport tagjainak váltogatásával, 
végül dolgozhat együtt az egész osztály is. Meghatározzuk, melyik forma a 
leghatékonyabb egy-egy tantervi téma feldolgozása és a diákok szükségletei 
szempontjából. A differenciáló osztályban más-más módon használjuk ki a 
különböző tanulók idejét. Azok számára, akik több magyarázatot, ismétlést 
vagy gyakorlást igényelnek, a tanulás idejét meghosszabbítjuk, akik már 
mesterfokon rendelkeznek a tudással vagy jártassággal, azokat a továbbiak
ban ismétlés vagy gyakorlás helyett magasabb szinten tanítjuk tovább. így az 
időkihasználás mértéke, rugalmassága találkozik a diákok tanulási igényei
vel (HEACOX 2006).

A mai társadalom igénye az alternatív, a sokféle pedagógusszerep egyidejű 
létezése. Az alternatív pedagógia kreatív pedagógust igényel, aminek lénye
ge a spontaneitás, amely a „személyiség nyomatékos jelenlétét” kívánja. Ez a 
felfogás magával hozta a holisztikus világszemléletű, a sokoldalú nevelő kívá
nalmait is. A hajdani tudós tanár karaktert felváltja az alkotó pedagógus típusa, 
amely ugyancsak nem nélkülözheti a tudományokban való jártasságot.
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ORGANIZATIONAL FORMS OF DIFFERENTIATED 
INSTRUCTION AND ASSESSMENT

The combined use of differentiation (differentiated instruction and assess
ment) and teaching based on individual requirements can be referred to as 
adaptive teaching. In order to apply adaptive teaching techniques the teacher 
must become familiar with the students’ abilities, background knowledge, 
and have strategies for individual teaching. In the teaching and learning proc
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ess techniques of active and small group teaching are used (individualized 
instruction, tandem, group work, mosaic technique, contradiction and debate 
and group projects). The effective work implies the recognition and unfold
ing of the talented students’ skills as much as it helps towards compensation 
and correction in children differing from the average, i.e. having behavioural 
disorders and learning difficulties. Next to varying organizational techniques 
with the strategy of individual development, the simultaneous, parallel ap
plication of organizational techniques may be the most effective strategy in 
classroom practice.

Keywords: differentiation, adaptive teaching, talented students, pupils 
with special educational needs.
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AZ IGEKÖTŐS NÉVSZÓK SZERB EKVIVALENCIÁI1

Serbian Equivalents o f  Verbal-prefixed Nominals

Az igekötő nemcsak igéken, hanem névszókon is megjelenhet Ebben a tanulmányban szerb 
ekvivalenciáit vizsgáljuk. A legtöbb igekötós főnév deverbális eredetű, ezért a leggyakoribb 
deverbális főnevek mellett igei megfeleltetések is előfordulnak. A melléknevek esetében mind 
a melléknevek, mind a melléknévi szerepű szenvedő melléknévi igenevek is gyakran szere
pelnek a fordító megoldásai között. A melléknév a mondatban névszói állítmány vagy jelző.

Kulcsszavak: igekötő, prefixum, ekvivalencia, főnév, melléknév.

A magyar nyelvben nemcsak az igék tartalmazhatnak igekötöket, hanem az 
igéből keletkezett szófajok is: igenevek, főnevek (<beszervezés) és melléknevek 
(deverbális főnevekből létrejött melléknevek: ellentmondásos, megélhetési; 
igékhez járuló fosztóképzővel létrejött melléknevek: elképzelhetetlen stb.).

A szerb nyelvben a melléknév a leggyakoribb olyan névszó, amely prefi
xumot tartalmaz, főnevekből valamivel kevesebb van.

Dolgozatunk célja áttekinteni a piefixumos magyar névszók szerb ekvi
valenciáit. A következő kérdéseket szeretnénk megválaszolni:

-  a megfeleltetések tartalmaznak-e prefixumot,
-  a szerb ekvivalens szó szófajára kihatással van-e a magyar igekötős szó 

deverbális eredete,
-  a forrásnyelvi mondatfunkciók kihatnak-e a célnyelvi szó szófajának a 

kiválasztására,
-  az irányhármasság megfeleltetései mennyiben azonosak.
Az ekvivalenciát, a fonás- és célnyelvi szöveg egyenértékűségét/meg

felelését (KLAUDY 1999: 87) dinamikus szempontból szemléljük (NIDA

1A tanulmány a Szerb Köztársaság Tudományügyi és Technológiai Minisztériumának Ki
sebbségi nyelvek irodalma és kultúrája Délkelet- és Kelet-Európában elnevezésű (178017. 
számú) projektumának a keretében készült.
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1986, KLAUDY 1999: 96). Formális megfeleltetéskor a célnyelvi kategó
ria ugyanazt a helyet foglalja el a célnyelv rendszerében, mint a szemlélt 
forrásnyelvi kategória (CATFORD 1986: 159). A dinamikus ekvivalencia 
funkcionális megfeleltetést jelent (NIDA 1986: 139): a fordítás a célnyelven 
is ugyanazt a hatást váltja ki, mint a forrásnyelvi olvasóban, de (a formális 
megfeleltetéssel ellentétben) nem föltétlenül ugyanazokkal a grammatikai és 
lexikai eszközökkel (ugyanazon szóval, egyforma esettel stb.).

Kutatásunkat Esterházy Javított kiadás című művének magyar (2002) és 
szerb (2006) kiadásai alapján végeztük. Példáink többségében csak a vizsgált 
szót, illetve szintagmát idézzük (ettől akkor térünk el, amikor a kontextus is 
szükséges a megértéshez). A példák mellett zárójelben feltüntettük a magyar, 
illetve a szerb kiadás oldalszámait is.

I. Az igekötős főnevek ekvivalenciái
Korpuszunkban az igekötős névszók nagy részének (deverbális) főnevek 

felelnek meg (kb. 150). Igekötős melléknév kevés van. Az igekötős név
szók többségét az igéből képzett elvont főnevek alkotják. Mintegy húsznak a 
megfelelője igekötő nélküli főnév. A szerb főnevek lehetnek:

1. Prefixum nélküliek:
a. prefixum nélküli főnevek:

(1) legyen ez a megnevezése -  neka jo j to bude ime (31/37)
(2) a feltűnés elkerülésére -  za izbegavanje senzacije (34/41)
(3)följegyzéseiböl -  iz beležaka (65/78)
(4) az est lefolyására -  tok večeri (26/31)
(5) honnan ered összeköttetése a diplomatákkal -  odakle potiče 

njena veza s diplomatama (64/77)

Az összes forrásnyelvi szó -ást-és képzőjű deverbális főnév. A megfelel
tetéseknél három esetben a főnév tőszó: ime, veza, tok. A senzacija idegen 
eredetű.

Az irány csak az első magyar példában nincs jelen. Mivel a szerbben a 
prefixum elmarad, így ezen a téren összehasonlítást nem végezhetünk.

b. Deverbális (prefixum nélküli) főnevek:
(6) beszervezése -  vrbovanje (52/63)
(7) elmondásai -  pričanja (74/90)
(8) felhasználásával -  uz korišćenje (93/113)
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(9) visszaemlékezéseit -  svoja sećanja (103/125)
(10) megindultság -  ganutost (25/31)

Az utolsó célnyelvi szó melléknév továbbképzésével jött létre: az -őst 
képző elvont, általános értelmű főneveket hoz létre (KLAJN 2005:183), ha
sonlóan az -anjel-enje deverbális nomenképzőhöz, amely az ige cselekvését 
főnevesítve fejezi ki (KLAJN 2005:185). Ugyanez a helyzet a magyar -sági 
-ség és -ást-és képzőkkel, azzal, hogy egyes esetekben (pl. beszervezés) a 
cselekvés eredményét is jelölik.

Az igekötő irányjelentése csak az első négy példában szerepel: a beszer
vezés a szervezetbe való betagosodásra utal, az elmondás és a felhasználás 
pedig az eltávolodásra (de ezekben az esetekben az aspektuális jelentés erő
sebb). A visszaemlékezésnél a magyar nyelv igekötője hangsúlyozza a múltba 
való mozgást, visszatérést (amely inkább idöbélileg, mint térbelileg történik 
meg). Ez utóbbi jelentés a szerbből teljesen elmarad.

c. A magyar igekötös főnév ekvivalenciája szintagma is lehet:
(1 \) felolvasás után -  na nekoj književnoj večeri (82/99)
(12) összefüggésekbe -  uzajamne veze (23/28)
(13) Ránézésre. -  Spolja gledano. (80/97)

Az első két esetben jelzős, a harmadikban pedig határozós szerkezetet 
alkalmazott a fordító.

A (11) példában jelentéstapadással van dolgunk: az igekötös igealak az 
irodalmi esten történő felolvasásra utal. A szerb szó ezt a jelentést nem tud
ja prefixumos szóval kifejezni, ezért a fordító jelzős főnévi szerkezetet al
kalmazott. A következő két példában az igekötő térbeli vonatkózású. A cél
nyelvben ezt fejezi ki a jelző a második példában {uzajamne), valamint a 
határozóként funkcionáló határozószó {spolja).

d. Néhány esetben nem főnevek, hanem szenvedő melléknévi igene
vek (glagolski pridev trpni) szerepebek ekvivalenciaként, állitmá- 
nyi szerepben, a biti létige mellett:
(14) Beszervezése ügynöknek történt... -  

Vrbovan je  za agenta.. (90/109)
(15) ha [...] nem részesítik megkülönböztetésben -  

ako [...] ne budu diskrimisani {68/83)
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A magyar igekötők aspektuális jelentésűek (befejezettség), amelyhez (14) 
az irányjelölés is hozzájárul. Ezeket a szerb nyelv nem érzékelteti.

2. Prefixumot tartalmazók (az alapige nem mindig egyezik meg):
a. Deverbális elvont főnevek -anje/-enje képzővel:

(16) bevezetését -  uvođenje (89/108)
(17) beszerzése -  prikupljanje (41/50)
(18) felsorolása -  nabrajanja (73/88)
(19) kihallgatása -  saslušanje (74/89)

Az -anje/-enje képző majdnem mindegyik szerb igéhez hozzájárulhat, el
vont jelentésű.

Az első, be- igekötőt tartalmazó magyar főnévnek ugyanilyen irányú prefi
xum felel meg («). A második (pri-) is hasonló jelentésű: ’a közelében’. A többi 
példában mindkét nyelvben megjelenik a térbeli jelentés, ám nem a távolodó 
mozgás a jelentős (illetve az ’egymásra helyezés’), hanem a befejezettség.

b. Olyan deverbális elvont főnevek, amelyek úgy jöttek létre, hogy az
infinitivusból elvont igetőhöz zéró morféma járult (CTAHOJHH'h-
nonOBHR 1992: 142):
(20) bevezetése -  uvod (72/84)
(21) leírás -  opis (78/95)
(22) megbeszélést -  dogovor (54/66)

Mindegyik példában jelen van az aspektualitás és az irányjelölés (kivéve 
a megbeszélés esetében).

A bevezetés főneveknél az igekötő és a prefixum is közeledő irányt (is) je
löl. A második példában jelentkező le- távolodó, a szerbben pedig körbevevő 
(tehát közelítő) mozgásra utal.

c. Az igekötős deverbális főnév ekvivalense ige (a legtöbb esetben
prefixumot is tartalmaz):
(23) beszüntetését -  da se obustavi (31/37)
(24) kötelező volt a túlélés -  bio je  obavezan da preživi (91/111)
(25) megfigyelésével volt megbízva -  bio zadužen da prati (44/53)

A magyar szók igei eredetét és jelentését bizonyítja az igei ekvivalencia is.
Az első esetben az irányjelzés teljesen különbözik: a közeledő mozgást 

jelentő (be-) helyett ellentétes irányú prefixum áll a szerb ige előtt (od-) va
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lószínűleg azért, mert nem a térbeliség jelentése az elsődleges, hanem az 
aspektuális befejezettség. A (24)-ben az igekőtő és a prefixum irányjelentése 
megegyezik {túl -  pre[ko]). Az utolsó magyar deverbális főnévnél nincsen 
irányjelzés.

d. Az ekvivalens összetett szó:
(26) Informátor jelenleg van átadás alatt Budapestnek [sic!] -  

Primo-predaja informátora u Budimpešti. (90/109)

Az ilyen megfeleltetések ritkák. Igeként elegendő volna a predati ige is az 
átad ekvivalenciájaként, ám deverbális főnévként a szerbben jobb megfelel
tetés a fordító megoldása, annak ellenére, hogy formálisan (és jelentésbelileg 
is) többletet is tartalmaz.

e. Az ekvivalens melléknévi igenév (radni/trpni glagolski pridev):
(27) {nem sajnáltam ennek a beszélgetésnek az) elmaradását -  

nisam žalio što je  izostao ovaj razgovor (6/6)
(28) Azt hallom, hogy a családtörténet megírásával [...] fényesítem 

ezt az önképet. -  Čujem da napisanom istorijom porodice [...] 
doterujem sjaj ove sopstvene slike. (79/96)

Az első esetben a szerb aktív melléknévi igenév elsődleges szerepében, az 
állítmány részeként van jelen (tehát a magyar deverbális főnévnek a szerbben 
mellékmondat felel meg). A második mondatban a szerb passzív melléknévi 
igenév második gyakori szerepében van jelen -  jelzőként {napisana istorijá).

Az igekötőnél az első példában az irányjelölés is fontos: mindkettő távo
lodást fejez ki (itt is a ki-ve 1 van megfeleltetve az el- igekötő).

II. Az igekötős melléknevek ekvivalenciái
Néhány magyar melléknév is tartalmaz igekötőt (22). Ekvivalenciáit a 

következőképpen tipizálhatjuk:

1. A szerb ekvivalens nem tartalmaz prefixumot:
a. A megfeleltetett szó főnév:

(29) ...miközben egy körülbelül lábnyi átmérőjű barna tárgyat 
lökögetett maga előtt. -  ...dok je  ispred sebe gurkao smeđ 
predmet veličine stopala (103/126)

(30) kltelepitési jeleneteket -  scene o deportaciji (10/12)
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A magyar példában szereplő melléknév deverbális főnév továbbképzésé
vel jött létre, és jelzőként van jelen. A szerb megfeleltetés szófaja melléknév 
továbbképzésével keletkezett genitivusi esetű főnév, amely birtokviszonyt 
fejez ki.

A szerb nyelvben, abban az esetben, amikor a birtoklást kifejező szóhoz is 
vonzatok kapcsolódnak (pl. mamino dete -  niska majka), a birtokszó jelzőjével 
együtt átkerül a jelzett szó jobb oldalára: dete niske majke (CTEBAHOBJffi 
1989: 183). A magyarban ilyen szerkezet nem jöhet létre, mert ajelzös szerke
zet balra bővíthető: az anya gyereke -  az alacsony anya gyereke.

A második példában locativusi szerkezetben jelentkezik a megfelel
tetett szó (0  elöljárószóval). Az ilyen esetek jelzőként funkcionálnak 
(CTEBAHOBHTi 1989: 504).

Az igekötő irány- és aspektusjelentése az első példában a szerb nyelvből 
elmarad azért, mert ebben az esetben elsősorban jelentésmódosító szerepe 
van. A második esetben a de- latin eredetű morféma, de mivel a szóalak a 
szerb ajkúak számára nem motivált, ezért itt nem kezeljük prefixumként.

b. A megfeleltetett szó szenvedő melléknévi igenév melléknévi hasz
nálatban (KLAJN 2005: 130):
(31)5 [beszervezési\ és M munka [<dossziéit] -  njihove V(vrbované) 

i R(radne) dosijee (97/117)

A magyar melléknév deverbális főnévből keletkezett. A célnyelvben a 
fordító formális megfeleltetést alkalmazott. Mivel azonban a prefixum el
marad2, a cselekvés befejezettségére való utalás, valamint az irányjelölés a 
szerbben nincs jelen.

Mindkét szó mondatbeli funkciója jelző.

2. A szerb ekvivalens prefixumot tartalmaz: 
a. Főnévi megfeleltetés:

(32) beszervezési dosszié — dosije o povezivanju (44/54)
(33) megélhetési kérdések képezték a főproblémát. -  ...glavni 

problem su činili pitanja preživljavanja. (43/52)
(34) együttműködési szabályokat-pravila saradnje (113/138)

2 A fordító egy esetben ehhez az igéhez prefixumot is kapcsol: zavrbovani. Érezvén az így 
keletkezett ige jelentésének furcsaságát, mindössze csak kétszer használja. Inkább a prefi
xum nélküli vrbovati igét alkalmazza.
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A forrásnyelvi melléknevek deverbális eredetű főnevek továbbképzésé
vel jöttek létre, a mondatban jelzőként vannak jelen.

A célnyelvi ekvivalenciák deverbális eredetű (és elvont jelentésű) főne
vek. Az első példában a megfeleltetés a már említett jelzőként funkcioná
ló locativusi szerkezettel (0  elöljárószóval) történt (STEVANOVIÓ 1989: 
504). A második és harmadik példa szerb melléknevének esete az ún. tár
gyi genitivus, amelynek mondatbeli szerepe a birtoklás kifejezése (KLAJN 
2005: 231, STEVANOVtá 1989:180).

A megélhetési és apovezivanju-n kívül a többi prefixumban az irány is észlel
hető. Ezek azonban csak az utolsóban egyeznek meg (együtt és sa). Az első pél
dában a forrásnyelvi befelé mozgással szemből nem mozgás, hanem disztributív 
jelentés áll (több személy részt vesz a cselekvésben). A másodikban csak a szerb 
szón jelentkezik a térbeliség, mégpedig ’át’jelentésben (pre-,preko).

b. Az ekvivalens összetett szó:
(35)fölismerésszerű látomás - poznatolika vizija (100/121)

Ez a forrásnyelvi szó is deverbális főnév továbbképzésével jött létre. A 
szerb szó első összetevőjében jelentkezik a prefixum (elvonással keletkezett 
deverbális melléknév).

Mind az igekötő, mind a prefixum jelentést módosít. A magyarban a cse
lekvés végessége is tetten érhető (létezik egy pont, amikor a fölismerés meg
történik). Ez a jelentésmozzanat a szerb szóban nincs jelen.

Mindkét szó mondatbeli funkciója jelző.

c. A magyar fosztóképzös melléknévnek megfelelően ne- prefixumot 
tartalmazó melléknév:
(36) kürthatatlan a világból - je  neiskorenjiva iz sveta (25/29)
(37) kiszámíthatatlan pillanatban -  nepredvidljivom trenutku 

(117/142)
(38) megmondhatatlan, hol van édesapám -  neizrecivo je, gde je  

moj otac (104/127)
(39) A megválthatatlan szenvedés -  Neiskupljiva patnja (72/87)

Számos magyar deverbális melléknév fosztóképzős, ezért az ige erede
ti prefixuma mellett az ekvivalensek között mindegyiknél megjelenik a ne- 
ppefixum is. Az irányjelentés ekvivalenciája nem mindenhol valósul meg.

A ki igekötőnek az első esetben az azonos jelentésű iz- felel meg (ez a 
prefixum jelentkezik a két utolsó példában is, a meg megfeleltetéseként). Az
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irányra utaló jelentés, amely a melléknévben (és a szó tövét képző igében is 
érezhető), csak a harmadik mondatban játszik szerepet. Az utolsó mondatban 
a magyar igekötő nem utal a térre.

A második és a negyedik esetben a melléknév jelző, a másik kettőben 
pedig a létige mellett az állítmány névszói részeként van jelen.

d. A magyar fosztóképzős melléknévnek megfelelően ne- prefixumot 
tartalmazó (melléknévi funkciójú) szenvedő melléknévi igenév:
(40) kiszámíthatatlan -  je  nepredvidljiva (83/101)
(41) elrendezetlen énből -  iz nesređenog ja  (47/56)
(42) gyorsulása kifogástalan -  ubrzanje mu je  besprekomo (109/132)

A melléknévi igenév melléknévi tulajdonságának köszönhetően ugyan
olyan helyzetekben jelenik meg, mint a melléknév: az állítmány részeként 
(40, 41), vagy jelzőként (42). A vizsgált melléknevek a forrásnyelvben is 
ugyanilyen fimkciót látnak el.

A magyarban az igekötők mindegyik mondatban az eltávolodás irányát 
is jelölik, de jelentésük elsősorban jelentésmódosítás, illetve perfektiválás. 
Az első és a harmadik szerb prefixum azonos irányra utal (az előbb már 
említett pre-).

A  ne- negatív prefixum helyett az utolsó példában a bez- azonos jelentésű 
prefixum áll.

e. Nem fosztóképzős melléknevek melléknévi igenévi ekvivalensei 
ritkán fordulnak elő:
(43) beszari -  usranoj (81/98)
(44) bejárati -  ulaznim (71/86)
(45) ellentmondásos - protivrečna (114/138)

Melléknévi értelemben alkalmazott szenvedő melléknévi igenévi ek
vivalencia példáit láthatjuk. Kevés van belőlük, mindössze három. Mind
egyik tartalmaz prefixumot. Mind az igekötők, mind a prefixumok nemcsak 
a befejezettséget, hanem az irányt is jelzik. A megfeleltetések irányjelölései 
megegyeznek: be -  u, ellent -  protiv. (Az ulaznim szótöve ma már nem él 
önállóan: az ige a ’keskeny út’jelentésű főnévből jött létre, és ehhez járult a 
prefixum, lásd SKOK 1988 II: 278.)

Mind a hat szó mondatbeli funkciója jelző.
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in. összefoglalás 

a) A főnevek
A magyar igekötős névszók esetében a deverbális főnevek a leggyakorib

bak (160). Egy negyedének ekvivalenciája prefixum nélküli, fele tartalmaz 
prefixumot, a többi pedig ritkább megfeleltetés (pl. összetett szó, szintagma, 
igéből való elvonással létrejött főnév stb.).

A megfeleltetések szófajának feloszlása:
-  fele deverbális főnév, ebből egy harmada a -njal~nje, néhány az -(a)k 

képzővel jött létre, tehát formális az ekvivalencia, 17 pedig elvonással kelet
kezett főnév.

-  kb. egy tizede (14) nem deverbális főnév (pl. rád, veza, tok) , .
-  11 igei ekvivalencia.
A megmaradt egy harmad megoszlik a ritkább megfeleltetések között: 

szintagma, összetétel, melléknévi igenév stb.

b) A melléknevek
Korpuszunkban nincs sok igekötős melléknév. Ekvivalenciájuk csak négy 

esetben lett főnévvel megadva, a prefixumos melléknévi igenév dominál, 
melyet (gyakoriságban) a melléknévi szófaj követ. Mivel a magyarban nincs 
sok ilyen szóelőfordulás, további korpuszvizsgálatok szükségesek: a mellék
névi igenévi megoldás csak erre a szövegre, szövegtípusra jellemző, vagy 
általános jelenség? Lehetséges, hogy -  a magyar nyelvhez hasonlóan, ahol a 
melléknévi igenév sokszor melléknevesült, illetve fönevesült- a szerbben is 
ezzel a jelenséggel állunk szemben.

Mondatbeli szerepük a legtöbbször jelző (8), de gyakran szerepelnek az 
állítmány névszói részeként is (8).

Csak három megfeleltetés nem tartalmaz prefixumot Szerepük elsősorban 
jelentésmódosító, illetve perfektiváló, de az irányjelölés is fontos (kilenc eset
ben). Némely ekvivalenciapárosnál csak az egyik tagon jelölt az irány, a mási
kon viszont élmarad, vagy kevésbé érhető tetten (az esetek mintegy felénél).

A bevezetőben feltett kérdésekre korpuszunk alapján a következő vála
szokat adhatjuk:

1. Mind a prefixumos, mind a prefixum nélküli ekvivalenciák gyakoriak. 
Azokban az esetekben, ahol az igekötő csak a magyar nyelvben fordul elő, a 
szerb nyelv nem hangsúlyozza a cselekvés vég- vagy kezdőpontját, illetve a 
befejezettséget (besurranó -  koji se Sunja, megvételét -  kuporvina).
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2. Az ekvivalens lehet ugyanolyan szófajú, de az igei eredet dominanciája 
is erős (lásd a melléknévi igenévi megoldásokat a mellékneveknél, vagy az 
igeieket a főnévi megfeleltetéseknél).

3. Harmadik feltevésünk arra vonatkozott, hogy a szófaj mondatbeli sze
repe kihat a megfeleltetés szófajára. A melléknév esetében a melléknév jel
zői és (névszói) állítmányi szerepe a domináns, és az ezeket a helyeket be
töltő melléknév, melléknévi igenév a leggyakoribb. A deverbális névszóknál 
a legtöbbször névszóval (elsősorban főnévi és melléknévi értelemben alkal
mazott melléknévi igenévvel) történt a megfeleltetés. Ezekben az esetekben 
a mondatbeli szerep hatása az erősebb. Hogy a kiinduló szó felépítése is hat 
a megoldásra, bizonyítják az igei ekvivalenciák, valamint azok a melléknévi 
igenevek, amelyek állítmányként szerepelnek (ez a szerb melléknévi igenév 
elsődleges szerepe).

4. Az irányhármasság megfeleltetései felemásak. A prefixumoknak több 
ízben is inkább jelentésmódosító szerepük van, akkor is, amikor eredeti je
lentésük valamilyen térbeli mozgás vagy helyzet is lehet.
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SERBIAN EQUIVALENTS OF VERBAL-PREFIXED 
NOMINALS

Verbal prefixes can be applied not only to verbs but also to nominals. In 
this paper we study the Serbian equivalents of Hungarian verbal-prefixed 
nominals. Most verbal-prefixed nouns are of deverbal nature and as such 
have verbal equivalents. In the case of adjectives both adjectives and passive 
participles functioning as adjectives are frequently found in translations. The 
function of an adjective in a sentence is either the nominal part of the predi
cate or an attribute.

Keywords: verbal prefix, prefix, equivalence, noun, adjective.
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AZ IRODALMI KULTUSZOK REGIONÁLIS 
ÉS LOKÁLIS VÁLTOZATAI

Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor kultusza a Vajdaságban

A 19. századi magyar irodalom három legkiemelkedőbb írójának, Arany Jánosnak, Jókai Mór
nak és Petőfi Sándornak a kultusza a Vajdaságban regionális és lokális változatban volt/van 
jelen. Azok valamelyest eltérnek e kultuszok magyarországi alakulásától, és regionális, illetve 
lokális sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek egyrészt a kultuszelemek tartalmának speci
fikus voltában, másrészt e kultuszok alakulástörténeti sajátosságaiban (fellángolásuk vagy 
lanyhulásuk idejében, illetve a kultuszlélektani stádiumok jelentkezésében) érhetők tetten.

Kulcsszavak: kultuszkutatás, Arany János, Jókai Mór, Petőfi Sándor, regionális és lokális kul
tuszok.

Ez idáig irodalmi kultuszok kutatásával a Vajdaságban átfogó értelemben 
nemigen foglalkoztak. Nálunk nem alakultak ki kutatócsoportok a viszony
lag új (1989-ben, Magyarországon megalapozott) kutatási terület művelé
sére, s az új téma iránti érdeklődés sem volt folyamatos. 1992-ben megje
lent egy, a Petőfi vajdasági kultuszával foglalkozó -  szakmai és tudományos 
szempontból vitatható -  kötet.1 2004. március 24-én és 25-én az újvidéki 
Magyar Tanszéken Kultusz és kultúrateremtés címmel rendeztek nemzetkö
zi tudományos tanácskozást, amely a vajdasági kutatók figyelmét és érdek
lődését e témakör felé irányította. E tanácskozás fontos eredménye volt a 
Hungarológiai Közlemények tematikus számának megjelentetése, amely az 
elhangzott előadásokat tette közzé kultusztanulmányok gyűjteményeként.2 
Néhány évvel később, 2010-ben a Kosztolányi-kultusz vajdasági alakulásá
ról jelent meg egy füzet.3

1 Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. Ma
gyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992.

2 Hungarológiai Közlemények, 2004/1. Kultusz és kultúrateremtés.
3 Gordán Klára: Desire. Kosztolányi kultusza a Vajdaságban. Szabadka, 2010.
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ilyen előzmények után került sor -  többéves kutatómunka eredményeként 
-  e disszertáció megírására, amelynek címe: Az irodalmi kultuszok regionális 
és lokális változatai. Három 19. századi, nagy irodalmi kultusz (Arany János 
[1817-1882], Jókai Mór [1825-1904], Petőfi Sándor [1823-1849]) részle
tes, regionális és lokális vajdasági variánsainak feltárásáról van szó. Azok 
magyarországi fejlődésvonulatát már feldolgozta a vonatkozó szakirodalom; 
annak tükrében volt szükséges párhuzamosan kutatni e kultuszok vajdasági 
történetét, kimutatni az itteni specifikumokat, sajátosságokat.

Egyszerűsített értelemben a kultuszkutatás az irodalom társadalomtörté
nete, hisz felfedi annak mindenkori társadalmi beágyazottságát, a kultuszok 
kialakulásának mechanizmusait, törvényszerűségeit. Egyik legfontosabb 
eredménye, hogy megjelenésével olyan szövegek és jelenségek is értelmez
hetővé váltak, amelyek korábban a kutatások perifériájára szorultak.4 Tehát 
e tudományág az irodalmi jelenségek nem irodalmi oldalát vizsgálja beha
tóbban.5 A kultuszok vizsgálata pedig azért is fontos, mert nélkülük nem 
érthetjük meg irodalmi kultúránk egészét. E munka elméleti kiindulópontja 
Dávidházi Péter hármas meghatározása volt, azaz a kultusz mint beállító
dás, mint szokásrend és mint nyelvhasználat. Értelmezése szerint „a kultusz 
mint beállítódás bizonyos szellemi vagy anyagi értékek rajongó, mértéket 
nem ismerő, midenekfölötti tisztelete, tehát teljes és feltétlen odaadás, mely 
imádata tárgyát minden szóba jöhető vád alól eleve felmenti; mint szokás
rend, szentnek tekintett helyek fölkereséséből, ereklyék gyűjtéséből, szöve
gek áhítatos gondozásából, szent idők megünnepléséből, szertartásokon való 
részvételből és életszabályozó előírások betartásának igyekezetéből áll; mint 
nyelvhasználat pedig túlnyomórészt olyan (magasztaló) kijelentésekben ölt 
testet, melyeket sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet, mert részletes ta
pasztalati ellenőrzésükre nincs mód.”6

A kutatás területi, földrajzi határai a mai Vajdaság területével azonosak. 
A Vajdaság alatt e dolgozatban mindig a jelenkori Vajdaság térbeli behatá- 
roltságát, mostani határainak keretét értjük, attól eltekintve, hogy 19. századi 
kultuszok tanulmányozásáról van szó. A Délvidék , fogalmának használata 
itt túldimenzionáltnak és alkalmatlannak bizonyult, lévén, hogy földrajzilag 
sokkal tágabb térséget fed.

4 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. “  Kalla Zsuzsa szerk.: Az irodalom 
ünnepei. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2000.148.

5 Gyáni Gábor: Az irodalmi kultuszkutatás dilemmái. m Gyáni Gábor: Relatív történelem. 
Tipotex Kiadó, Budapest, 2007.21-36.

6 Dávidházi Péter „Isten másodszülöttje’’. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1989.5.
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E munka eredménye egy átfogó vajdasági kultusztörténeti szintézis, 
amely mindhárom kultusz esetében másfél évszázadnyi alakulástörténetet 
dokumentál, dolgoz fel és mutat be. Ezek egymástól eltérő nagyságúak spe
cifikus ismérvekkel. A dimenziók érzékeltetése miatt a feldolgozás sorrendje 
a kisebbtől a nagyobbig haladt, a következő sorrendben: Arany-Jókai-Petőfi. 
A választás azért esett e három kultusz kutatására, mert éppen a 19. század 
kínálta a legtöbb tényanyagot, tekintettel a „nemzet” és a „népiség” fogal
mának hangsúlyosságára. Másrészt ebben a korszakban lehet folyamatosan 
nyomon követni és tetten érni az irodalom társadalmi integrációját, feltárni a 
kultuszok által kiváltott társadalmi viselkedésformákat.

A kutatás tárgya a jelölt kultuszok regionális és lokális változatainak 
vizsgálata volt a Vajdaság kultúrtörténeti terében, az öt lehetséges történeti 
korszak, illetve kultuszlélektani stádium (beavatás; mitizálódás; intézménye
sülés; bálványrombolás; szekularizáció) mentén.

A kutatás alapforrása, adatbázisa a hírlapokból, folyóiratokból, ritka 
vajdasági kötetekből és aprónyomtatványokból kigyűjtött, viszonylag ter
jedelmes kultusz-tényanyag volt. Ebből bukkantak elő a jelenség ismérvei: 
a kultikus nyelvezetű szövegek, kultuszversek, jubileumi kultusztiszteletek, 
szoboravatások, a szerzői image-ok alakulása, a kultikus tárgyak és helyek 
tisztelete, a kultikus idők ismétlődése stb. Meglepően gazdag anyaga került 
elő a kultikus beszédmódok, kultuszversek változatainak főként a periodiká
ból -  olyan nagy számban, hogy ezen értekezés valóságos kis szöveggyűjte
mény is. A periodikák bizonyos évfolyamait, valamint a témára vonatkozó 
egyes ritka kiadványokat, aprónyomtatványokat, fotókat nem volt könnyű 
fellelni. Az újvidéki Matica srpska Könyvtárának vonatkozó anyaga mellett, 
a budapesti Országos Széchényi Könyvtár könyv-, hírlap- és folyóirat-állo
mánya, a szabadkai és zombori városi könyvtár, a nagybecskereki és zentai 
történelmi levéltár periodikagyűjteménye, sőt magánkönyvtárak is forrását 
jelentették a kutatásnak. Ennek köszönhetően állt össze a kép és kerültek elő 
olyan Arany-Jókai-Petőfi tárgyú kiadványok, amelyeket bibliográfiáink sem 
ismernek. Példának okáért említem Demkó Endre nyomtatott Jókai-emlék- 
beszédét, amely Módoson jelent meg 1893-ban, s amelynek -  ez idáig úgy 
tűnik egyetlen -  fennmaradt példánya egy temerini magánggyűjteményből 
került elő.7 Fontos kultikus szövegforrásoknak bizonyultak a vajdasági kö
zépiskolák 1918 előtti értesítői is, ám ezek állománya is igen hiányos köz- 
gyűjteményeinkben .

7 Demkó Endre: Jókai Mórról. Felolvastatott a módosi műkedvelő társulatnak Jókai Mór 50 
éves írói jubileuma alkalmából 1893. évi október hó 1-én tartott estélyén. Módos [s. d.].
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Kutatói kihlyást jelentett az írókat ábrázoló eiedeti fényképeknek mint kul
tikus tárgyaknak a felkutatása, a róluk szóló levéltári anyag áttekintése. Csalá
di hagyatékokat kellett megkeresni, korabeli magánlevelezéseket kézbe venni 
ahhoz, hogy előtűnjenek Jókai Mór vajdaságiaknak ajándékozott eredeti fotói. 
Ismeretes ugyanis, hogy önkultikus gesztusokkal is építette saját kultuszát. De 
ez a -  nem szokványos -  vizsgálódás is eredménnyel járt: előkerült néhány, 
irodalmi ereklyének számító (dedikált vagy dedikálatlan) felvétele.

Felfedezésnek számít Petőfi Sándor első vajdasági köztéri szobrának fel
lelése is. A kultuszteremtésben a szoborállítás a kultikus szokásrend leggya
koribb és leglátványosabb eleme. Ezért is volt fontos a vele kapcsolatos rész
letek feltárása. A nyom, a kiindulópont egy igen ritka, régi verbászi képes 
levelezőlap volt. A korabeli sajtó több évfolyamának átlapozása után sikerült 
fényt deríteni a Petöfi-szobor felállításának dátumára és körülményeire. A fe
hér márványból készült mellszobrot 1899júliusának végén, a fél évszázados 
Petőíi-jubileum kapcsán avatták fel az óverbászi Erzsébet ligetben, kétmé- 
temyi magas obeliszk alakú talapzaton, alkalmi ünnepség keretében.

Voltak azonban olyan tények, mozzanatok is, amelyekre nem sikerült 
fényt deríteni. így többéves kutatás után sem tudtam kinyomozni, mi lett a 
sorsa, hol lappang az a két Arany-levél, amely fontos relikviaként, irodalmi 
kegytárgyként itteni kultuszteremtőjének, Lauka Gusztávnak a hagyatéká
ból 1907-ben került az akkor alakulófélben lévő nagybecskereki Torontál 
vármegyei Múzeum gyűjteményébe. Ugyancsak ismeretlen maradt a Lauka 
birtokában lévő Szendrey Júlia- és Jókai Mór-leveleknek a sorsa is.

Ahhoz, hogy a három vizsgált kultusz fejlődésvonulatának legyen megfe
lelő összehasonlítási alapja -  a specifikumok, variánsok kimutatása érdeké
ben - , minden egyes esetben röviden felvázoltam az adott kultusz magyar- 
országi és romániai (erdélyi) alakulástörténetét, hogy azokat egybe lehessen 
vetni e kultuszok regionális és lokális vajdasági alakulástörténetével. Ennek 
másik fontos indoka az volt, hogy a Vajdaság mai területe 1918-ig egysé
ges szellemi térség része volt, s mindhárom kultusz első szakasza ebben a 
kontinuumban kezdett kibontakozni, majd a határmódosítások nyomán új 
földrajzi-társadalmi-politikai keretek között fejlődött, alakult tovább.

Vajdaság multikulturális'közege miatt mutatkozott célszerűnek felrajzol
ni minden egyes esetben a szerb recepció, illetve kultusz kibontakozását, 
valamint röviden a horvát, illetve néniét vonatkozásait is. A szerb hivatko
zások, idézetek egy részét magam fordítottam magyarra, s ezt lábjegyzetben 
jelöltem is.

A kutatás, illetve az értekezés kitűzött célja volt a három vizsgált kultusz 
vonatkozásában felismerni, rendszerezni és elemezni az adott kultikus jelen
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ségeket a vajdasági magyar irodalomban. A felkutatott és prezentált kultusz
történeti anyag tanúsága szerint ez eredménnyel járt.

Arany János vajdasági kultuszával kapcsolatosan megállapítást nyert, 
hogy az a magyarországihoz képest viszonylag későn, több évtizedes fázis
késéssel bontakozott ki. Magyarországon Arany kultusza az 1860-as évek 
derekára vezethető vissza, míg a Vajdaságban csak az 1880-as évektől lom- 
bosodik ki, erőteljesebben 1882 ősze, azaz a költő halála után. Arany János 
kultuszának hullámzásgörbéje a Vajdaságban a halálát követő néhány évben 
csúcsosodott ki először, másodszor pedig az 1910-es évektől az első világhá
ború végéig. Mindkét ívelés csaknem kivétel nélkül a tanárok, pedagógusok 
szerepével történt. Kortárs kultuszteremtője a déli végeken Lauka Gusztáv 
volt, a barát és levelezőtárs, aki Arannyal kapcsolatos írásaival nyert öniga
zolást, s alakított ki egyféle önkultuszt. Ám Arany kultuszának kiterjesztésén 
munkálkodott több középiskolai tanár is (többek között Hantz Gyula, Grets 
József, Bäuerle Ferenc, dr. Badics Ferenc, Tones Gusztáv és Zlinszky Ala
dár). Ők az 1890-es években Aranyt beemelték az iskolákba, s kevés kivé
tellel az volt kultikus kibontakozásának és kultusza éltetésének (szűk) tere 
hosszú éveken át. Annak fontos kultuszelemei voltak az évente ismétlődő 
Arany-ünnepélyek, az Arany-témájú önképzőköri pályázatok, az Arany-ösz
töndíjak stb. Vajdasági kultusza regionális kultusz volt, amelynek főképpen 
az iskola volt a színtere. Itteni elemeit példázza, hogy verseit már 1883-ban 
Nagybecskereken és Versecen megzenésítették. Halálát követően Vajdaság- 
szerte Arany-megemlékezéseket rendeztek, azzal a céllal, hogy pénzt gyűjt
senek szobrára. A zentai gimnázium Arany János Alapítványt létesített, a 
verbászi és zombori főgimnázium önképzőköre is az ő nevét viselte, az ő 
emlékét ápolta. Nagyobb városainkban utcát neveztek el róla.

A vajdasági Arany-kultusz alakulásának egyik specifikuma, hogy itt 
Arany és Petőfi kettős kultusza szétválasztására -  amelyről Margócsy István 
értekezett8 -  időeltolódással került sor. Margócsy szerint Arany haláláig a két 
író kultusza elkülönítetten alakult, holott a Vajdaságban ettől eltérően hár
mas (Arany-Petőfi-Tompa), sőt négyes (Arany-Vörösmarty-Petőfi-Tompa) 
egységesítő kultusznak vagyunk tanúi. Ugyancsak az 1910-es években, ami
kor Margócsy szerint már szembeállítják Arany és Petőfi kultuszát, a Vajda
ságban még nem érezni ezt a szembehelyezést, arra majd csak az 1930-as 
években kerül sor. Tehát itt valamelyest késtek ezek a folyamatok, sőt nem is 
voltak olyan egyértelműek mint Budapesten.

8 Margócsy István: „...ikerszülöttek, egymás kiegészítői... ". = Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 2003/4-5. sz., 442-469.



100 Németh Ferenc: Az irodalmi kultuszok regionális és lokális..

A két háború közötti időszakban Arany vajdasági kultusza hanyatlott, 
évek kellettek ahhoz, hogy az identitását kereső szellemi térség új, kisebbsé
gi értékrendjében ismét aktuálissá váljon.

A második világháborút követően szinte máról holnapra elkülönül Arany és 
Petőfi kultusza, miközben a hatalom elvárásainak megfelelően a harcos Pető
fié kerül előtérbe, az epikus Aranyé pedig lassan elhalványul. Bori Imre 1950- 
ben tesz erőfeszítést Arany irodalmi értelmezésének visszaállítására. Arany 
halálának 100. évfordulója (1982) számos írásra (és értékelésre) késztette iro
dalomtörténészeinket E tanulmányok és publikációk az 1980-as években új 
szemléleti szempontokat érvényesítettek, és új megvilágításba helyezték mun
kásságát. Jelzésértékű volt hogy 1990-ben néhány fiatal irodalmár Arany Já
nos munkáinak modem értelmezésére vállalkozott. A 20. század végén Aranyt 
már csak elvétve emlegetik a Vajdaságban. A 21. század elejére müvei már egy 
élettelen irodalmi kánon részévé váltak, s a költő vonatkozásában csak egy- 
egy évforduló kapcsán villannak fel bizonyos kultuszelemek.

Jovan Jovanovic Zmaj szorgalmas műfordítói munkássága révén ismer
hették meg a szerbek s olvashatták anyanyelvükön Arany legjelentősebb al
kotásait: 1858-ban a Toldit, 1870-ben a Toldi estéjét, 1896-ban a Toldi sze
relmét, 1878-ban pedig a Murány ostromát. Zmaj révén az 1870-es évektől 
kezdődően Aranynak a szerb irodalomban is kialakult a kultusza, s a kiváló 
fordítások mellett ehhez sokban hozzájárult az a körülmény is, hogy a 19. 
század második felében a szerbeknek nem volt népies eposzuk, így az ő mű
vei helyettesítették ezt a hiányzó műfajt

A vajdasági Jókai-kultusz kibontakozása is késett néhány évtizedet Míg 
Magyarországon a szabadságharctól kezdődően alakult ki, a Vajdaságban csak 
1882-től -regionális és lokális - , jobbára Jubileumi” kultuszként bontakozott 
ki, méghozzá kortársának és barátjának* Lauka Gusztávnak Nagybecskerekre 
jövetele után. Jókai lokális kultusza abban az öt vajdasági városban (Szabadka, 
Zenta, Nagybecskerek, Újvidék, Zoihbor) érhető tetten, amely őt díszpolgárá
vá választotta. Érdekesek az e mögött rejlő lokális társadalmi-hatalmi viszony- 
rendszerek, melyekről ugyancsak szó van a dolgozatban.

Itteni, regionális kultuszának tartalmi ismérvei épp annyira szerteágazó
ak és gazdagok, mint magyarországi kultuszának, hiszen a szoborállítástól 
kezdve a kultikus retorikájú méltató írásokon, kultuszverseken át az egye
sületi dísztagságokig, emlékünnepségekig meg művei nemzeti díszkiadásá
nak előjegyeztetéséig minden benne foglaltatott. Személyes vajdasági kap
csolatai is voltak Jókainak, tekintettel arra, hogy többször járt Pancsován, 
ellátogatott Újvidékre, egyes források szerint Zomborban is megfordult, s 
műveiből, például Az arany emberben meg a Cigánybáróban örökítette meg
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e táj embereit. Kultuszának hangsúlyozott nemzeti, avagy országos jellegét 
dokumentálja, hogy 1893-94-ben a Vajdaságban rendezett Jókai-ünnepélyek 
során a műsorok elmaradhatatlan eleme volt a Hymnus és a Szózat éneklése, 
az íróról szóló ünnepi beszéd, éneklés, szavalás s végül a díszlakoma. A na
gyobb városokat zászlódíszbe öltöztették, az iskolák is zárva voltak, s több 
helyen a tűzoltóság teljes díszben kivonult.

Fél évszázados írói jubileuma (1894) után meglepetésszerűen ismét visz- 
szahanyatlott Jókai vajdasági kultusza, s csak 1904-ben bekövetkezett halála 
és temetése ismételte meg a tíz évvel korábbi kultuszretorikát, amely a gyász 
elmúltával viszonylag gyorsan elcsendesült. A Vajdaságban is megjelentek a 
felstilizált méltató szövegek és emlékversek, valamint a nemzeti gyász kül
ső megnyilvánulásai (gyászlobogók, gyászistentiszteletek, gyászjelvények, 
gyászjelentések stb.). Az irodalomban egy múló korszak utolsó képviselője
ként tartották számon, életművét pedig korszakzárónak minősítették. Kultu
sza annyira kimerült, hogy a szobrára való gyűjtés is évekig elhúzódott.

A Jókai-megemlékezések a Vajdaságban 1925-ben az író tiszteletére 
szervezett emlékünnepségekben, a kultikus retorikájú sajtóméltatásokban, 
alkalmi kultuszversekben és Jókai-adomák és -érdekességek közlésében ma
nifesztálódtak.

Az 1945 utáni vajdasági Jókai-kultuszt -  hosszú hallgatás után -  az új- 
raolvasások és (át)értelmezések jellemezték. Halálának hetvenedik (1974) és 
születésének százötvenedik évfordulója (1975) helyezte vissza -  igaz, csak 
rövid időre -  az érdeklődés középpontjába. Ezek az évfordulók indították el 
újraolvasását, (át)értelmezését- és bizonyos értelemben kultusztalanitását, új
szerű, a legendáktól megszabadított értelmezését - , amelyben mindenképpen 
kiemelkedő szerep jutott Bori Imrének, aki átértelmezve az opust, új alapokra 
helyezte a korszak Jókai-értését, eljutott a modem Jókai-értelmezésig és egy új 
Jókai-képnek vetette meg az alapját a vajdasági magyar irodalomban.

1857-től a Kalózkirály (Gusarski kralj) újvidéki megjelentetésével elin
dult Jókai szerb recepciója, amely a 19. század végén kultusszá lombosodott 
a szerb olvasók körében. Ő volt a legtöbbet fordított 19. századi magyar írók 
egyike. Nagy népszerűségének oka az volt, hogy elbeszélésével, szórakozta
tó prózájával műfajhiányt pótolt a szerb irodalmi romantika meddőségének 
időszakában, a 19. század második felében, ugyanakkor Jókai ellenzéki, po
litikai magatartására szimpátiával néztek a szerb politikai körök. Népszerű
ségét csak növelte Jókai személyes kapcsolata a szerbekkel: újvidéki láto
gatása 1861 augusztusában, részvétele a budapesti Vuk-féle beszedán 1864- 
ben stb. A szerbek hivatalosan többször is kifejezését adták elismerésüknek a 
szerb-magyar barátság előmozdítása terén kifejtett tevékenységéért.
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A vajdasági Petőfi-kultusz kibontakozása is csak a 19. század hetvenes 
éveitől, a magyar sajtó fejlődésével párhuzamosan jelentkezett, amely hatha
tós esiköze volt a kultusz ápolásának és felvirágoztatásának. Petőfi szemé
lyesmi sohasem járt a mai Vajdaság területén, de kortársai és egykori barátai 
közül néháhyan itt éltek, akik kultuszának éltetői is voltak: Szabadkán Jámbor 
Pál (Hiador), Nagybecskereken pedig Lauka Gusztáv, ők ketten tartották éb
ren emlékét a 19. század második felében, elsősorban az emlékező irodalom 
és publicisztika, majd az alkalmi Petőfi-kultuszversek révén. Az a folyamat, 
amely más vidékeken már közvetlenül Petőfi eltűnése, illetve halála után 
beindult, sőt le is csengett, a Vajdaságban -  a sajtó révén -  csak az 1880-as, 
1890-es években nyert megfelelő publicitást. Ez alatt értem az eltűnésének 
és halálának körülményeiről, „hiteles” szemtanúk jelentkezéséről meg az 
ál-Petőfik felbukkanásáról szóló írásokat. Ugyancsak ezekben az években 
jelentkeznek a vajdasági magyar sajtóban a Petőfivel kapcsolatos kultikus 
ietorikájú szövegek meg kultuszversek. Ez utóbbiak szerzői voltak Csupor 
Gyula, Szabadka Gyula, Latinovits Szaniszló, Szántó Ilona és mások.

A Petőfi-kultusz nem sokkal 1848 (1898) és Petőfi halálának 50. évforduló
ja (1899) után beolvadt március 15-e kultuszába, egybeforrt 1848 emlékével. 
Ennek egyik utolsó -  de annál fontosabb -  jele volt az 1918 előtti egyetlen 
vajdasági köztéri Petőfi-szobor állítása Verbászon 1899-ben, valamint a Petőfi- 
házra való gyűjtés. Ez utóbbinak két hulláma érte el a Vajdaságot 1899-ben és 
1907-ben. 1918 előtt a vajdasági Petőfi-kultusz intézményesüléséhez járultak 
még hozzá itteni méltatói, fordítói, népszerűsítői: többek között Erődi Dániel, 
Baróti Lajos, Badics Ferenc, Palágyi Menyhért és Lévay Imre.

A kisebbségi lét körülményei között a második világháborúig elmaradt a 
Petőfi-kultusz „forradalmi” jellege, s más irányt vettek a megemlékezések. 
Petőfi emlékének ápolása fontos szellemi fogódzó lett, a trianoni békediktá
tummal szétszaggatott egységes nemzettesthez való tartozás manifesztálása, 
a virtuális nemzeti egység létrehozásának eszköze. A méltatások lírai hang- 
vételűek voltak, amelyek könnyedén átsiklottak Petőfi életének sarkalatos 
tényei felett. Ilyetén csak torzított, egyoldalú kultusza alakulhatott ki. Ebben 
az időszakban születésének centenáriuma (1922-23) és eltűnésének kilenc
venedik évfordulója (1939) indítja el az emlékezéssorozatot a lapokban és 
folyóiratokban, valamint a kegyeletadást, miközben mindkét évfordulóról -  
a szigorú cenzúra ellenére -  kötetekkel is megemlékezett a vajdasági magyar 
közélet. Nem maradtak el a kultikus retorikájú szövegek és a kultuszversek 
sem. Ekkor mondják kr, hogy kisebbségi sorsban miért is kell Petőfit ünne
pelni: „Mert a költő kultusza a nemzet élete”, az tudja csak megmenteni a 
nemzetet „a pusztulástól, enyészettől”.
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A második világháború vége felé ismét fellángol a „harcos” Petőfi kultu
sza, amely ideológiai szempontból megfelelt a háború utáni új kommunista/ 
szocialista hatalomnak, olyannyira, hogy az az 1950-es évekig kíméletlenül 
kisajátította és napi politikai célokra használta fel forradalmi líráját, akárcsak 
életrajzát is. Kultuszának a hatalom részéről történő felhasználása oda veze
tett, hogy a „harcos” Petőfi csakhamar , jelszó” Petőfi, „zászló” Petőfi, sőt 
„szocialista” Petőfi lett a vajdasági magyarság számára. Az ilyen kultuszt a 
hatalom gerjesztette, teljesen kiferdítette, s ezáltal megcsúfolta.

1951-től módosul a kép, a „lírai” Petőfi-értés felé, mindenekelőtt B. Sza
bó György írásai nyomán, majd az 1950-es évek végétől ismét hanyatlik a 
vajdasági Petőfi-kultusz, s csak 1972-73-ban, születésének 150. évfordulója 
kapcsán tűnik fel ismét a lírikus Petőfi-képe, az „időszerű” költőé. Bori Imre 
szorgalmazza, hogy a jubileum kapcsán el kellene végezni egy Petőfi-revízi- 
ót, s annak nyomán kellene felrajzolni egy új Petőfi-képet, „amely világunk 
és törekvéseink tendenciáival rímel”.9 A „történeti Petőfi” helyett a „kortárs 
Petőfi” képének megrajzolását sürgette.

Hosszabb szünet után, 1992-93-ban (születésének 170. évfordulója) hoz
za vissza ismét Petőfi emlékét a Vajdaságba. Születésének 175. (1998) és ha
lálának 150. (1999) évfordulója szolgáltatott alkalmat Petőfi emlékének fel
idézésére a Vajdaságban, s ezek is többnyire Petőfi-átírások, -értelmezések, 
-értékelések voltak. A rendszerváltást követően, az 1990-es években a Pető
fi-kultusz ismét beolvadt március 15-e kultuszába, besimult negyvennyolc 
emlékébe, s a 2006-ban Bácskertesen (Kupuszinán), 2010-ben Muzslyán és 
2012-ben Óbecsén avatott köztéri Petőfi-szobrok, illetve a 2011 szeptembe
rében Lukácsfalván leleplezett dombormű helyi megemlékezéseknek nyúj
tanak ünneplési/koszorúzási helyet, s immár nem (kizárólag) Petőfinek, a 
költőnek az emlékét őrzik.

A szerb Petőfi-recepció 1855-ben vette kezdetét Jovan Jovanovic Zmaj 
A csárda romjai (Razorena carda) című Petőfi-költemény fordításával. At
tól kezdődően kultuszát a szerb irodalomban mindenekelőtt Jovan Jovanovic 
Zmaj, Dura Jaksic és Laza Kostic alapozta meg, s hozzájuk csatlakozott a 20. 
században a Petőfi-fordítók népes tábora: Bogdán Úiplic, Mladen Leskovac, 
Veljko Petrovic, Danilo Kis, Sava Babic és mások. Szerb népszerűségének titka 
az volt, hogy hazafias és szociális tárgyú versei, valamint forradalmi költészete 
-  különösen az 1880-as években -  megfelelt, sőt egybecsengett az úgynevezett 
új szerb ifjúság (nova omladina) mind agresszívabb hazaszeretetével.

9 Bori Imre: Petőfiről 1. (1972. dec. 19.). = Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1999. 6.
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Természetszerűen merül fel a kérdés: lehetett volna-e más módszertani 
megközelítésben feldolgozni e három nagy 19. századi irodalmi kultuszt? 
A válasz: igen. A jelen munka kronologikus vonulatában szemlélte a három 
kultusz alakulástörténetét, ami azért bizonyult célszerűnek, mert ily módon 
átfogó képet nyerünk róluk, úgymond elejétől végig, hullámhegyeivel és hul
lámvölgyeivel egyetemben. Ám elképzelhető, hogy e kultuszokat táblázatok, 
sőt grafikonok felhasználásával is szemléltetni lehetne, hasonlóképpen, mint 
M. Bodrogi Enikő tette Jósika Miklós vonatkozásában, tábiázatban mutatva 
ki -  évek szerint -  az íróra vonatkozó kultikus szövegek frekventáltságát.10 
De elképzelhető feldolgozási módja lehetett volna a feltárt kultusztörténeti 
tényanyagnak, a kultuszjelenségek és kultuszelemek szerinti elemzése. Ez 
esetben a kultuszjelenségek egyenkénti vizsgálata került volna domináns 
helyzetbe, de elmaradt volna a kultusz létrejöttét és kibontakozását megha
tározóan befolyásoló társadalmi háttér alakulástörténetének bemutatása. Út
törő vállalkozásról lévén szó, az átfogó képet nyújtó -  a témát tágabban ér
telmező -  kronologikus megközelítés tűnt a legmegfelelőbbnek, azzal, hogy 
azon belül kerültek bemutatásra az adott íróra vonatkozó kultuszjelenségek.

E disszertáció eredményeként jelölhető meg a három kultusz vajdasági 
sajátosságainak bemutatását, feltérképezését, illetve e három kultusz spe
cifikus regionális fejlődésvonulatának a megrajzolását, amely mindenkép
pen árnyalja, gazdagítja, módosítja az e kultuszokról kialakított összképet. 
Annál is inkább, mert olyan irodalmi jelentéstartalmakat, kapcsolatokat és 
viszonyrendszereket tár fel, amelyek nem voltak elérhetőek klasszikus iro
dalmi-esztétikai elemzéssel. Ebből adódóan lehetőséget nyújt ezen irodalmi 
jelenségek átfogó értelmezésére, de iedefiniálására is.

Ezen értekezés nyomán derül fény e három kultusz itt működő regionális 
és lokális társadalmi mechanizmusának működésére, annak szereplőire, vég
ső soron az önkultuszok ismérveire. Felrajzolódik egy regionális kulturális 
topográfia, sőt ami igencsak fontos: egy szociokulturális dinamika. Arany, 
Jókai és Petőfi vajdasági kultusza eltér e három kultusz magyarországi ala
kulásától A regionális, illetve lokális sajátosságok egyrészt a kultuszelemek 
tartalmának specifikus voltában, másrészt e kultuszok alakulástörténeti vo
nulatában (fellángolásuk vagy lanyhulásuk idejében, illetve a kultuszlélekta
ni stádiumok jelentkezésében) érhetők tetten.

Végezetül, felmerül még á kérdés: hogyan lehetne e három kultuszt to
vábbgondolni, továbbkutatni? Még ennél is részletezőbb igénnyel lehetne

10 M. Bodrogi Enikő: Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Tudományos Fü
zetek 241. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj, 2003.
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foglalkozni e kultuszok alakulástörténetének egy-egy fázisával, időszaká
val, jelenségeivel. Az itt prezentált anyag újabb kutatások, vizsgálódások 
kiindulópontja lehet. Számunkra különösen az 1920 utáni időszak érdekes, 
a kisebbségi sorsból adódó irodalmi kultuszértelmezés, kultuszteremtés, a 
hatalom kisajátítási gesztusai és annak mechanizmusai miatt. Tehát nemcsak 
a 19. századi nagy magyar irodalmi kultuszok itteni variánsai érdemelnek 
megkülönböztetett figyelmet, hanem a 20. századi vajdasági magyar írók 
kultuszai is. Azok kutatása is még sok meglepetést rejteget.

* A szerző doktori értekezésének expozéja.
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„Egész elementárisán éreztem, hogy az egész 
emberiség üdvözülése fabatkát sem ér, nem 
kell, ha egyetlen Vén András, egyetlen em
bernek a megölése is az ára. ”

(Sinkó Ervin)

Az ifjú Sinkó életében sorsfordító és egyben jellemformáló jelentőségű 
eseménynek bizonyult Vén András kecskeméti csendőrmester brutális, okta
lan és értelmetlen megölése a kommün Pestről érkezett terrorlegényei által. 
Az író később több művében is (Az út, Optimisták, Szemben a bíróval) visz- 
szatért a tragikus esetre. Mindez azt bizonyítja, hogy nem csupán érzelmileg 
kavarta fel a gyilkosság, de segített választ találni azon etikai dilemmákra is, 
amelyek a forradalmi messianizmusból fakadtak, és a feltétel nélküli erőszak 
vállalásával vagy elutasításával függtek össze. Sinkót Vén András értelmet
len és ok nélküli halála vezette el a kommunizmussal történt -  igaz, csupán 
átmeneti -  szakításáig, s az ószövetségi gyökerű kommunista messianizmus
sal szemben egy krisztianista alternatíva meghirdetéséig.

De ki volt tulajdonképpen Vén András? Valójában Sinkó, Kecskemét új
donsült vörös városparancsnoka túl sokat aligha tudhatott róla, így lénye
gében azt sem, hogy akárcsak ő, a Lenin-fiúk áldozata is bácskai születésű. 
Emlékiratában ezt írja: „Elővettem a megölt ember holmiját. [...] A noteszé
ben jegyzetek mosásról kiadás és bevételről. Ő és a felesége ülnek egymás 
mellett, szép, nyugodt, egyszerű házas pár, kicsit feszélyezetten a fényké
pezés tudatában. A Vén András ölében pedig egy kis gyerek, pufók, kedves, 
pár hónapos emberke” (SINKÓ 1990: 102). Arról, hogy a kép hol és mikor 
készülhetett, nincs semmilyen feljegyzés, miként arról sem, hogy az áldo
zat hol és mikor születhetett. Bosnyák István a könyv jegyzetapparátusában

mailto:csorbabelal@gmail.com


110 Csorba Béla: Újabb adatok egy Sinkó-hős életrajzához

egy hatósági átvételi elismervénynek a szövegét is közli: „Vén András 1919. 
május S-én agyonlőtt rendőrnél talált 2581 koronát egy órát egy zsebkést 
átvettem valamint az idevonatkozó jegyzőkönyvet -  Kecskemét 1919. május
6. -  Deák László nyomozó testület vezetője” (SINKÓ 1990:424).

1984-ben az akkor középiskolás ifj. Paska Oszkár temerini középiskolás 
arról értesített, hogy az Optimisták olvasásakor ráismert arra a történetre, 
amit anyai nagybátyjától, az 1898-ban született Vén Jánostól már hallott 
többé-kevésbé hasonló formában. Hamarosan fölkerestem Vén Jánost, aki
től több fontos információt szereztem bátyjáról, Andrásról. Elmondta, hogy 
nyolcán voltak testvérek -  négy fiú és négy lány - , bátyja, András eredetileg 
Erdélyben teljesített csendőri majd csendőr-tiszthelyettesi szolgálatot, végül 
egy ideig Nagyenyeden volt őrsparancsnok. Felesége a marosludasi Bálint 
Rózsi, aki a katonai-politikai összeomlás napjaiban férjét két gyermekével 
Magyarkanizsáig követte. A férj civilben ekkoriban Temerinben is járt -  ezt 
János nyilván a rokonoktól hallhatta, hiszen ő akkoriban Olaszországban 
volt hadifogoly. Bátyja visszament Kanizsára, annak ellenére, hogy a ro
konság a zavaros idők miatt Temerinben próbálta tartani (CSORBA 1985).1 
Szerinte 1919-ben András bátyja 37 éves volt. Sinkó ezzel szemben az íija, 
hogy „még nem volt harminc éves” (SINKÓ 1977: 77). A temerini római 
katolikus plébániahivatal születési regiszterében található adatok közvetve 
Sinkót erősítik meg: Vén András 1919-ben valóban nem volt még harminc
éves, ugyanis 1894. szeptember 28-án született.2 Más adatok szerint Vén 
András korábban 2. osztályú őrmesterként Oláhbrettyén3 volt őrsparancs
nok, s „menekült erdélyi csendőrökkel” került Kecskemétre (ISMERETLEN 
1942). Egy, a kommün áldozatainak és üldözöttéinek szentelt kiadvány sze
rint családját Vén András „a román megszállás miatt Aradon hagyta visz- 
sza” (OLYSÓIGABÁNYI 1922:166). Mindez nem záija ki, hogy előzőleg 
Magyarkanizsán is járhattak. Vén András családja viszont a királyi Romániá
ban maradt, ezt nemcsak az öccsével készített interjúból tudjuk, hanem egy 
váratlanul előkerült fénykép hátlapjára írt üdvözletből is. 2012 augusztusá
ban Vén János még egyetlen, betegsége folytán ágyhoz kötött lánya, Vén 
Ilona (sz. 1925-ben) arról értesített, hogy nővére hagyatékából előkerült há

1A kérdéssel foglalkoztam még Sinkó, Vén András és a Lenin-fiúk című cikkemben is, Ma
gyar Szó, Kilátó, 2011. augusztus 27., 28-, I. évf., 34. szám.

* A részletesebb adatok a 443. anyakönyvi f. szám alatt találhatók 
J Oláhbrettye -  kis falucska az egykori Hunyad vármegye hátszegi járásában, román neve 

Bretea. Lásd Dvorzsák János szerk.: Magyarország helységnévtára hét kötetben. Budapest, 
é. n., valamint Lelkes György szetk.: Magyar helységnév-azonosító szótár. Balassi Kiadó, 
Budapest, 1992.
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rom, András bátyjukhoz köthető fénykép. Az egyik Vén Andrást ábrázolja 
csendőrruhában, kipödört bajusszal (a kép Gyulafehérváron készült Csejdy 
L. stúdiójában), a másikon két kisfiút láthatunk, a kisebbik kezében labda, 
a nagyobbikéban karika. A hátlapon szép, felnőtt kéz által írt sorok: Szerető 
jó  nagymamának két árva unokáitól. Bandika és Palika 7-6 éves korú. 1922. 
IX. lOén. Fölötte bélyegzővel odanyomott cégjelzés: Fotograf KERSZTES 
Fényképész Bra$ov-Brassó, Kapu-utca 2. A  harmadik fénykép temetői cso
portjelenet, egy sír körül csendőrök, csendőr- és katonatisztek nagyobb cso
portja, előtérben egy széken ülő gyászruhába öltözött, fiatal nő. Mint meg
tudtuk, azonos Vén András lánytestvérével, Máriával, aki a budapesti Szent 
János kórházban dolgozott főműtősként, és a bátyjuk meggyilkolását köve
tő években járt Temerinben is. (Ezt a vele készült interjúban Vén János is 
megemlítette.) Valószínű, hogy a fényképek ekkor, tehát 1922 után, kerültek 
az áldozat édesanyjához, majd tőle a testvérekhez, unokákhoz, illetve azok 
egyikéhez. Vén Ilona egyébként úgy tudja, hogy András özvegye a két gyer
mekkel Aradról brassói rokonaihoz költözött. Ez magyarázza a gyerekekről 
Brassóban készült fotográfiát is.

A terrorlegények áldozatát egyébként kétszer temették el. Először rög
tön a halála után a bajtársai. Az út szerzője a temetést megelőző hangulatról 
és saját lelkiállapotáról így számol be: „A velem való személyes érintkezés 
bizalmassá tette őket. Egy küldöttséget küldtek hozzám. Arra kértek, hogy 
adjak engedélyt Vén András csendes eltemetésére.

-  Szegény ott fekszik kint temetetlenül a szántóföldön...
A kérelem előadása után nyomasztóan éreztem, hogy kellene valamit 

ezeknek az embereknek mondani, valami emberit és fájdalmukat megbékí- 
tőt. De nem tudtam. Éreztem, hogy ha lelkem legmélyéről jönne is, ezeknek 
az embereknek a városparancsnok mondaná azt, nem egy ember. Kezet fog
tam velük és pár szóban figyelmeztettem őket arra, hogy minden forrada
lomnak vannak igazságtalanul megölt áldozatai is, de épp ezért kell e mel
lett a forradalom mellett, a proletárdiktatúra mellett kitartani, mert ez fogja 
kikapcsolni az emberiség életéből ezeket a rettenetes igazságtalanságokat” 
(SINKÓ 1990: 103).

Már idézett művében Gabányi János ezredes Vén András haláláról a m. 
kir. csendőrkerületi parancsnokság részletes jelentését ismerteti. „A városból 
a laktanyába igyekezett s látva, hogy a terroristák őt körülveszik, a szőlők 
felé futásnak eredt, mit a terroristák észrevevén, reákiabáltak, hogy »haza
áruló! fehér kém!« és rálövöldöztek.

Vén András több sebet kapott és elesett. Erre több terrorista hozzáment s 
fegyvertusával annyira bántalmazták, hogy karja is eltörött. Majd pedig két
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d1 több terrorista 
rtelemben, hogy 
ik:
öldön fetrengett,

így gödröt ásva,

Andrást, miután 
;ai temették el, a 
tőben -  egyelőre 
>nt, miszerint „a 
iti módon legyen 
iszvét mellett az 
is temetőbe elte- 
rl 1922: 106).

terrorfiu kézenfogva vonszolta a legközelebbi temetőbe 
és az összegyűlt kommunista csőcselék ítéletet hoztak c 
az ilyen fehér hazaáruló mit érdemel? Egyhangúlag kiál 

Agyon kell lőni! -  mire Vén Andrásba, aki már akko 
még három lövést tettek.

Az igy agyonkinzott testről a csizmát lehúzták és n 
állati módon eltemették” (GABÁNYI 1922: 106).

A két állítás közötti ellentmondást -  egyik szerin t1 
gyilkosai a szántóföldön hagyták, vörösőr (csendőr) ba 
másik szerint gyilkosai és a csőcselék, állati módon a t< 
nem tudjuk feloldani. Gabányi ezredes azon állítását > 
kecskeméti nőegylet, nem bírván tűrni, hogy egy ember 
elásva, kegyeletből Vén András hulláját kiásatta s nag 
áldozatul esetthez illő módon a kecskeméti római katc 
mette”, a most előkerült fénykép is alátámasztja (GAB^
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A MAGYAR TANSZÉK TANÁRAI ÉS MUNKATÁRSAI

DR. ANDRIĆ Edit, egyetemi rendes tanár
Alapstúdium: Kontrasztív nyelvészet, Fordításelmélet, Fordítás- és tolmá
csolástechnika
Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim I-IV, SMgrupa: Teorija i praksa prevođenja 
Doktori stúdium: A magyar és a szerb nyelv derivációs rendszere

DR. CSÁNYI Erzsébet, egyetemi rendes tanár, tanszékvezető 
Alapstúdium: Világirodalom I—II., Világirodalmi regénykurzus, Világirodal
mi drámakurzus, Világirodalmi verskurzus, Shakespeare-kurzus 
Doktori stúdium: Világirodalmi toposzok

DR. FARAGÓ Kornélia, egyetemi rendes tanár
Alapstúdium: Irodalomtudományi irányzatok, Stilisztika és retorika, Esztéti
katörténet, Narratológia/prózaelemzés 
Mester: Irodalomelmélet, Irodalom és filmkultúra 
Médiaszak: Stilisztika, Retorika 
Doktori stúdium: Térpoétika, Műfajelmélet

DR. GÖNCZ Lajos, egyetemi rendes tanár
Alapstúdium: Pedagógiai pszichológia, Fejlődéslélektan, A kétnyelvűség 
pszichológiája

DR. HARKAIVASS Éva, egyetemi rendes tanár
Alapstúdium: A regény a XX. században, Kosztolányi-stúdium, A modern
ség kezdete és kora, József Attila-stúdium, A modemitás után 
Doktori stúdium: 1. Beszédmódok a kortárs magyar lírában 2. A modernség 
poétikája

DR. HÓZSA Éva, egyetemi rendes tanár
Alapstúdium: A komparatisztika és távlatai, Délszláv-magyar irodalmi kap
csolatok, A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana 1-2.
Doktori stúdium: A  novella intertextuális aspektusai
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DR.LÁNCZ Irén, egyetemi rendes tanár
Alapstűdivm: Bevezetés a nyelvtudományba, Általános nyelvészet, Jelentés- 
elmélet, Szövegtan
Mester: Pragmatika, Irányzatok a nyelvtudományban és nyelvelméletek 
Doktori stúdium: & magyar nyelv szövegtana

DR. MOLNÁR CSIKÓS László, egyetemi rendes tanár
Alapstúdivm: Fonetika, Fonológia, Az egyszerű mondat, Beszédmondatok,
Beszédművelés
Doktori stúdium: A mai magyar nyelv összetett szerkezetei 

DR. RAJSLI Ilona, egyetemi rendes tanár
Alapstúdium: Magyar nyelvtörténet, Dialektológia, Nyelvjárási szövegek, A 
történeti nyelvtudomány alapjai 
Mester: Nyelvtörténeti szövegek 
Doktori stúdium: Történeti frazeológia

DR. BENCE Erika, egyetemi rendkívüli tanár
Alapstúdium: A magyar felvilágosodás irodalma, A magyar romantika iro
dalma, Regény és történelem, Népköltészet 
Mester: Az irodalomtörténet elmélete és története 
Doktori stúdium: Az irodalmi monográfia

DR. GYÖRE Zoltán, egyetemi rendkívüli tanár
Alapstúdium: A magyarok története 1.: önálló magyar királyság. A magyarok 
története 2.: Magyarország a Habsburg Monarchiában és a XX. században

DR. IVANOVIÓ Josip, egyetemi rendkívüli tanár 
Alapstúdium: Interaktív pedagógia, Didaktika

DR. KATONA Edit, egyetemi rendkívüli tanár
Alapstúdium: Nyelvművelés, Az összetett mondat, A költői képek grammatikája

DR. ARSENIJEVIC, Nada, egyetemi rendkívüli tanár 
Alapstúdium: Srpski jezik
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DR. TOLDI Éva, egyetemi rendkívüli tanár
Alapstúdium: Verstan -  versértelmezés, Vajdasági magyar irodalom, Sinkó
Ervin-stúdium, Folyóirat-kultúra a Vajdaságban
Mester: A kisebbségi magyar irodalmak kortárs jelenségei
Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim, SM grupa: Uzajamne veze srpske i
mađarske književnosti 2., Vojvođanska mađarska književnost
Doktori stúdium: Az 1950-es nemzedék a vajdasági magyar irodalomban

DR. BERTÓK Rózsa, hab. docens, Pécsi Tudományegyetem 
Alapstúdium: A filozófia alapjai, Hermeneutika

DR. HORVÁTH FUTÓ Hargita, docens, tanszékvezető-helyettes 
Alapstúdium: Módszertani gyakorlatok
Mester: Kompetenciafejlesztés a magyarórán, Vizuális kultúra és módszerta
ni innovációk az irodalomtanításban 
Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim: Nauka o prevođenju

DR. ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna, docens
Alapstúdium: Kultúra és civilizáció, A magyar művelődéstörténet folyama
tai, Vajdaság művelődéstörténete, Magyar népi kultúra 
Mester: A tudományos kutatás módszertana
Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim, SM grupa: Istorija mađarske kulture 
Doktori stúdium: Kulture u kontaktu. Manjinske književnosti u Vojvodini

DR. KOVÁCS RÁCZ Eleonóra, docens 
Alapstúdium: Szociolingvisztika, Helyesírás 
Mester: Szociolingvisztikai terepmunka 
Médiaszak: Magyar nyelv I., II., III., IV.

DR. LÁZÁR Zsolt, docens
Alapstúdium: Művelődésszociológia és kulturális antropológia 

DR. PÁSZTOR KICSI Mária, docens
Alapstúdium: Szókészlettan és szójelentéstan, A mai magyar nyelv alaktana, 
Szófajok a beszédben és a nyelvben, Helyesírás, Pszicholingvisztika 
Médiaszak:Anyanyelv II., Anyanyelv III., Anyanyelv IV.
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DR. UTASI Csilla, docens
Alapstúdium: Régi magyar vallásos szövegek olvasása, Régi magyar világi 
szövegek olvasása, Barokk emlékírás
Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim: Istorija prevođenja, Uzajamne veze 
srpske i mađarske književnosti 1.

DR. ZVEKIĆ DUSANOVIĆ, Dušanka, docens 
Alapstúdium: Srpski jezik u kontaktu s mađarskim

PATÓCS László, asszisztens
Alapstúdium: Irodalomtudományi irányzatok (és Médiaszak)
Médiaszak: Narratológia, Stilisztika és retorika, Stilisztika, Retorika 
Mester: Verstan, A modernség kezdete és kora, A modemitás után, Regény a
20. században, Irodalomelmélet

TÜSKEI Vilma, asszisztens 
Alapstúdium: Általános nyelvészet, Helyesírás
Alapstúdium (Angol Tanszék, Német Tanszék): Magyar nyelv (anyanyelv)
I. Helyesírás és nyelvművelés, Magyar nyelv (anyanyelv) II. Funkcionális 
stilisztika
Alapstúdium (Médiaszak): Magyar nyelv (anyanyelv) I. Helyesírás, Magyar 
nyelv (anyanyelv) II.
Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim: Mađarska gramatika I-FV. (Savremeni 
mađarski jezik I—IV.)

CSORBA Béla, főlektor 
Magyar mint idegen nyelv

DR. LALOVIĆ, Ilija, szaktanár (nastavnik veštine)
(Informatička pismenost)

MÓRICZ Tünde, könyvtáros

MILÁNOVICS Valéria, titkárnő
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A TANSZÉK HALLGATÓI A 2012/2013-AS TANÉVBEN

ALAPSTUDIUM

I. év

l.ANTALOVICS Péter 13. NAGY Krisztina
2. DANCSÓ Andrea 14. NAGY Mónika
3. DÉR Diana 15. PATARICA Edvin
4. FEHÉR Viktor 16. PERON Réka
5. GLESSZER Bálint 17. PIHE Dóra
6. KECSKÉS Ildikó 18. RISTIC Anita
7. KERESZTÚRI Amold 19. RIZSÁNYI Attila
8. KOKOSTYIK Emőke 20. SEKULIC Larisa
9. KOMÁROMI Dóra 21. SZALMA Judit

10. LÁZÁR István 22. SZARAPKA Lilla
11. MALETA$KI Krisztina 23. TÓTH Edina
12. NAGY Judit

II. év

1. BOTOS Orsolya 11. LÁBADI Lénárd
2. ÚELIKOVIC Viktorija 12. MAGYAR Klementina
3. CSEHÁK Mirella 13. MESTER Annabella
4. DUKAI Rebeka 14. PECZE Anikó
5. FICE Tímea 15. SÓTI Julianna
6. HEGEDŰS Ákos 16. SULYKÓ Szabolcs
7. HORVÁTH Ágota 17. SURÁNYI Emese
8. HORVÁTH Csaba 18. TERNOVÁC Dániel
9. KOLLÁR Anikó 19. ÚRI Attila

10. LÁBADI Dávid 20. VÁMOS Richárd

III. év

1. ADANKÓ Marianna 5. HUNYADI Tünde
2. BENCSIK Tímea 6. KISS Anita
3. DUDÁS Szilvia 7. MAGÓ Attila
4. DUSNOKI Adrianna 8. MAJOROS Anikó
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9. PÁLL Annamária 12. VICÉI Éva
10. SZALMA Brigitta 13. ZOLCER Andrea
11. SZALMA Gábor

IV. év

1. BENEDEK Miklós
2. BERKES Gabriella
3. BICSKEI Magdaléna
4. BOGNÁR Dorottya
5. FÁBRIK Attila
6. FEHÉR Dorottya
7. HORVÁTH Ivett
8. ILCSIK Gabriella
9. KELEMEN Emese

10. LÉPHAFT Ágnes
11. MERZSA Ildikó
12. NAGYBALI Tamara

13. OLÁH Tamás
14. PENOVÁC Sára
15. PETRO Ildikó
16. RÁCZ József
17. RAJNAI Anita
18. REKECKI Dóra
19. ROHACSEK Aurél
20. SZÉCSÉNYI Krisztina
21. SZOLLÁRAnna
22. TAR Erika
23. ZSÉLI Emese

MESTERFOKOZAT

1. BAKOS Erika
2. BICSKEI Melina
3. BÍRÓ Tímea
4. FEKETE Adriana
5. FRANCISKOVTY Róbert
6. GYANTÁR Edit
7. HALLAI Hajnalka
8. HORVÁTH Tímea
9. JAKSI Nelli

10. JÓNÁS Tünde
11. KONCZ Hajnalka

12. KOVÁCS Hédi
13. MÉSZÁROS Anikó
14. MIKUSKA Judit
15. OROVEC Márta
16. RASKA Szabina
17. RIC Natália
18. ROMODA Renáta
19. TOMIK Larissza
20. TÖRÖK Lívia
21. VUKOVIÓ Ildikó

A régi program szerint diplomáztak:

1. CSORBA Eszter: A női szerepek és jellemek alakulása Jókai Mór regény
írásában

2. DROZDIK-POPOVIÓ Teodóra: A narratológiai elemzés lehetséges irányai
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3. ENGI Georgina: Kétnyelvűség az újvidéki középiskolások körében
4. GOMBÁR Judit: A trauma elbeszélése Kertész Imre, Dalos György és Dra- 

gomán György regényében (Sorstalanság, Körülmetélés, A fehér király)
5. KRABÓK Csilla: A kódváltás jelenségének vizsgálata a csókái általános 

iskolások nyelvhasználatában
6. KŐMŰVES Tímea: Gyermeki nézőpontok, gyermeki traumák
7. LASKOVITY Ervin: Poétika és témaválasztás. A vajdasági magyar írók 

önmegnyilatkozásai
8. SZAKÁCS Patrícia: Az SMS-nyelv vizsgálata a vajdasági magyar fiata

lok körében
9. TONAI Izabella: A meggyőzés és a manipuláció a reklámokban és a 

hirdetésekben
10. ÜRMÖS Attila: Ménes Attila prózájának motívumvilága

A mesterfokozaton diplomáztak:

1. BAKOS Erika
2. BICSKEI Melinda
3. BÍRÓ Tímea
4. FEKETE Adrianna
5. FRANClSKOVIC Róbert
6. HALLAI Hajnalka
7. HORVÁT Tímea
8. JAKSI Nelli
9. JÓNÁS Tünde

10. KOVÁCS Hédi

11. MÉSZÁROS Anikó
12. MIKUSKA Judit
13. OROVEC Márta
14. RASKA Szabina
15. RICZ Natália
16. ROMODA Renáta
17. TOMIK Larissza
18. TÖRÖK Lívia
19. VUKOVIÓ Ildikó

A DOKTORI ISKOLA HALLGATÓI

I. év

1. SAGI VARGA Kinga

II. év

1. BRENNER János 2. TÜSKEI Vilma
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III. év

3. CRNKOVITY Gábor
4. LAKI Boglárka
5. LÓDI Gabriella

DOKTORÁLTAK

6. PATÓCS László
7. SZABÓ Szilvia
8. ÚJVÁRI TÓTH Anita

1. NÉMETH Ferenc: Az irodalmi kultuszok regionális és lokális változatai
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TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK

TÉMÁK, FORMÁK, POÉTIKÁK -  AZ ÉRTELMEZÉS IRÁNYAI -  
A MAGYAR KORTÁRS IRODALOM ÉS A JELENEN ÁTDERENGŐ 
MÚLT. Tudományos konferencia az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Ma
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékének a szervezésében. Újvidék, 2012. feb
ruár 21.

A tanácskozás programja

9.30
Köszöntő: LÁNCZ Irén tanszékvezető 
Megnyitó: HARKAIVASS Éva

Elnöklő: TOLDI Éva
FARAGÓ Kornélia: A Bodor-féle határozatlansági viszonylatokról (Bo

dor Ádám: Verhovina madarai)
GINTLI Tibor: Imitáció és poétikai innováció viszonya Závada Pál A 

fényképész utókora című regényében

Vita

Elnöklő: GINTLI Tibor
BOMBITZ Attila: Múltkövetés (Sándor Iván legújabb regényéről) 
BÁNYAI János: Vers és emlékezet (Lator László)
PATÓCS László: Kerékpár, szubjektum, irónia: egy motívum lehetséges 

értelmezése a magyar irodalomban

Vita

15.00
Elnöklő: Faragó Kornélia
GEROLD László: Összjáték (A Száz panasz szerkezeti rendszere) 
TOLDI Éva: Böndör Pál költészete és a lírai hagyomány
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Marko ÚUDIÓ: A mi-ők ellentét artikulációi a peremvidéki „nemzedéki 
regényekben”

HARKAI VASS Éva: Palimpszeszt és ars poetica (Kukorelly Endre: 
Vojtina-redivivus)

Vita

Zárszó: BÁNYAI János

EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK -  A MAGYAR NYELVTAN 
TANÍTÁSA. Tudományos konferencia az újvidéki Bölcsészettudományi 
Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének a szervezésében. Újvidék, 
2012. november 21-22.

A tanácskozás programja

November 21. (szerda)
10.00
A tanácskozás megnyitója (CSÁNYI Erzsébet tanszékvezető) 
EMLÉKEZÉS DANYI MAGDOLNÁRA

Elnöklő: MOLNÁR CSIKÓS László
MOLNÁR CSIKÓS László: Szükség van-e napjainkban a magyar nyelv

tan tanítására?
LÁNCZ Irén: A modem nyelvészet és a magyar nyelvtan tanítása
KATONA Edit: Gimnazistáink anyanyelvi ismeretei
RAJSLI Ilona: A történeti nyelvtan szerepe a mai nyelv szerkezetének 

megértésében és tanításában
PÁSZTOR KICSI Mária: Szoftverek alkalmazása a nyelvtantanításban

Vita és összefoglalás

15.00
Elnöklő: ANDRIÓ Edit
ANDRIÓ Edit: A kontrasztív megközelítés hasznosítása a magyar nyelv

tan tanításában
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KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: A nyelvjárási ismeretek felhasználása a 
nyelvtanításban

TÜSKEI Vilma: A magyar nyelvtan tanítása szerb anyanyelvű diákoknak 
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: A művelődéstörténet motivációs ereje 

a nyelvtanulásban
BENCE Erika: A nyelvtani jel, a trópus és az alakzat a nyelvtan- és az 

irodalom tan ításban
UTAS1 Csilla: A redukált nyelv Domonkos István és Tolnai Ottó néhány 

versében (A mondattani kategóriák szerepe az értelmezésben)

Vita és összefoglalás

November 22. (csütörtök)
10.00
Elnöklő: CSORBA Béla
CSORBA Béla: A magyar nyelvtan tanítása lektori órákon 
HORVÁTH FUTÓ Haigita: A portfolió a nyelvtanulási-tanítási folyamatban 
BRENNER János: A szövegtan középiskolai taníthatóságának kérdései 
VUKOV RAFFAI Éva: Kisgyermekek nyelvtantanítása 
ÚJVÁRI TÓTH Anita: A magyar nyelvtan tanítása más anyanyelvűeknek

Vita és összefoglalás

A TÁRGYI VILÁG POÉTIKÁJA. Tudományos konferencia az újvidé
ki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének és az 
MTA Irodalomtudományi Intézete Modem Magyar Irodalmi Osztályának a 
szervezésében. Újvidék, 2012. december 3-4.

A tanácskozás programja

December 3. (hétfő)
9.00 Megnyitó: CSÁNYI Erzsébet tanszékvezető 

ANGYALOSI Gergely 
FARAGÓ Kornélia

Elnöklő: BÁNYAI János
ANGYALOSI Gergely: „Az én szívemben boldogok a tárgyak”. Nemes 

Nagy Ágnes tárgyias költészete
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TOLDI Éva: Identitásjelölő tárgyak a vajdasági magyar irodalomban 
KAPPANYOS András: Lefordíthatatlan reáliák 
GEROLD László: Szövegek, terek és tárgyak (A tárgy mint színházi jel 

Tolnai Ottó drámáiban)

Vita

14.30
Elnöklő: FÖLDES Györgyi
SZÉCHENYI Ágnes: A városiasság tapasztalata a Nyugat első nemzedéké

nek írásaiban, különös tekintettel Babits Mihály A csengettyűsfiú című versére 
BÁNYAI János: „Egy-egy váratlanul felragyogó tárgy” Lator László verseiben 
HARKAIVASS Éva: Tárgymotívumok a kortárs magyar lírában 
SZÉNÁSI Zoltán: A könnyek tárgya (Takács Zsuzsa: A tárgyak könnye 

című kötetéről)
PATÓCS László: A halfarkú lámpától a minyonig. A tárgyi világ 

idegenség-narratívái Vas István önéletírásában

Vita

December 4. (kedd)
Elnöklő: ANGYALOSI Gergely
DECZKI Sarolta: Test, tárgy és lélek -  személyiét és tárgyiét problémái 

a kortárs prózában
FARAGÓ Kornélia: Eltárgyiasuló testek, testies tárgyak. Átjárások, di

menzióváltások Darvasi László Vándorló sírok című kötetében
FÖLDES Györgyi: A test, a tér és a tárgyak. Korporális narratológiai 

elemzés Tóth Krisztina Pixel című kötetéről
SÁGI VARGA Kinga: A tárgyak és a testek jelentésszervező szerepe Bo

dor Ádám regényeiben
KELEMEN Emese: Csak tárgyak maradnak. Tárgyak és személyek kap

csolata Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében
RÁKAI Orsolya: Túl szimbólumon és allegórián: a korporális narratológia 

és a tárgyak

Vita

Zárszó: FARAGÓ Kornélia 
ANGYALOSI Gergely
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RENDEZVÉNYEK

MÁRCIUS 15-E

Tanszékünk ünnepi műsorral emlékezett meg az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról. Az elmúlt évek hagyományához igazodva 
ezúttal is a tanszék elsőéves hallgatói mutatkoztak be a Szabadság, szerelem! 
című műsorral. Összeállította és rendezte dr. UTASI Csilla. Az ünnepről al
kalmi beszédében dr. UTASI Csilla emlékezett meg:

Tisztelt Közönség!

A Tanszék elsőéves hallgatóinak március tizenötödikéi műsora évek óta 
versekből épült föl, hiszen a költészet maga is ünnep, őrzi kultikus eredetét. 
Az előadást bevezető sorokban abból a sensus communis tartományába tar
tozó állításból szeretnék kiindulni, hogy az ünnep lényege összekapcsolódik 
az emlékezettel. A portugál történész, Femando Catroga múlttól való meg
határozottságunkat a következő leírással érzékelteti: „Az ember előre vivő 
léptei létezésének lehetőségénél korábbi időszakok lenyomatait viselik. Az 
idő múlásával haladása nyomokat hagy Kronosz fehér képernyőjén, melye
ket vagy a Léthe szív föl, a felejtés folyama, ami rosszabb a halálnál, vagy 
a nyomok a történelem és az emlékezet forrásai lesznek -  az esetben is, ha 
feledésbe merülnek vagy ismeretlenek maradnak. Bárhogy van is, e jelek 
gátolják meg, hogy csak a jelen vagy csak a jövő létezzék. Azt is mondhat
nánk, a nyomok árnyékként tapadnak az ember talpához, melyeket, noha 
maga mögött hagy, az élet napja visz előre.”

Az emberi azonosságot az emlékezetnek egymással gyakran ellentétes -  
ráadásul a jelen múlttá alakulása és a múlt-reprezentációkban bekövetkező 
változások következtében szakadatlanul átrendeződő -  személyes, családi, 
regionális, nemzeti válfajai alakítják ki. Az idei műsornak az identitásképző 
emlékezetnek még a közösségi tartalmakhoz való viszonyában is megmara
dó személyessége a központi témája.

A felhangzó szövegek nagy része Lukácsy Sándor Mi tiltja jobbakká vál
notok című, Vörösmartyról és koráról szóló szöveggyűjteményéből szárma
zik. Lukácsy válogatása együttesen közli a közismert verseket, kijelenté
seket és a köztudat részévé sohasem vált vagy mára szinte elfeledett fórrá-



130 A tanszék életéből

sokat. Vörösmarty és kortársai leveleit, bírálatait, értekezéseit, újságcikkeit, 
országgyűlési tudósításait olvasva mintha a költészetet körülvevő hangokat, 
a korabeli beszéd moraját hallanánk, valójában azonban az eltérő szövegtí
pusok együttes befogadása éppen ellenkező eredménnyel jár, azt érezzük, 
hogy az olvasás folyamatában az irodalmi munkák és a dokumentumok kü
lönbsége szinte egészen felfüggesztődik.

Az 1848-as szabadságharc és forradalom eseményeit megidéző narratív 
ívet két, a forrásokat és az irodalmi alkotásokat vegyítő tömb fogja közre a 
műsorban. Az első rész a nemzeti program-irodalom és az öncélú, tiszta, ro
mantikus költészet vitáját idézi meg, az utolsóban pedig három, az eszmény 
és a valóság egyensúlyának lehetőségét önreflexíven kifejező kortárs vers 
szólal meg, s a műsor zeneszámmal zárul.

Kérem, fogadják szeretettel az elsőéves hallgatók változatos szövegeket 
megszólaltató, identitásképző nyomokat fölvillantó előadását!

Szabadság, szerelem!

Magyar írók
EGRESSY Béni: Szózat (trombitán előadja Sándor Enikő)
TOLDY Ferenc emlékezéseiből (Magyar Klementina)
CSOKONAI VITÉZ Mihály: Magyar! Hcgnal hasad (Öelikovic Viktória) 
KÖLCSEY Ferenc: Huszt (Pecze Anikó)
TOLDY Ferenc levele BAJZA Miklóshoz (részlet) (Kollár Anikó)

A romántos iskola alkotója
VÖRÖSMARTY Mihály: Tündérvölgy (részlet) (Hegedűs Ákos) 
GUZMICS Izidor levele KAZINCZY Ferenchez (részlet) (Pecze Anikó) 
BERZSENYI Dániel a Délszigetről (részlet) (Kollár Anikó)
TOLDY Ferenc az Egerről (részlet) (Fice Tímea)
KÖLCSEY Ferenc a Két szomszédvárró\ (részlet) (Mosó Melani) 
VÖRÖSMARTY Mihály: Berzsenyi emléke (részlet) (Magyar Klementina)

A magyar költészet első papja
BERECZ Károly emlékirataiból (Horváth Csaba)
MÉSZÁROS Károly levele VÖRÖSMARTY Mihályhoz (részlet) (Botos 

Orsolya)
MÉSZÁROS Károly emlékezéseiből (Horváth Csaba)
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„Dicső kert”
Magyarország az én csendes szép hazám... (énekli Sándor Enikő) 
VÖRÖSMARTY Mihály: Dramaturgiai töredékek (részlet) (Csehák Mirella) 
VÖRÖSMARTY Mihály: Hymnus (részlet) (Vámos Richárd) 
VÖRÖSMARTY Mihály: A Guttenberg-albumba (Mester Annabella) 
VÖRÖSMARTY Mihály: A sors és a magyar ember (részlet) (Mosó Melani) 
SZÉCHENYI István: Stádium (részletek) (Ternovácz Dániel) 
VÖRÖSMARTY Mihály: Jóslat (részlet) (Sulykó Szabolcs)
KOSSUTH Lajos: Az adó (részlet) (Fice Tímea)
VÖRÖSMARTY Mihály: Jóslat (részlet) (Dukai Rebeka)

Szabadság, szerelem
PETŐFI Sándor: Minek nevezzelek? (Surányi Emese)
PETŐFI Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél... (Horváth Ágota) 
PETŐFI Sándor: Szabadság, szerelem! (Mosó Melani)
PETŐFI Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez (Lábadi Dávid)

Forradalom
Esik eső karikára... (énekli Sándor Enikő)
VÖRÖSMARTY Mihály: Előszó (részlet) (Horváth Ágota) 
VÖRÖSMARTY Mihály cikke a Pesti Hírlapban (részlet) (Dukai Rebeka) 
PETŐFI Sándor naplójából (Lábadi Lénárd)
A Pesti Divatlap tudósítása (Botos Orsolya)
Petőfi Sándor naplójából (Lábadi Lénárd)
Ezenyolcszásznegyvennyolc (énekli Sándor Enikő)

„A vész kitört...”
VÖRÖSMARTY Mihály: Előszó (részlet) (Pecze Anikó)
A VAY család hagyománya (Ternovácz Dániel)
VÖRÖSMARTY Mihály: A hős sírja részlet (Magyar Klementina) 
VÖRÖSMARTY Mihály levele feleségéhez (Surányi Emese) 
VÖRÖSMARTY Mihály: Előszó (részlet) (Botos Orsolya)

„Szabadság, szerelem”
ORBÁN Ottó: „Szabadság, szerelem ” (Sándor Enikő)
ORBÁN Ottó: Élet és irodalom (Csehák Mirella)
KONCZ István: Élet, halál közben (Lábadi Dávid)
PRESSER Gábor-SZTEVÁNOVITY Dusán: Mozi (énekli Sóti Julianna)
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

Április 11.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszéke Beszédművészeti Műhelyének 
tagjai 2012. április 11-én, a magyar költészet napján bemutatták A dallam 
nem változtat szövegén című ünnepi műsorukat. Az összeállításhoz Dr. Toldi 
Éva, a tanszék docense tartott bevezetőt, melyben az előadás koncepcióját 
ismertetve a palimpszeszt történeti megközelítését vázolta fel.

„A DALLAM NEM VÁLTOZTAT SZÖVEGÉN”
A Magyar Tanszék műsora a költészet napján 
Újvidéki Színház, 2012. április 11.

Sándor Enikő trombitaszóló

*

JÓZSEF Attila: (Csókol Attila...) (FranciSkovic Róbert)

JÓZSEF Attila: Emberek (Lábadi Lénárd)
BERTÓK László: Még kiderül, hogy te, hogy te meg én (Szollár Anna) 
CSORBA Győző: Szöveg és dallam (Horváth Ágota)
KOVÁCS András Ferenc: J. A. szonettje (Magyar Klementina)

KOVÁCS András Ferenc: Józsefattilás (Stirányi Emese)

PARTI NAGY Lajos: Dallszöveg (Mosó Melani)
BAKA István: Egy József Attila-sorra (Bicskei Magdaléna)
VÁRADY Szabolcs: önálló vagy torzított idézetként (Horváth Ágota)

*

KOSZTOLÁNYI Dezső: Csacsi rímek (Oláh Tamás)

BALASSI Bálint: Egy katonaének (Benedek Miklós)
TÓTH Árpád: Vitézek, mi lehet (FranciSkovic Róbert)
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KOSZTOLÁNYI Dezső: Csacsi rímek (Szollár Anna)

CSOKONAI VITÉZ Mihály: A reményhez (Magó Attila)
TÓTH Árpád: A reményhez (Surányi Emese)

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István: Egy kis (éjjeli) zene- 
történet (Jónás Tünde)

*

VÖRÖSMARTY Mihály: Fóti dal (Oláh Tamás)
TÓTH Árpád: Bordal (Franciskovic Róbert)

KOSZTOLÁNYI Dezső: Csacsi rímek (Lábadi Lénárd)

VÖRÖSMARTY Mihály: Szózat (Surányi Emese)
ARANY János: Hasadnak rendületlenül... (Fehér Dorottya)

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István Egy kis (éjjeli) zenetör
ténet (Oláh Tamás)

ARANY János: Toldi (Előhang) (Fehér Dorottya)
ORBÁN Ottó: Arany Jánoshoz (Magyar Klementina)

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István: Egy kis (éjjeli) zene- 
történet (Oláh Tamás)

ARANY János: Sejtelem (Bicskei Magdaléna)
ORBÁN Ottó: Magára igazítja Arany János négy sorát (Ilcsik Gabriella) 
BOGDÁN László: Sejtelem (Léphaft Ágnes)
ILLYÉS Gyula: 77 (Ilcsik Gabriella)

KOSZTOLÁNYI Dezső: Csacsi rímek (Franciskovic Róbert)

*

KOVÁCS András Ferenc: Adys sóhajtás (Léphaft Ágnes)
ADY Endre: Héja-nász az avaron (Lábadi Lénárd)
PARTI NAGY Lajos: Őszológiai gyakorlatok (Magó Attila)
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JÓZSEF Attila: (Mint örök keservet...) (Léphqft Ágnes)
JUHÁSZ Gyula: Milyen volt... (Lábadt Lénárd)
ORBÁN János Dénes: Anna egy pesti bárban (FranciSkovié Róbert) 
PETŐCZ András: Juhász Gyula: Üzenet Annának (Benedek Miklós)

*

BABITS Mihály: A lírikus epilógja (Oláh Tamás)
BÁTHORI Csaba: Nonszensz (Ilcsik Gabriella)
KOVÁCS András Ferenc: Pro Domo (Nagybali Tamara)

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István: Egy kis (éjjeli) zene- 
történet (Benedek Miklós)

RADNÓTI Miklós: Hetedik ecloga (Magó Attila)
BÖNDÖR Pál: „Alszik a tábor” (Nagybali Tamara)

Walter von dér Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden... (Bicskei Mag- 
dáléna)

RADNÓTI Miklós: Erőltetett menet (Lábadi Lénárd)
HARKAIVASS Éva: Egy névre írja, nyár közepén (kurva melegben) (Jó

nás Tünde)

*

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István: Egy kis (éjjeli) zene- 
történet (FranciSkovic Róbert)

JÓZSEF Attila: Születésnapomra (Mikuska Judit)
KISS Judit Ágnes: Születésnapom (Ilcsik Gabriella)
ORBÁN János Dénes: Születésnapomra. Házi feladat (vers) (Magó Attila) 
BÖNDÖR Pál: Elő (Részlet a Vígeposzból) (Mosó Melani)
KISS Ottó: Iván öt (Becse Anikó)

*

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István: Egy kis (éjjeli) zene- 
történet (.Magyar Klenieniiná)
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PILINSZKY János: Négysoros (Oláh Tamás)
JUNG Károly: Változatok Pilinszky négysorosára (Égve hagytad a folyo

són a villanyt) (Mikuska Judit)

ORBÁN Ottó: Hallod-e, te sötét árnyék (Magó Attila)
TÓTH Krisztina: Program (Mosó Melani)

*

A dallam nem változtat szövegén -  BAKA István: Kis (éjjeli) zenetörté
net (Fehér Dorottya)

WEÖRES Sándor: Táncdal (Horváth Ágota, Mosó Melani, Magyar Kle- 
mentina, Surányi Emese)

ORBÁN Ottó: Táncdalok (népi és urbánus változat) (Magyar Klementina)
Urbánus változat (Jónás Tünde, Oláh Tamás, Léphaft Ágnes, Mikuska 

Judit, Bicskei Magdaléna, Ilcsik Gabriella)

JÓZSEF Attila: Amikor verset ír az ember... (Nagybáli Tamara)
TÓTH Krisztina: Amikor verset ír az ember... (J. A. dosszié) (Magyar 

Klementina)
HARKAIVASS Éva: Amikor J. A. (Bicskei Magdaléna)

Zenei közjáték: SZALMA Gábor
A színpadkép kialakításában közreműködött: OLÁH Tamás
Válogatta és rendezte: Dr. TOLDI Éva



136 A tanszék életéből

ETO: 821.511.141-1:091.33 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

ÚJRAÍRÓK ÉS ÚJRAÍROTTAK*l

TOLDI ÉVA

A magyar költészet napját Ünnepeljük ma. Egy korszerű, napjainkban 
virágkorát élő költészeti módszer bemutatását tűztük célul, amelyről sze
retjük azt mondani, hogy huszadik század végi, huszonegyedik század eleji 
találmány. A palimpszesztről, az árírásról, újraírásról van szó, amely kétség
telenül aktuális versalkotó eljárás. Napjaink költői úgy írják felül korábbi 
korok verseit, hogy megnevezik, megszólítják a hagyományt, ezáltal a mai 
kánon részévé teszik, együtt válik láthatóvá és értelmezhetővé jelen és múlt, 
pretextus és átirat.

A mai palimpszeszt fő rendezőelve tehát a párbeszéd, melynek során a ma 
költője folyamatos kapcsolatot tart a múlttal. Legutóbb talán a középkorban 
gondolták, hogy az ókori szövegeket átírva, átragasztva azokat meg lehet 
semmisíteni, evangéliumszövegekkel lehet helyettesíteni. Mert mint tudjuk, 
a palimpszeszt jelentése a görög palin -  azaz újra -  és pszao -  kitörlöm -  sza
vakból tevődik össze, a technika pedig még azokból az időkből származik, 
amikor igen drága volt az írás alapanyaga, a papirusz, ezért időről időre le
kaparták a ráírt szöveget, és újat írtak a tetejére. Az eredeti szöveget azonban 
későbbi korok gyakran feltárták, különleges technikákkal restaurálták. Nem 
tűnt el tehát az elsőként felvitt szöveg sem.

Nem a kitörlés, hanem a megszólítás lett napjainkra a palimpszeszt alap
ja. A jelenséget történetiségében vizsgálva azonban nem lehet nem észreven
ni, hogy a költőelődök versbéli megszólítása nem új jelenség. Párbeszédet 
mutatunk hát be, melynek során a jelen költője folyamatos kapcsolatot tart 
a múlttal. Bemutatjuk az „ősszöveget”, majd mellette az átiratot vagy átira
tokat is. Nem érdektelen ilyenkor, hogy az irodalmi hagyomány mely rétege 
válik megszólíthatóvá, s az sem, ki a megszólító, ki a megszólított.

A magyar irodalomból Balassi Bálint verse a legrégebbi megszólítottunk, 
de a legrégebbi átírónk is jócskán benne áll a tizenkilencedik században: 
Arany János. Az ő átirata sem az ősszöveg eltüntetésére irányul, de érzékle-

* Részlet egy hosszabb tanulmányból.
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tesen példázza, hogy a legmagasztosabb eszméket is többféle módon lehet 
megközelíteni, s hogy a pátosznál semmivel sem mond kevesebbet az irónia 
keserűsége.

A palimpszesztek között is a legizgalmasabbak közül válogattunk, azok 
közül, amelyeket dallamtartó átiratoknak is nevezhetnénk, amelyek megtart
ják az eredeti versformát. S ily módon nagy hangsúllyal reflektálnak a formai 
elemekre. Válogatásunk azt is bemutatja, hogy nincs olyan irányzat, versfor
ma vagy gondolat, amely ne válhatna egy új mű alapszövegévé.

Kis irodalomtörténeti keresztmetszetünk, időutazásunk azt bizonyítja, 
hogy a költők kifejezett törekvése megmutatni: elsajátították a megszólított 
előd formakészletét. Sőt, technikai tudásban, formakincsben messze túl is 
haladják. Ezért majd minden esetben túlfokozzák a zeneiséget, ritka, furcsa 
rímeket alkalmaznak, kínrímeket, csacsi rímeket, ezzel érik el verseik humo
ros hatását. Műsorunkat a vers dallama, metruma, ritmikája köré építettük 
fel, ebből ered egy újabb, történetiségében megragadható asszociációsor: a 
zenével való összehasonlítási alap.

A palimpszesztet írók kifejezetten technikai bravúrokra törekednek. Jól 
tudják, Joseph Addison szavaival élve, hogy „az igaz elmésség hasonlóértelmű 
szavak összehasonlítására, a hamis elmésség pedig hasonló hangzású szavak 
összehasonlítására van alapozva”. De azt is, hogy „minél kisebb a változás a 
szavak külső formájában a két szöveg között, és minél nagyobb az értelemvál
tozás, annál élesebb a változás elmés hatása”. Ami humor forrása lehet.

Nem más szövegek áttűnő, halvány nyomai csillannak fel az új szövegek 
mögött/előtt/alatt -  mondhatnám én is stílusosan, hanem olyan testes versfor
mák, amelyek irodalmi korszakokat és stílusokat határoztak meg. A 20-21. 
század fordulójának költőitől ars poeticákat hallhatunk és vallomásokat, má
sok álarcának felöltését, s még ha néha nevettetve vagy polgárpukkasztóan, 
frivolan, mindenkor a költészet leglényegének gondolatkörében.

De egyenes vonalú-e a palimpszeszt alakulástörténete? Ugyanazok a me
chanizmusok működtetik-e a mai költő versét, mint a múlt századiét? Bár 
-  mint látni fogjuk -  a technika és attitűd igencsak hasonló, a vers- és iro
dalomfogalom egészen más. Arany János, Tóth Árpád, Juhász Gyula még 
stílusimitációnak, verstanulmánynak gondolja ilyen jellegű szövegét, eset
leg paródiának. Az említett költők Összegyűjtött verseiben rendre a Zsengék 
között találhatók. Éppen ideje, hogy mai irodalomértésünk kiemelje őket a 
forgácsok közül.

A magyar költészet napján, április tizenegyedikén, József Attila születés
napján az ő gondolatmenetét követtük, amikor összeállításunk címéül József
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Attila-verssort választottunk: A dallam nem változtat szövegén. Hallgassuk 
meg most az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének hallgatóit, a Beszéd- 
művészeti Műhely tagjait, és gondolkodjunk el mi is ezen a kérdésen, amely
re a költők már régóta keresik a választ.

TANSZÉKNAP

Október 22-én tartotta meg tanszékünk hagyományos tanszék napi ren
dezvényét.

ÜNNEPI PROGRAM

10.00-10.10 Zenei bevezető
10.10-10.15 A tanszékvezető üdvözlő szavai
10.15-10.25 DR. HORVÁTH FUTÓ Hargita docens, tanszékvezető-he

lyettes összefoglalója a tanszék dolgozóinak tudományos-szakmai tevékeny
ségéről

10.25-10.35 DR. ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna docens beszámolója a 
kari könyvkiadói program magyar nyelvű köteteiről

10.35-10.55 DR. CSÁNYI Erzsébet tanszékvezető egyetemi rendes tanár 
bemutatkozó előadása: GION-REPLAY

10.55-11.15 A Sinkó Ervin Irodalmi Díj átadása (DR. UTASI Csilla do
cens méltatása, a díjazott bemutatkozása)

11.15-11.20 Zenei zárszó
Műsorvezetők: NAGYBALI Tamara és MAGÓ Attila egyetemi hallgatók.

CSÁNYI Erzsébet tanszékvezető ünnepi beszéde:

Tisztelt Közönség, Tisztelt Nagykövet Úr, Elnök Úr, Hölgyeim és Uraim, 
Poštovana Dekanice!

Nagy öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhetjük a Magyar Tanszék 
napját, hiszen ez az együttlét azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar felső
oktatás és tudományosság ügye alapvetően összefügg a bölcsészkar létrejöt
tével, történetével, fejlődésével, s hogy mindannyiunk számára szimbolikus 
szerepe is van a Magyar Tanszéknek.
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Ez a szerep túlnő a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok képzésének 
tényén. Sokan megfogalmazták már, hogy csak magyar nyelvű felsőoktatással 
lehet a magyar értelmiséget, ezáltal pedig a magyarságot megtartani itt Vajda
ságban, ezért komplex felsőoktatási rendszerben kellene gondolkodnunk.

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék már az 1970-es években Vajdaság 
felsőoktatási távlattervéhez egy magyar tannyelvű tanítóképző és egy termé
szettudományi kar alapítását, magyar színészképzést, a BTK-n magyar-tör
ténelem szakos képzést, magyar közgazdasági, orvosi, jogi, mezőgazdasági 
és műszaki tagozatok létrehozását javasló beadvánnyal járult hozzá. Mindeb
ből a színészképzés és a tanítóképző kar valósult meg, s jelenleg az Újvidéki 
Egyetem 14 kara közül 5 karon folyik részleges magyar tannyelvű oktatás. 
Célunk kell legyen, hogy mindannyian hozzájáruljunk az Újvidéki Egyetem 
kétnyelvű modelljének fejlesztéséhez.

A tanszékünkön folyó munkába sok értékes életmű épült be.
Az elmúlt időszakban nyugdíjba vonult dr. Káich Katalin, aki azonban 

emeritus tanári címet nyerve továbbra is jelen van a mesterképző kurzuso
kon. Szeretnénk megköszönni eddigi tevékenységét és további eredményes 
munkát kívánni!

Tanszékünk jeles tanára, dr. Jung Károly is nyugdíjba vonult, köszönettel 
tartozunk neki és további sok sikert kívánunk!

Még egyszer köszöntőm vendégeinket és jó szórakozást kívánok!

HORVÁTH FUTÓ HARGITA

BESZÁMOLÓ A TANSZÉK DOLGOZÓINAK 
TUDOMÁNYOS-SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tanszékünk dolgozóinak tudományos-szakmai tevékenysége széles ská
lán mozog, összefoglalni nehéz vállalkozás.

Oktatóink négy tudományos projektum keretében végeznek kutatómun
kát, a projektum i tevékenység része egy-egy tudományos tanácskozás meg
szervezése és projektumi kötet kiadása: a Magyar Tanszék projektuma a Vaj
dasági magyar irodalom -  kontextusok -  identitáskódok címet viseli. A Tar
tományi Tudományügyi Titkárság kiemelt jelentőségű projektumként tartja
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számon, ez a Titkárság egyetlen magyar nyelvű projektuma. Közős projek
tumok keretében együttműködünk más karokkal, tanszékekkel is: a Magyar, 
a Szlovák, a Román és a Ruszin Tanszék közös projektuma: ül Kisebbségi 
nyelvi, irodalmi és kulturális diskurzusok Délkelety és Közép-Európában, 
részt veszünk a Bölcsészettudományi Kar Nyelvek és kultúrák időben és tér
ben című közös nyelvészeti projektumában, a szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karral A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban, a korszerű 
európai régiómodellben nevű projektumon dolgozunk közösen.

Tavaly októbertől négy tudományos tanácskozást szervezünk: 2011 no
vemberében az Egyetemi Nyelvészeti Napok keretében a Nyelvhasználatunk 
és a magyar köznyelv című konferenciát, Irodalom és tudományos diskurzus 
címmel 2011. december 6-án és 7-én Budapesten szerveztünk nemzetközi 
irodalmi konferenciát. Ez a tanácskozás része volt annak a konferenciasoro
zatnak, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Inté
zete és tanszékünk szervez évente. A VI., Habitus című Kontextus-interdisz
ciplináris konferenciára 2011. december 16-án került sor. Témák, formák, 
poétikák -  Az értelmezés irányai -  A magyar kortárs irodalom és a jele
nen átderengő múlt címmel az idén februárban került sor újabb tudományos 
tanácskozásra tanszékünkön. A tanszék dolgozói számos hazai és külföldi 
tudományos konferencián mutatták be kutatásaik eredményeit, folyamato
san részt vesznek a kultusztevékenységekben, folyóiratokat szerkesztenek: 
a tanszéki folyóiratok szerkesztését dr. Toldi Éva (Hungarológiai Közlemé
nyek) és dr. Ispánovics Csapó Julianna (Tanulmányok) vállalta, dr. Losoncz 
Faragó Kornélia a Híd folyóirat, dr. Bence Erika a Létünk, dr. Hózsa Éva a 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyvének, dr. Csányi Erzsébet pedig 
a Stúdium vajdasági magyar felsőoktatási magazinnak a főszerkesztője.

Két akkreditált továbbképzést szerveztünk a magyartanárok részére: no
vember 12-én és december 10-én Elmélete modell -  módszer címen tartot
tunk továbbképzést az intézményünkben diplomát szerzett általános és kö
zépiskolai magyartanárok részére, továbbá az anyanyelvápolást és a magyar 
nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tárgyakat oktató tanárok részére. Tanszé
künk a jövő évre is akkreditáltatta a szakmai továbbképzésének programját.

A hallgatókkal való munka tanárálnk munkájának fontos részét képezi 
(versenyek, tudományos diákköri konferenciák): 14 hallgatónk vett részt 
szakdolgozattal az újvidéki Technológiai Karon megrendezett 10. Vajdasági 
Magyar Tudományos Diákköri Konferencián 2011 novemberében. A konfe
rencia munkáéban tanáraink szervezőként, mentorokként, a szakbizottságok 
és a bírálóbizottságok tagjaiként vettek részt. Évek óta jelentkezünk Magyar
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ország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács Magyar Tudo
mány Ünnepe alkalmából kiírt közös pályázatára, dr. Molnár Csikós László 
kísérőtanárként Merzsa Ildikó harmadéves hallgatóval 2011. november 18-án 
és 19-én részt vett a Kossuth Szónokversenyen, Budapesten, az ELTE Böl
csészettudományi Karán, Bognár Dorottya szintén harmadéves hallgatóval 
pedig márciusban a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép ma
gyar beszéd versenyén, szintén Budapesten, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Hallgatóink számos hazai és külföldi 
pályázaton, rendezvényen vettek részt, publikációik folyóiratokban, köny
vekben jelentek meg.

Tanszékünkön hazai és kölföldi vendégek tartottak rendhagyó órákat, ün
nepekhez kapcsolódó rendezvényeket szerveztünk. Március 15-én Szabad
ság, szerelem! címmel tartottunk megemlékezést, amelyet dr. Utasi Csilla 
rendezett a tanszék hallgatóival, a Beszédművészeti Műhely az Újvidéki 
Színházban április 11-én, a magyar költészet napján mutatta be „A dallam 
nem változtat szövegén ” című műsorát dr. Toldi Éva válogatásában és ren
dezésében.

Tanáraink közreműködtek az általános iskolás és a középiskolás tantervek 
összeállításában, tankönyveket, tanári kézikönyveket írnak és részt vesznek 
az általános iskolai oktatás záróvizsgájának kidolgozásában, a feladatgyűjte
mények és a záróvizsga tesztjeinek összeállításában.

Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium és 
a Magyar Tanszék minden évben megszervezi a magyar nyelvi versenyt az 
általános iskolások és középiskolások részére. A verseny lebonyolítását és a 
tesztek kidolgozását tanszékünk tanárai vállalták magukra.

A hospitálások révén szoros kapcsolat alakult ki tanszékünk és az újvidé
ki gyakorlóiskolák, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Mihajlo Pupin Villa
mossági Szakközépiskola és a Svetozar Markovié Gimnázium között, a ver
senyek és a vizsgatanítások révén pedig a Vajdaság egész területén működő 
magyar tannyelven oktató általános és középiskolákkal. A jövőben ezeket a 
kapcsolatokat is még inkább meg szeretnénk erősíteni.
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ISPÁNOVICS CSAPÓ JULIANNA

Tisztelt Egybegyűltek, Kedves Vendégeink!

Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a kari könyvkiadói program 
elmúlt tíz évének magyar nyelvű kiadványait.

Mindenekelőtt nagy hagyományú periodikumainkról szólnék. 1969-ben 
indul az újvidéki Hungarológiai Intézet negyedéves tudományos folyóirata, 
amely 1976-tól Hungarológiai Közlemények címmel jelenik meg. Első szer
kesztője Szeli István, őt Bori Imre, Homyik Miklós és Molnár Csikós László 
követi. 1990—1995-ig anyagi támogatás hiányában nem jelenik meg. 1995- 
től napjainkig folyamatosan figyelemmel kísérhető a folyóirat új folyama, 
melynek első szerkesztője Gerold László, később Harkai Vass Éva, jelenleg 
Toldi Éva szerkeszti. A Hungarológiai Közlemények irodalom- és nyelvtu
dományi tematikus számai rendszeresen hozzáférhetővé teszik tanszékünk 
tudományos konferenciáinak az anyagát. 1969-ben, a tanszék megalakulá
sának 10. évfordulóján készül el intézményünk Tanulmányok- Studije című 
évkönyvének az első száma, amely már akkor is tanáraink, munkatársaink, 
hallgatóink tudományos munkáit, szakdolgozatait közölte. Már a megjelenés 
korai szakaszában is jellemző az említett időszaki kiadványra a tematikus 
tömbök, számok1 kialakítása. Századunkban a magyartanárok továbbkép
zési programján elhangzott előadások (2000), a l l .  Élőnyelvi Konferencia 
anyaga (2001), valamint kultúrtörténeti tanulmányok (2008) jelennek meg 
a fenti módon. Évkönyvünk rendszeresen prezentálja hallgatóink diploma- 
dolgozatait, doktoranduszaink szakdolgozatait, magiszteri, mesteri, doktori 
értekezések expozéit, összefoglalóit. A Tanulmányokban megjelenő szüle
tésnapi köszöntők, megemlékezések, a rendezvényeinkhez (konferenciák, 
tanszéknap, a magyar költészet napja, március 15-e) kötődő alkalmi szö
vegek, a tanszék életét, tanáraink, munkatársaink, hallgatóink aktivitásait, 
eredményeit dokumentáló híranyag, a válogatott publikációs lista nyomán 
ugyancsak figyelemmel kísérhető a tanszék sokoldalú tevékenysége.

Könyvsorozataink közül elsőként Vajdaság helységeinek földrajzi nevei
ről szólnék néhány szót. A nyelvtudományi adattár első kötete 1975-ben kerül 
ki a nyomdából, s Bácstopolya és környéke földrajzi neveit rögzíti. Penavin 
Olgának, Matijevics Lajosnak, Mimics Júliának, Papp Györgynek és Kovács

1 Pl. Petófi-emlékszém (1972), Sinkó Ervin emlékkönyv (1977-1978), szövegelméleti tanul
mányok (1982), Mészöly Miklós mfivészete (1986) stb.
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Endrének köszönhetően egy gazdag vajdasági magyar onomasztikai adat
tár ellensúlyozza a múló idő erózióját. A Szabadka, Kishegyes, Ada, Zenta, 
Szenttamás, Temerin, Kanizsa, Becse, Gombos (Bogojevo), Kúla, Bezdán, 
Doroszló (Doroslovo) hatósugarában megjelenő magyar földrajzi névanyag 
korpuszának utolsó, 2011-ben megjelenő kötete2 27 bánáti helység névanya
gát adja közre zömében Penavin Olga hagyatékából. Ezt egészíti ki a szer
kesztő, Rajsli Ilona több XXI. századi pótgyűjtés adataival.

Másik, több évtizedes múltra visszatekintő könyvsorozatunk egy kurrens 
segédkönyv, a jugoszláviai magyar irodalom éves bibliográfiai füzetei. Iro
dalmunk szakbibliográfiájának első tárgyéve (1968) 1969-ben jelenik meg. 
Összeállítója az 1985-ös tárgyévig (1989-ig) Pastyik László. A Bibliográfiai 
füzetek két kötetét Pohárkovics Elvira szerkeszti, 1993-tól pedig jómagam. A 
magyar bibliográfiakészítési elvekkel, gyakorlattal összhangban, a nemzet
közi szabványok alkalmazásával készülő sorozat a Hungarológiai Közlemé
nyekhez. hasonlóan az újvidéki Hungarológiai Intézet kiadványaként indul, 
az intézet megszűnését követően a Magyar Tanszék kutatói projektumához 
kötődik, a tanszék és az újvidéki Fórum Könyvkiadó közös kiadványa. 2011- 
ben az újvidéki BTK és a Magyar Tanszék égisze alatt lát napvilágot a soro
zat 2003-as tárgyéve.3

A Magyar Tanszék két, XXI. századi könyvsorozata egy köztársasági és 
egy tartományi vajdasági magyar tudományos projektumi ciklus kutatásait 
dokumentálja. A Kód -  kultúra -  irodalom -  régió című könyvsorozat (szerk. 
Káich Katalin) az azonos elnevezésű ötéves kutatási tervvel összhangban 
,,[e]gy multidiszciplináris kutatói munka felvállalását teszi lehetővé [...], 
melyben a komplex kutatási módszer alkalmazásának segítségével” az ered
mények „egységben láttatják majd a régió, az egyetemes magyar, a közép- és 
kelet-európai, valamint az európai vonatkozású folyamatokat”.4 Tanszékünk 
tartományi pénzelésű (egyetlen vajdasági magyar), interdiszciplináris pro
jektumának a megvalósulását prezentálják 2007-től napjainkig a Kontextus 
Könyvek kötetei. A szerkesztői előszó szerint a sorozat „szövegei egy olyan 
háló kialakításának alkotóelemei, amelynek sokféle és több irányból jövő, 
régióközi, nemzetközi és multidiszciplináris szálai egy irányba futnak: a vaj

2 PENAVIN Olga: Bánáti földrajzi nevek. Szerk. RAJSLI Ilona. Bölcsészettudományi Kar, 
Újvidék, 2011.

3ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: A jugoszláviai magyar irodalom 2003. évi bibliográfiája.
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2011.

4 KÁICH Katalin: Kód, irodalom, kultúra, régió. Előszó. In: Kód -  irodalom -  kultúra -  ré
gió. BTK, Újvidék, 2007. 5.



144 A tanszék életéből

dasági magyar későmodem és posztmodem irodalom világa felé. E kutatá
sok célja -  a Tolnai-metafora nyomán -  Vajdaságnak mint a kulturális kódok 
deltavidékének újbóli körüljárása, a »delta ölelő veszélyének« (Bókay Antal) 
megélése, a táj szellemi feltöltése, átértékelése, átrendezése”.5

Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar jóindulatának s nem utolsósorban 
a belgrádi TudományUgyi és Technológiafejlesztési Minisztérium könyvtá
mogatási pályázatának köszönhetően jelenhettek meg 2009-től napjainkig a 
tanszék munkatársainak (Horváth Futó Hargita, Ispánovics Csapó Julianna, 
Kovács Rácz Eleonóra, Pásztor Kicsi Mária) a magiszteri és doktori mun
kái. Hasonló kontextusban jutott támogatáshoz Katona Edit Nyelvről nyelvre 
című (Újvidék, 2010), összevető nyelvészeti tanulmányokat tartalmazó köte
te, mely jórészt a szerző doktori értekezésének átdolgozott változata, de egyé
ni szemléletű nyelvtudományi tanulmányok is helyet kaptak a kötetben.

Az újvidéki Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium és a BTK közös 
kiadásában, Csányi Erzsébetnek, a tanszék tanárának, vezetőjének a szer
kesztésében készül 2009-től a Planta Könyvtár című, felsőoktatási segéd
anyagként manifesztálódó sorozat, amely a posztmodem irodalomtudomány 
elméleti alapvetése felől szemléli a magyar és a vajdasági magyar irodalom 
alkotóit, műformáit, szövegeit, jelenségeit, interdiszciplináris átjárásait. A 
sorozat szerzői tanszékünk elszármazott és jelenlegi tanárai (Csányi Erzsé
bet, Thomka Beáta, Bence Erika).

Tanszéki kiadástörténetünk az intézmény működésének fél évszázados 
jubileumát dokumentáló ünnepi kiadvánnyal zárul. A Toldi Éva szerkesztette 
gyűjteményes munka6 gazdag szöveg- és képanyaga egy többrétű, sokszí
nű, kisebbségi léthelyzetben megvalósuló oktatói, kutatói intézménymodell 
eredményes működését rögzíti.

Köszönöm a figyelmet!

5 CSÁNYI Erzsébet: Előszó. In: Kontextus. BTK, VMFK, Újvidék, 2007.
* Ötvenéves a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Szerk. TOLDI Éva. Bölcsészettudományi 

Kar, Újvidék, 2009.
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UTASI CSILLA

Tisztelt Közönség!

A Sinkó Irodalmi Díj bírálóbizottsága (Faragó Kornélia, Patócs László és 
Utasi Csilla) az idei elismerést október elsejei ülésén egyhangúlag Benedek 
Miklósnak ítélte oda Nem indul hajó című verseskötetéért. A Fórum Kiadó
nál megjelent karcsú könyvben a kiindulópont, minden viszonyítási alapja az 
Én. Ahol a személy látszólag közvetlenül megragadhatónak tűnik is, például 
ahol érzékelése megragadására törekszik, az egymásra következő sorokban 
ott is ellenpontok, jelentésátvitelek keletkeznek. A második költeményben a 
lírai én a „téridő-kontinuumban” való elveszettségét állapítja meg, ám a tér
idő egyúttal „hanyatt-döntött” is, hiszen az éppen Kemény Zsigmond regé
nyét fekve olvasó versén így tapasztalja meg. Miközben azonban látszatra a 
téridő veszi föl az érzékelő alakját, voltaképpen a téridő az érzékelő egyetlen 
igazi tartalma -  a téridőt képviseli az én. A gyűjteményben a költői ént négy 
beállításban ismerjük meg. Az első fejezetben az életrajzi személyhez közeli 
fiatal férfi szólal meg. A második verstömb énje vallásos identitásokat pró
bál magára. A Francis Jammes költészetére emlékeztető keresztény tárgyú 
verseken kívül pogány emlékek is helyet kapnak itt, például az életterüket 
elveszített, a mezőkön és a folyóparti nádasban bujdokló nimfák vacsora- 
meghívásának terve. A kötet harmadik tömbjében a poétikai kérdések kap
csán nyilvánul meg, a negyedik, családjáról, nagyanyja nővéréről, nagyszü
leiről szóló tömbben pedig azonosságát a kulturális identitás személyfölötti 
kiterjedésében ismeri föl. A kötetbeli ciklusok elkülönítése azonban csupán 
viszonylagos lehet, hiszen a felsorolt eljárások a versekben egymásba játsza
nak. Az első ciklus egyik költeményének énje egy szerelem végéről beszélve 
megjegyzi, a törülközőről akkor illant el a Iánytest teaillata, amikor: „egyik 
gyenge pillanatomban / kigomboltam / a fürdőszobám északi falát”. A hely 
Pilinszky híres során túl azt idézi föl, hogy a Másiknak kizárólag az ön
magunkról alkotott képet, konstrukciót mutathatjuk meg, az „ingünk” meg
nyitásával utalhatunk csak a belső lényegre. Ahogy a vers szavai a nyelvi 
jelentés segítségével utalnak a kimondhatatlanra. A Poéták című költemény 
beszélője álmában nyálas poétának tudja magát, „akinek egyetlen vágya, 
hogy fajtalankodhasson a hajnal utolsó sugarával”. Az ébrenlét, a versírás ál
lapotában az érzéki közvetlenség lehetősége eltűnik, a lírai én ajka megfagy, 
ekkor „már messze űzték / égi ösvényén a Napot / a csillagok / és elbújtak az
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éléskamra dunsztostlvegei közé.” A majd egyszer megírandó eposzt mérle
gelő vers beszélője felsorolja, mi mindennek szorít majd helyet benne, s mi 
minden nem lesz benne. Mint ítja, a végtelen műbe, hogy egyszer mégiscsak 
véget érjen, gyufasercenést helyez majd el, melytől felrobban. Ezután már 
csak hangutánzó szavak következnek, a legvégén pedig a keltezés: „született 
ezerkilencszáznyolcvannégy / december hó huszonnegyedikén / hétfőn dél
ben / egy jéghideg napon, / talán veröfényes napsütésben vagy hózáporban; / 
és hogy meghalt minden egyes sor végén.” Az enumeráció a teremtést idézi 
meg játékosan és ironikusan, a beszélő valós vagy fiktív születésnapja és 
halála pedig a megváltást.

Az árnyaltan ellenpontozott versbeszédnek még egy fontos jegyét szeret
ném kiemelni: helyi jellegét. Lokális jellege nemcsak a versekben megneve
zett helyszínekben, hanem a szerzőnek a Symposion-nemzedékek költőihez 
való viszonyában, a tőlük származó intertextusokban, vagy inkább egy fölis
merhető tartásban is megnyilvánul. A kötetbeli én ebből a pozícióból szólítja 
meg, s olykor ellenpontozza is a kulturális múltat.

Megkérem Benedek Miklóst, vegye át a díjat. Szeretettel gratulálok a dí
jazottnak -  a kötetben kibontakozott ígéretes költői világ további kiteljese
dését remélve!
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

DIGITÁLIS ÉRA -  NYITOTT ISKOLA I-IL
(Katalógusszám 975)

A magyartanárok szakmai továbbképzése

„Az iskola dolga, hogymegtaníttassavelünk, hogyan 
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örö
mére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeret
ni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit 
szeretünk csinálni. ”

(Szent-Györgyi Albert)

I. nap (2012. november 24.)

10.00-10.05 Köszöntő: CSÁNYI Erzsébet tanszékvezető
10.05-10.50 MOLNÁR CSIKÓS László: Nyelvrokonság -  néprokonság
10.50-11.35 CSÁNYI Erzsébet: A kalandregény fabulám modelljei

(kávészünet)
II.45-12.30 BERTÓK Rózsa: Erkölcs és nevelés a XXI. században
12.30-13.15 Hallgatóink szakmai gyakorlatainak portfoliója 
HAJNAL Anna: Biblioterápia
RASKA Szabina: Alternatív mentőcsónak irodalomtanároknak 
ANITICS Márta: A populáris irodalom (óraterv)

(ebédszünet)
13.45-15.00 A vizsgatanítás mint modell -  A tanszék mesterhallgatói

nak (MIKUSKA Judit, GYANTÁR Edit, JÓNÁS Tünde, HALLAI Hajnal
ka, HORVÁTH Tímea, BICSKEI Melinda, JAKSI Nelli, VUKOVIC Ildikó, 
MÉSZÁROS Anikó, FRANCISKOVIC Róbert) vizsgaóráiból:

HALLAI Hajnalka: Arany János: Vörös Rébék
JAKSI Nelli: Tolnai Ottó: Nem hangzott hasonló édes hang

(kávészünet)
15.15-16.00 UTASI Csilla: Új szemléletű gimnáziumi irodalomkönyvek 

(Fűzfa Balázs intermediális jellegű, hipertextek mentén olvasható tankönyvei)
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16.00-16.30 A tanítás aktuális problémái -  HÓZSA Évar-HORVÁTH 
FUTÓ Hargita: A portfóliómódszer

16.30-17.00 Beszélgetés, vita

2. nap (2012. december 8.)

10.00-10.05 Köszöntő: HÓZSA Éva szervező
10.05-10.50 KATONA Edit (vendége: RADÓCKIDUKAI Virág): A drá

majátéktól az irodalmi kávéházig (Élményközpontú irodalmi szakkörök a 
középiskolában)

10.50-11.20 TOLDI Éva: Grendel Lajos: Nálunk, New Honiban (Szöveg- 
értelmezés, szövegfeldolgozás emelt szintű oktatás keretében)

(kávészünet')
11.30-12.00 BENCE Erika: A magyar regény első félideje
12.00-12.30 NÉMETH Ferenc: Petőfi-kultusz Vajdaságban

(ebédszünet)
13.00-13.30 ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Könyvtárpedagógia -  A 

könyvtári információszolgáltatások mint kompetenciát növelő folyamatok 
(LÁSZLÓ Kamilla: Könyvtárhasználati szakóra-óraterv)

13.30-14.40 Hallgatóink szakmai gyakorlatainak portfóliója
LOSONC Zsuzsanna: A rovásírás népszerűsége mint oktatási probléma

KRABÓK Csilla: Címadás az irodalomban
CINI Zoltán: Tóth Krisztina: Homokakvárium (Nincs rá szó)
A vizsgatanítás mint modell -  A tanszék mesterhallgatóinak (BAKOS 

Erika, BENDATÖRÖK Lívia, TOMIK Larisza, KONC Hajnalka, OROVEC 
Márta, ROMODA Renáta, RICZ Natália, BÍRÓ Tímea, FEKETE Adrianna, 
KOVÁCS Hédi, RASKA Szabina) vízsgaóráiból:

Madách Imre Az ember tragédiája című művének tanítása az általános és 
a középiskolában

Mássalhangzó-törvények

(kévészünet)
14.50-15.20 PÁSZTOR KICSI Mária: Digitális pedagógia -  Szoftverek 

alkalmazása a nyelvtanításban
15.20-16.00 HORVÁTH FUTÓ Hargita: Múzeumpedagógia elméletben 

és gyakorlatba '̂ (vendége: GAZSÓ Hargita, a Topolyai Múzeum vezetője)
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TÖRTÉNÉSEK, ESEMÉNYEK

2012. február 29.
Gyászülés DR. SZELI István nyugalmazott egyetemi tanár tiszteletére 

szerdán, 11 órai kezdettel.

2012. március 1-3.
A Magyar Tanszék a BTK keretében részt vett a Putokazi (Útmutatók) 

című oktatási vásáron. Az intézmény tanárai (ANDRIĆ Edit, ISPÁNOVICS 
CSAPÓ Julianna, LÁNCZ Irén) bemutatták a tanszéken folyó oktatási mun
kát és egyéb tevékenységeket, valamint az intézmény kiadványait.

2012. április 23.
Hétfőn 10.30 órakor, BORI Imre akadémikus halálának évfordulóján, a 

Futaki úti köztemetőben a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanárai és 
munkatársai, a család, a tanár úr barátai, tisztelői és tanítványai jelenlétében, 
elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

2012. szeptember 26.
Az újvidéki BTK Evropski dan jezika (A nyelv európai napja) rendezvé

nyén a tanszék tanárai is előadást tartottak:
DR. MOLNÁR CSIKÓS László: Nyelvrokonság és néprokonság (Pitanja 

srodstva jezika i srodstva naroda)
DR. PÁSZTOR KICSI Mária: A spontán beszédtől az internet nyelvéig 

(Od spontanog govora do jezika na intemetu)
DR. LÁNCZ Irén: Beszédaktusok és stratégiák (Govorni činovi i strategije)

2012. október 8.
A Magyar Tanszék tantestülete ünnepélyes keretek között, a szemináriumi 

könyvtárban fogadta az elsőéveseket. A huszonkét hallgatót DR. CSÁNYI 
Erzsébet tanszékvezető köszöntötte.

2012. október 29.
Tanévkezdés a mesterképzésen.

2012. november 21.
Gyászülés DR. DANYI Magdolna nyugalmazott egyetemi tanár tisztele

tére szerdán, 10 órai kezdettel.
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RENDHAGYÓ ÓRÁK A TANSZÉKEN

2012. október 25.
Költők, hódítók-a FISZ (Fiatal írók Szervezete) költőinek bemutatkozá

sa  Résztvevők: Orcsik Roland, Szőllőssy Balázs.

2012. október 26.
10.00. A tanszék rendhagyó irodalomóráinak a keretében dr. Amadeo 

di FRANCESCO (Nápolyi Egyetem): Olasz-magyar irodalmi kapcsolatok 
címmel tartotta meg előadását.

VERSENYEK

2012. március 30.
Bognár Dorottya harmadéves hallgató részt vett a felsőoktatási intézmé

nyek Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyén, Budapesten, a Károli 
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Kísérőtanár: DR. 
MOLNÁR CSIKÓS László.

2012. október 26.
Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint a 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első közös szónokversenye 2012. októ
ber 26-án zajlott le a szemináriumi könyvtárban két kategóriában:

1. Előadó-művészeti kategória: egy klasszikus vagy modem írótól vett, 
max. hatperces beszéd előadása, amit a pályázó otthon fejből megtanult (pa
pír használata tilos);

2. írói kategória: egy kb. hatperces, otthon írt szónoklat előadása.
Témák: Ellenfelem van, tehát én is ellenfél vagyok..

' Hogyan lehet meggyőzni vagy legyőzni -  önmagamat is?

EREDMÉNYEK (a zsűri -  MOLNÁR CSIKÓS László, KATONA Edit, 
TAKÁCS Izabella, BEKE Ottó [tanárok], BOGNÁR Dorottya, NEMES 
Aranka [hallgatók] -  döntése alapján):

írói kategória:
1. helyezett: BALOGH Andrea (MTTK), DUDÁS Szilvia (BTK)
2. helyezett: HUNYADI Tünde (BIK)
3. helyezett: SZALMA Brigitta (BTK)
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Előadó-művészeti kategória:
1. KULCSÁR Sarolta (MTTK)
2. BASITY Gréta (MTTK)
3. MAGÓ Attila (BTK)

*

2011. november 18-19.
Merzsa Ildikó harmadéves hallgató részt vett a Kossuth Szónokversenyen 

Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kísérőtanár: DR. MOL
NÁR CSIKÓS László.

2012. november 6.
ROMODA Renáta III. díjat érdemelt ki a Szabadkai Magyar Főkonzu

látus és a Magyar Nemzeti Tanács által a Magyar Tudomány Ünnepe alkal
mából meghirdetett tanulmány- és esszépályázaton. Munkájának címe: Az 
arany a diszciplínák szövevényében (Multikulturális és regionális térben). 
Mentora: DR. BENCE Erika.

A tanulmány- és esszépályázat bírálóbizottságának tagjai többek között 
DR. CSÁNYI Erzsébet, DR. HÓZSAÉva.

2012. november 9-10.
DUDÁS Szilvia harmadéves hallgató a budapesti Kossuth-szónokverse- 

nyen (ELTE BTK) képviselte tanszékünket. A Bárczi Géza Kiejtési Alapít
vány különdíját érdemelte ki. Kísérőtanár: DR. MOLNÁR CSIKÓS László.

2012. november 16-18.
A Magyar Tanszék hallgatói a l l .  VMTDK-n:
TÖRÖK Erna, RÁCZ József, BOLDIZSÁR Anna, SZALMA Gábor, 

KOCSIS Lenke, FRANCISKOVIC Róbert, KOVÁCS Hédi, MALETASKI 
Krisztina, RASKA Szabina, LÁBADI Lénárd, MÁRIÁS Endre, DUDÁS Szil
via, KELEMEN Emese, OLÁH Tamás, MERZSA Ildikó, SÓTI Julianna.

Al l .  VMTDK mentorai és a tudományos bizottság tagjai többek között
DR. ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna, DR. HORVÁTH FUTÓ Hargita, 

DR. HÓZSA Éva, DR. UTASI Csilla, DR. CSÁNYI Erzsébet, DR. BENCE 
Erika, DR. MOLNÁR CSIKÓS László.
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A TANSZÉK TANÁRAI ÉS MUNKATÁRSAI 2012-BEN 
A KÖVETKEZŐ TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOKON 

ÉS RENDEZVÉNYEKEN TARTOTTAK ELŐADÁST:

Susret kultura. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozij, Filozofski 
fakultet, Novi Sad, 1. decembar 2011.

PATÓCS László: Strategije inteikulturalnog približavanja u mađarskoj 
književnosti u Vojvodini

Irodalom és tudományos diskurzus. Az MTA Irodalomtudományi Intézete 
Modem Magyar Irodalmi Osztály és az újvidéki Magyar Tanszék közös kon
ferenciája, Budapest, 2011. december 6-7.

FARAGÓ Kornélia: Az olvasás intoleranciájának kiprovokálása (Tudás
jelentések és ideológiai perspektívák Déiy Tibor Felelet című regényében) 

HARKAIVASS Éva: Történettudomány, történelem és fikció Kukorelly 
Endre rövidprózájában

PATÓCS László: Gasztro-moralitás és tudományos diskurzus. Parti Nagy 
Lajos: Az étkezés ártalmasságáról

TOLDI Éva: Intertextualitás és történelmi tapasztalat (Egy vajdasági in
diánregény tanulságai)

Témák, formák, poétikák Az értelmezés irányai. A magyar kortárs iroda
lom és a jelenen átderengő múlt. Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék, Újvidék 2012. február 21.

FARAGÓ Kornélia: A Bodor-féle határozatlansági viszonylatokról (Bo
dor Ádám: Verhovina madarai)

HARKAI VASS Éva: Palimpszeszt és ars poetica (Kukorelly Endre: 
Vojtina-redivivus)

PATÓCS László: Kerékpár, szubjektum, irónia. Egy motívum lehetséges 
értelmezése a magyar irodalomban

TOLDI Éva: Böndör Pál költészete és a lírai hagyomány

A tér diskurzusai = Discourses o f space. Nemzetközi tudományos kon
ferencia. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Hu-
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mántudományok Kara Humántudományok Tanszéke = Sapientia University, 
Humanities Department. Csíkszereda = Miercurea Ciuc, Románia = 
Romania, 2012. március 30-31. = March 30-31, 2012.

BENCE Erika: A limes jelentései a vajdasági magyar irodalomban 
CSÁNYI Erzsébet: Kronotoposz-konstrukciók a jeans-regényekben. Az 

út-toposz kérdésének megközelítése a vajdasági magyar jeans-prózában 
FARAGÓ Kornélia: Viszonylati terek -  cselekvő tériességek 
HORVÁTH FUTÓ Hargita: A katonaiskola mint intertextuális kapocs 
HÓZSA Éva: Térbeli köztesség és szituatív térszempontok a vajdasági 

magyar novellában
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Irodalmi és kulturális tereink metsző

pontja: Bácska
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: Interetnikus terek a szerb és a magyar nyelv 

hasznosságát alátámasztó szituációk vonatkozásában
PÁSZTOR KICSI Mária: A tér- és időviszony nyelvi jelölői néhány vaj

dasági blogportál szövegeiben
PATÓCS László: Eltérő térérzetek. A személyes tér heterogenitása 

Egressy Zoltán Szaggatott vonal című regényében
RAJSLI Ilona: Kódváltástípusok a vajdasági magyarok nyelvhasznála

tában
UTASI Csilla: A kulturális terek Tolnai Ottó Költő disznózsírból című 

interjúregényében

Képzés és gyakorlat. VI. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Hu
mántudományi kutatások a pedagógusképzés szolgálatában -  Generációk 
találkozása. Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, 
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Sopron, 2012. április 12.

BENCE Erika: Regionális és multikulturális jelenségek a vajdasági ma
gyar irodalomoktatásban

HORVÁTH FUTÓ Hargita: Művészetköziség az irodalomtanításban

Csáth Géza Nemzetközi Emlékkonferencia. Eötvös József Főiskola, Neve
léstudományi Kar, Pedagógiai Intézet. Baja, 2012. április 17.

BENCE Erika: A Csáth-történet szövegközi diskurzusban (Lovas Ildikó: 
Spanyol menyasszony)
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ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Csáth Géza a XXI. században (Kultusz 
és befogadástörténet a szerbiai magyar irodalomban, kultúrában)

A 12 legszebb magyar vers-program 10. „Lesz még egyszer ünnep a vi
lágon”? Vörösmarty Mihály: A vén cigány. Nyugat-magyarországi Egye
tem, Bölcsészettudományi Kar, Szombathely, Székesfehérvár-Kápolnásnyék, 
2012. április 20-22.

FARAGÓ Kornélia: A metamorf alakzat (A vén cigány mint művészeti 
önreflexió)

PATÓCS László: Az érzetek kivetülése -  az önértés múltidejűsége. Vö
rösmarty Mihály: A vén cigány

TOLDI Éva: Tragikus tér és léttragikum

Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012. Vajdasági Magyar Akadémiai 
Tanács, Újvidék, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 
Budapest, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012. április 21.

BENCE Erika: Láthatatlan változatok -  Vajdasági magyar tudományos és 
művészeti diskurzusok a Létünk folyóirat négy évtizede tükrében (plenáris 
előadás)

A vár be- és visszavétele. A történelmi múlt elbeszélésének stratégiái 
(szekció-előadás)

CSÁNYI Erzsébet: Manzárd-nyelv Danilo Ki§ Manzárdjában 
HORVÁTH FUTÓ Hargita: Gion Nándor motívumvilága és a motívu

mok visszavezetése
HÓZSA Éva: Kosztolányi-közegben -  Kosztolány i-recepciók között 
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Művelődéstörténeti közlemények a ju

goszláviai magyar irodalom bibliográfiai füzeteiben (1990-2000)
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: Kisebbségi nyelvjárási attitűd és identitás- 

tudat
MOLNÁR CSIKÓS László: Az analógia szerepe a szinkron nyelvi jelen

ségekben
PÁSZTOR KICSI Mária: A spontán beszédtől az internetes nyelvhasz

nálatig
RAJSLI Ilona: Nyelvi kontaktusok a helynévadásban (Egy helynévtár 

feldolgozásának lehetőségei)
UTASI Csilla: A prédikátori hivatástudat Heltai Gáspár Száz fabuláéiban
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Hatodik Irodalmi Kis-ernyő. Dartilo Kis életének és munkásságának 
szentelt programsorozat. Menetrend (avagy hogy alakult át Kis M. Eduard 
mint „ Vasúti ellenőr ” irodalommá). Városi Könyvtár, Szabadkai Iróközös- 
ség, Szabadka, 2012. május 24-25.

BENCE Erika: Átszállások a vajdasági magyar irodalomban -  Danilo 
Kissel (is)

A magyar nyelv hivatalos használata az igazságügyben és a közigazgatás
ban című magyar jogi-terminológiai szeminárium. Szerb Köztársaság, Vaj
daság Autonóm Tartomány, Magyar Nemzeti Tanács, Tartományi Oktatási, 
Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, 2012. május 31.-június 1.

KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság kö
rében

A koronakerület gondnoka. 100 éve született Gyetvai Péter kanonok, egy
háztörténész. Óbecsei Népkönyvtár, Péterréve, 2012. május 31.-június 1-2.

CSORBA Béla: Titkos jelentés az egyház munkájáról a nyolcvanas években

Reáliák -  a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kér
dések

MTA Modern Filológiai Társaság Elnöksége és az ELTE BTK Idegen 
Nyelvi Lektorátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2012. jú 
nius 21-22.

HORVÁTH FUTÓ Hargita-HÓZSA Éva: A tulajdonnevek hozzáférhető
sége egy másik kultúrában (Kosztolányi Dezső és Gion Nándor regényeinek 
fordítása)

Romantizam, savremena književnost i kultura -  motivi, politika, spektakl, 
slava, ironija. A Vajdasági Íróegyesület konferenciája a Nemzetközi Költé
szeti Fesztivál keretében. Újvidék, 2012. augusztus 28.

FARAGÓ Kornélia: Ideologija odstupanja i otklona
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17. Élőnyelvi Konferencia. Bölcsészettudományi Kar, Szeged, 2012. au
gusztus 30.-szeptember 1.

MOLNÁR CSIKÓS László: A nyelvi kompetencia kérdései a vajdasági 
magyar nyelvi revitalizációban

PÁSZTOR KICSI Mária: Vajdasági magyar regionális nyelvi jegyek az 
interneten

Drámák határhelyzetben -  Dramas in bordér case, Konstantin Egyetem, 
Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet, Nyitra, Szlovákia, 2012. szeptember 4-7.

CSÁNYI Erzsébet: Rákóczi-arcok. II. Rákóczi Ferenc alakja és szabad
ság-toposzok Szigligeti Ede és Herczeg Ferenc drámáiban

UTASI Csilla: A reformációs eszmék befogadása Sztárai Mihály Az igaz 
papságnak tikőre című drámájában

Finnugor Népek VI. Világkongresszusa. Siófok, 2012. szeptember 5-7. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Vojvodina Hungárián ofiicial place names

1st Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2012) 
3-7. September 2012.

KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: The sociological characteristics of the 
Hungarian dialects in Vojvodina

(Language attitude research among die Hungarian students in Vojvodina)

Okrugli sto. Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad, 26. septembar 2012.
ANDRIĆ Edit: Pozdravljanje i oslovljavanje u mađarskom jeziku = Kö

szönés és megszólítás a magyar nyelvben

Könyv -  kommunikáció -  kompetencia = Knjiga -  komunikacija -  
kompetencija -  Book -  Communication -  Competence. Nemzetközi tudo
mányos konferencia Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012. 
szeptember 27-28.

BENCE Erika: A szöveg alapú történelmi tapasztalat
CSÁNYI Erzsébet: Farmemadrágos próza a bibliofil toposz hálójában
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RAJSLI Ilona: Az olvasó megszólítása a kassai kertészkönyvben
UTASI Csilla: Az irodalomtanítás paradigmaváltása a gimnáziumban (Az 

új magyarországi tankönyvek irodalomszemlélete és a készülő elsőéves gim
náziumi irodalomkönyv lehetséges szempontjai)

A 12 legszebb magyar vers-program 11. „Sebed a világ"? József Attila: 
Eszmélet. Nyugat-magyarországi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szom
bathely, Balatonalmádi-Balatonszárszó, 2012. szeptember 28-30.

FARAGÓ Kornélia: A különbségek ideje (József Attila: Eszmélet)
HARKAI VASS Éva: Hatás és intertextus (József Attila-hatás és az Esz

mélet mint intertextus)
PATÓCS László: József Attila Eszmélet című versének megközelítései a 

vajdasági magyar középiskolai tankönyvekben
TOLDI Éva: Az Új Symposion, József Attila és az Eszmélet

5. Andrićev simpozijum „Andric initiative”, Višegrad, 2012. oktobar 4-6.
ANDRIĆ Edit: Prevod romana „Na Drini ćuprija" na mađarski jezik

Alt 4. Primenjena lingvistika danas, Beograd, 12-14. oktobar 2012.
ANDRIĆ Edit: Postpozicije u mađarskom jeziku i njihovi ekvivalenti u 

srpskom

Társadalomtudományi, kultúratörténeti, kulturális antropológiai kuta
tások a XXI. század elején. Nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás. 
Létünk: társadalom, tudomány, kultúra-Forum Könyvkiadó Intézet. Újvidék,
2012. október 27.

BENCE Erika: Társadalomtudományi, kultúratörténeti, kulturális antro
pológiai kutatások a XXI. század elején. Európai és regionális mozgások 
(bevezető)

RAJSLI Ilona: Az írott nyelvi kódváltás kifejezési lehetőségei a vajdasági 
kultúrtérben
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Nyelvhasználat a médiában. Budapest, ELTEBTK Alkalmazott Nyelvé
szeti Tanszék- Kodolányi János Főiskola, 2012. október 29-30.

TÜSKEI Vilma: Az igekötők használatának változásai -  mit tapasztalha
tunk a médiában?

„Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i sred
njoj Evropi“

Novi Sad, Filozofski fakultet, 9. novembar 2012.
ANDRIĆ Edit: Glagolski antonimi u srpskom i mađarskom jeziku 
BENCE Erika: Regionalne i multikulturalne pojave u mađarskoj književ

nosti u Vojvodini
CSANYI Erzsébet: Jeans-proza i reprezentacija prostora u jeziku 
FARAGÓ Kornélia: Prostori sećanja u geokulturalnoj naraciji 
HARKAIVASS Éva: Lirski žanrovi i književne paradigme u poeziji Iš- 

tvana Tarija
HORVÁTH FUTÓ Hargita: Modeli interpersonalnog ponašanja nastav

nika na času književnosti
HÓZSA Éva: Književne uspomene i savremene transformacije (Meta

morfoze mađarske kratke proze u Vojvodini)
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Sakupljanje i obrada korpusa bibliogra

fije mađarske književnosti u Srbiji 2007. godine
KATONA Edit: Proučavanje metaforičke kompetencije učenika 
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: Dijalekt u nastavi mađarskog jezika 
LÁNCZ Irén: Jezičke forme odbijanja u mađarskom i u srpskom jeziku 
MOLNÁR CSIKÓS László: Morfološke specifičnosti mađarskog jezika 

u Vojvodini
PÁSZTOR KICSI Mária: Karakteristike jezičkog izražavanja u pismenim 

interaktivnim komunikativnim formama na intemetu kod mađarske manjine 
u Vojvodini.

RAJSLI Ilona: Ptomena kodova i kontekst 
TOLDI Éva: Književni dijalog kao forma interkulturalne naracije 
TÜSKEI Vilma: Ekvivalencije mađarskih prefiksa u srpskom jeziku 
UTASI Csilla: Posredovanje ižmeđu dveju kultura (Novi srpski prevodi 

poezije Ota Tolnaija)
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Erkölcsi kérdések a 21. században. Tudományos Konferencia. PTE, BTK 
Filozófia Tanszék et ál.

Pécs, 2012. november 9-10.
BENCE Erika: Erkölcsi parabolák Gion Nándor Testvérem, Joáb és 

Izsakhár című regényeiben

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban. Újvidéki Egyetem, Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012. november 10.

CSÁNYI Erzsébet: A föld nyelvét az egekre fordítani. Szleng -  nyelvte
remtés -  világalkotás Domonkos István A kitömött madár című regényében 

HORVÁTH FUTÓ Hargita: A museum mint a szókincsfejlesztés tere és 
eszköze

HÓZSA Éva: A név fordíthatósága Kosztolányi Dezső regényeiben 
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: A Temerini Újság és a Becsei Mozaik = 

Becejski mozaik szerkesztéspolitikája, nyelvhasználata

V MeotcdyHapodnaH Hayvnaa HumepHem-Kompepemjufi. Oőiyecmeo, 
oőufHOcmu, nejioeetc: e noucmx «eevnoeo Mupa» -  VInternational Scientific 
Internet Conference. The Society, the Communities, the Human: in Search of 
the “Eternal World”. The Department of Theoretical and Applied Sociology 
of Tambov State University named after »G. R. Derzhavin«, Tambov, Orosz
ország, 2012. november

BENCE Erika: Tematization of Regional and Multicultural Instances in 
Hungarian Literature in Vojvodina

HORVÁTH FUTÓ Hargita: Hidden effect system of the school and 
communicative competence

HOZSAEva: University Interaction-Mental-poetic Situation-Literature 
Class as a Model of Integration

Bánffy Napok 2012. Penavin Olga Nemzetközi Tudományos Emlékkonfe
rencia. Lendva, 2012. november 16.

LÁNCZ Irén: Penavin Olga gyűjtőútjai a Muravidéken
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Egyetemi Nyelvészeti Napok. A magyar nyelvtan tanítása. BTK, Magyar 
Tanszék, Újvidék 2012. november 21-22.

ANDRIÓ Edit: A kontrasztív nyelvészet szerépe a nyelvoktatásban 
BENCE Erika: A nyelvtani jel, a trópus és az alakzat a nyelvtan- és az 

irodalomtanításban
CSORBA Béla: A magyar nyelvtan tanítása lektori órákon 
HORVÁTH FUTÓ Hargita: A portfólió a nyelvtanulási-tanítási folyamatban 
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: A művelődéstörténet motivációs ereje 

a nyelvtanulásban
KATONA Edit: Gimnazistáink anyanyelvi ismeretei 
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: Nyelvjárás és oktatás 
LÁNCZ Irén: A modem nyelvészet és a magyar nyelvtan tanítása 
MOLNÁR CSIKÓS László: Szükség van-e napjainkban a magyar nyelv

tan tanítására?
PÁSZTOR KICSI Mária: Szoftverek a nyelvoktatásban 
RAJSLI Ilona: A történeti nyelvtan szerepe a mai magyar nyelv tanításában 
TÜSKEI Vilma: A magyar nyelvtan tanítása szerb anyanyelvű diákoknak 
UTASI Csilla: A redukált nyelv Domonkos István és Tolnai Ottó néhány 

Versében (A mondattani kategóriák szerepe az értelmezésben)

Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2. Filozofski fakultet, Novi Sad, 24. 
novembar 2012.

ANDRIĆ Edit: Pozdravljanje u mađarskom jeziku 
RAJSLI Ilona: O slojevima vojvođanskih mađarskih dijalekatskih reći 

slovenskog porekla

Konteksti. Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika druš
tvenih i humanističkih nauka Filozofski fakultet, Novi Sad, 1. decembar 2012.

PATÓCS László: Transformativni aspekti osećajnosti u romanu Lasla 
DarvaSija A könnymutatványosok legendája

TÜSKEI Vilma: tipologija stručnih srpsko-mađarskih i mađarsko-srpskih 
rečnika izdatih na teritoriji Vojvodine
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A tárgyi világ poétikája. BTK, Magyar Tanszék, MTA Irodalomtudományi 
Intézet, Modem Magyar Irodalmi Osztály; Újvidék, Budapest, 2012. decem
ber 3-4.

FARAGÓ Kornélia: Eltárgyiasuló testek, testies tárgyak. Átjárások, di
menzióváltások Darvasi László Vándorló sírok című kötetében 

HARKAI VASS Éva: Tárgymotívumok a kortárs magyar lírában 
PATÓCS László: A halfarkú lámpától a minyonig. A tárgyi világ 

idegenség-narratívái Vas István önéletírásában
TOLDI Éva: Identitásjelölő tárgyak a vajdasági magyar irodalomban

VII. Kontextus-konferencia. Utazás -  megértés -  identitás. Vajdasági ma
gyar irodalom -  kontextusok -  identitáskódok (Vojvođanska mađarska knji
ževnost -  konteksti -  kodovi identiteta)

Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kol
légium, Újvidék, 2012. december 21.

BENCE Erika: Izsakhár útja. A bibliai történet jelentései Gion Nándor 
prózaírásában

CSÁNYI Erzsébet: Az utazó amőbalelke 
HORVÁTH FUTÓ Hargita: Keresők, utazók, felfedezők 
HÓZSA Éva: Hajózás utassal és nézővel (Én-navigációs műveletek a 

kortárs vajdasági magyar irodalomban)
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Női utak Juhász Erzsébet elbeszéléseiben 
RAJSLI Ilona: A mikrotoponimák identitásalkotó szerepe Németh István 

szövegeiben
UTASI Csilla: A tengeri kagyló Tolnai Ottó művében
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EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK, EREDMÉNYEK

BENCE Erika
• A Létünk című folyóirat főszerkesztője.
•A láthatatlan változat cfmü antológia bemutatója a szabadkai Városi 

Könyvtárban Ágoston Pribilla Valériával és dr. Takács Mártával 2012. 
február 24-én.

• A hatvanöt éves Jó Pajtás köszöntése. Laudáció a Vajdasági Magyar 
Újságírók Egyesülete díjátadó ünnepségén. Újvidék, Fórum Ház, 2012. 
március 9.

• Az emigráció változatai Márai Sándor életművében, ismeretteijesztő elő
adás a magyarkanizsai József Attila Könyvtárban. 2012. május 12-én.

• A megszólítás és a megszólitottság mikéntje. Laudáció a Jó Pajtás 2012. 
évi mesepályázatának díjátadó ünnepségén. Újvidék, Fórum Ház, 2012. 
szeptember 6.

CSÁNYI Erzsébet
• A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék) elnöke.
• A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön 

Elnöki Bizottsága a magyar tudományosságért kifejtett eredményes te
vékenységéért Arany János-érmet ítélt oda neki, amit 2012. május 7-én 
vett át Budapesten.

• Szakzsűrizés: Collegium Talentum, 2012. július 19-20., Budapest.
• 2012. október 18. A Magyar Tudomány Ünnepére beérkezett pályamű

vek elbírálása (a bizottság tagja, Szabadkai Magyar Főkonzulátus):
•Főszervező, a tudományos bizottság aielnöke: 11. Vajdasági Magyar 

Tudományos Diákköri Konferencia, 2012. november 16-18., Újvidéki 
Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

• Projektvezető: 7. KONTEXTUS-KONFERENCIA. Utazás -  megértés 
-  identitás (A Vajdasági magyar irodalom -  kontextusok -  identitás
kódok című, 114-451-2647/2012-02-es számú tartományi tudományos 
projektum.)

FARAGÓ Kornélia
• Maurits Ferenc: Nyitott aktok Hommage á Bányai János című kiállí

tásának megnyitója. Szabadka, 2011. december 8. Faragó Kornélia: A 
kompakt tömbökön átderengő figura.
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• Terék Anna Duna utca című könyvének bemutatója. Kosztolányi Dezső 
Színház, Szabadka, 2011. december 23. Faragó Kornélia: Rólad szól az 
ének...

• Szenteleky Kornél Emléknap, Szivác, 2012. augusztus 20.
• Faragó Kornélia: A sziváci ház mássága.

HARKA1 VASS Éva
• 2012. június 9-én dedikálta 83. Ünnepi Könyvhéten, Budapesten.
• Irodalmi karaván (a Híd Kör és a Látó találkozója). Újvidék, 2012. jú

lius 26.
• Szemtől szembe -  írók a könyveikről, könyvkiadók az írókról. Balkán 

terasz. Kanizsai írótábor, 2012. szeptember 5-7.
• Irodalmi randevú Kukorelly Endrével. Hegyesi literaTúra (Csépe- 

napok), 2012. szeptember 26.
•A Magyar Nemzeti Tanács és a Fórum Könyvkiadó Intézet 2011. évi, 

meghívásos regénypályázatának a zsűritagja.
• A 2011. évi Híd-díjat odaítélő bírálóbizottság tagja.

HORVÁTH FUTÓ Hargita
• A Gion Nándor Napok (Szenttamás, 2012. február) szervezése.
• A Gion Nándor Emlékház, a Fórum Könyvkiadó és a Magyar Nemzeti 

Tanács közös pályázatának, a Gion Nándor Novellapályázatnak, vala
mint a Gion Nándor Emlékház és Szenttamás önkormányzata által meg
hirdetett Gion Nándor Műfordítói Pályázat és a pályázatok díjkiosztó 
ünnepségének szervezése a vajdasági magyar irodalom napján (Szentta
más, 2012. július 27.).

• Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium és 
a Magyar Tanszék magyar nyelvi versenyének szervezése és a verseny- 
tesztek összeállítása az általános iskolások és a középiskolások részére.

• Az általános iskolai oktatás záróvizsgájának kidolgozása, a feladatgyűj
temények és a záróvizsga tesztjeinek összeállítása az Oktatási, Tudo
mányügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium projektuma keretében 
(Hózsa Évával).

HÓZSA Éva
• 2012. március 26.: Szabadka irodalmi hagyományai (Összefoglaló a 

Duna Televízió számára, felvétel a szabadkai Városi Könyvtárban).
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•2012. március 29 : Szabadkán, a Városi Könyvtárban, a Kosztolányi 
Dezső Irodalmi Napok keretében bemutatták Melyik Kosztolányiim)? 
(Szabadka, 2011) című kötetét.

• 2012. április 13.: Kortárs mese. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
hallgatóiból összeállt csapat bemutatkozása a projektnap keretében (Bu
dapest, ELTE, Tanító- és Óvóképző Kar)

• 2012. április 17.: Csáth-konferencia (látogatás -  Baja, Magyarország)
• 2012. április 19-20.: Konzultációk egy lengyelországi Csáth-kutatóval
• 2012. április27.: Doktori védés-opponens(SinkaAnnamária-Szege

di Tudományegyetem, Magyarország)
• 2012. május 7.: Varró Dániel irodalmi estjének moderálása. Szervezők: 

a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és a szabadkai 
Városi Könyvtár (Szabadka, Városi Könyvtár)

• 2012. május 31.: Doktori szigorlat -  bizottsági tag (Szegedi Tudomány- 
egyetem, Magyarország)

• 2012. június: Zsűrizés a szenttamási novellapályázaton (a Gion Nándor- 
hagyomány ápolása)

• 2012. október 18.: A Magyar Tudomány Ünnepére beérkezett pályamű
vek elbírálása (a bizottság tagja, Szabadkai Magyar Főkonzulátus)

• 2012. október 19.: Feladatgyűjtemény és feladatbázis a nyolcadikosok
2013. évi záróvizsgájára -  a munka koordinátora (Oktatási és Nevelési 
Minőségellenőrző Intézet, Belgrád)

• 2012. október 27.: A tankönyv felé, félúton (Vajdasági Magyar Pedagó
gusok Egyesülete, Újvidék)

• 2012. október 27.: Elnöklés a Létünk folyóirat tanácskozásán (Újvidék, 
Fórum Könyvkiadó)

• 2012. november 6.: A Magyar Tudomány Ünnepe -  eredményhirdetés, 
díjkiosztó (a bizottság tagja, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus szerve
zésében)

• 2012. november 13.: Moderátor: irodalmi est, versek két nyelven (Sza
badka, Csáth Géza Művészetbaráti Kör)

• 2012. november 17.: Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konfe
rencia -  témavezető és bizottságtag (Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Kollégium; színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka)

• 2012. november 23.: Mesemondó verseny -  a hallgatók felkészítése 
(Budapest, ELTE, Tanító* és Óvóképző Kar)

• 2012. november 24.: Magyartanán'továbbképzés szervezése (Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék)
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•2012. december 8.: Magyartanári továbbképzés szervezése (Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék)

• Az általános iskolai oktatás záróvizsgájának kidolgozása, a feladatgyűj
temények és a záróvizsga tesztjeinek összeállítása az Oktatási, Tudo
mányügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium projektuma keretében 
(Horváth Futó Hargitával).

ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
• Az újvidéki Magyar Tanszék Tanulmányok- Studije című évkönyvének 

a szerkesztője.
• A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium mentora, mentor és zsűri

tag a 11. VMTDK-n.
• Papp Dániel Irodalmi Nap, Moravica, 2012. december 2. Előadás: A 

bácskai magyar könyvkultúra a XIX. század második felében.

KOVÁCS RÁCZ Eleonóra
• Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium és 

a Magyar Tanszék magyar nyelvi versenyének egyik tesztkészítője.

LÁNCZ Irén
•A nyelvművelés helyzete napjainkban címmel tartott előadást Újvidé

ken, a Kossá János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub ösz- 
szejövetelén 2012. január 18-án.

MOLNÁR CSIKÓS László
• A nyelvi kompetencia érvényesítése, előadás az anyanyelvi világnapon, 

2012. február 21., Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület -  Szarvas 
Gábor Könyvtár -  Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, Ada.

• A mai magyar szövegértés nehézségei, előadás a Szarvas Gábor Nyelv
művelő Napokon, 2012. október 13., Városháza, Ada.

• Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium és 
a Magyar Tanszék magyar nyelvi versenyének egyik tesztkészítője.

PÁSZTOR KICSI Mária
• Evropski dán jezika -  Újvidéki Egyetem, BTK, 2012. szeptember 26. -  

Előadás: Od spontanog govora do jezika na internetu.
• XII. Apáczai Nyári Akadémia. Osztályfőnökök továbbképzése. -  Újvi

dék, Apáczai Diákotthon, 2012. július 13. -  Előadás: A magyar nyelv 
változatai az otthon és az iskola között.
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• Digitális éra -  nyitott iskola II. -  Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék, 2012. december 8. -  Előadás: Digitális pe
dagógia.

• Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztérium és 
a Magyar Tanszék magyar nyelvi versenyének egyik tesztkészítője.

TOLDI Éva
• A Szenteleky Napok Tanácsának elnöke, az augusztus 20-ai Szenteleky 
Nap megrendezője.

• A Gion Nándor Novellapályázat zsűrielnöke.
• A 2012. évi Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a 2012. évi Bazsalikom 

Műfordítói Díj bírálóbizottságának tagja.

UTASI Csilla
• Előadás az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz 

Osztályán, 2012. április 18-án: Az ezópusi fabula hagyománya és Heltai 
Száz fabulá)&adia történetteológiai értelmezése.

•A  Szent Gyöigy Lovagrend Nyári Egyeteme Szabadkán, 2012. július 
18. Előadás: A kamonci huszita biblia.
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

ANDRIĆ Edit
JJepuaaifuoHU oőnutfu penu nyelv/je3UK y  MafjapcKOM u cpncmM je3UKy. 

In: Zbornik u čast Gordani Vuković, Novi Sad, 2011. 339-350.
Deminutiv u srpskom i mađarskom jeziku. In: Zbornik za jezike i književ

nosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1. Novi Sad, 2011. 11-26.
Az újvidéki középiskolások magyar nyelvi tudata. = Hungarológiai Köz

lemények, 2012. 1: 69-84.
Nazivi za crvene nijanse u mađarskom jeziku. In: Zbornik za jezike i 

književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2. Novi Sad, 2012.
Szerb ellentétes jelentésű igék és magyar megfelelőik. = Hungarológiai 

Közlemények, 2012. 3: 103-119.

BENCE Erika
Arachné szőnyege. A XIX. századi magyar irodalom hálózatos szövevé

nye. Szerk. Ispánovics Csapó Julianna. Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági 
Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2012. Planta Könyvek 4.

The Concept of Losing One ’s Homeland and Homelessness in the Htmgar- 
ian Literature from Vojvodina In: The Society, the Communities, the Human: 
in Search of the «Eternal World». Materials of the IV International Scientific 
Internet Conference. 8 November 2011. Edited by: I. A. Fedorov, L. V. Kras
nova, S. V. Guzenina; Ministry of Education and Science of RF, FSBEIHPE 
«Tambov State University named after G.R. Derzhavin». The Publishing 
House of TSU named after G. R. Derzhavin, Tambov, 2011. [2012.] 54-59.

A barbár legendájának tematizációja Balázs Attila Kinek Észak, kinek Dél 
című regényében. In: Habitus. Kontextus Könyvek 6. Szerk. Csányi Erzsé
bet, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 
Újvidék, 2012. 155-167.

Multilingual Tradition of Hungarian Literature in Vojvodina In: 
Communication Culture and Interlinguistics in Europe -  Cultura 
Comunicajionalä §i Relafii Translingvistice Tn Europa -  Kommunikációs kul
túra és transzlingvisztika Európában. Szerk. Imre Attila-Pletl Rita. Scientia, 
Kolozsvár [Cluj-Napoca], 2012. 373-385.

Ceemcica xibujtceena mpadutfuja -  noee3wan>e Kynmypa -  Kopenamueuu 
oduocuy opeauu3atfuju uaca (Hacmaea mpaduijuoHa.wux KwuoKeeHux epe
ma ucifpnH>ueatbeM MefjyyMemHumaix napanena) (Koayrop: Evieme MaTe).
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In: Haine croapaxbe. 36opHHK paAOBa ca ce^M or cHMncoHjyMa ca MelJyHa- 
poflHHM ynem heM . Bacnuran y  21 . Beicy. Ypel). M npon>y6 JokobhIí. Bncoica 
uiKOJia 3a  B acnirraqe cTpyKOBHHx o iy an ja , AjieiccHHau, 2 0 1 2 .749-756.

A limes jelentései a vajdasági magyar irodalomban In: A tér értelmezései, 
az értelmezés terei. Szerk. Pieldner Judit-Tapodi Zsuzsa. Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, Státus Kiadó, Kolozsvár, Csíkszereda. 171-179.

A vár be- és visszavétele (A történelmi múlt elbeszélésének stratégiái). In: 
Ispánovics Csapó Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, argumentáció. Vaj
dasági Magyar Tudóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági 
Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék. 54-62. E-book.

Regionális és midtikulturális jelenségek tematizációja a vajdasági ma
gyar irodalomban. = Hungarológiai Közlemények, 2010. 3: 26-33.

Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című költeménye és Szilágyi Domo
kos palimpszesztje. = Tanulmányok-Studije, 2011. [2012.] 44: 37-46.

Phenomena in Education Related to Textual Word Experience. = Practice 
and Theory in Systems of Education (Budapest), 2011. [2012.] Volume 6,1: 
100-106.

Književna vrsta periferne kulture: Roman granice (Határregény). = 
Suvremena pitanja (Mostar), 2011 [2012.] godište VI., 11-12: 274—284.

„Görögpótló" irodalomtörténet. Hózsa Éva: Melyik Kosztolányim)? = 
Létünk, 2012. 2: 135-142.

Ua. A hónap könyve. A VMMI honlapja, http://www.vmmi.org/index. 
php?ShowObject=konyv&id=397

Többnyelvű hagyomány a vajdasági magyar irodalomban. In: Gyöngy
kapu. Határon túli magyar írók antológiája. Szerk. Fekete Vince. Kortárs Ki
adó, Budapest, 2010.289-303.

Mitologije ravničarskih gradova = Suvremena pitanja (Mostar), 2012. 
godište VII., 13:109-120.

A szöveg alapú történelmi tapasztalat = Könyv -  kommunikáció -  kom
petencia; Knjiga -  komunikacija -  kompetencija; Book -  Communication 
-  Competence. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 
VI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája előadásainak szöveggyűjtemé
nye. Szerk. Czékus Géza. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítókép
ző Kar, Szabadka, 2012.222-233. E-book.

Átszállásoka (vajdasági) magyar irodalomban. = Tanulmányok-Studije, 
2012.45:31-39.

Ki látta ezt az elbeszélőt? Utószó és válogatás. In: Németh István: Fel- 
hőnézők. Válogatott gyerméknovellák. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2012. 
137-141.

http://www.vmmi.org/index
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Új csodák. Előszó. In: Hihetetlen Mesék Könyve. Szerk. Bence Erika, 
Sági Varga Kinga. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2012. 5-8.

CSÁNYI Erzsébet
Út és habitus. Toposzok és sztereotípiák összevető elemzése a jeans- 

prózában. In: Csányi Erzsébet (szerk.) Habitus. Vajdasági Magyar Felsőok
tatási Kollégium, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2012. 67-74.

Kronotoposz-konstrukciók a jeans-regényekben. Az út-toposz kérdésének 
megközelítése a vajdasági magyar jeans-prózában. In: Pieldner Judit-Tapodi 
Zsuzsa (szerk.) A tér értelmezései, az értelmezés terei. Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, Kolozsvár; Státus Kiadó, Csíkszereda, 2012. 233-238.

A föld nyelvét az egekére fordítani. In: Dr. Bene Annamária (szerk.) A 
magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban, II. kötet. Állandó és változó a 
nyelvben. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabad
ka, 2012.79-86.

Manzárd-nyelv Danilo Kis Manzárdy'áóan. In: Ispánovics Csapó Julianna 
(szerk.) Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar Tudóstalál
kozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, 
Újvidék. 82-87. E-book.

A visszatekercselés poétikája. Dávid Albahari Ludvig című regényéről. = 
Filológiai Közlöny, 2012. 2: 204-210.

A zsargonnyelvi kódválasztás poétikai vonatkozásai a vajdasági magyar 
farmemadrágosprózában. = Hungarológiai Közlemények, 2012. 1: 85-92.

Hedonizmus, derű és selymes irónia. = Sikoly, 2012. 30: 92-93.
A gioni poétika posztmodem jegyei. = Tanulmányok-Studije, 2012.45: 1-7.

CSORBA Béla
Musicki meg a magyarok. = Magyar Szó (Kilátó), 2012. január 6., 7., 8., 23.
Meggyulladhat-e a kártya? = Temerini Újság, 2012. január 26., 9. [A kár

tyával kapcsolatos szólásokról.]
Eltemették a nagybőgőt Temerinben. Nyolcvankilenc esztendeje írták. = 

Temerini Újság, 2012. február 16., 5. [Egy farsangi népszokásról.]
Csuka Zoltán elfeledett riportja Kabos Ilonka Ady-emlékeiről. = Híd, 

2012. február, 2. sz., 96-101.
Sziveri János kutatóközpont. = Temerini Újság, 2012. április 19., 2.
Adalékok Temerin magyar nyelvjárásának kérdéséhez. = Hungarológiai 

Közlemények, 2012. 2: 129-153.
Német-magyar sorsközösség a járeki haláltáborban. In: Kothencz Ke

lemen szerk. Sarjadó sorsok. A VIII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi
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nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2011. július 14-15.) előadásai. Baja- 
Kecskemét, 2012.137-148.

Barányiék vázlatfüzetei 1-2. = Temerini Újság, 2012. szeptember 6., 4. 
és szeptember 13., 6.

210 éve született Kossuth Lajos. = Temerini Újság, 2012. szeptember 20., 3. 
Egy magyar szó karrierje Európában. = Temerini Újság, 2012. szeptem

ber 27., 5.
Ki is az a „ Teofilat”? = Híd, 2012. szeptember, 9. sz., 83-84.
Sinkó, az ideológus (vázlat). In: Bárdi Nándor és Tóth Ágnes szerk. 

Egyén és közösség. Tanulmányok, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
Zenta, 2012. 315-332.

Helyi szólások, közmondások A kutya is venne húst. = Temerini Újság,
2012., november 1., 4-5.

Helyi szólások közmondások: Temerinben esik Járekonpada. = Temerini 
Újság, 2012. november 8., 5.

Hunok csatája -  Szerémségben. = Magyar Szó (Kilátó), 2012. november
10., 11., 21.

Újabb adatok egy Sinkó-hős életrajzához. -  Tanulmányok-Studije, 2012. 
45: 109-113.

FARAGÓ Kornélia
Stanovnik grada, kao čitalac romana. = Gradina (Niš), 2011. 42-43: 

145-150.
Az identitásterek felbomlásának elbeszélése. (A kisebbségiség mint léte- 

sülés). = Tanulmányok-Studije, 2011.44:12-21.
Várakozó jelentések A nyelv közegében zajló kisebbségi létesülés elbe

szélése. = Hungarológiai Közlemények, 2011.4:1-11.
Prazni prostori sećanja: narativni identitet i memoarska istina.= Godišnjak 

Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2011. XXXVI-2:223-228.
Klasici i savremenici u uzajamnom osvetljenju. Predgovor izboru iz savre- 

mene mađarske književnosti. Beogradski književni časopis, 2012.68:50-55.
„Másokról" szóló önéletrajzok Az autobiografikus műfajok szerb válto

zatairól. = Filológiai Közlöny, 2012.2:150-159.
A közelítő. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél. In: A közelítő tél. A tizen

két legszebb rtiagyar vers 9. Szerk. Fűzfa Balázs. Savaria University Press, 
Szombathely, 2012.198-205.

Az olvasás intoleranciájának kiprovokálása (Tudásjelentések és ideolo
gikus perspektívák Déry Tibor Felelet című regényében). = Hungarológiai 
Közlemények, 2012.1:161-169.
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A Bodor-féle határozatlansági viszonylatokról. (Bodor Ádám: Verhovina 
madarai). = Hungarológiai Közlemények, 2012. 2: 1-9.

A metamorf alakzat. A vén cigány mint művészeti önreflexió. In: A tizen
két legszebb magyar vers 10. Szerk. Fűzfa Balázs. Savaria University Press, 
Szombathely, 2012. 75-81.

Viszonylati terek, cselekvő tériességek. In: A tér értelmezései -  az értelme
zés terei. Pieldner Judit és Tapodi Zsuzsa szerk. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár; Status Kiadó, Csíkszereda, 2012. 184-190.

E-szerelem. Fiatal műfordítók antológiája. Szerk. Faragó Kornélia. Fo
rum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2012. 380.

HARKAIVASS Éva
Szív és nők, igen és nem. írások Kukorelly Endréről. Fórum Könyvkiadó, 

Újvidék, 2012. 160.
Évszak-allegóriák, elmúlás- és kerttoposzok Berzsenyitől máig. In: A 

közelítő tél. A 12 legszebb magyar vers 9. Szerk. Fűzfa Balázs. Savaria 
University Press, Szombathely, 2012. 143-152.

Életmű-recepció-kultusz. Sziveri János lírai opusáról. = Hungarológiai 
Közlemények, 2011. 4: 12-26.

Időkapu (Történettudomány, történelmi narratíva és fikció Kukorelly 
Endre prózájában). = Hungarológiai Közlemények, 2012. 1: 141-149.

Az Arany-József Attila-Kukorelly-paradigma. = Hungarológiai Közle
mények, 2012. 2: 65-73.

Széljegyzetek az Ezer és 3-hoz (Kukorelly Endre). = Kalligram, 2012. 6:
12-13.

Összekötni a Tiszát az Adriával (Tolnai Ottó: A tengeri kagyló). = 
Kalligram, 2012. 1:96-100.

Bonyolult diszharmóniák harmóniája (Melinda Nadj Abonji: Galambok 
röppennek fel). = Revizor, 2012. 07. 29.

HORVÁTH FUTÓ Hargita
Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága 

Gion Nándor opusában. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2012. 517.
Fordítás-kanonizáció-ideológiák (Gion Nándor művei idegen nyelven). In: 

Edited by Attila Imre, Rita Pletl. Communication Culture and Interlinguistics 
in Europe -  Cultura Comunicafionalá §i Relapi Translingvistice In Európa -  
Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában. Scientia, Kolozs
vár, 2012.222-234.
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Innovatív tanítási modellek (Új kihívások előtt a szerbiai pedagógusok). 
In: Karikó Sándor szerk. Középpontban a pedagógus. Régi értékek -  új kihí
vások. Áron Kiadó, Szeged, 2012.151-160.

Kép és szöveg szimbiózisa és a képi narratíva „fordithatósága" Gion 
Nándor Engem nem úgy hívnak című regényében. A felnőtté válás/beavatás 
története. In: Csányi Erzsébet szerk. Habitus. konTEXTUS Könyvek 6. Böl
csészettudományi Kar-Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 
2012.93-112.

Gion Nándor motívumvilága és amotívumokvisszavezetése. In: Ispánovics 
Csapó Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, aigumentáció. Vajdasági Ma
gyar Tudóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar 
Akadémiai Tanács, Újvidék, 63-71. E-book.

A szókincs szerepe az olvasásmegértésben. = Hungarológiai Közlemé
nyek, 2012. 1:53-60.

Színjátszásunk múltjából (1920-1930). In: Horváth Futó Hargita szerk. 
De história urbis nostrae II. Srbobran-Szenttamás-St. Thomas. Népkönyv
tár, Szenttamás, 2012. 78-96.

A katonaiskola mint tér és intertextuális kapocs. In: Pieldner Judit-Tapodi 
Zsuzsa szerk. A tér értelmezése, az értelmezés terei. Erdélyi Múzeum- 
Egyesület -  Kolozsvár, Státus Kiadó -  Csíkszereda, 2012.191-206.

Zavičajni kaleidoskop. In: Nándor Gion: Priče iz Keglovićeve ulice. 
Urednik: Edita Andrić-Hargita Horvat Futo-Draginja Ramadanski. Forum- 
Spomen kućaNandora Giona, Novi Sad-Srbobran, 2012. 5-8.

A múzeum mint a szókincsfejlesztés tere és eszköze. In: Bene Annamária 
szerk. A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban II. Állandó és változó a 
nyelvben. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012.70-78.

Az elbeszélt Szenttamás -  a Gion-opus „fővárosa”. = Tanulmányok- 
Studije, 2012.45:40-52.

HÓZSA Éva
Három német Pacsirta. In: Pletl Rita és Imre Attila szerk. Kommunikáci

ós kultúra és transzlingvisztika Európában. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2012. 
204-215.

Térbeli köztesség és szituativ térszempontok a vajdasági magyar novel
lában. In: Pieldner Judit és Tapodi Zsuzsa szerk. A tér értelmezései, az értel
mezés terei. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár -  Státus Kiadó, Csíksze
reda, 2012.207-217.
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Homokvár-csöpögtető ujjak. In: Csányi Erzsébet szerk. Habitus. 
konTEXTUS Könyvek 6. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Böl
csészettudományi Kar, Újvidék, 2012. 21-37.

Irodalmi névadás és műfordítás. In: Bene Annamária szerk. A magyar 
nyelv a többnyelvű Vajdaságban II. Állandó és változó a nyelvben. Újvidéki 
Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012. 98-111.

A gesztusok polaritása (Kézszólamok Kosztolányi Dezső rövidprózájá
ban). Évkönyv 2012. Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, Szabadka, 2012.

Kosztolányi-közegben -  Kosztolányi-recepciók között. In: Ispánovics 
Csapó Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Ma
gyar Tudóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar 
Akadémiai Tanács, Újvidék. 72-76. E-book.

Retro távlatnyitás. A vajdasági magyar irodalmi visszatekintés kereszte
ződései. = Hungarológiai Közlemények, 2012. 3: 1-12.

Bamabás-identitások (Csáth és Kosztolányi, már sokadszor). = Forrás, 
2012.4: 101-106.

ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
Talent Development. Skills development through research work. In: The 

Society, the Communities, the Human: in Search of the «Eternal World». 
Materials of the IV International Scientific Internet Conference. 8 November
2011. Edited by: I. A. Fedorov, L. V. Krasnova, S. V. Guzenina; Ministry of 
Education and Science of RF, FSBEIHPE «Tambov State University named 
after G. R. Derzhavin». The Publishing House of TSU named after G. R. 
Derzhavin, Tambov, 2011. [2012.] 13-18.

A női identitás kulturális összetevői, habitusa Juhász Erzsébet Műkedve
lők című regényében. In: Habitus. Szerk. Dr. Csányi Erzsébet. BTK, Vajda
sági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2012. 113-125.

Többnyelvűség a vajdasági magyar sajtóban. In: Communication 
Culture and Interlinguistics in Europe -  Cultura ComunicaJionala §i Rela[ii 
Translingvistice In Európa-A Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika 
Európában. Szerk. Pletl Rita és Imre Attila. Scientia Kiadó, Kolozsvár [Cluj- 
Napoca], 2012. 16-23.

Művelődéstörténeti közlemények a jugoszláviai magyar irodalom bibli
ográfiai füzeteiben (1990-2000). In: Ispánovics Csapó Julianna (szerk.) Tu
domány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012. 
Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék. 
122-126. E-book.
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80 éves a Kalangya. Bácsország 2012.8.
A Temerini Újság és a Becsei Masaik szerkesztéspolitikája, nyelvhasz

nálata. In: Dr. Bene Annamária szerk. A magyar nyelv a többnyelvű Vajda
ságban II. kötet. Állandó és változó a nyelvben. Újvidéki Egyetem» Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012.19-20.

Irodalmi és kulturális tereink metszőpontja: Bácska. In: A tér értelme
zései, az értelmezés terei. Szerk. Pieldner Judit-Tapodi Zsuzsa. Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, Státus Kiadó, Kolozsvár, Csíkszereda, 239-253.

Bence Erika: Arachné szőnyege. A XDL századi magyar irodalom hálózatos 
szövevénye. Szerk. Ispánovics Csapó Julianna. Bölcsészettudományi Kar, Vaj
dasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2012. Planta Könyvek 4.

KATONA Edit
Tartalmi és nyelvi jellegzetességek vizsgálata elsős gimnazistákfogalma

zásaiban. = Hungarológiai Közlemények, 2012.3: 63-76.

KOVÁCS RÁCZ Eleonóra
A bánáti adatközlők véleménye a nyelvjárásról. -  Hungarológiai Közle

mények, 2012.1:93-107.
The sociological characteristics of the Hungárián dialects in Vojvodina 

(Language attitűdé research among the Hungárián students in Vojvodina). 
In: lst Electronic International Interdisciplinaiy Conference (EIIC 2012) 
3-7. September2012.

A konferencia anyaga e-book formájában CD-n jelent meg.
Kisebbségi nyelvjárási attitűd és identitástudat. In: Ispánovics Csapó 

Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, aigumentáció. Vajdasági Magyar Tu
dóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar Akadémiai 
Tanács, Újvidék, 35-41. E-book.

LÁNCZ Irén
Nyelvi mítoszok Vajdaságban. = Hungarológiai Közlemények, 2012. 1: 

20-30.
A bocsánatkérés stratégiái a magyar és a szerb nyelvben. = Hungarológi

ai Közlemények, 2012.3:91-102.

MOLNÁR CSIKÓS László
Nyelvhasználatunk és a magyar köznyelv.- Hungarológiai Közlemények, 

2012. 1: 1- 10.
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Nyelvi jogok régen és ma. In: Nyelvhasználati jogok és lehetőségek. Ada, 
a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület kiadása, 2012. 103-107.

Az analógia szerepe a szinkron nyelvi jelenségekben. In: Ispánovics Csa
pó Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar 
Tudóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar Akadé
miai Tanács, Újvidék, 17-25. E-book.

PÁSZTOR KICSI Mária
A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szö

vegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. Bölcsészettudo
mányi Kar, Újvidék, 2012. 351.

Van-e vajdasági magyar nyelvhasználat a Facebookon? = Hungarológiai 
Közlemények, 2012. 1: 42-52.

Multifunkcionális kommunikációs modellek az interneten. In: Pletl Rita- 
Imre Attila (szerk.) Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában 
(Nemzetközi konferencia, 2011. május 27-28., Marosvásárhely). Sciencia 
Kiadó, Kolozsvár, 2012. 64-74.

A tér- és időviszony nyelvi jelölői néhány vajdasági blogportál szövegei
ben. In: Pieldner Judit-Tapodi Zsuzsa (szerk.) A tér értelmezése, az értelme
zés terei. Erdélyi Múzeum-Egyesület -  Kolozsvár, Státus Kiadó -  Csíksze
red ád o n . 143-158.

A spontán beszédtől az internetes nyelvhasználatig. In: Ispánovics Csapó 
Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar Tu
dóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. április 21. Vajdasági Magyar Akadémiai 
Tanács, Újvidék. 26-34. E-book.

PATÓCS László
Eltérő térérzetek. A személyes tér heterogenitása Egressy Zoltán Szag

gatott vonal című regényében. In: Pieldner Judit-Tapodi Zsuzsanna (szerk.) 
A tér értelmezései, az értelmezés terei. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Státus 
Kiadó; Kolozsvár, Csíkszereda, 2012. 376-384.

Az érzetek kivetülése -  az önértés múltidejűsége. Vörösmarty Mihály: A 
vén cigány. In: Fűzfa Balázs (szerk.) A vén cigány. A tizenkét legszebb ma
gyar vers. Savaria University Press, Szombathely, 2012. 118-121.

Hazafelé a pesti esőben -  megszólalni a Duna utcában. (Terék Anna: 
Duna utca). = Híd, 2012. 6-7: 21-25.

A másik anti-Narcissus. = Híd, 2012. 9: 114-118.
Gasztro-moralitás és tudományos diskurzus. = Hungarológiai Közlemé

nyek, 2012. 1: 134-140.
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Kerékpár, szubjektum, irónia. ~ Hungarológiai Közlemények, 2012. 2: 
38-43.

Egy szabályosabb életmű genézise (Referencialitás és önreflexió Tolnai 
Ottó Világítótorony eladó című szövegében). = Hungarológiai Közlemények, 
2012.3:34-41.

A szubjektum érzelmi aspektusai. Emocionalitás és személyközi viszony a 
kortárs magyar irodalomban. = Tanulmányok-Studije, 2012.45: 53-60.

R A JSLI Ilona
Regionális jellegű lexémák és jrazéniák a vajdasági magyar prózában. 

In: Habitus. Kontextus Könyvek 6. Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Ma
gyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2012.143-155.

Kódváltás a vajdasági magyarok nyelvhasználatában. = Hungarológiai 
Közlemények, 2011.4: 108-120.

Többletek és hiányok a vajdasági magyar nyelvben. = Hungarológiai 
Közlemények, 2012.1:11-19.

A katolikus egyházi népénekek archaikus nyelvi rétege. = Létünk, 2012. 
2:95-104.

Az olvasó megszólítása a kassai kertészkönyvben. In: Takács Márta (szerk.) 
Könyv -  kommunikáció -  kompetencia. Konferencia. Újvidéki Egyetem, 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 433-441. E-book.

A kódváltás kontextuális vizsgálata. = Hungarológiai Közlemények, 
2012. 3: 77-90.

Kódváltástipusoka vajdasági magyaroknyehhasználatában. In: Pieldner 
Judit-Tapodi Zsuzsa (szerk.) A tér értelmezései, az értelmezés terek Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2012.110-117.

Nyelvi kontaktusok a helynévadásban. (Egy helynévtár feldolgozásának 
lehetőségei). In: Ispánovics Csapó Julianna (szerk.) Tudomány, módszer, ar- 
guméhtáció. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012. Szabadka, 2012. ápri
lis 21. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék. 13-16. E-book.

ZArany pórregéjének egy kortárs recepciója. = Tanülmányok-Studije, 
2012.45:11-19.

TOLDI Éva
A lényegi magány. = Életűnk, 2012.2-3: 85-89.
Intertextualitás és történelmi tapasztalat (Egy vajdasági indiánregény ta

nulságai). = Hungarológiai Közlemények, 2012.1:150-160.
Terek, idők, beszédmódok között. = Híd, 2012.4: 5-11.



Tanulmányok, Újvidék, 2012.45. füzet, 117-178. 177

„ Mulatni kell” (Böndör Pál költészete és a lírai hagyomány). = Hungaro
lógiai Közlemények, 2012. 2: 44-55.
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BÚCSÚZUNK SZELI ISTVÁNTÓL*

Tisztelt Gyászoló Család, Tisztelt Egybegyűltek!

Szomorú a mai nap a tanszéken. Szeli Tanár Úrtól búcsúzunk, kedves 
tanárunktól, tanszékvezetőnktől, az akadémikustól, az irodalomtörténésztől, 
a jugoszláviai magyar kultúra és irodalom, az egyetemes magyar irodalom és 
a komparatisztika tudósától.

Evekkel ezelőtt, amikor még betegsége nem akadályozta meg benne, a 
Tanár Úr olykor bejött a tanszékre, jelen volt rendezvényeinken és konferen
ciáinkon. Egy alkalommal megdöbbenve szembesültünk azzal, hogy hallga
tóink nem tudják, ki ő. Egymástól kérdezgették, ki az a számukra ismeretlen 
idős úr az első sorban. Hihetetlen volt, hogy nem tudták, ő Szeli Tanár Úr. 
De honnan is tudták volna! Ők már nem találkozhattak vele. Könyvei, fontos 
tanulmányai azonban talán nem ismeretlenek számukra.

Mi nem feledhetjük el azokat, akik oly sokat tettek közösségünkért. Szeli 
Tanár Úrról is tudniuk kell hallgatóinknak. Ezért hangozzék most el -  ha 
röviden is -  életútja.

Szeli István 1921. szeptember 11-én született Zentán. Az elemi iskolát és 
az algimnáziumot szülőhelyén, a főgimnáziumot Szabadkán végezte. Egye
temi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar
szerb szakán kezdte, de a második világháború miatt csak később fejezhette 
be. Pályáját újságíróként kezdte 1945-ben, de még abban az évben a zentai 
gimnázium tanára. Pár év elteltével Újvidéken tanított az algimnáziumban 
és a tanítóképzőben, majd visszatért Zentára, és előbb tanár, majd igazgató a 
gimnáziumban. Két évig tanfelügyelő volt a zentai járásban.

1958 és 1960 között Pesten tanult. Tanulmányai befejeztével ismét Új
vidékre jött, és a Tartományi Pedagógiai Intézet munkatársaként dolgozott. 
1962-ben az irodalomtudományok doktora lett, 1959-ben pedig az akkor 
megalakult tanszékünk tanára.

1969-ben az ő vezetésével alakult meg a Hungarológiai Intézet, s ő volt 
az igazgatója, valamint igazgatója az 1976 és 1979 között a tanszékkel egye
sült intézetnek, a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Inté
zetének is. 1969 és 1979 között szerkesztésében jelent meg a Hungarológiai 
Közlemények című folyóirat. 1983-ban vonult nyugállományba.

* Elhangzott Szeli István temetésén.
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Tagja volt az 1979-ben szervezett Vajdasági Tudományos Akadémiának, 
és sokáig elnöke a Nyelvművelő Egyesületnek.

Munkássága során számos díjban és kitüntetésben részesült. 1981-ben 
neki ítélték a Híd Irodalmi Díjat és a Szenteleky Kornél Irodalmi Díjat, 
1987-ben megkapta a Magyar írószövetség életműdíját, 1989-ben a Magyar 
Népköztársaság Csillagrendje kitüntetést és a Bethlen Gábor-díjat, és ugyan
ebben az évben a Vük Karadíié-díjat is átvehette. 1997-ben Zenta városától 
Pro Űrbe díjat kapott, 2000-ben a város díszpolgára lett. 2004-ben a Pcterfi 
Vilma-díjat érdemelte ki.

Nagy tudásának, a tudomány iránti elkötelezettségének, alaposságának, 
munkabírásának, kitartásának köszönhetően nagy szerepe volt irodalmunk 
életében, kulturális közéletünkben, művelődési életünkben nemcsak azért, 
mert alakította is, hanem mert időszerű és történelmi múltjának számunkra 
is fontos kérdéseinek megválaszolását tűzte ki célul. Kultúránk belső fejlő
désrajza és eszmei alakulástörténete foglalkoztatta, a maga összetettségében 
kritikailag mérte fel kulturális és irodalmi értékeinket és örökségünket. Azt 
vallotta, hogy az irodalmak komplex egységeire kell a figyelmet fordítani, 
és számba kell venni az irodalomra ható sokféle komponenst. Sokszor alko
tás-lélektani mozzanatokra és az azokból eredő esztétikai hagyományokra is 
figyelt. Irodalomról és kultúráról írva számon kért, teendőket körvonalazott, 
felmérve, mire kell és lehet vállalkoznia a kutatónak és kutatóközösségek
nek. Jól látta, hogy sok tudományos kérdés intézményes keretek között vá
laszolható meg. Sokat tett annak érdekében, hogy jól működjön a Hungaro
lógiai Intézet.

Tartalmas életet élt a Tanár Úr, hosszú élete munkával telt, könyvei és 
tanulmányai sokaságából tanulhattunk és tanulhatunk ma is. Minden művé
vel hozzájárult a jugoszláviai magyar irodalom múltjának és történetének, 
valamint az egyetemes magyar irodalom fontos mozzanatainak megismeré
séhez. Nyomon követte erővonalaik váltakozó rajzát, irodalmak és kultúrák 
kapcsolatát, és a kapcsolatok feltételeit is kutatta, ezzel is hozzájárulva ha
gyományaink és értékeink megőrzéséhez.

Műveiben kérdéseket tett fel és válaszolt meg, eredményekről és felada
tokról beszélt, egy-egy író művéről/műveiről kialakult felfogását és értékelé
si szempontjait is rögzítette, sokszor elvi kérdéseket tárgyalt, és tette mindezt 
módszeresen, tiszta és érthető nyelven.

Érzékeny volt á helyes és pontos nyelvhasználatra és nyelvünk tisztasá
gára is.

S ha már a nyelv került szóba, mondjuk el, hogy a nyelvi kérdésekkel is 
foglalkozott. Olyan fogalmak köré építette nyelvvel kapcsolatos írásait, mint
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a nyelvtudat, nyelvi műveltség és nyelvérzék. Ő dolgozta fel nyelvművelé
sünk történetét, de természetesen az időszerű kérdések is érdekelték. Jól látta 
a kultúra és a nyelv kölcsönös függőségét. „A hazai nyelvállapotokra kell 
építenünk, messzemenően figyelembe véve a magyar nyelvtudomány telje
sítményeit. A mi dolgunk a nyelvi párhuzamosságok, a kontrasztivitás, az 
eltérések tudatosítása, ezek állandó szem előtt tartása” -  vallotta. Abból in
dult ki, hogy a kétnyelvű vagy vegyes kultúrájú világnak mélyebb kútfőiből 
táplálkozó valóságos igényeket, tényeket és nyelvállapotokat kell ismerni. A 
pár évtizeddel ezelőtt felvázolt feladatok és elvárások ma is időszerűek. Oda 
kellene figyelnünk rájuk.

Sokrétű, szerteágazó tevékenysége szorosan összefonódott. Azt a szem
léletet, melyet műveiből kiolvasunk, átplántálta egyetemi előadásaiba. Meg
győzően érvelt az órákon is, akárcsak műveiben. Összefüggésekre hívta fel 
figyelmünket, újabb és újabb megközelítési szempontokat mutatott be, és 
láttatta ezek eredményeit. Sokat tanulhattunk élvezetes és jól felépített em
lékezetes előadásaiból.

Megőriztük és ezentúl is őrizni fogjuk emlékeinkben alakját, szinte látjuk 
a régi épület nagy katedráján, könyvekkel körülbástyázva. És nem feledjük 
hangját sem. Meg azt sem, hogy mekkora türelemmel hallgatta meg tanítvá
nyait a vizsgákon is.

Szerencsésnek mondhatják magukat azok az egyetemisták, akiket taní
tott. Akik viszont nem hallgathatták, vegyék kézbe köteteit és tanulmányait, 
meglátják, érdemes.

1997 februárjában írta a következőket: „Zenta október óta számomra töb
bé nem ifjúságom tündérkertje, hanem kegyhely, ahova el-elzarándokol az 
összeroppant vezeklő lélek. És sírkert hovatovább számomra is, az egyetlen 
reális »otthon«, ahová majd nagyon is »hazaérkezem«.” Kedves tanárunk, 
szellemi életünk nagy alakja hétfőn, február 27-én hazaérkezett.

Szeretett Szeli Tanár Úr, nyugodjék békében!

LÁNCZ Irén
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IN MEMÓRIÁM SZELI ISTVÁN 
(1921-2012)

Tisztelt Gyászoló Család,
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Azért jöttünk össze, hogy tisztelettel adózzunk aminap elhunyt Szeli Ist
ván Tanár Úr emlékének, ahogy tették már előttünk a temetésen, a sajtóban, 
vagy tettük magunkban mindannyian, akik ismertük, becsültük, szerettük 
Szeli István akadémikust, egyetemi tanárt, tudóst elsősorban, de nem csak 
a vajdasági magyar kultúra több mint fél évszázada meghatározó kiválósá
gát. Búcsúzunk a tanártól, a tudóstól, a tudományos élet szervezőjétől itt, a 
számára mindig fontos Magyar Tanszéken, ahol nemzedékek sorát tanította 
irodalomra és az irodalom által az irodalom nyújtotta gondolkodásra, ember
ségre. Hogy búcsúzzunk a tudóstól, aki tíz éven át fáradhatatlanul szervezte 
és vezette a vajdasági, sőt jugoszláviai magyarság első tudományos intézetét, 
a szép emlékű és igaztalanul megszüntetett Hungarológiai Intézetet, amely 
itt addig nem vagy csak magánszorgalomból művelt tudományos diszciplí
náknak nyújtott intézményes keretet és támogatást

Engedeknükkel úgy is, mint Szeli Tanár Úr, vagy ahogy Bori Imrétől 
hallottuk és tanultuk, a Mester tárgyainak oktatásbeli örököse, látszólag ta
lán ide nem illőképpen kifejezetten személyes hangon folytatnám alkalmi 
mondandómat

Hetek vagy inkább hónapok óta lexikonírás és -szerkesztés gályamunkája 
tölti ki napjaimat, a 2001-ben megjelent, JUMIL-ként elhíresült lexikon má
sodik, bővített kiadását készítem kiadásra, amelyről Szeli Tanár Úr azt írta 
volt, nem utolsósorban, mert benne saját, az egykori Hungarológiai Intézet-i 
elképzeléseinek egyik kései megvalósulását látta, hogy „műveltségképünk 
kiszélesítésére s tartalmi elmélyítésére” szolgál. Arra, amire ő egész életében 
tudósként, tanárként példamutató alázattal törekedett.

A lexikon, hogy visszatérjek mostani, Szeli Tanár Úr által méltányolt fog
lalatosságomhoz, amint tudjuk, könyörtelen műfaj: adatok, nevek, címek, 
számok, vonalkozó művek halmaza. Ezek rabságában élve a napokban, talán 
éppen akkor, amikor tőlem néhány száz méterre a Mester haláltusáját vívta, 
az sz betű szócikkeinek adatait ellenőriztem, írtam be új címeket, számokat, 
köztük a Szeli István-szócikkbe is, amely a kötet egyik legterjedelmesebb 
tétele lesz, de amelyet -  amint az olvasó majd meggyőződhet róla -  terje
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delme mellett az adatok jelentette tartalma is kiemel. Mert, bár igaz, hogy 
egy lexikon adatok halmaza, valójában több is ennél. Egy életmű, egy pálya 
tükre. És Szeli István esetében ez a tükör előtt mindannyiunknak illik tiszte
lettel megállni, szembenézni azzal, amit ez a tükör nem homályosan, hanem 
élesen kirajzolódva ábrázol -  minket, ezt az irodalmat, ennek művelőit és 
olvasóit, akik ebben a tükörképben benne vagyunk úgy, ahogy Szeli István 
látott és látni kívánt bennünket. Mert, tisztelt gyászoló gyülekezet, van abban 
valami sorsszerűség, hogy Szeli István élete -  születésétől eddig a pillanatig 
-  évtizedekkel, sőt mintegy fél évszázaddal mérhetően kötődik a vajdasági 
kultúra, elsősorban az irodalom alakulásához a kezdetektől máig.

Szeli István akkor született, amikor az önállóságra kényszerült vojvodinai 
magyar írás öneszmélése elkezdődött. És a párhuzam tovább folytatható, iro
dalmunk és Szeli István gyermekkora és ifjúsága egy időben, együtt alakult, 
ahogy egybeesett irodalmunk háború utáni, immár intézményesített élete és 
Szeli István irodalmunkban való aktív részvételének kezdete. Tette ezt előbb, 
rövid ideig újságíróként, majd tanárként, középiskolában, utána egyetemen, 
kritikusként, tankönyvíróként (csak emlékeztessek: ő első irodalmi tanköny
vünk, az 1955-ös kiadású Bevezetés az irodalomelméletbe című gimnázi
umi tankönyv szerzője!) és tudósként, aki irodalmi, művelődéstörténeti, 
komparatisztikai tanulmányai mellett a tudományos élet szervezőjeként vált 
kultúránk, közéletünk meghatározó egyéniségévé. S tette mindezt nem egy 
ember, hanem egy csapat erejét is meghaladó önzetlen munkával, magát, 
idejét, erejét a feladatnak áldozó lendülettel és alázattal. Kereste, mutatta és 
járta a kultúrák, irodalmak egymás felé vezető útjait, a múlt és a jelen szer
ves összetartozását, nemzeti és nemzetiségi irodalmak egymásrautaltságát, 
a személyesen is megtapasztalt szeszélyes történelemmel való szembenézés 
lehetőségét, kultúránk erózióját megállítandó módozatait, míg végül vissza
talált oda, ahonnan indult, szülővárosához, Zentához, Zenta múltjához, amit 
számára évtizedekkel ezelőtt Thurzó Lajos és Majtényi Mihály jelentett, s 
amit élete utolsó évtizedében Zenta honlapjára írt tájkép- és portrévázlataival 
zárt le, kerekített tablóvá.

Mindig pontosan tudta, mit kell tennie, hol van rá, tudására a legnagyobb 
szükség az általa egységes szellemi térnek tartott, nevezett vajdasági kultúrá
ban. A vele készült mélyinterjúban arra a kérdésre, hogy mit jelent számára a 
Vajdaság mint szellemi közösség, így válaszolt: „Jelenti első fokon a magam 
világát, amiben élek, és amit nem bírok és nem is akarok megtagadni. Má
sodsorban egy nagyobb közösség, tehát egy ország, ugyanakkor egy nemzet, 
egy nyelv, egy kultúra részét. De azokon keresztül akár Európa egy részét,
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vagy akár a világegyetemet. A gazdasági, Szellemi, művészi alkotótevékeny
ség egy konkrét, adott színhelyét jelenti nekem Vajdaság, de egyben talaját 
is, és nekünk, azt hiszem* az a dolgunk, hogy ezt a talajt mindinkább termővé 
tegyük, és mindinkább alkalmassá a szellemi élet javainak megteremtésére. 
Ez akár egy igényes, gazdag életprogramnak is beillik.’’ S hogy ez a szelle
mi tér, szellemi közösség valóban az igényeknek megfelelően formálódjon, 
létezzen, ahhoz „olyanféle diszciplínákra mint a néprajz, a művészetek s az 
irodalom is” szükség van, lévén hogy ezekben, ezek által sokkal érzékenyeb
ben juthat kifejezésre mindaz, ami az adott közösség meghatározója, azok a 
tudat- és magatartásformák, amelyek fel- és ráismerhetővé teszik életünket. 
Mert az az irodalom, ahogy nyilatkozta, „[ajmiben nem érezzük az embert, 
az életet, a lüktető valóságot, bármilyen formában, ami tehát nem abból ered, 
hanem spekulatív úton jön létre, az biztos, hogy művészileg sohasem tud 
olyan tartalmas, humánus, megragadó, mély vagy éppen magas lenni, mint 
az a másikfajta irodalom, amely magán viseli az élettől való ihletettséget”.

Ugyanis Szeli István pontosan tudta, hogy a peremiét kizárólag a perem- 
kultúra értékeinek begyűjtése, megismertetése és új eredmények, alkotások 
által teljesedhet ki, s hogy ez megvalósuljon, hogy legyőzzük azt, amit a tör
ténelem hozott, s amit el kell(ett) fogadni, de amin tudni kell(ene) felülemel
kedni, s hogy a mindent, kivált a szellemi értékeket oly kíméletlenül pusztító 
eróziónak útját álljuk, annak érdekében számunkra egyetlen lehetőség volt/ 
van, hogy vállaljuk ezt a hosszú utat, melyet -  észre sem vesszük -  gyorsan 
és idővel letörölhetetlenül a feledés pora fog belepni. Hogy ez ne követ
kezzék be, állandóan együtt kell látni a múltat és a jelent, a felvilágosodás 
hagyományát, a tizenkilencedik század irodalmi örökségét, Aranyt, Berzse
nyit, Kazinczyt, Petőfit és a jelen állandóan változó irodalmát, irodalmunk 
napi mércével mérhető jelenét. És Szeli István művei, tanulmányai, kritikái 
pont ezt példázzák Számunkra. Hogy konkrét legyek: amikor a Lamentáció 
és élőkért című verseskötetről ír, akkor a lamentáció műfajtörténetét is felvá
zolja, amikór iskolatörténeti kiadvánnyá foglalkozik, akkor sorra veszi azo
kat a funkciókat, melyeket az iskola a történelem folyamán töltött be, ami
kor Újvidék könyvesboltjainak történetét áttekintő könyvet ismertet, akkor a 
könyvesházak történetét tárja elénk, amikör irodalmi lexikonunkat méltatja, 
akkor a magyar lexikonírás alakulását, állomásait is bemutatja, amikor több
kötetes életrajzi kalauzunkról ír, akkor a katalogizálásnak ezt a formáját járja 
körül. Ezt kell tőle megtanulni, s tanultam miiid a mai napig, hogy a részlet 
értéke nemcsak önmagában, hanem a nagy egészben keresendő, van, hogy az 
összefüggések ismerete nélkülözhetetlen, ámihez kulcsot a filológia ad.
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A tanár, a tudós, a tudományszervező, az irodalomkritikus Szeli István 
ezt az utat járta, dacolva az úton tapasztalt emberi, hatalmi nehézségekkel, 
akadályokkal. Hogy mit kapott ezért vissza, s hogy érezte-e azt, ami jutalom
ként őt megilletné, nem tudom megítélni, ahogy nyilván ő sem tudhatta, de 
hogy nem volt hiábavaló, amit tett, ékesen bizonyíthatja az a megbecsülés 
és szeretet, ami ezekben a napokban az őt búcsúztató gyászbeszédeket, saj
tóbeli nekrológokat kivétel nélkül jellemezte. Azt viszont tudom, hogy élete 
utolsó éveit igaztalanul magányosan élte, hogy sokkal ritkábban látogattuk, 
mint kellett, mint illett volna. Férfiasán ezt is be kell vallani most, amikor 
Szeli Tanár Úr is átköltözött oda, abba a birodalomba, amit ő az Emlékezé
sek könyvében a holtak kertjének nevezett, s ahol az általa állított fejfákon 
Herceg János, kinek novelláiról, esszéiről oly hozzáértéssel írt, Tóth Horgosi 
Pál (vele társszerzőként Móricz Sárarany című regényének dramatizálásáért 
díjazták egy Híd-pályázaton), a Zentát festő Slavnic Nestor, a számára a kö
zös világot jelentő Majtényi Mihály, első képzett folkloristánk, a költő Tóth 
Ferenc neve olvasható, de ahová immár, sajnálattal és fájdalommal egyre 
gyarapodó égi tanszékünk több kiválósága is beköltözött, hogy csak az utób
bi években távozottakat említsem, a Tanárnő, Penavin Olga, továbbá Szeli 
István egykori tanítványából lett fáradhatatlan harcostársa, Bori Imre, s ba
rátaink, tanártársaink, Papp György, Bosnyák István, Utasi Csaba és többen, 
akik ennek a tanszéki közösségnek megbecsült tagjai voltak.

Végezetül, engedelmükkel, ismét személyes hangra váltva, említem meg, 
hogy miután értesültem Szeli Tanár Úr haláláról, s ezt megírtam kedves, régi, 
a Mestert tisztelő szegedi barátunknak, ezt válaszolta: „Kedves Barátom, a 
múltatok egy darabja ment el Szeli bácsival.” Hogy mennyire igaza van, azt 
akkor értettem és éreztem meg igazán, amikor a készülő lexikonba beírtam a 
Szeli István-szócikk addig hiányzó egyetlen adatát: Újvidék, 2012. febr. 25.

És amikor ez a különben mechanikus művelet megtörtént, akkor -  mint 
máskor -  nem a lexikoníró elégedettségét éreztem, hanem mérhetetlen szo
morúság vett rajtam erőt, és szerettem volna kétségbeesetten felkiáltani: 
gyűlölöm a lexikonokat! A szomorú tényen azonban, hogy Szeli István földi 
útja immár végérvényesen véget ért, ez sajnos, mit sem változtat. Marad a 
végleges búcsú és annak tudata, hogy egy kiváló ember kortársa, tanítványa 
lehettem, lehettünk.

Tisztelt Tanár Úr, nyugodjék békében.

Újvidék, 2012. február 29. GEROLD László
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TANÍTVÁNYOK VAGYUNK 
SZELI ISTVÁN (1921-2012)

Tisztelt Gyászolók, Emlékezők!

Mindannyian tanítványai voltunk és vagyunk -  e szerepben emlékezünk 
Szeli István akadémikusra, irodalomtörténészre és pedagógusra -  függet
lenül attól, hogy hallgattuk-e vagy sem egyetemi előadásait, vizsgáztunk-e 
nála, vagy jártunk-e valamilyen szinten olyan iskolába, ahol tanított, igaz
gatott/irányított. S nemcsak mi, irodalomtörténészek, magyar nyelvészek és 
irodalmárok, hanem a térségi (és a tágabb) kulturális közélet más tevékeny 
szereplői és alkotói, de a magyar (és a nem magyar) irodalom olvasói és kul
túra befogadói is ugyanezt vallják és vallhatják. Nem is történt ez másként az 
elmúlt, a gyász idejét és az emlékezés óráit jelentő napokban: az emlékezők s 
a búcsúzók mindegyike leírta, vagy elmondta ezt a gondolatot.

Tudományos pályájának e tanári-oktatói kiterjedtsége legalább két fon
tos alapelvre, kutatói szemléletre épült. Az egyik a magyar irodalom XIX. 
századi történéseinek tág korszak- és műfajtörténeti összefüggésekben, a 
tudományköziség kiterjedt hálózatában való láttatása; a társmüvészeti diskur
zusok kiemelt jelentőségű helye irodalomtörténeti látásmódjában, víziójában. 
Ezért történhetett meg, s lehet nagyon is hiteles az az állítás, hogy térségünkben 
nemcsak az irodalomtudomány terén alkotók, az irodalom alakulástörténeté
nek kutatói tanultak tőle irodalomértést, hanem mások, nyelvészek is nyelvről 
alkotott látásmódot, nyelvtörténeti szemléletet, nyelvművelő attitűdöt, miként 
-  és mindenekelőtt -  művelődéstörténészek a kultúra történéseinek értelme
zését, történészek a társadalmi mozgások, illetve a múlt megértésének az iro
dalomértéssel összefüggő lehetőségeit. Mindannyian tőle tanultunk, függetle
nül attól, hogy a világban, illetve a társadalomban létező ember életének mely 
attribútumai jelentik kutatásunk tárgyát. A tőle való tanulás lehetősége azért is 
volt hatványozottan adott, hiszen kutatói/alkotói magatartásának meghatáro
zó összetevője -  s ez mukásságának második legfontosabb argumentuma -  a 
továbbadás, a továbbhagyományozás, végső soron a mindenkori és minden 
területen ható oktatás és nevelés szándéka -  ami természetesen mentes volt 
minden elavult didaktikai hangvételtől A modem neveléstudomány a korsze
rű andragógia kiemelkedő alkotóját tisztelheti benne.

Időtálló és távolra (mai megfogalmazásban: európai szellemi összetevők
re) mutató irodalomtörténészi beszédmódjának fontos eleme volt az egyszer
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re nagy szellemi és térbeli távolságokra látás (vagyis az európai/világirodal
mi kontextusba helyező szemlélet), s a regionális mozgásokra figyelő meg
értés: helyi portrékból, a kistérségi eseményekből, az egyedi jelentésekből 
tágabb szellemi tablót és összefüggéseket alkotó, inter- és multikulturális 
diskurzusokat, köztes mozgásokat, kiterjedt szövevények törvényszerűségeit 
megértő és azt továbbhagyományozó filológusi, történészi és tanári szándék. 
Szeli István akadémikus irodalomtörténész bizonyosan azért lehetett európai 
kvalitású és karakterű tudós, mert mindenkor és végérvényesen vajdasági, 
kisebbségi, magyar és zentai volt, miként annak az irodalomnak is, amelyet 
egész életében kutatott, nagy formátumú alkotói is csak azok lehettek az eu
rópai porondon -  s ezt nem én találtam ki, hanem olvastam egy igen ismert 
irodalomtörténeti szintézisben akik a leginkább magyarok voltak. Szeli 
István irodalomtörténész a kezdetektől ezt az európai szellemi és hálózatos 
szövevényt, a nagy történeti szintézist gazdagította térségi, kisebbségi, ma
gyar és zentai portrékkal: a nagy szövevénybe transzformálta a regionális, s 
épp ezért természetéből kifolyólag egyedivé váló értéket.

Néhány hónappal ezelőtt, a kilencvenedik születésnapja alkalmából ren
dezett ünnepségen a „könyvember”-ről, az íróként alkotó Szeli Istvánról 
beszéltem, hangsúlyozva/kiemelve tudósi arcélének ezt az oldalát, a tudós 
beszédmódjában megnyilatkozó írói vénát. Könyvkritikáiról, esszéiről ál
lapítottam meg, hogy némelyik úgy kezdődik, mint egy, a térségi regioná
lis irodalomban létrejött és ismert specikfikus rövidpróza/novella, mint a 
Majtényi-féle, Szirmai-féle, Herceg-féle látomásos rövidtörténet. Csak most, 
a halál kiváltotta hiány mutatta meg számomra, hogy nemcsak könyvem
ber, hanem történelmet alakító személyiség is volt, aki választott tudománya 
gondolati térképének megváltoztatásával, jobbá tételével éppúgy történelmet 
alkotott, mint a vajdasági magyar kulturális és tudományos közélet intézmé
nyeinek létrehozásával, az értük folytatott küzdelemmel. Történelemalkotói 
attitűdjének pedig épp ez a legcsodálatosabb, örök érvényű momentuma: a 
világot a hozzáadás igényével megváltoztatni szándékozó törekvés.

S tegnap olvastam, hogy ifjúkorában tehetséges sportoló volt, a térsé
gi mozgáskultúra fejlesztésében tevékeny pedagógus. Ennyi is bőven elég 
ahhoz, hogy egy összetett személyiségű, polihisztor tájékozódású modem 
ember arcéle bontakozzék ki előttünk, ha Szeli Istvánra, az egykori élspor
tolóra gondolunk, akiből „akadémikus lett”. Mi ismertük ezt az embert. A 
tanítványai voltunk. Immár a szellemi örökösei vagyunk. Ezentúl már min
den tőlünk függ.

Újvidék, 2012. február 29. BENCE Erika
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A TESTVÉRI TÁJ KÖLTŐJE

In memóriám Danyi Magdolna

,JEgyszeri arcod torzítom minden idézettel.
Egyszeri arcod idézi minden szavam.”
A fiatal szerkesztőt és költőnőt, Danyi Magdolnát fényképről ismerem 

csak. 1985-ben, amikor összeismerkedtünk, már hazatért bielefeldi tanulmá
nyaiból, és modem nyelvészetre tanított bennünket. Rendszerint a bölcsész
kar félemeleti homályos folyosóján vagy az irodájában találkoztunk. Emelt 
szintű versértelmező kurzusra jártunk hozzá, amelyen Celan verseit olvas
tuk. A Die Flussen kezdetű Celan-vers, amelyről tanulmányt is írt, melyben 
a vers-én hálóját a jövőtől északra fekvő folyókba veti ki, egyszerre idéz föl 
enyhe, biztató világosságot és valamilyen különös, baljós árnyalatot.

Amikor most megkísérlem a bennem élő kép alapján életre hívni alakját, 
hangszínét, beszédmódját, ahogy kissé megropogtatta a szavakat, mondat
kezdő, elfúló mély lélegzetvételét, kézmozdulatait, a fényt, amely gondo
latai kigyúlásakor megvillant mélyen ülő szemében, és kicsit zavart, nyílt 
mosollyá alakult át, úgy érzem, mintha figyelné erőfeszítésem, mintha neki 
tartoznék elszámolással a kép hitelességéért. Az a mód, ahogy a tárgyakat 
megközelítette, egész lényét fölidézi bennem. Kevés embert ismertem, aki 
hozzá hasonlóan úgy tudott volna beszélni a vele megtörténtekről vagy a 
várt dolgokról, hogy közben mintegy bekeretezte öröme tárgyát. Hit volt 
emögött, a rend vágya, elszántság, nyíltság és jóindulat, önkifejezés.

Pedig a derű nem állt hozzá közel. Klasszikus örömök című versében 
leszögezte: „Nekem ismeretlen világosság: / a legszebb görög, Anakreon.” 
Számára a világosság, a görög derű: „Őz szemében látható még, / amint 
védtelen bizalommal, / a golyó előtt, a reggeli fűben, / poháron a ráncos 
sugarak.” Egy másik fiatalkori vers-énje az olvasóhoz fordulva így fejezi ki 
önnön állapotát: „Ha követni tudsz / e lángnyelő homokban / mezítláb, látod, 
/ testközelben az izzadt testvéri táj, / a szélrózsa minden irányából permetez 
a fényhalál.”

A világosság itt, a sötétség birodalmában, egy másik, nevenincs ország 
emléke. Ott a beszélő hiánytalanul az lehetett, ami itt lenni szeretne. A tá
vollévő, vágyott, igazi haza emléke viszonyítási pontja az énnek: „S ha van, 
mit magamról elmondhatok, / csak azért van, mert viszonyulhatok / magam
hoz, ki világos voltam ott, / mint minden körülöttem, s áttetsző is, / ha rám 
hullott a fény.”
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A kilencvenes években, a véres balkáni pusztulásban a formát adó ér
telem magára maradt. Ekkor a halott nővér-költőhöz, Nemes Nagy Ágnes
hez fordulással, a tőle kölcsönvett idézetek segítségével fölfakadt a szavak 
áradata, sodrása lehetővé tette az árnyalatok közti különbségtevést: „hadd 
mondjam el, hogyan jutottam ki ama / tojáshéj-életből, ahová hulltam még 
kamaszéveimben, / amikor esztelenül bízva az észben és magamban, / hogy 
el ne feledjük, először gondoltam: »Én nem hiszek/Tebenned, Istenem!«, de 
ha vagy, látnod és értened / kell engem, ki a jóra törekszem s a tiszta ismeret
re, / ne ítélj hát meg, ha nem benned hiszek, hanem / az emberi értelemben! / 
És nem kértem Tőle, »Irgalmazz /  nekem!«, mert nem féltem Tőle, Ágnes, 
félelem/nem volt az én szívemben, csak elszánás, azzá legyek, / amivé te
remtve lettem.”

A Palicsi versek utószavában Nádas Péter Danyi Magdolna egyetlen meg
osztható tapasztalatát kifejező helyként az alábbi sorokat idézte: „A túlélés 
nem lehet életcéllá, / s ez egyszer tudatosul”, s úgy vélte: „Rideg, elrémisztő, 
fájdalmas tapasztalat, ám nincsen más, s ezért ki kell mondani. Az életnek van 
ugyan morális szubsztanciája, ára, etikai mérlege, ami azonban nem változtat 
azon, hogy az élők közönséges fenevadak és. ravasz gyilkosok. Amíg még 
látjuk, marad a táj, s reménynek választott halottjaink.” A költőnő azonban a 
gyűjtemény fülszövegében élete örömtelinek mondott pillanatait idézte föl és 
Móricz Zsigmond hősével azt állította magáról: „Boldog ember vagyok.”

Cmjanski versének, a Szumátráaak kezdetéről pedig a következőket ál
lapította meg: „A felszabadult lélek nem befelé fordul, hanem kifelé, a világ 
felé, féltő szeretettelfölé emelkedve, a társaival magát egynek tudó én kivéte
les pillanatát, a nyugalom, a béke, a felszabadultság, a szeretetérzés pillana
tát rögzíti tehát az első versmondat.” Az 1993-ban, a délszláv háború egyik 
legnehezebb évében készült versértelmezés záradéka, melyben a költészet 
hasznára kérdez rá, egyben alaptörekvésének, a tárgyak bekeretezésének ér
telmét is pontosan megvilágítja: „S ma, amikor itt és most, őrlődünk a kao
tikusban, tanácstalanságunkban, a tiltakozás és a némaság között, problema
tikussá válva önmagunk számára is, amikor mintha véglegesen lemondtunk 
volna arról, hogy a költészet erejével megmenthetjük magunkat, lelkünk bé
kéjét, ajándék számunkra a Szumátra. ígéret és követelmény. Cmjanski írta, 
kortársunk a szenvedésben. Csak rajtunk múlik, kortársai tudunk-e lenni a 
lélekerőben."

2012. november 21. UTASI Csilla
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JÓZSEF ATTILA MEGSZÓLÍTÁSÁNAK 
VERSTAPASZTALATA

Danyi Magdolna halálhírére

Amikor Danyi Magdolna verseit legutóbb újraolvastam, nem gyászbeszéd 
megtartására készültem, és most sem erre készülök. Valójában a szeptember
ben Balatonalmádiban megtartott Eszmélet-konferencián elhangzott szöve
gem továbbgondolására vállalkozom. A Fűzfa Balázs szervezte 12 legszebb 
vers-konferenciáról van szó, amelyen -  velem együtt -  Danyi Magdolna is 
részt vett, a tőle megszokott nagyfokú szellemi intenzitással, s amelynek 
dokumentumát, kiváló, mikrorészletekre ügyelő mondatstilisztikai tanulmá
nyát a Híd novemberi számában már meg is jelentette.

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy azt a József 
Attilát, akinek a költészetét a két világháború között ideológiai okokból a 
Híd folyóirat tartotta magáénak, kimozdította-e a recepciónak ebből a po
zíciójából a későbbi nemzedékek hagyományfelfogása, hogy az 1965-ben 
alapított neoavantgárd Új Symposion költőinek hagyományértésében meg- 
jelennek-e és milyen szerepet játszanak a József Attila-allúziók, hogyan ref
lektálódik versírásukban a költő opusa, különös tekintettel az Eszméletre. A 
folyóiratban közölt versek azt mutatják, hogy az egymást váltó Symposion- 
nemzedékek tagjait nem azonos mértékben és módon foglalkoztatta József 
Attila verselése, leginkább a Sziveri János szerkesztette lapban találhatók 
olyan szövegek, amelyek dialógust folytatnak vele. A folyóirat köré tömörült 
alkotók azonban pályájuk későbbi szakaszában jellegadó módon fordulnak 
József Attila kései költészetének poétikájához.

A második nemzedék költői közül Danyi Magdolna közvetetten, Nemes 
Nagy Ágnes és Pilinszky János költészetének ihlető hatásán keresztül is kap
csolatot tart József Attila poézisével, de Rigólesen című 1988-ban megjelent 
kötetében két vers is található, amely József Attila verssorát emeli címébe. 
Az egyik a „ ...s mint éjjel-nyíló áloé-virágon ” címet viseli, a paratextus A 
kozmosz énekéből való, a másik a „lágy volt, szőke és másfél mázsa... ” az 
Eszmélet XI. verséből, amely eredetileg a Boldogság címet kapta.

Mindkét vers azt a jelenséget mutatja be, miként „lesz a tárgyból szó, mi 
az a mód, ahogyan a tény, az emóció, a gondolat, a jelenség tudatunkban jellé 
válik”, valamint, hogy „hogyan lehet ezt a dimenzióváltást áthidalni, tényt 
absztrakcióba csomagolni? Hogyan lehet az érzékletesség üzeneteit átcsem
pészni a szavak (szükségszerű, célszerű, prímán kitalált) testetlenségén?” -
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Nemes Nagy Ágnes szavaival élve. Az első, A kozmosz énekét idéző értelem 
és kábulat határmezsgyéjén, a vágy szótárából építkezik, az érzékiség vers
nyelve parázslik a metaforákban, felfokozva, világméretűvé növelve, transz
cendenssé emelve a szerelemélményt. Danyi Magdolna verse helyett azonban 
hadd idézzük József Attila címbe emelt sorát mondatkontextusában: „S mint 
éjjel-nyíló áloé-virágon, / A kertben, úgy csókolnak elheverten / A holdas fé
nyek rajta, mint ha kertben.” Hogyan? Mi történt? -  kapjuk fel a fejünket. S 
minden bizonnyal Danyi Magdolna figyelmét sem kerülte el, hogy a mondat 
nem hiányos, hanem csonka, nem lehet pontosan tudni, mi miire vonatkozik, 
a látszólag hiánytalan mondatban nem lehet tudni, mi a hasonlító és mi a 
hasonlított, ám mégis teljességelvű, „Egy-Egész”, a grammatikai pontossá
got felülírja a helyviszonyok érzékisége, a metafora atmoszférateremtő ereje, 
mert hasonló tömörítő eljárásokat más verseiben is gyakorta alkalmaz.

Ezzel a fragmentáltsággal toldja meg a felfokozott boldogságigényét beje
lentő költői én versszervező eljárását a „lágy volt, szőke és másfél mázsa...” 
című versében. A talányos, ámde az irodalomtörténészek számára mára már 
kevésbé rejtélyes eredeti, József Attila-i mondatkontextus a következőkép
pen hangzik: „Láttam a boldogságot én, / lágy volt, szőke és másfél mázsa”. 
Tverdota György állapítja meg, hogy a vers a befogadóban egyértelműen a 
disznó képzetét idézi fel, ez azonban nem valamiféle trivialitás vagy blasz- 
fémia, már az epikureusok diskurzusába bekerült a kérdés, éppen a disznó 
szimbolikus jelentésén keresztül, hogy „lehet-e a boldogságelv az emberi 
erkölcs vezérfonala”. Danyi Magdolna verse mintegy válaszként olvasható 
a feltett kérdésre. „A boldogságelv ellenfelei boldogságon polemikusán a 
legtriviálisabb érzéki élvezetek foglalatát értették” -  mondja az irodalom- 
történész. A boldogság, a harmónia és a kiteljesedés a versben valóban az 
érzékiséggel azonosítható, az azonban kiegészül a kultúra produktumainak 
birtoklása felett érzett örömélménnyel. Goethe a felvilágosodás Mehr Lichtl- 
jével, Edgár Allan Poe A hollójának Kosztolányi fordításából ismertté vált 
rímeivel elemeli a hétköznapiság talajáról a verset. A külső nézőpontból 
megjelenített versszituáció az Eszméletét idézi meg: a lírai én leírja a vers 
alanyainak cselekvéssorát. A vers szereplői egymással beszélgetve, mondat-, 
sőt szótöredékék segítségével egyfajta titkos nyelven kommunikálnak, be
szédük egymás megértésén kívül versírás mozzanatával egészül ki, a vers
írásra reflektál, a következő sor is: „ »Erre iszunk!« »A rímre?« »No, ne!« ” A 
versalany a megtalált rímet is a teljesség részének tartja, az öröm forrásának. 
Élménymagjábari megjelenik a gyermekkor gondtalansága, további József 
Attila-allúziók kerülnek felszínre, az Altató intimitása; élményvilága. Érzé-
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kiség és intellektualitás a beszéd, a szó fontosságával ötvöződik a töredé
kes, utalásos versben, melynek jelentésrendszerét teljes egészében nem lehet 
megfejteni, mint ahogy nem lehet szavakba foglalni és megfejteni a létezés 
univerzumának összes elemét, jelét sem.

Éppen ezért érdemes és jó újraolvasni. Mert jobban kihalljuk belőle, mint 
egykor, hogy értelemmel és szakszerűen felépített verskonstrukciói mögött 
élmények vilióznak. A költészet fogalmisága, a mesterség szükségszerű 
nyelvi megformáltsága, a tudatos költői program nem fedi el élményanya
gát. A balatonalmádi tanácskozáson felolvasott szövegem főgondolata volt, 
hogy József Attila költészetét a vajdasági magyar versírók egzisztenciális 
határhelyzetben, az eszmélés vagy az emberélet fordulóinak idején szólítják 
meg. Aminthogy a létösszegzés szándékával készültek a magyar költészet 
legszebb Születésnapomra-palimpszesztjei is. Nem véletlen, hogy a most tár
gyalt versben van Születésnapomra-allúzió is. Mert mintha Danyi Magdolna 
állandóan, tudósként és költőként is intenzíven ebben a határhelyzetben élt 
volna. Költészetét hagyományosnak mondom most, mert az iróniának szik
ráját sem találtam benne. Ami nem mond ellent annak, hogy ugyanakkor 
korszerű is, mely nemcsak önmagával, hanem a lírai hagyománnyal folyta
tott dialógus kereteiben érkezik el hozzánk, az átírás, újraírás korai megje
lenési formáival válik maivá, nyílik meg az újabb értelmezési lehetőségek 
előtt, ilyenként él tovább.

2012. november 21. TOLDI Éva
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DANYI MAGDOLNA EMLÉKEZETE

Danyi Magdolna nemcsak költő és irodalomtudós volt, hanem nyelvész 
is, évekig a nyelvvizsgálat mai módszerei című tárgyat tanította az Újvidéki 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén.

Paul Celan költői nyelvével foglalkozva számos fontos nyelvelméleti 
megállapítást tett. Paul Celan (metaforikus) főnévi szóösszetételeinek értel
mezéséhez című művét nagyra értékeli a tudományos közvélemény.

Kiss Noémi (Határhelyzetek. Paul Celan költészete és magyar recepci
ója. Anonymus Kiadó, 2003, Belépő sorozat) többek között a következőket 
mondja Danyi hozzájárulásáról Celan költői világának megismeréséhez: „A 
nyolcvanas évekbeli recepciótörténeti korszakba sorolhatók Danyi Magdol
na nyelvelméleti elemzései Celan költészetéről: Celan (metaforikus) főnévi 
szóösszetételeinek értelmezéséhez (1988), melyek érdekessége, hogy Újvi
déken, tehát nem szorosan a magyar irodalomtörténet intézményes keretei 
között születnek, s csupán e tény is beszédes lehet arra nézve, mennyire nem 
állt Celan költészete irodalomértésünk horizontjában.” „A kilencvenes évek 
Celan-reneszánszaként ismert fordulatban jelentős megelőlegező szerepe volt 
Danyi Magdolna Celan szóösszetételeit ismertető híres tanulmánykötetének, 
ahol ezeket »metaforaként« olvasta. Celan olyan szóképzéses módszeréről 
számol be a szerző, mely a hetvenes évek hazai lírai beszédét is nagymérték
ben meghatározta, de legalábbis némi változásra kényszerítette.”

Wirth Imre, aki a kilencvenes évek Celan-reneszánszában Pilinszky és 
Celan költészetének hasonlóságait keresi, Danyi Magdolna alapján a szó pu- 
rilikációját és anyagtalanítását, közvetlen jelöltjétől való megfosztását és az 
ebből fakadó „újrahitelesített nyelvet*’, valamint az archaizált verstörténetet 
tekinti közös vonásnak a két költő opusában.

Danyi Magdolna az utóbbi években részt vett nyelvészeti konferenciá
inkon. Előadásai: Tagolatlan vagy egy főtagú hiányos nominális mondatok 
Pilinszky János költői nyelvében (2009), A beszédszerűség mondat- és gon
dolatalakzatai. Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versében (2010), 
Spontán regionális vajdasági nyelvhasználat Fenyvesi Ottónak Halott vajda
ságiakat olvasva című kötetében (2011). Idén Hogyan és miért tanítani szö
vegnyelvészetet? címmel jelentkezett az Egyetemi Nyelvészeti Napokra, ezt 
időközben Hogyan és miért tanítani szövegtant? alakúra módosította, halála 
azonban meggátolta abban, hogy meg is tartsa tervezett előadását.
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Tagolatlan vagy egy főtagú hiányos nominális mondatok Pilinszky Já
nos költői nyelvében című tanulmányában a szerző P. Eőry Vilma és Dienes 
Dóra nyomán meghatározza a hiányos szerkezetű nominális mondatokat. 
Azokat a hiányos nominális mondatokat is közéjük sorolja, amelyekben a 
főnév állítmányi funkcióban van, és a szintagmából hiányzik a főnévi vagy 
névmási alany. A magyar nyelvtudomány a nominális mondatot finnugor 
sajátosságnak tartja. A tagolatlan vagy egy főtagú nominális mondatokat a 
magyar nyelvtudományban többnyire kiegészíthetőnek tekintik, habár olya
nok is akadhatnak köztük, amelyeket nem szükséges kiegészíteni, mert alig 
van szokásos kifejező vagy felhívó szerepük. A puszta főnévi megnevezések 
Pilinszky János költői nyelvében nemcsak mint a kontextusban kiegészülő 
egy főtagú nominális mondatok jelennek meg, hanem olyan mondatként is, 
amelyből hiányzik a főnévi vagy névmási alany, vagy amelynek esetében 
eldönthetetlen, hogy a főnév állítmányi vagy alanyi szerepet tölt-e be, sze
repük lehet továbbá megszólítás vagy/és fölkiáltás halmozott főnévi megne
vezésekkel, illetve felsorolás. Mindezeknek a megoldásoknak nagy stílus
értékük lehet. Pilinszky a hiányos versmondatok szerkesztésekor gyakran 
tudatosan mellőzi a természetes nyelvhasználat és az ún. irodalmi köznyelv 
szabályait.

Danyi Magdolna A beszédszeriiség mondat- és gondolatalakzatai Kosz
tolányi Dezső Hajnali részegség című versében című tanulmányát a mondat
alakzatoknak és a gondolatalakzatoknak szenteli. Azt vizsgálja, hogy Kosz
tolányi Dezsőnek Hajnali részegség című költeményében hogyan jutnak 
kifejezésre különféle mondatalakzatok, illetve gondolatalakzatok. Ezzel azt 
a megállapítást szeretné igazolni, hogy Kosztolányi versei beszédszerűek. A 
beszédszerűség olyan jegye Kosztolányi költészetének, amelynek segítségé
vel egész költői opusa értelmezhető.

A Spontán regionális vajdasági nyelvhasználat Fenyvesi Ottónak Halott 
vajdaságiakat olvasva című kötetében Danyi Magdolna tanulmányában azt 
igyekszik bizonyítani, hogy Fenyvesi Ottó tudatosan és határozott költői 
szemlélettel használta fel a regionális élőnyelvi beszédformákat, egyrészt 
költői nyelvének megformálására, másrészt vajdasági magyar költők, írók, 
művészek életművének értelmezésére. Stílusimitációs programjának megva
lósításában szüksége volt erre a módszerre, illetve bevezető versében ezzel 
fejezte ki a maga költői létbírálatát. A vajdasági magyar regionális nyelvhasz
nálatra jellemző nyelvi formák Fenyvesi Ottó költői nyelvének összetevői. 
Elsősorban népies és tájnyelvi, bizalmas, tolvajnyelvi, vulgáris vagy durva 
pejoratív szavakat és kifejezéseket használ fel, vállalja a spontán beszédre jel-
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lémzö nyelvi szerkezeteket, és a mondatszerkesztése is sajátosan mutatkozik 
meg. Olykor a népies vagy tájnyelvi szóalak hangtani sajátosságait is megőr
zi a költő. Az élőbeszédet idéző nyelvi formák Fenyvesi Ottó költészetében 
gyakran nemcsak a vajdasági magyar regionális nyelvhasználat jellemzői, 
hanem a magyar standard népies vagy élőnyelvi formáinak is tekinthetők. 
Danyi Magdolna szerint ez több népies vagy élőnyelvi szóalakra, megőrzött 
hangtani jellemzőre, különféle rétegnyelvi elemekre, szólásokra, a spontán 
beszéd nyelvi szerkezeteire és mondatszerkezetekre egyaránt vonatkozik. 
A vajdasági magyar köznyelv nagymértékben igazodik a standard magyar 
nyelv normáihoz, miközben őrzi és védi a regionális sajátságait. Fenyvesi 
Ottó legkifejezettebben a szleng nyelvváltozatra jellemző vulgarizálódás je
lenségével foglalkozott. Elfogadja a vulgáris nyelvhasználatot, a vulgárisnak 
minősülő nyelvi elemeket, szavakat, szintagmákat, és a mondatszerkezeteket 
mindig funkcionálisan használja fel költői nyelvében, sajátos, legtöbbször 
nagyon expresszív stílusértékhez juttatja őket. A tájnyelvi elemek és formák 
alkalmazása során is hasonlóképpen jár el.

Danyi Magdolna nemcsak írt verseket, hanem fordított is. Celan-fordításai 
a Hídban (1984/6., 821-828) és az Átváltozásokban (1995/3., 33-36) jelen
tek meg. A következő költeményekről van szó: Számyéj (Flügelnacht); Szólj 
te is (Sprich auch du); Hóágy (Schneebett); Tübingen, Január (Tübingen, 
Jänner); Mandorla (Mandorla); Virág (Blume); Nyelvrács (Sprachgitter); 
Les Globes (Les Globes); Jégverésben (Beim Hagelkorn); Szófeltöltődés 
(Wortaufschüttung); Énekelhető maradék (Singbarer Rest), A folyókban (In 
den Flüssen).

Nyugodjék békében!

2012. november 21. MOLNÁR CSIKÓS László
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TÁJÉKOZTATÓ

A Tanulmányokba szánt írások formai követelményei:
-  elektronikus formátum,
-  Times New Román betűtípus,
-1 2  pontos betűméret,
-  oldalanként legfeljebb 30 sor,
-  másfeles sortávolság,
-  sorkizárt, térköz mellőzése.
A szerző neve nagybetűs, normál betűtípusú (verzál). A név után sorki

hagyással, 11-es betűmérettel kérjük feltüntetni a munkahely teljes hivatalos 
megnevezését és székhelyét, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail, tele
fon). A tanulmány címe félkövér nagybetűvel, 14-es betűmérettel jelenik 
meg (előtte és utána sorkihagyás). A közcímek, a művek címei és a kiemelé
sek dőlt (kurzív) betűvel írandók.

A szövegközi hivatkozások zárójelbe kerülnek, formája a következő:
a teljes mű esetében (WELLEK-WARREN 2006)
annak egy részlete esetén (WELLEK-WARREN 2006: 175).
A tanulmány végén az irodalomjegyzék (Irodalom címmel) ábécérend

ben következik az alábbi módon:
WELLEK, René-WARREN, Austin 2006. Az irodalom elmélete. Buda

pest, Osiris Kiadó
VOIGT Vilmos 2009. Népi kultúránk képe. In: A hagyomány burkai. Ta

nulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. Szerk. LAJOS Katalin, TAPODI 
Zsuzsanna Mónika. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság. 49-75.

KOLLÁTH Anna2008. Szókölcsönzés és attitűd. = Tanulmányok-Studije, 
41:50-62.

A kéziratok maximális terjedelme 24 000 karakter.
A tanulmányokhoz rövid (max. 10 soros), magyar nyelvű tartalmi össze

foglaló és legfeljebb 10 kulcsszó szükséges (10-es betűmérettel).
Kérjük, hogy az ábrák, diagramok ne kerüljenek be a szövegtestbe, ha

nem mellékletként, a beillesztés helyének pontos megjelölésével kapcsolód
janak a tanulmányhoz.

A beérkezett tanulmányokat szakvéleményeztetjük. A megjelenés feltéte
le két pozitív recenzió.
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