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HELTAI GÁSPÁR ÉLETMŰVÉNEK 
MEGKÖZELÍTÉSE

Heltai Gáspárnak, a kolozsvári szászok prédikátorának müve szorosan összefonódik a 
kolozsvári hitújítással. Heltai annak ellenére nem tartozott az egzisztenciájukat kockára 
tevő igazságkeresők közé, hogy a városában lejátszódott fordulatok irányítójaként éle
tében háromszor váltott hitet. Mindhárom konverziójakor közösségét követte. A kolozs
vári reformációt megindító lelkészek, a brassói hitújítás vezetőihez hasonlóan, a dél-né
metországi városok felé orientálódtak. A dolgozat szerzője Heltai kiadói-írói tevékeny
ségét a kolozsvári reformáció lefolyásmenetében helyezi el, majd a mulattató irodalom 
egykorú funkciójának föltárásával bizonyítja azt, hogy Heltainak a mulattató corpushoz 
tartozó munkái nem tekinthetők autonóm értelemben vett szépirodalomnak.

Kulcsszavak: kolozsvári reformáció, délnémet városi reformáció, polgári mentalitás, 
pluralizáció, autonóm szépirodalom

1. A PÁLYA

Heltai Gáspár, a kolozsvári szászok prédikátora életében háromszor vál
tott hitet, áttéréseikor minden esetben közösségét követte. Német és latin 
forrásaival meglehetősen szabadon bánt, átültetései azonban nem nélkülözik 
a teológiai szempontot, hiszen a forrásművek dogmatikai álláspontját minden 
esetben a környezetében éppen elfogadott dogmatikához igazította. A szak- 
irodalom régebbi álláspontjával szemben, amely szerint Heltai Gáspár né
hány műve már modern szépirodalomként olvasható1, egész életműve az 
európai művelődés és az erdélyi hitújítás körülményei között kap jelentést.

1 Lásd: WALDAPFEL: 1957. Horváth János megállapítja, hogy irodalomtörténetünk „a Száz 
fabula szerzőjét a világi elbeszélő próza első kiváló képviselője -  csaknem megalapítójaként 
ismeri és méltatja” (HORVÁTH János 1957 [1953], A reformáció jegyében. A Mohács utáni 
félszázad magyar irodalmának története, Gondolat, Budapest, 388). Nemeskürty István Hel-
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Életútjában a felekezeti építkezés periódusai váltakoznak az egyensúly- 
keresés korszakaival. Az első bizonyosan rá vonatkozó adatok akkorról ma
radtak fenn, amikor az erdélyi hitújítás folyamatába bekapcsolódott. 1543-ban 
Wittenbergbe ment tanulni, a hagyomány szerint ő vitte ki Honterus Luther
hez szóló levelét és ajándékát, egy érmét. 1544-ben Kolozsvár plébánosává 
hívják meg. Ez a hivatal Andreas Wolphardus, a wittenbergi nézetekkel ro
konszenvező gyulafehérvári kanonok halálával üresedett meg. Heltai Gáspár 
már nem a régi hit követőjeként kapott polgárjogot a királyföldi városban, a 
prédikátori életutak jellemző mozzanataként a következő évben megnősült. 
A kolozsvári hitújítás kezdete a brassóihoz hasonló jegyeket visel. Csepregi 
Zoltán hívta fel a figyelmet a Honterus 1543-ban kiadott Reformatio ecc- 
lesiae Coronensis ac totius Barcensis provinciáé című iratában kibontakozó 
tanító -  az igehirdetésre és a gyakorlati reformokra koncentráló -  magatartás 
délnémet eredetére. Megállapította, hogy a felső-rajnai humanista körök fel
fogása „annyiban azonos a wittenbergiekével, hogy a reform forrása itt is, ott 
is Isten igéje, mégis megfigyelhető az a különbség, hogy a humanista-városi 
tradíció a Szentírás tudományos módszerekkel feltárt szövege mint régi új 
érvényesítésének nagyobb szerepet szán, mint az északi reformátorok, akiknél 
a hirdetett igén volt inkább a hangsúly” (CSEPREGI 2001: 23-24). A refor
matio fogalma ebben az értelemben nem teológiai, hanem a délnémet hagyo
mánynak megfelelően inkább jogi kategória. Tanulmányában Honterus iratát 
Csepregi nem csupán a délnémet városi reformáció kontextusában, hanem a 
Német-római Birodalomban, utóbb pedig Magyarországon is kibontakozó 
katolikus reform összefüggéseiben is vizsgálja. Wittenberg valószínűleg a 
pápa által elismert reformtörekvés központjaként került Honterus és társai 
figyelmének középpontjába. Az álláspontok egymáshoz közelítése hamaro
san csalóka reménynek bizonyult. V. Károly császár 1547-es katonai győzelmét 
követően a katolikus párt az erőszak nyelvét kezdte alkalmazni (CSEPREGI 
2001:24-25). Pontosan nem tudjuk, mikor tudatosult Kolozsvár lelkészeiben, 
hogy a bevezetett új egyházi rendtartás elszakad a hivatalos katolikus taní
tástól. Dávid Ferenc, akit gyulafehérvári pártfogói tanulás és a katolikus 
reformfolyamat figyelemmel kísérése céljából küldtek európai tanulmányútra, 
erős protestáns közösségbe érkezett haza 1552-ben (BALÁZS 2008: 183). 
Heltai lemondásával 1555-től Dávid lett a város vezető lelkésze.

A reformáció megizmosodásához járult hozzá a Hoffgreff Györggyel kö
zösen vezetett nyomda, mely 1550-ben, Fráter Martinuzzi György kolozsvári

tait autonóm szépirodalmat műveld szerzőként mutatta be monográfiájában (NEMESKÜRTY 
István 1963, A magyar széppróza születése, Szépirodalmi, Budapest)
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uralmának korszakában kezdett működni. Bár a sajtóban az első években 
egy-két német munka is megjelent, Heltai később az evangélikus hiten meg
maradó, a Szász Universitashoz tartozó városokban élő nemzettársait már 
nem szólította meg. 1554-től öt évig egyedül Hoffgreff szignóját viselik a 
kiadványok, majd haláláig Heltai egyedül vezeti a nyomdát.

A kolozsvári officina első időszakában egyházi rendtartás, a biblia kötetei 
és az tanítást a hívek számára összefoglaló művek láttak napvilágot. A Mar- 
tinuzzi György halála előtti periódusában Heltai Agendát és katekizmusokat 
bocsátott ki. A Chatecismus minort mindkét nyelven kiadta. Johannes Span- 
genberg Trostbüchlein című munkája előbb németül, majd 1553-ban Vigasztaló 
könyvecske címen magyarul is megjelent. A halálra felkészítő evangélikus 
művek Luther 1529-es sermójából és az új életre keltett késő középkori 
hagyományból merítkeznek, a halál szituációja pedig a hit általi üdvözülés 
tanításának szempontjából fontos. A halál szélsőségesen magányos szituáci
ójában is jól érzékelhető, hogy a hirdetett tanítás közösséget kíván teremteni. 
A Vigasztaló könyvecskénél is inkább megmutatkozik ez a Heltai Sebastian 
Franck traktátusát dialógussá átformáló munkájában. A részegséget és a tob
zódást az ördög kísértéseként bemutató könyvecskében Heltai a keresztség 
szentségéből következő józan magatartásra tanít, s eközben a tanítás alkal
mazását mimetikusan is megmutatja: az eredeti traktátust két polgár egy 
héten át tartó beszélgetésévé formálja.

A rövid szakramentárius időszak konfliktusmentesen következett be, az 
antitrinitárius fordulatot azonban heves összetűzések kísérték. Míg Heltai a 
városi szintű egyházi hierarchia tagja volt, a város antitrinitárius fordulatát 
magasabb egyházi pozícióból, a kolozsvári egyház püspökeként és a fejede
lem udvari lelkészeként irányította Dávid Ferenc. Befolyását a városra ko
lozsvári lelkészi hivatala biztosította, mely haláláig szóló megbízás volt.. A 
magisztrátus a belpolitikai viszonyok között, érthetően, kezdettől a szenthá
romság-tagadó tanokat támogatta. Heltai soha nem nyilatkozott meg évekig 
tartó ellenállásának valódi okairól. Valószínűleg úgy látta, az egyházi szer
vezet átvételére készülő antitrinitárius stratégia nem biztosítja a communitas 
előjogait. 1569-ben fogadta el igaznak az antitrinitárius tanítást. 1574-ben, a 
Kolozsvárt sújtó pestisjárványban halt meg.

2. HITÚJÍTÁS ÉS POLGÁRI MENTALITÁS

Bár a hitbeli megújulás igényét eredetileg humanisták fogalmazták meg 
a 14. és 15. században, a 16. század elejére a hit tisztaságáért a műveltséget
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feláldozni kész álláspont2 győzedelmeskedett azokban a körökben, amelyek 
a wittenbergi reformációt megindítják majd.

Luther népszerű, üdvösségre tanító munkái -  a latin retorikai munkákhoz 
hasonlóan -  az énformálás mintájával szolgáltak az olvasónak. A szónok 
önmagát tekintélyek imitációjával igazolja, későbbi művek számára imitáci
ós bázissá váló beszéde segítségével alkotja meg. A teológiai munkák eseté
ben azonban az olvasónak az előírt morális magatartást a szövegen túl kell 
beteljesítenie. Eszme és beteljesülés feszültsége nem csupán abban a vonat
kozásban nyilvánul meg a népszerű reformátori munkákban, hogy az előírt 
magatartás az Utolsó ítéletkor kerül mérlegre, hanem abban az értelemben

2 Termékenynek bizonyult itt Jan-Dirk Müller dolgozatának felhasználása, aki azt a németorszá- 
gi folyamatot vázolja fel, melynek során az itáliai humanizmust befogadó német neolatin szer
zők törekvései fokozatosan a kegyesség követelményének uralma alá kerültek. Moeller a német- 
országi kultúra korabeli adottságából indul ki. Megállapítja, hogy az ontológiai rangban a kinyi
latkoztatás mellé helyezhető vátesz-poézisről szóló itáliai meggyőződések gyenge visszhangra 
találtak a tudós Celtis- és Mutianus-körben, ám ezek a szellemi törekvések, nyomban a megfo
galmazódásuk után, a Németországban a litterae-t a kegyesség szolgálatába állítani kívánó 
szerzők ellenállását váltották ki. A 16. század első évtizedeinek neolatin szerzői tehát készek 
voltak az itáliai humanizmus befogadására és a müvekben artikulálódó életminták követésére, ezt 
a nyitásszándékot azonban a „docta pietas” elvi és szervezeti kerete azon nyomban az ellenőr
zése alá vonta. A tudás ellen bizalmatlanok egy-két évtizeddel később legtömegesebben a re
formáció radikális szárnyának képviselőiből kerültek ki, s rendre hivatkoztak nem kizárólag a 
skolasztikus teológiát, hanem általában az emberi tudás önmagában bízó megnyilvánulásait el
vető Lutherre is (MÜLLER 1984:228). Az evangélikus tanítás egyszerűségéhez való alkalmaz
kodás követelménye egyfelől erős igazolási kényszert váltott ki a litterae reformátori célkitűzé
sű képviselőiből, másfelől Melanchthon és a felső-németországi hitújítók belső követelményük
ké tették és tovább finomították az eredetileg a strassorgi Johannes Sturm által megfogalmazott 
„sapiens et eloquens pietas” eszményét. Az erudíció feladatának megítélésében végbement 
változást a német reformációs történetírásában kiformálódó elképzelés fokozatai jelzik. 1518- 
ban az erazmista Johann von Botzheim még a más diszciplínákban már végbement renovatio teo
lógiai kiteljesítöjeként köszöntötte Luthert. Willibald Pirckheimerhez írt levelében Ulrich von 
Hutten azonban már afölötti örömének adott hangot, hogy az új teológiával ledőlt a skolasztika 
utolsó bástyája, s a minden diszciplínát átfogó megújulás végre elért valódi céljához, a hithez. 
Amint írja, a litterae hajnalpírja előre jelezte a megtisztított teológia fényét (MÜLLER 1984: 
237). A véleményüket később megfogalmazók számára a tudományok megújulásának értelme 
már kizárólag az, hogy „az evangélium valóságos és igaz fényére vonatkozik”. Az evangélium 
megtisztítására küldött az Isten tanítókat, sőt „Istentől ihletett költőket is”, hogy az isteni célt 
„komédiákban és tragédiákban” tegyék közzé. Jan-Dirk Müller végkövetkeztetése szerint a 
protestáns drámafordításokban a humanista poétika és érzelemtan a konfesszionális didaxis 
fogságába kerül (MÜLLER 1984: 239-240). Bornemisza Péter £/ec/ra-fordításához csatolt 
magyar kísérő szövegei közül valamennyiben kitér a pogány irodalom értékelésére, Az játékba 
elöljáró beszédben Szent Pálra hivatkozik, akinek mondása szerint „minden írások az mi hasz
nunkra írattak” (BORNEMISZA 1980 [1558]: 545). Latin nyelvű tanulmánya végén arról be
szél, hogy Szophoklész „Aristoteles, Cicero és Hermogenes tanításából semmit sem hagyott fi
gyelmen kívül, sőt az egyes beszédekben az ókori ékesszólásnak egy-egy tökéletes példáját
tárta elénk [...]”: „Én viszont beértem azzal, ha a költő mondanivalóját a lehető legegyszerűbben 
és a legvilágosabban adtam vissza.” Ezután emlékezik meg arról, hogy néhány év óta már el
kezdődött az írás magyar nyelven, s a magyar nyelvű litterae gazdagítására hív föl (BORNE
MISZA 1980 [1558]: 598).
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is, hogy a dogmatika az üdvtan és a világi uralom igazolásának törékeny 
egyensúlyát valósítja meg.

A hivatalos reformációk esetében az egyén olyan dogmatikai konszenzust 
fogadott el, amely egyszerre ígérte a személyes üdvözülést és a közösség 
létének igazolását. A délnémet reformatio-felfogás kialakulását a középkori 
polgári mentalitás is serkenthette, melynek lényege, hogy a középkori polgárok 
városuk világi autonómiáját egyetemes jelentőségűnek fogták fel. A földi zarán
doklat helyszínét a corpus christianorumot kicsiben megtestesítő üdvközös
ségként tételezték. A magisztrátusok a késő-középkorban, amikor jogkörüket 
a város területén fekvő egyházi intézményekre -  a plébániatemplomra és a 
koldulórendi kolostorokra -  is kiterjesztették, a polgári mentalitásnak sze
reztek érvényt. Bernd Moeller megállapítja: a zürichi és a strasbourgi sikeres 
városi hitújítások élén álló teológusok, Zwingli és Bucer a polgári mentali
tásra építve hidalták át a világi birodalom teológiai igazolása és a lutheri üdvtan 
individualizáló elemei között feszülő ellentétet (MOELLER 1978: 70).

A radikális reformáció3 képviselői, akik közül sokan előbb a hivatalos 
irányzatok elkötelezett hívei voltak, saját tapasztalataik alapján állították, 
hogy a hivatalos tanítás nem hozta el az ember kívánt morális megújulását. 
A dogmatikai radikalizálódás útjára lépve egyesek közülük a belső megvilá
gosodás nevében elutasították a tudás valamennyi formáját, s olyanok is, akik 
ellenkezőleg, a görög és latin hagyományban, a keresztény humanisták mun
káiban vagy a középkori misztikában mélyültek el.

Heltai munkái azt bizonyítják, hogy minden esetben következetes maga
tartást tanúsított a radikális reformáció környezetében felbukkanó eszméivel 
és gondolkodóival szemben. Forrásaiból kiiktatta a communitas épségét, 
fennmaradását veszélyeztető eszméket, környezetéből pedig eltávolította a 
veszélyes tanokat hirdetőket, 1552-ben, a Sebastian Francknak a részegségről 
és tobzódásról írt traktátusán alapuló Dialógusában, Franckkal ellentétben, 
a részegséget nem az istenismeret képességét korlátozó jellege miatt ítélte el, 
hanem azért tartotta bűnnek, mert a részeges ember képtelen betölteni Isten
től kijelölt hivatalát. Fabuláskönyvében „az emberi életet körülvevő és meg
szervező világi és egyházi intézmények teológiailag argumentumokkal is 
alátámasztott fontosságá”-nak (BALÁZS 2006: 82) hirdetésére helyezte a 
hangsúlyt. Az antitrinitáriusokhoz a 16. század hatvanas éveinek végén, néhány

5 A radikális reformáció nagyon változatos: anabaptista, antitrinitárius és a középkori misztika 
tanításához visszanyúló -  spirituális -  gondolkodókat ölel föl. Georg Hunston Williams 
monográfiájában (George Hunston WILLIAMS 1993 [1962]), a világi hatalom, a magisztrátu
sok által támogatott hitújításoktól eltérő megújulási törekvéseket nevezi összegzőén radikális 
reformációnak.
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évig tartó ellenállás után akkor csatlakozott, amikor az áramlat dogmatiká
jából „kikoptak azok az elemek, amelyek akadályai lehettek a hivatal szarinti 
szorgoskodásnak, amikor a város vezetőinek és lakosságának többsége is azzá 
válván e két közösség szolgálata a legtermészetesebben kapcsolódott össze” 
(BALÁZS 2006: 90). Az ifjú fejedelem, János Zsigmond megrendelésére 
készült, a neofita buzgalmával Íródott, 1571-ben névtelenül megjelentetett 
Háló4 esetében Heltai nem mulasztotta el, hogy forrásában, Antonio dél Corio 
vagy Casiodoro de Reyna latin munkájában átalakítsa a radikális elemeket. 
A forrásmű a lutheri tanok spanyolországi terjedését vérbe fojtó inkvizíciós 
eljárás leirását és tíz spanyol protestáns mártír elógiumát tartalmazza. Heltai az 
eredeti műben szereplő tízből egyetlen elógiumot fordított le, s ebben a spanyol 
vértanú spiritualisztikus megvilágosodását leíró szakaszt a polgári mentali
tással inkább összeegyeztethető egyszerűbb, hétköznapibb kegyességgel cse
rélte föl. Ugyanebben a korszakban készítette el az ún. Avenarius-féle imád- 
ságoskönyvnek, a legelterjedtebb németországi evangélikus imakönyvnek az 
ekkor még hitvallásokban nem rögzített antitrinitárius dogmatikához igazított 
fordítását. Előszavában élesen támadta a Kolozsvárott feltűnt, a belső meg
világosodás elsődlegességét hirdető tanítókat (BALÁZS 2006a: 27-28,47-51). 
A bírálat éle valószínűleg az imádságoskönyv megjelenése előtt a várost elhagyó 
egyik káplán, a felforgató tanokat prédikáló Elias Gzmiedele ellen irányul
hatott, Heltai Gáspár ugyanis tagja volt annak egyházi bíróságnak, mely a 
lelkészt távollétében megfosztotta tisztjétől, és kiutasította a városból.5

Magatartásának minden vonatkozása akkor tárul fel, ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy a kora újkorban erudíció és hit bármely egyensúlyának kiala
kulásában a tekintély milyen mértékben töltött be egyszerre ellenőrző és 
serkentő funkciót A müncheni egyetemen létesült, több tudományos diszciplína 
kutatásait egyesítő 573-as projektum6 tagjai a teleológiai irányvetést megőrző 
más kortárs nagy történeti elbeszélések ellenében alakították ki a maguk 
tudományos szempontjait. A müncheni kutatók a pluralizációt, a tudás meg
sokszorozódását ismerik fel a korszak meghatározó jegyeként. A pluralizá- 
cióhoz nem ellentétes nagyságként, hanem a megsokszorozódás dinamizmusát

4 A mű keletkezési körülményeiről lásd: SZÖRÉNYI László 1980, Heltai Gáspár és az inkvizíció: 
Forrástanulmány a Hálóról. Világosság, 1980. 10. szám, 639-643. A forrásművet és Heltai 
átdolgozásának szempontjait értelmezi: BALÁZS Mihály 1993, Heltai Hálóiának forrásáról 
és eszmetörténeti hátteréről, ItK / XCVII. évfolyam, 2. szám, 167-188.

5 Elias Gzmiedele levelét magyar fordításban közli és tanait értelmezi, BALÁZS: 2006:87-94.
4 A müncheni Ludwig-Maximilans Universität keretében működő SFB „Pluralisierung und Au

torität in der Frühen Neuzeit (15-18. Jahrhundert)” projektum a történetírás, a művészettörténet, 
a nyelv- és irodalomtudomány területén munkálkodó kutatókat gyűjti össze.
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mederben tartó másik pólusként rendelik hozzá a tekintély fogalmát. Az auc- 
toritas szerepébe kerül az egyházi, városi, s általában a világi hatalom (MÜL- 
LER 2010: VI). Az erdélyi viszonyok között a világi hatalom folytonossága 
a reformáció teljes folyamatában érintetlen maradt.

Péter Katalin nemrégi könyvében (PÉTER 2004) arra a kérdésre keresett 
választ, hogy mit jelentett Magyarországon az egyszerű emberek számára a 
hitújítás. Úgy látta, hogy Németországgal ellentétben, az egyszerű ember 
nagy rendbontására a reformáció tanainak terjedése előtt, 1514-ben került 
sor. A parasztháború vérbe fojtását követően a hatalomból kiszorított paraszt
ság megtanult a világi hatalom szerkezetében eligazodni (PÉTER 2004: 
55-59). Péter Katalin abban ismeri fel a reformáció újdonságát, hogy terje
désével az egyszerű embernek immár a hit kérdéseiben is önállóan kellett 
döntenie (PÉTER 2004: 74).

A reformációs eszmék megjelenését, terjedését értékelő kortársi reflexi
ókból az új tudata szinte hiányzik. A középkori Magyarország világi hatalmi 
hierarchiája a három részre szakadt országban eltérően sérült meg. A kortár
sak azokon a területeken értékelték változásként a reformáció fordulatá(ai)t, 
ahol a világi hatalom szerkezete megsérült.

A Hódoltságban a világi hatalom az oszmán megszállók kezébe került. A 
királyi Magyarországon megmaradt ugyan a világi hatalom folytonossága, 
ám a régivel párhuzamosan megalakuló protestáns egyházak vezetői soha 
nem vehettek részt az országgyűlés munkájában. Sztárai Mihály drámáinak 
főszereplői bírók: a szabad plébánosválasztás jogával élő magisztrátus tagjai. 
Topikus szereplők is egyúttal, a szegény község együgyű, tanulatlan képvi
selői. Az egykori hatalmi szerkezet ezen a vidéken összeomlott: a világi ítél
kezés az oszmán közigazgatási szervek kezébe kerül, a megválasztott bírók 
legfeljebb közvetítő szerepet töltenek be. A királyi Magyarországra menekült 
egyházi hierarchiát mindössze a vikárius képviseli. A hatalom folytonossá
gának hiánya miatt van szükség arra, hogy a dráma cselekménye -  minden 
bizonnyal utólag -  a bekövetkezett fordulatot hiteles rendként igazolja.

Az erdélyi fejedelem a katolikus kegyúri jogkörre sohasem tartott igényt. 
A városi és falusi reformációk itt úgy mentek végbe, hogy pluralizációs 
mivoltuk nem vagy alig tudatosult.

A Háló Első részében Heltai az 1538-as segesvári hitvita fölidézésekor az 
igazság revelációjaként utal a reformáció kezdetére. Mint írja: „Akkoron kedig 
tiltul villamlani kezde, mind Magyarországba, mind Érdélben az Úristennek 
Igéje” (HELTAI 1979: 130). Az akkori állapotokat az egyház túlsúlyával 
jellemzi. Királyi hatalmának gyengesége miatt kellett Szapolyai Jánosnak a 
hitvitában győztes Szántai István mester urat az éj leple alatt kimenekítenie
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az országból. A Háló ajánlásában kifejti, hogy az ördög gonosz tulajdonságai 
ellen Istentől szerzett két hivatal, a szentegyházi szolgálat és a fejedelmi tiszt 
betöltése szavatolja az ország rendjét -  álláspontja pontosan megmutatja, hogy 
az erdélyi reformáció a világi hatalom folytonosságának talaján bontakozott ki.

Az erdélyi körülmények között a szentháromság-tagadó irányzat vezetői 
jelentős egyházi és világi pozíciókat töltöttek be, nem kényszerültek arra, 
hogy az államszerkezet hatalmi struktúráját elhagyva Új Jeruzsálemet hoz
zanak létre, hanem az élet meglévő keretének átvételében gondolkodhattak. 
Balázs Mihály Dávid Ferencről írt tanulmányában a nagy szellemi teljesít
ményének tartja, „hogy az 1560-as évek második felében folyamatosan élet
ben tudott tartani egy olyan viszonyulást, amelyben az elutasítás és elfogadás 
elemei egyaránt szerepet kaptak. így egészen bizonyosan az ő tudtával távo
lították el Erdélyből az őskeresztény kommunisztikus ideálok Kolozsvárott 
fellépő képviselőit, de nem engedett teret azoknak a spiritualisztikus tenden
ciáknak sem, amelyek a Szentírás betűjét félretolva a különleges isteni kinyi
latkoztatásokra hivatkozva prédikáltak a gyökeres megújulás fontosságáról, 
megkérdőjelezve mindenféle egyházszervezet szükségességét. Nyilvánvalóan 
szerepe volt továbbá abban, hogy későbbi vejének, Johann Sommernek a 
communis prophetia-tzxA nagyon radikális formában hirdető munkája (Acon- 
tius De Satanae strategematibus című művének átdolgozása) ne jelenjen meg 
nyomtatásban. Másfelől azonban nem titkolta, hogy a gyermekkeresztelést 
nem tartja biblikusnak (téziseket fogalmazott meg erről, sőt egy flamand 
szerző német nyelven kezébe került ilyen tárgyú munkáját magyarul is meg
jelentette), de ezt a tant szigorúan elválasztotta az anabaptisztikus fogantatású 
szociálesztétikai nézetektől” (BALÁZS 2008: 199).

Abban vonhatnánk meg Dávid Ferenc és közeli munkatársa, Heltai Gáspár 
magatartásának különbségét, hogy Dávid egyházszervezői meggondolásokból 
utasította el olykor a radikális reformáció eszméit, Heltai Gáspár pedig, aki egész 
életében kolozsvári lelkészként tevékenykedett, meggyőződésből cselekedett.

Heltai, amint bizonyítani szeretném, kompilációt inkább igénylő, nagyobb 
munkáit akkor alkotta meg, amikor a hitvallásokban sokáig nem rögzülő, 
radikális elemeket magába fogadó antitrinitárius dogmatika nem szavatolta 
teljes biztonsággal a communitas létét. A felekezeti konfliktus körülményei 
között írt fabuláskönyv szövegeljárásai rendkívül invenciózusak. Bizonyos, 
hogy a hitvita helyzetében a városi közösség üdvhozó jellegének dogmatikai 
alátámasztása meddő kísérlet maradt volna csupán, hiszen a könyvecske ösz- 
szeállítójának a városi közvélemény előtt zajló felekezeti polémiában kibon
takozó egyik dogmatikai álláspont képviseletét kellett volna választania. Heltai 
nem a hit terepétől, hanem a Szentírás alkalmazásától fordult el. Indulatoktól
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fűtött ajánlása nem a retorikai hatáskeltés puszta eszköze: bizonyos, hogy a 
fabulamondást mélységes gyanú övezte környezetében. Gyűjteménye előtt és 
után maga is egyaránt elítélően nyilatkozott a műfajról. Heltai, saját írói 
tevékenységéről szóló betétmeséjével az Értelme két állítja rivaldafénybe. 
Olvasóját a világi bölcsesség terepére invitálja. A legtöbb mese az Istentől 
elrendelt hivatalban való megmaradás hasznáról szól, egy részüknek azonban 
Isten igazságos működése a tanulságuk. Az utóbbi értelmezések adnak 
alkalmat arra Heltainak, hogy történetteológiai érvekkel igazolja az Istentől 
elrendelt életformákat.

3. A KÖZÉPKORI MULATTATÓ IRODALOM 
KORPUSZÁNAK KIADÁSA

Waldapfel József szerint a 16. század hatvanas éveinek közepén, az an- 
titrinitárius tanok megjelenését követő időszakban, Heltai Gáspár kételyei 
miatt visszavonult a hitvitáktól. Előbb dogmatikai állásponttól függetlenül 
mindenkit megszólító morális művét, a Száz fabulát adta ki, majd utolsó, 
harmadik hitváltása után, a János Zsigmond halála után trónra lépő katolikus 
uralkodó, Báthori István 1571-es cenzúrarendeletét követően, amikor szent
háromság-tagadó iratokat már nem jelentethetett meg, egészen áttért a szó
rakoztató munkák kiadására (WALDAPFEL 1957: 47).

A kolozsvári könyvsajtó tulajdonosai, a nevezetes fejedelmi cenzúraren- 
deletet követően a 16. század harmadik harmadában valóban a mulattató 
irodalom Európa-szerte népszerű áramának kiadásába kapcsolódtak be. A 
Száz fabula, ezópusi mesegyűjteménye után Heltai 1572-ben egy ind-perzsa 
eredetű, a 12. század óta Európában latinul és számos vulgáris nyelven népszerű 
keretes elbeszélésfüzért adott ki, a Ponciánus históriáját. A Ponciánusnak, 
a kolozsváritól független, latinból fordított magyar szövegét 1573-ban Bécsben, 
Eberus Blasius is megjelentette. Ismeretlen szerző fordításában Heltai Gáspár 
özvegye bocsátotta ki a Nagy Sándornak históriáját, a Pszeudo-Kalliszthenész 
Nagy Sándor-életrajzán alapuló 10. századi latin munkát, Leó Archipresbyter 
História preliijének fordítását. Ifjabb Heltai Gáspár adta ki az ugyancsak 
középkori eredetű vetekedést és trufák füzérét, a Salamon királynak, az 
Dávid király fiának Markalffal való tréfabeszédeknek könyvét (1577); valamint 
Synesius Cyrenaeus püspök eredetileg görög, ám magyarra latinból fordított 
tréfás encomiumát, A kopaszságnak dicsíretit (1589). Laskai János debreceni 
iskolamester 1592-ben lefordította és önálló kötetként megjelentette Joachim 
Camerarius latin fabulagyűjteményének Ezópus-életrajzát, Az Aesopus éle
téről, erkölcséről, minden fő  dolgairól való históriát.
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Prédikációs exemplumgyűjtemények, asztali társalgási kézikönyvek és 
magánlevelek jelzik, hogy mind az oralitásban, mind pedig az írásbeliségben 
közismert elbeszélésekről van szó. A középkori korpuszba új munkák kerül
tek be a 15. század folyamán. Magyarországon latin szövegkörnyezetben a 
15. századból maradtak fenn a latin művek kéziratai és befogadásuk doku
mentumai7, akkor, amikor Európában már nyomtatásban is megjelentek, s 
amikor az első fordításaik keletkeztek. A 16. századi magyar nyelvű nyom
tatott kiadványok a polgárságnak és az erdélyi kancellárián hivatalt betöltő 
nemességnek egyaránt olvasmányai voltak. Bár Európában a prózaforma 
igényesebbnek számított, a magyar viszonyok között a mulattató irodalom
hoz számíthatjuk a korpusz verses fordításait is.

E művek recepciója elvezet a modern irodalomig. A 17. században újabb 
fordításokkal kiegészülő füzeteket -  egyre igénytelenebb nyomdai kiállítás
ban -  szakadatlanul olvasták még a 19. században is. Ritoókné Szalay Ágnes 
pontosan állapítja meg, hogy a ponyvakiadványok annak az iparosi, paraszti 
néprétegnek a művelődési igényét elégítették ki, melyből a magyarországi 
polgárság mindig újra feltöltődött. A felvilágosodás írói az avítt régiségnek 
kijáró lenézéssel kezelik az elmúlt évszázadok ponyvafüzeteit (RITOÓKNÉ 
SZALAY 1980:655).8 A romantikus irodalomtörténetírás fedezi fel és reha
bilitálja a modern széppróza előfutáraként ezeket a műveket.9

7 Ritoókné Szalay Ágnes 1980-as tanulmányában egykorú olvasóik szempontjából tekintette át. 
A népszerű munkákat latinul a 15. századi középnemesség familiárisai jegyezték föl, Európához 
hasonlóan gyűjteményes kódexekbe, világtörténelmi vagy a nemesi család szempontjából lé
nyeges szövegeket követően. A kódexek üresen maradt lapjaira került be például Aenea Silvio 
Piccolomini De duobus amantibus című novellája, mely a mantovai zsinat (1459) résztvevői 
között kézről kézre járt. Az Álmoskönyv; a Ponciánus, a Grizeldis; Montevilla útleírása, a János pap 
országa a korszak Európa-szerte kedvelt olvasmányai voltak. A Jagello-kor még latinul író olvasói 
magánleveleikben megjegyzéseket fűztek az olvasottakhoz, egymás figyelmébe ajánlották a 
népszerű müveket. Amikor a 16. század elején anyanyelvűvé vált a nemesség személyes írásos 
érintkezése, a levelekből eltűntek az irodalmi tárgyak. A vulgáris nyelv nem rendelkezett az 
olvasmányélmény közlésére alkalmas kifejezéskészlettel (RITOÓKNÉ SZALAY 2008:651-652).

* Bessenyei György A filozófus (1777) című komédiájában a kortárs filozófusokat olvasó Parmenio 
szolgája, Lidas az egyik cicomás, hódítani akaró kisasszonyba, Lucindába szerelmes. Ásításként, 
csömörként, gyomorémelygésként, borzongatásként (169) megnyilvánuló szerelmi érzéseit 
olvasmányokkal orvosolja. Előbb egy rongyos könyvből, egy Trója-históriából az asszonyok 
gonoszságáról szóló versszakát olvassa föl magának (169), amikor pedig szerelméből gazdáját 
követve remél kigyógyulni, így kiált föl: „Uh, filozófia, Sokrates, Argílus, Markalf, Stilfrid, 
Álmoskönyv, Trója veszedelme, Toldi Miklós, jöjjetek mind segedelmemre” (170). (BESSENYEI 
György 1953, A filozófus. * BESSENYEI György válogatott művei, Szépirodalmi, Budapest, 
133-194.).

9 A népkönyvekre Ipolyi Amold hívta fel a figyelmet (IPOLYI Amold 1855, Vizsgálatok a régi 
magyar népkönyvek felett. 1. Salamon és Markalf Új Magyar Múzeum I., 261-303.), a hegeli
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Az egész középkoron át a társadalmi feszültségek szelepeként működő 
mulattató művek a kora újkorban nem a konfesszionális didaxistól való eltá
volodás újszerű eszközei. A feszültségeket levezető, gyakran obszcén szöve
geket a kiadók históriákként igazolták, s kísérő szövegeikkel látták el, hiszen 
az igazolás nélkül nem jelentethették volna meg őket. Autonóm szöveg és a 
rá telepedő didaxis azonban nem választható el élesen. Az előszavak valóban 
feltöltődtek az egész életet fegyelmező, mederbe terelő felekezeti kontroll 
nyelvi fordulataival, ugyanakkor azonban nem veszítették el korábbi kom
munikáció-technikai szerepüket sem.

Bettina Rommel Rabelais-monográfiájában megállapítja, a 15. századi 
kiadóknál megjelent európai prózaregények ajánlásai kommunikáció-technikai 
szempontból ugyanazt a szerepet töltik be, mint az előadó jelen lévő közön
ségnek mondott bevezetése. A prózaregények persze nem a verses históriák 
közönséget megszólító fordulatával, hanem a kiadó vagy a szerző terjedelmes 
prológusával kezdődnek. A paratextusok a nyomtatott könyv befogadását 
jellemző szituációfüggetlenséget sajátos repragmatizációval ellensúlyozzák 
(ROMMEL 1997: 75-77).

A Heltai Gáspár halála után, 1575-ben megjelent, Antonio Bonfino De- 
casai-t szabadon fordító Krónika az magyarok dolgairól anekdotikus szöveg
szervezése ellenére bizonyosan nem modem értelemben vett szépirodalom, 
hanem jellegzetes pluralizációs teljesítménynek tekinthető. A humanista for
rásmunka szemléleti alapjait több ponton megváltoztató munka a városhoz 
-  a pátriához -  tartozás tudatát erősíti. Az önmagát a humanista történetírás 
szemléletétől megkülönböztető polgári történetírás ugyanakkor a városi kö
zösség számára a mérvadó auctoritas kíván lenni. A szentháromság-tagadók 
munkái ekkor már nem jelenhettek meg nyomtatásban, a dogmatikai terjedés 
terepe ekkor a kolozsvári kollégium volt. Úgy látszik, a belső forrongás elbi- 
zonytalanító hatása miatt volt szükség a világi berendezkedést megerősítő 
munkára.

A teológiát az életmű második felében nem váltja fel a „szépirodalom”, 
éppen ellekezőleg, a hit az autonóm irodalom létrejöttét lehetővé tevő episz- 
temológiai fordulatig megtartja központi szerepét az emberi tájékozódásban. 
A reformátori és az erudíciós elemek Heltai művében a kolozsvári hitújítás 
fordulataihoz igazodó írói-kiadói program részei.

szellemtörténet képviselője, Erdélyi János fogalmazta meg e munkák irodalomtörténetbe való 
beemelésének programját (ERDÉLYI János 1986 [1855], Egy századnegyed a magyar irodalomból. 
= Uő, Erdélyi János válogatott müvei, vál., jegyzeteket készítette T. ERDÉLY Ilona, Szépirodalmi, 
Budapest).
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Čila UTAŠI
ASPEKTI INTERPRETACIJE DELA 
GAŠPARA HELTAIJA

Delo Gašpara Heltaija, protestanskog sveštenika nemačkog stanovništva 
u Klužu usko je povezano sa procesom reformacije u ovom gradu. Heltai -  iako 
je kao jedan od vođa reformacije u Klužu tri puta menjao veru -  nije spadao 
među one istažioce istine koji stavljaju svoju egzistenciju na kocku. U svim 
ovim konverzijama on je sledio svoju zajednicu. Slično vođama reformacije 
u Brašovu, sveštenici, pokretači reformaciju u Klužu su se orijentisali prema 
južnonemačkim gradovima. Autorka studije književnu i izdavačku delatnost 
Gašpara Heltaija interpretira u kontekstu reformacije u Klužu, a potom -  
izlažući funkciju lektire za razonodu ovog perioda -  tvrdi da se dela Heltaija 
koja pripadaju ovom korpusu, ne mogu smatrati autonomnom književnošću 
u modernom smislu.

Ključne reči: reformacija u Klužu, južnonemačka gradska reformacija, 
građanski mentalitet, pluralizacija, autonomna književnost

Csilla UTASI
APPROACHING GÁSPÁR HELTAI’S OEUVRE

Gáspár Heltai’s work, the preacher’s of the Saxons in Kolozsvár (Cluj- 
Napoca), is in close connection with the Reformation in Kolozsvár. Despite 
being the leader of the crisis performed in his town, who has abandoned his 
faith three times in his lifetime, he did not belong to the seekers of truth risk
ing their existence. At the time of all the three conversions he imitated his 
community. Similarly to the leaders of the religious reform in Brassó 
(Brasov), the priests initiating the reformation in Kolozsvár oriented them
selves towards the southern German towns. The author of the paper places 
Heltai’s publisher-writer activity in the procession of Reformation of Kolozsvár, 
then by the discovery of the coeval function of the amusing literature proves 
that Heltai’s works belonging to the amusing corpus cannot be considered 
literature in an autonomous sense.

Keywords: Reformation in Kolozsvár, South German urban reformation, 
civil mentality, pluralization, autonomous literature
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IRODALMI ÉS KÖZÉLETI REFERENCIÁK 
MIKSZÁTH KÁLMÁN PRÓZAÍRÁSÁBAN-

Az életművel foglalkozó kutatások is kiemelik, de maga Mikszáth Kálmán is többször 
reflektál -  leginkább kisregényeihez fűzött előszavaiban, illetve tárcanovelláiban -  az 
asztaltársaság történetközvetítő és -alkotó, azaz sajátos „barkácsoló” (bricolage) techni
káját működtető szerepére saját prózaírásán belül. A Galamb a kalitkában bevezetőjében a 
„szövegbarkácsolás” eljárásait magyarázza nem kevés -  a romantika és a realista irodalmi 
beszédmód közötti különbségekre utaló -  (öniróniával, míg a Beszterce ostroma első 
bekezdéseiben az asztaltársaságra mint a regényképző anekdota elhangzásának helyére, 
körülményeire, az elbeszélő személyére vonatkozóan hangzanak el konkrétumok. A vendég
lő, a vacsoraasztal és az asztaltársaság más regényeiben is elbeszélői nézőpontot jelent (pl. 
A sipsirica). Hogy ez a jelenség milyen fontos az opuson belül, mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy Mikszáth tárcaírása is jelentős teret szentel neki. A „vacsorálás” közéleti és iro
dalmi jelentőségével foglalkozó István-szoba című tárcája 1899-től 1909-ig többször, több 
változatban is napvilágot látott. A tanulmány az István-szoba című tárcanovella referenci- 
ális vonatkozásait, illetve szépirodalmi összefüggéseit is vizsgálja a Mikszáth-opuson belül.

Kulcsszavak: történet, anekdota, bricolage, asztaltársaság, tárca

AZ ASZTALTÁRSASÁG MINT ELBESZÉLŐI 
SZEMPONT A TÖRTÉNETBEN

A legtöbb Mikszáth-monográfia (EISEMANN 1998; HAJDÚ 2005) rész
letező igénnyel tárgyalja, e sorok írója is több tanulmányában foglalkozott 
vele (BENCE 2010; 2012), de önreflexív szinteken (pl. a Galamb a kalitká-

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú, a 
Kisebbségi nyelvi, irodalmi és kulturális diskurzusok Délkelet- és Közép-Európában (Diskursi 
manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi) című projektumának 
a keretében készült.

mailto:ikazambo@eunet.rs
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bán2 [1891] bevezető fejezetében) ugyancsak kifejezést nyer a történetalkotás 
és -mondás világértési és létforma-tapasztalatokat reprezentáló szerepe, a 
világ megismerhetőségének történetszerű meghatározottsága ajelölt prózán 
belül. Az asztaltársaságban elhangzó történetről mint a kiválasztott korszak/ 
világ/valóságszelet utánképzésének implicit eljárásáról akkor beszélünk, 
amikor a regény első személyű elbeszélője az asztaltársaság szemlélődő tag
jaként beszéli el az ott hallott/látott/megélt történetet. Ez utóbbinak reprezen
táns példája^ sipsirica (1902) című Mikszáth-regény, amelynek elbeszélője 
a Fehér Páva egyik törzsasztala kilétét fel nem fedő tagja; maga is részese a 
történetnek, amelynek szereplői is a nevezett kocsma törzsvendégei. Az asz
taltársaságban elhangzó történet regényképző szerepére közvetlen utalás tör
ténik többek között a Beszterce ostroma (1894) első bekezdéseiben, amelyben 
Mikszáth saját asztaltársaságát és tagjait nevezi meg a regénytörténet forrá
saként. Ez utóbbiról 1899-ben István-szoba címen tárcát is ír a Vasárnapi 
Újságba, amelyet később több változatban, különböző formában is megjelen
tet.3 1904-es újraközléséhez4 pl. rohicsi tartózkodása során végezte el a javí
tásokat, s innen küldte el a lap szerkesztőjének „kijavítva”.5

2 „Valamikor (tíz év előtt) úgy írtam az elbeszéléseket, hogy két-három témából tákoltam össze 
egyet; az egyik szüzsémet, mert rövid volt, hozzáragasztottam egy másikhoz s a kettőből 
mégiscsak kitelt egy jókora történet.
Mire megvénül az ember, kifogy a leleményességből. Most már csak egy témám van, s két 
elbeszélést akarok belőle írni.
És a múzsa segítségével meg is lesz. Sőt anélkül is. Mert a múzsa is kivénült dáma már; aki a 
világot uralta egykor, most mindössze egy apró pipere-üzletet tart; hajdan költőket inspirált, 
ma, a csinált virágok korszakában, legföllebb a toalettet teheti hangulatossá. A háztartása is 
más volt azelőtt; szép szobalányát, a Fantáziát, elbocsátotta szolgálatából s helyett egy szurtos, 
mogorva mindenest tart: a Megfigyelést.” (MIKSZÁTH 1973: 7)

3 I. Pesti Hírlap, 1899. dec. 24., 26., 27., a tárcarovatban, teljes névjelzéssel, az alábbi részletezés 
szerint: 1) dec. 24., 2-4. o., 1-22. bekezdés („...cápa ugrik ki belőle.”); 2) dec. 26., 1-2. o., 23-48. 
bek. (a * jelig); 3) dec. 27., 1-4. o., végig. Il/a. Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim. Az Újság 
ajándéka előfizetőinek Budapest, 1904. Athenaeum, 65-74. o. Az én kortársaim. /. köt., MKm 
32, Budapest, 1907. Révai, 198-223. o. III. Jk  20. Az én kortársaim. 171-191.1. A főszöveg a Il/b 
variánson alapul, mert a 15. bekezdés betoldása, valamint a Taine —► Carlyle változtatás a 40. 
bek.-ben tudatos szerzői beavatkozást sejtet. (MIKSZÁTH 2009: Jegyzetek. Elektronikus kiadás.)

4 Vö. 3.
5 MK -  NAGY MIKLÓSNAK. [Rohics, 1904. augusztus 21.] „Kedves Miklós! Itt küldöm az 

»István szobát« kijavítva. Az »Ószeresek«'-kel nem lehet egyazon cikkben írni róla -  az abszurdum 
lenne. Hanem majd megírom az »Ószereseket« külön cikkben ha hazajövök, de itt tájékozatlan 
vagyok a határnapokra nézve, s némely adat is kell. A két életrajzból »Madarászt« vállalom. 
Szeptember 10-én hazaérek.
Addig is üdülést és jóegészséget kíván
Rohits, aug. 21. 1904. igaz barátod

Kálmán
A szétbontott »Krónikák« bevezetése igen jó” (MIKSZÁTH 1961: 129).
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Az asztaltársaság körében elhangzó történetet Eisemann György (EISE- 
MANN 1998: 67-85) nyelvként működő anekdotának tekinti. Az ilyen érte
lemben felfogott anekdota fabulátora „alig több és más, mint egy dallamnak 
újabb harmonizálását-feldolgozását nyújtó közvetítője-előadója, az ismert 
vagy ismerős elemekkel-elvárásokkal tűzdelt téma variálója, akit e szitu- 
áltság („kognitív kontextus”) bensőségesen fűz össze hallgatójával. Az infor- 
mációkat-epizódokat együttesen rendezik össze s helyezik el ugyanazon a 
(szub)kulturális horizonton. Az anekdota elbeszélője így az odaértett olvasó
val szinte közös nézőpontot képvisel” (EISEMANN 1998: 67).

Az asztaltársaságok belső (vagy másik) „nyelvként” létező anekdotikus 
beszédmódja működteti mind a Beszterce ostroma, mind A sipsirica világát 
úgy, hogy ezekben a kisregényekben az asztaltársaság -  mint a nyelvteremtés 
helye -  manifesztatív módon jelen is van. Az előbbi regény zsolnai epizód
jában megjelenő asztaltársaság implicite -  Pongrácz István alakjának és sze
mélyiségének (,,bolond”-e?) jellemzése folytán: „a saját nyelvén” kell beszélni 
vele -  az „utánképzett” világot, a történet aktuális jelenét is minősíti: kiemeli 
egy „másik nyelv” létezését és meghatározó szerepét az adott világbéli kon
textusban. „És a Mikszáth-prózában nemritkán a tébolyultnak tűnő különc 
segítségével tör be ez a történet: egy másik értelmező fókusz jelenléte. A 
másik nyelv a Beszterce ostromában szintén éppen a történelem nyelve; az 
évszázadokkal korábbi állapotoké, melynek segítségével párbeszédbe lehet 
elegyedni Pongrácz gróffal s melynek alkalmazása megint csak a színészi 
produkció, az imitálás, álcázás révén lehetséges. [ ] A történeti színjáték tehát 
azzal, hogy jelenként inszcenálja a múltat, belépteti a »történelmi« nyelvezetet 
az anekdotikus analógiák sorába, már maga is szupplementumként kezelhető. 
Miáltal a történelemről beszélő jelen idő nem a korábbi stádium fenntartásának 
lehetőségét mutatja, nem a hagyomány mechanikus-lineáris továbbvitelét 
vizionálja, hanem önnön aktuális horizontjába illeszti a múlt-reflexió minden 
elemét” (EISEMANN 1998: 76-77).

A sipsirica narrátora (akiről tudjuk, hogy az asztaltársaság tagja) is ref
lektál erre a különállóként létező, csak a bennfentesek (itt a Fehér Páva 
törzsvendégei) által értelmezhető nyelvre, annak jelentéseire. „Fesztelen, 
családias hang honolt a »Pává«-ban. A törzsvendégek mintegy hozzátartoztak 
a családhoz és beleszóltak a házi ügyekbe is. Szinte érezték, hogy a sipsiricát 
férjhez kell adni egy napon. Bizony nagy gondunk lesz, gyerekek!” -  into- 
nálja magát a regényt működtető központi anekdotát az elbeszélő, anélkül, hogy 
ennek a „gond”-nak a részleteit feltárná. Szükségtelen, hiszen a törzsvendé
gek valamennyien már „belül vannak” a szituáción, miként a zsolnaiak is 
belemennek a nedeci várúr generálta történelmi színjátékba. Ez a világalkotó
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„másik nyelv” jól működik, miként szimbóluma (Kafka előtt több évtized
del!), a várkastély külön világa is fenntartható mindaddig, amíg be nem lép 
ebbe a világba (nem véletlen, hogy A kastély kapuja átléphetetetlen mezsgye!) 
egy, a nyelvét nem ismerő kívülálló elem vagy személy: az olvasmányként 
megküldött Don Quijote iróniája, Trnovszky Apolka manipulációktól mentes 
beszédmódja, A sipsiricábán Druzsba tanár úr eszményekbe vetett hite, A 
kastélyban, a fölmérő racionális világértése. A várkastély és az asztaltársaság 
mindhárom esetben zárt hatalmi struktúra is; világuk hamis és becstelen, 
hiszen a valós eszményektől eltérő minőségeket neveznek meg és emelnek 
fel az érték kategóriájába: a hazugságot és a színjátékot. Ezért hat kijózanító 
tükörként Pongrácz István számára a Don Quijote világa, hiszen Cervantes 
ironikus nyelve leleplezi környezete nyelvének hazugságait. Hasonló dolog 
történik Druzsba tanár úrral -  A sipsiricát Mikszáth több monográfusa 
(EISEMANN 1998: FÁBRI 1998) is a Beszterce ostroma párjának nevezi: 
„A Beszterce ostromában tehát egy olyan nyelv is létrejön -  a történelem 
színjátéki megrendezése-fikcionalitása révén -, melyben a különc elbeszél
hető, megérthető lesz. Amelyben Pongrácz István »őrülete« normalizálódik, 
a külső legitimációhoz képest elhelyeződik. Ehhez persze az általa képviselt 
történelmi narratíva megjelenítésére van szükség. Maga a grófi kastély pedig 
e történelmi idősík legfontosabb színtere, szigete. De ha visszájára fordul a 
dolog, s maga a »kastély« válik a történelmi értékek tagadásává, a különc 
pedig »kívül reked« a szigeten, s éppen a külső legitimitás közegébe kény
szerítve keresi értékeit, akkor lénye végleg izolálódik mindentől. Elhelyez
hetetlen, érthetetlen és viszonyíthatatlan marad: alakja körül felrémlik az 
abszurditás, az elbeszélhetetlen világtapasztalat perspektívája. [...] Az egyik 
különc, Pongrácz gróf még megszabadult ettől a veszélytől, a másik különc, 
Druzsba tanár viszont már nem menekülhetett. A sipsiricá (1902) című kis
regény főszereplője immár nem lakója, hanem látogatója annak a kastélynak, 
melyben nem a múlt értékrendje, hanem maga a névtelen (megragadhatatlan) 
hatalom vert tanyát” (EISEMANN 1998: 81-82).

A Fehér Páva világa ugyancsak zárt világ, erre utal többek között narrá
tora (a regény elbeszélője) is, amikor arról szól, hogy a „budai kocsmák [...] 
páratlanok a maguk nemében -  de csak addig, míg a pestiek föl nem fedezték. 
Ha a pesti közönség ráveti magát valamelyikre, legott beleüt a civilizáció isten
nyila” (MIKSZÁTH 1973: 251). Vagyis a pesti közönség a tradicionális érték
rend és magatartás helyett az új orientációkhoz igazodik, nem a budai kocsmák 
törzsvendégeinek nyelvét beszéli. E zárt -  bizonyos értelemben hatalmi struk
túraként megnyilatkozó -  világ és nyelv védelmét jelenti a kocsma tulajdonos
nőjének fölényes viselkedése, amellyel a nem törzsvendégek iránt viseltetik:
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„[...] igen nehéz volt valódi törzsvendégekké válnunk, dacára, hogy már 
hónapokig jártunk oda.

Egy alkalommal panaszkodtunk Jahodovskának, hogy nincs rendes aszta
lunk, hol ide, hol oda kell ülnünk, néha pedig éppenséggel nincs semmi hely.

Hja, a törzsvendégek az elsők -  mondá vállat vonva.
Ej, hisz mi is azok vagyunk, mindennap itt lát bennünket.
A többiek már évek óta ide járnak.
Tehát nem kapunk rendes asztalt?
Várjanak az urak, míg üresedik -  szólt közömbösen.
Hiszen mióta várunk már. De a vendégei sehogy se akarnak kimaradni.
Jahodovska kevélyen emelte fel fejét, s fennhéjázó mosoly jelent meg ajkán.
-  Az én vendégeim nem szoktak kimaradni, ő k  csak meghalnak. És 

mondhatom (de ezt sajátságos gőggel tette hozzá), többnyire gutaütésben” 
(MIKSZÁTH 1973: 214).

A sipsirica referenciális tartalmaihoz tartozik Balázs Sándor (1830-1887) 
író említése, aki a Fehér Pávát fedezte fel Budán, azaz Rácvárosban asztal- 
társasága tagjai számára. „A megboldogult Balázs Sándor talált rá, kit má
sodik Dickensnek neveztek a maga idejében, de inkább nevezhettek volna 
»Második Budá«-nak, mert majdnem úgy ismerte Budát, mintha ő építette 
volna.

Egy napon így szólt hozzánk:
-  Esküdjetek meg, hogy senkinek se szóltok. Még az édesapátoknak se. 

Egy új kocsmát találtam. Micsoda rostélyosok, barátom. Megfoghatatlan az, 
miért jobbak a rostélyosok a Duna másik partján. Ki fejti azt nekem meg?

(Mindig az ilyen epikuri problémákon törte a fejét.)” (MIKSZÁTH 1973: 
252).

Mikszáth 1887-ben -  parafrazálva Balázs Sándor színművét6 -  ,^4z égben” 
című cikkében7 emlékezett meg meleg hangon a -  19. század közepe táján 
megszokott érzelmes novellái történethez méltó -  tragikus körülmények 
között (kislánya sírjára borulva mérget ivott) elhunyt írótársáról. Cikkében 
nemcsak a Dickens-párhuzamot, hanem a Thackeray-analógiát is megemlíti 
Balázs írásművészete kapcsán, és kiemeli az asztaltársaság szerepét a korabeli 
irodalmi közéletben: „Pedig nem lehetne mondani, hogy improduktív volt. 
Eleget írt s ezek közt érdemes, sőt maradandó becsű dolgokat. Az »Égben« 
című darabja még soká marad a játékrenden, a »Strike« részeges takácsa a

* Lásd róla: Szinnyei József 1891. Magyar írók élete és munkái /. Budapest, Homyánszky
7 Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok III. mek.oszk.hu/00900/00902/html/08.htm, Letöltve: 

2013.07.30.
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legzseniálisabb népszínműi alakunk, novellái közt egypár az ő költői felfo
gásának, meleg szívének s egészséges humorának becses alkotása. Mint írónak 
csak az az egy baja, hogy túlságosan utánozta Dickenst és Thackeray-t.

Társaságban vidám poharazás közt nem volt párja. Ővele vacsoráim feje
delmi mulatság volt. Ötlet ötletet ért. Játszi elméje szikrázott és pattogtatta 
az élmésségeket. Többnyire a szeretetreméltó naivság köntösében űzte bohókás 
pajzánkodásait papucshősnek, együgyűnek, fösvénynek és tőkepénzesnek 
játszva magát. Ezek voltak a kedvenc témái” (MIKSZÁTH é. n.: Elektronikus 
kiadás).

Referenciális mozzanatnak számítanak emellett a narrátor által megneve
zett kiskocsmák és vendéglők is a regényben; a modem elektronika nyújtotta 
lehetőségek révén könnyen találhatni adatot8 a Diófa, a Márványmenyasz- 
szony, a Politischer greizler és a Fehér Páva létezésére vonatkozóan is. A 
Márványmenyasszony9 1793-tól működik és ma is várja vendégeit az I. 
kerületben, vagyis pontosan ott, ahova Mikszáth is helyezte regényében. A 
kollektív emlékezet Politikus Krájzler néven fenntartotta a másik vendéglő 
emlékét is, noha (a Mikszáthra történő hivatkozásokon kívül) arra nem talál
tam adatot, hogy ezt a vendéglőt „Libanon”-nak is nevezték, „mert mindig 
volt libapecsenye az étlapon” (MIKSZÁTH 1972: 252). Ahhoz is kiterjedt 
névtani kutatásokra lenne szükségünk, hogy kiderítsük, a Mikszáth által 
„greizler”-nek mondott, az emlékezet által „Krájzler”-ként fenntartott szó mit 
jelent és mire utal: azonos-e a „kiskereskedő, szatócs” jelentéssel bíró német 
„der Greißler” szóval, vagy egészen konkrét névazonosságot jelöl. Még a 
viszonylag közkeletű Diófa névvel felruházott vendéglő kapcsán is felmerül
nek hitelesnek tűnő mozzanatok: a Tabánban ma is működik egy Vén Diófa 
nevű nagy múltú kisvendéglő, amelyet a Mikszáth-regényben szereplő Dió
fával azonosítanak.

A Fehér Páva vendéglő ma Budapesten 170 éves múlttal dicsekedhet. De 
nem a Rácvárosban, hanem Pesten, a IX. kerületben, az Üllői út 7. alatt ta
lálható. Honlapján10 olvasható, hogy igen megbecsült vendége volt Arany 
János (aki lakott is a fogadóban) és Szász Károly. Mikszáth Kálmánt nem 
említik. Vagy mert nem tudnak a regénybeli történetről, vagy mert kompro
mittálónak tartják azt -  esetleg épp a helyszín (Tabán a Palotanegyed he
lyett!) mássága miatt. A név különlegessége és ritkasága, de a feltételezhető 
cégvédelmi okok miatt sem tartjuk valószínűnek, hogy két Fehér Pávához

* taban-galeria.blogspot.com/2011/01/zorad-erno.htmlf
9 http://www.marvanymenyasszony.hu
10 www.etterem.hu/4669

http://www.marvanymenyasszony.hu
http://www.etterem.hu/4669
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címzett vendéglő létezett volna Budapesten. A mi feltételezésünk az, hogy 
az író szándékosan „tévedett” a lokációt illetően -  miként a Noszty fiú  esete 
Tóth Marival sem Ómoravicán" játszódik -  noha ott esett meg a híres re
gényképző anekdota hanem (a nem létező) Bontó vármegyében. Nagy 
Miklósnak, a Vasárnapi Újság szerkesztőjének írt, sokat idézett levelében 
-  melyben a Beszterce ostroma főhőse, Pongrácz István gróf alakja hiteles
ségét kétségbe vonó olvasói reakciókra válaszol -  nem kis iróniával mondja, 
miszerint Wibra György ügyvéd neve sincs rajta az ügyvédi kamara egyetlen 
listáján sem, sőt, a Szent Péter esernyője színhelye, Glogova sincs a helynév
tárakban, a regény mégsem „aljas koholmány” (MIKSZÁTH 1961: 58).

AZ ISTVÁN-SZOBA CÍMŰ MIKSZÁTH-TÁRCA 
IRODALMI ÉS KÖZÉLETI REFERENCIÁI

A Beszterce ostromával kapcsolatban Mikszáth Kálmán nem hagy kétsé
get afelől, hol és kitől hallotta a regény alapjául szolgáló történetet: a mű 
bevezető fejezetében konkrétan leírja körülményeit. „Esztendők sora óta 
együtt szoktam vacsorálni az István főherceg vendéglőben az én igen t. ba
rátommal, gróf Pongrácz Károly képviselővel és tábornokkal. A hosszú téli 
estéken sokszor csak ketten ülünk a szokott asztalnál, lenge fátyol alatt, amely 
szivarjaink füstjéből szövődik, s ha már kifogyott az aktuális beszélgetési 
anyag, szívesen csúszunk kijjebb a jelentől, az élményekben, színekben duz
zadó múlt felé. Egymást ilyenkor szinte nem is látjuk, hanem csak a múltat.

Sok, sok év alatt egyszer is, másszor is fölemlegette Pongrácz István 
grófot, az ő vitézi cselekedeteit, hadjáratát, egész excentrikus lényét. Rokonok 
jöttek az asztalhoz; azok ismét új meg új vonást fedtek fel előttem Pongrácz 
Istvánról. Egy napon rájöttem, hogy a megboldogult gróffal magam is talál
koztam volt egy ízbén, láttam szemtől szembe és beszéltem vele. Most már 
érdekelni kezdett az alak, a megírás szempontjából. Kérdezősködtem utána, 
fürkésztem lelkének rugóit; akik őt közelebbről ismerték, mind azt mondták:

-  István grófnak volt esze, de nem sok, ambíciója is. volt, de sok; szerepelni 
akart mindenáron, de látta, hogy mint okos ember nem szerepelhet, megpró
bálta tehát mint bolond ember” (MIKSZÁTH 1974: 7).

Az anekdota elhangzásának színhelye tehát az István főherceg vendéglő
ben vacsorázó és anekdotázó asztaltársaság, fabulátora gróf Pongrácz Károly 
képviselő és tábornok, főszereplője pedig a mesélő rokona, a megboldogult

" Lásd: PÉNOVÁTZ 2010 
PARTI Andrea: A Szemzőfiú esete Ungár Piroskával. Dokumentumfilm. 2008
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Pongrácz István gróf, a különc „bolond ember” (MIKSZÁTH 1974: 7). Amel
lett, hogy ebben a leírásban is történik utalás István gróf excentrikus lényére 
(világa „más nyelvű” meghatározottságára: „Nálunk a buták és okos emberek 
egyaránt akarnak szerepelni. Roppant konkurrencia van. István gróf a hala
sabb térre vetette magát; beállott bolondnak. S itt gyönyörűen hagyták nagyra 
nőni, nem előlgetett senkinek.” [MIKSZÁTH 1974: 7]), nagyon lényeges sze
repet kap benne a múlt horizontként (másik nyelvként) való értelmezése: az 
elbeszélés jelen idejében „élményekben, színekben gazdag múlt”-ba, „kijjebb 
a jelentől” vezet át a fabulátor prezentálta anekdota, míg a történet aktuális 
idejében a „mélységes tó” metaforájával fejeződik ki a múlt másságának vál
ságmodelláló ereje: „Olyan ez a családi történelem, mint egy mélységes tó. 
Aki belenéz, aki belemereng, ha nincs erős feje, megszédül. És István gróf
nak nem volt erős feje, és nagyon mélyen belenézett...” (MIKSZÁTH 1974: 
7). A történet „félmúlt” jellegére vonatkozik ugyanakkor Mikszáth több, a 
Bevezetésben közölt megjegyzése is, miszerint „maga is találkozott” a gróffal, 
illetve engedélyt kért a család tagjaitól a történet megírására, mivel „a történet 
igen friss, hőse nem por, még csak az első álmát alussza a varini sírboltban; 
még el sem száradtak a koszorúk, amikkel a koporsót befedték a temetés 
napján” (MIKSZÁTH 1974: 7).

Schöpflin Aladár Mikszáth-monográfiájában ugyancsak kiemeli a történet 
anekdotikus mivoltát, amelynek alaptörténete a „vendéglői fehér asztalnál” 
(SCHÖPFLIN é. n.: 96) hangzott el. Schöpflin a mű valóságból átvett szere
pei (referenciális mozzanatai) körébe sorolja magát az elsődleges fabulátor, 
Pongrácz Károly gróf alakját is. „A meg nem nevezett katonai parancsnok, 
aki a Beszterce elleni hadjárat meghiúsítására szolgáló bohózatos cselszö- 
vényt kieszeli, nyilván maga Pongrácz Károly gróf, -  éppen ezért nem nevezi 
néven az író. Az ő személyének bevonása a történetbe is írói fogás, a hitelt 
erősíti meg” (SCHÖPFLIN é. n.: 97). A Vasárnapi Újságba., Nagy Miklós 
szerkesztőnek írt nyílt levelében, amellyel Mikszáth a Beszterce ostroma 
valóságreferenciáit kétségbe vonó vagy másként láttató olvasói levelekre 
reflektál, ugyancsak említésre kerül a vacsoraasztal az „Istvánban”, mint az 
elbeszélések/anekdoták elhangzásának fő helyszíne, és meglehetősen konkrét 
utalás történik a regényben szereplő budetini honvédparancsnok és Pongrácz 
Károly gróf azonosságára vonatkozóan: „Ami mármost a mesét illeti -  abból 
teljesen igaz, hogy Pongrácz Zsolnán 600 forintért egy kötéltáncosnét vett, 
azt házához vitte, s midőn egy idő után onnan megszökött valami fiatal em
berrel és Besztercére menekült, István utána ment, de a vasúton oly különös 
zagyva dolgokat beszélt egy szintén Besztercebányára utazó úrnak, mutatván 
a helyet a kupé ablakából, ahol a jövendő kor legnagyobb háborúja fog
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megvívatni, hogy az idegen utas, kivel egy vendéglőbe szálltak, figyelmeztette 
a vendéglőst a vele jött úrra, mint őrültre, »Jó lesz egy kicsit vigyázni rá«.

István gróffal most már furcsán kezdtek bánni a pincérek, amit ő észre
vett, s valóságosan rabiátus lett Erre a rendőrséghez fordultak, amely letartóz
tatta a grófot, mint őrültet. Csak nagy üggyel bajjal bírta kiszabadítani más
nap az ottani honvédparancsnok, gróf Pongrácz Károly, a mostani képviselő” 
(MIKSZÁTH 1961: 59-60. 202. sz. lev.).

A Beszterce ostromától szóló Pongrácz-anekdota minden bizonnyal a leg
jelentősebb és a legérdekesebb, de nem az egyetlen, az István főherceg Szál
loda asztaltársasága körében elhangzott, s Mikszáth Kálmán prózaírásában 
tért nyert irodalmi és közéleti anekdota. Az István-szoba jelentőségére mutat, 
hogy az író 1899-ben tárca formájában is megírta történetét, amelyet 1909-ig 
még legalább négyszer12 megjelentetett. Az általa Miszáth-szobának nevezett 
István-szoba történetét visszaemlékezéseiben Mikszáth Kálmánná Mauks 
Ilona (MIKSZÁTH Kné [2002]) is külön fejezetben tárgyalja. Műve -  miként 
az évszámjelzet nélkül napvilágot látott kiadáshoz fűzött előszavában Praz- 
novszky Mihály (PRAZNOVSZKY [2002]) utal rá -  nem lehet hivatkozási 
alap, mivel a memoár személyes, emlékező hangvétele ellentmond a tények 
objektivitásának, másrészt pedig -  feltételezhetően -  Mikszáth első monográ- 
fusa és a Visszaemlékezések első kiadásának szöveggondozója, Rubinyi 
Mózes (esetleg Beöthy Zsolt, a Függelékben közölt esszé írója) „segített” 
neki. Mert „Mikszáth leveleiből is tudjuk, hogy hitvese nem tartozott a ki
emelkedő magyar helyesirók és stiliszták közé...” (PRAZNOVSZKY [2002]: 
6). Legyen akár igaz a külső beavatkozás ténye, legyen csak egy klisé, ame
lyet az „írófeleség” hálátlan szerepe indukált Mauks Ilona életében (mi több, 
Mikszáth idézett vélekedése is a befutott író „fölülnézetére” enged következ
tetni!), visszaemlékezéseinek (életrajzi regényének?) vonatkozó fejezete -  
még ha át is meséli a Mikszáth-tárca egyes részleteit -  tartalmaz számunkra 
mintájához képest némi többletet: fontos adatokat közöl arra vonatkozóan, 
hogy az asztaltársaság tagjai közül kik, mely Mikszáth-elbeszélések alaptör
ténetét szolgáltatták, vagy szolgáltathatták. Ezek szerint „Bernáth Dezső 
[hozta] Buttler gróf regényes szerelmének történetét. Erdélyi urak beszélték 
a Mindenki lépik egyet egyik témáját, báró Rosner Ervin hozta a Farkas a 
Verhovinán tárgyát, bácskai képviselők A mi örökös barátunk, A kladovai 
menyecske, Grisics hitelbe vett bort című elbeszélések motívumait. Farkas 
László orvos praxisából sok színes történetet hozott magával ide, így a Zöld 
légy és a mókus meséjét meg a Filí történetét” (MIKSZÁTH Kné [2002]: 242).

,s Vö. 3.
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AZ ISTVÁN-SZOBA DÉLVIDÉKI REFERENCIÁI

A Buttler-történetet Mikszáth Kálmán tehát Bernáth Dezső (1841-1901) 
képviselőtársától és az István-szoba asztaltársaságának tagjától hallotta, aki 
a Különös házasságban (1900) Buttler János (1773-1845) sárospataki diák
társaként szereplő Bernáth Zsigmond (1790-1882), Ung vármegye főispánja, 
országgyűlési képviselő és korelnök fia volt. Szinte biztos, hogy róla mondja 
a regény első bekezdésében a krónikaíró szerepében megszólaló elbeszélő, 
hogy „[...] krónika után írom ezeket a dolgokat [...], aki naplójában főijegyezte 
e történetkét, sose szokott hazudni másoknak se. Hát még saját magának 
minek hazudott volna. Igaz hát minden sor. Miért rontsam én el nem igazra?” 
(MIKSZÁTH 1972: 5). Pedig egyáltalán nem igaz, sőt hamis az alaptörténet. 
Az elmúlt több mint egy évszázad során létrejött kutatások (DR. DÓRY 1931: 
KUNKIN 1995; PÁSZTOR [1999]) alapján ma már tudjuk, hogy a Bernáth 
Dezső közvetítette történet alapja az emlékezet fenntartotta história, az oral 
history, a mendemonda. A(z) -  poétikai értelemben másként zseniális -  
irányregény központi anekdotáját életre hívó események a Mikszáth képvi
selőségének idejére eső, a polgári házasság bevezetéséről (1894) szóló 
országgyűlési viták voltak. Az 1810-es évekre helyezett történet utánképzett 
világa, korhangulata, a jogi és erkölcsi visszásságairól megalkotott képe 
mind-mind hiteles, és a 19. század végén is megszólító igényű kérdéseket vet 
fel. Csak épp az alaptörténet és kulcsfiguráinak megalkotásában lett a regény 
-  nem is forrásaitól, miként Eisemann fogalmaz - , hanem a valóstól „mesz- 
szire szakadó” (EISEMANN 1998: 168). Pásztor Emil (PÁSZTOR [1999]: 
Elektronikus kiadás) és Bakos András (BAKOS é. n.: Elektronikus kiadás) 
is kiemeli: kizárt, hogy akár Bernáth Zsigmond, akár Bernáth Dezső hazud
ni akart volna, csak az emlékezet fenntartotta anekdota variábilis mivoltáról, 
a tényszerűséget mellőző fikció szerepéről van itt szó. Pásztor (PÁSZTOR 
[1999]) felhívja a figyelmet idézett tanulmányában, miszerint az élete kilen
cedik évtizedében járó, a Buttler család iránt elfogult Bernáth Zsigmond adta 
közre, majd fia két évtized múltán adta tovább a történetet Mikszáthnak -  az 
emlékezet képlékeny természetének tehát több évtized állt rendelkezésére 
átformálni a történetet. Természetesen a magyar regényirodalomban van szá
mos ehhez hasonló példa: a Kemény Zsigmond özvegy és leánya (1855-1857) 
című regényének alapjául szolgáló Szalárdy-krónikában (1662) szó sincs vég
zetdrámáról, fatális véletlenekről és hősszerelmes Mikes Jánosról -  a Mikes 
fivérek közönséges martalócok, Tarnóczynénak pedig igaza van a leányrab
lást illetően. Csakhogy a regény központi cselekményének ideje (a szentléleki 
leányrablás éve 1634) és elbeszélésének aktuális ideje között több mint két
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évszázadnyi távlat húzódik, a Mikszáth-regényben elbeszélt anekdota viszont 
csak „félmúlt”, a néven nevezett családok tagjai és leszármazottai (miként 
Bernáth Dezső is) Mikszáth kortársai. Nem sokkal a regény megjelenését 
követően -  Schöpflin szerint -  „két öregúr látogatott el a Vasárnapi Újság 
szerkesztőségébe, egy nyugalmazott kúriai bíró és egy ugyancsak nyugal
mazott ezredes. Elmondták, hogy nekik nagynénjük volt a regényben szerep
lő Dőry-leány s most meg akarják védeni elhalt nagynénjük emlékét. Átadtak 
egy perirat-szerű memorandumot, amelyben bírósági akták és egyéb okiratok 
alapján cáfolták, amit a regényben Mikszáth elmondott. Ennek a cáfoló irat
nak a kivonata meg is jelent a Vasárnapi Újságban. Mikszáth kedvetlenül 
vette a dolgot, de nem tiltakozott az ellen, hogy kiadják a lapban, melynek 
fómunkatársa volt” (SCHÖPFLIN é. n.: 113).

A viszonylag újabb Mikszáth-kutatások közé tartozik Kunkin Zsuzsan
nának a Különös házasság délvidéki vonatkozásait tárgyaló tanulmánya 
(KUNKIN 1995), amelyben -  levéltári források, levelek és periratok révén 
-  ugyancsak bizonyosságot nyer, miszerint a regényben elmondott történet
nek az ellenkezője igaz: Buttler gróf könnyelmű, csélcsap ember volt, aki -  
hogy könnyelműen megkötött, megromlott, gyermektelen házasságától és 
a csanádi szentszék által megítélt tartásdíj fizetési kötelezettsége alól meg-, 
illetve felszabaduljon -  kitalálta kényszerházasságának ezt a rágalmazáson 
és megvesztegetéseken alapuló történetét; Döry Katalin (a regényben Dőry 
Mária) volt az igazi áldozat.

Kunkin Zsuzsanna kutatásainak számunkra, azaz vizsgált tárgyunk 
szempontjából van egy igen fontos hozadéka: dokumentumokkal igazolja, 
hogy á Buttler-történet egyes eseményei a család Torontál vármegyei, azaz 
párdányi (ma Međa helység) birtokain játszódnak, azaz térbeli referenciákat 
jelölnek a regényben.

A Különös házasságban elbeszélt történet ekképp sohasem történt meg, 
vagy nem úgy történt. De az utánképzett korszakban megtörténhetett/vagy 
megtörténhetett volna. Történetileg tehát hiteles. Érdekes mozzanat, hogy 
Mikszáthnak, aki a Beszterce ostroma megírásakor engedélyt kért Pongrácz 
Károly gróftól, hogy a nedeci várurat néven nevezhesse, most nem voltak 
ilyen fenntartásai -  az István-szoba miliője és nyelve legitimálta számára a 
hallott történetet. (A Noszty-regényben megváltoztatta -  az akkor már nem 
asztaltársaságban, hanem hírlapi tudósítás révén megismert -  leányszöktetés 
szereplőinek nevét. Az Ungár család mégis perrel fenyegette.)

Mikszáth Kálmánné -  miként ez említést nyert -  megírta az István-szoba 
története általa ismert verzióját. Ebben három olyan elbeszélést említ, amely
nek alaptörténetét Mikszáth az asztaltársaság bácskai tagjaitól h»!W:a
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Mauks Ilona -  feltehetően Mikszáth tárcája nyomán -  felsorolja az Ist- 
ván-szoba törzsvendégeit is. Ezek között egyetlen bácskai képviselő sincs. 
Van viszont közöttük három bizonyíthatóan bánáti: Pap Géza (1864-1934), 
Dániel Ernő (1843-1923) (mindketten Kiss Ernő aradi vértanú leszármazot
tai) és Tallián Béla (1851-1921). Szily Pongrácról nem találtunk megbízható 
adatot, csak valószínűsíthető torontáli származása. Németh Ferenc vonatkozó 
kutatásaiból tudjuk, hogy Mikszáth Kálmán legalább egyszer járt Bánátban. 
1894. november 14-én báró Feilitzsch Bertoldnak, a becskereki olvasókör 
elnökének a meghívására érkezett Nagybecskerekre, ahol nagy sikerű felol
vasóesten vett részt (NÉMETH 1997). „Másnap -  olvashatjuk Németh tanul
mányában -, november 15-én Mikszáth Elemérre utazott, ahol Papp13 Géza 
országgyűlési képviselő látta vendégül ebéden. A pazar lakomán a megye 
elöljárói mellett többek között ott volt az elmaradhatatlan Lauka Gusztáv 
»koszorús költő« is. A jó hangulat, több felköszöntő közepette a késő délutá
nig tartott, amikor is Mikszáth visszautazott Budapestre. Más bánáti látoga
tásáról nem tudunk. Pedig azért voltak meghívásai! 1904. szeptember 23-án 
kelt levelében például Dániel Ernő (bánáti földbirtokos, képviselő, majd ke
reskedelmi miniszter) szívélyesen hívja, és egy korábban adott ígéretére em
lékeztetve Nagy Gájra várja vadászatra Mikszáthot” (NÉMETH 1997: 555).14 
A Mauks Ilona által felsorolt három délvidéki témájú mű A mi örökös bará
tunk (1898), A kladovai menyecske (1901) és a Grisics hitelbe vett bort (1900) 
című elbeszélések egyike sem Bácskában, hanem az Al-Duna környékén, 
illetve-.4 mi örökös barátunk -  Dél-Bánátban játszódik. Az utóbbi elbeszé
lésben felbukkanó toponimák között van Versec. Az elbeszélés azzal kezdődik, 
hogy az elbeszélő és társasága egy délvidéki kisvárosban száll le a vonatról, 
és a Fehér Róka vendégfogadóban száll meg éjszakára. Ennek a szállónak az 
éttermében hangzik el a történetalkotó anekdota. Nem tudjuk, hogy volt-e 
valamely délvidéki kisvárosnak a 19. század végén ilyen nevű vendégfogadója, 
de következtethetünk arra, hogy -  ha nem épp Versec („versed kasszírnő” 
említődik a történetben), akkor Fehértemplom lehet a történet színtere. Az 
elmondott tények alapján joggal feltételezhetjük, hogy az adott elbeszélések 
és anekdoták fabulátorai nem bácskai, hanem a megnevezett bánsági képvi
selők és miniszterek voltak az István-szoba asztaltársaságának törzstagjai.

13 Mikszáth Kálmán tárcájában „Pap”, Németh Ferenc tanulmányában „Papp” a toronáli képviselő 
és miniszter családnevének írásmódja.

14 Németh Ferenc tanulmányában teljes egészében közli Dániel Ernő levelének szövegét is. Forrása: 
MIKSZÁTH 1961: 130. 265. sz. lev. Lásd még Uő 2005. Mikszáth Kálmán és Nagybecskerek. 
= Tanulmányok, 38: 175-185.
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Mikszáth Kálmán István-szoba című tárcája, amelyet pártja, a Szabadelvű 
Párt hanyatlásának idején vetett papírra, majd bukását követően, emlékezésül 
többször is megjelentetett (e célt szolgálta az 1904-es rohicsi átdolgozás is,s) 
-  valójában anekdotafüzér, amelyeknek központi alakja Szilágyi Dezső16 
(Í840-1901) igazságügy-miniszter (1889-1895), összekötő motívuma pedig 
az elmúlás, a halál egyfajta „rezignált” anekdotában elbeszélt változata: az 
asztaltársaság tagjai haláluk előtt „apró legyeket” látnak röpdösni a szemük előtt, 
kivéve Horváth Gyulát: „ő nem látta a legyeket -  mert belül voltak. Az agy vele
jébe lopták be magokat, ott röpködtek, bongtak, mind fölették. Mily nemes, 
finom agyszerkezet volt, mily isteni mű. De hát a legyek, a legyek. Hiszen azok 
is éppen a mézre mennek” (MIKSZÁTH 2009: Elektronikus kiadás).

Áz István-szoba asztaltársaságának a története Szilágyi Dezső alakja és 
településpolitikája révén -  közvetve -  tárgyi referenciális értelemben kötődik 
térségünk, a mai Vajdaság településtörténetéhez: az 1892-től, az alapkő leté
telétől több szakaszban betelepített Apatin telep, majd Újfalu 1903-től viseli 
a néhai miniszter nevét: Szilágyi.17 A falu templomkertjében felállított 
mellszobor őrzi névadójának emlékét.

Kiadások

MIKSZÁTH Kálmán 1972. Különös házasság. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 
MIKSZÁTH Kálmán 1973. Galamb a kalitkában. Páva a varjúval. A szelistyei asszonyok. A 

sipsirica. Akii Miklós cs. kir. udvari mulattató története. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 
MIKSZÁTH Kálmán 1974. Beszterce ostroma. Új Zrinyiász. Budapest, Szépirodalmi 

Könyvkiadó

Irodalom

BAKOS András é. n. Kossuth Lajoska parittyával lövöldöz. www.librarius.hu/.../353-ba.../ 
240-kossuth-lajoska-parittyaval-loevoeldoez, Letöltve: 2013.07.31.

BENCE Erika 2010. Asztaltársaság és hírlap. A regényképző anekdota forrásai Mikszáth 
regényeiben. = Létünk, 1:51-62.

15 Vö. 5.
16 Nevéhez fUződik a házasságjogi törvény előteijesztése 1893-ban, amelyet (polgári házasság) 1894- 

ben hagyott jóvá a törvényhozás -  a problematika kapcsolódik a Különös házasság tematikájához. 
A kisparasztok gazdasági felemelkedése érdekében készítette elő a telepítésről szóló törvényt 
(1894. V. te.). Ennek köszönhetően jelent meg több telepfllés Magyarország térképén a század- 
forduló éveiben.
Szilágyi Dezső a jogegység és jogbiztonság elveit fokozatosan, szerves reformok útján kívánta 
idegvalósítani, az európai jogfejlődés eredményeinek figyelembevételével, annak a politikai 
axiómának jegyében, mely a magyar állam és a magyar politikai nemzet egységét hirdette.

17 Lásd: DAMPFINGER 2006

http://www.librarius.hu/.../353-ba.../


Tanulmányok, Újvidék, 2013/1. 46. füzet, 14-29. 27

BENCE Erika 2012. Asztaltársaság és hírlap. A regényképző anekdota forrásai Mikszáth 
Kálmán regényeiben. In: B. E. Arachné szőnyege. A magyar irodalom alakulástörténeti 
„szövevénye” a XVIII. század végétől napjainkig. Szerk. ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna. 
Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium. 53-60. 

DAMPFINGER Irén 2006. Szilágyi telepes község története. Szilágyi, Szilágyi Helyi Közösség 
DR. DŐRY Ferenc 1931. Gróf Buttler János házassága. Pécs, Egyetemi Kiadó 
EISEMANN György 1998. Mikszáth Kálmán. Budapest, Korona Kiadó 
FÁBRI Anna é. n. Mikszáth Kálmán 1847-1910. Horpács, Mikszáth Kiadó 
HAJDÚ Péter 2001. Történetek metaforikus interakciója. Mikszáth Kálmán: Galamb a kalit

kában. In: Romantika: világkép, művészet, irodalom. Szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, 
HAJDÚ Péter. Budapest, Osiris. 219-242.

KUNKIN Zsuzsanna 1995. Ismeretlen dokumentumok Mikszáth Kálmán Különös házasság 
című regényének valós szerepeiről. = Híd, 4-5: 336-341.

MIKSZÁTH Kálmán 1961. Mikszáth Kálmán levelezése. Második kötet. 1884-1908. Szerk.
BISZTRAY Gyula, KIRÁLY István. Budapest, Akadémiai Kiadó 

MIKSZÁTH Kálmán 2009. Cikkek, tárcák. 1899. Összegyűjtötte és „sajtó alá” rendezte: HAJ
DÚ Péter. Elektronikus kiadás: mek.oszk.hu/07400/07469/07469.htmC Letöltve: 2013.07. 16. 

MIKSZÁTH Kálmán é. n. Cikkekés karcolatokul, mek.oszk.hu/00900/00902/html/08.htm,f 
Letöltve: 2013. 07. 30.

MIKSZÁTH Kálmánné [2002.] Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései. (A Visszaemlékezések 
elé: Praznovszky Mihály, [5-8]). [Horpács], Mikszáth Kiadó 

NÉMETH Ferenc 1997. Mikszáth és a bánátiak. = Híd, 7-8: 552-556.
NÉMETH Ferenc 2005. Mikszáth Kálmán és Nagybecskerek. = Tanulmányok, 38: 175-185. 
PÁSZTOR Emil [1999] Gróf Buttler János „különös házassága”. Mese és valóság Mikszáth 

regényében. = Magyar Szemle, VIII. Új folyam: 7-8., 157-169. Elektronikus kiadás: http:// 
www.magyarszemle.hu/cikk/19990701_grof_buttler_janos_kulonos_hazassaga, Letöltve: 
2013. 08. 01.

PÉNOVÁTZ Antal 2010. Egy Mikszáth-regény moravicai vonatkozásai; Emlékeim az Un- 
gár-esettel kapcsolatos kutatásaimról. In: Uő Ó-Moravica, Jaj Pacsér. Helytörténeti és 
művelődéstörténeti írások. Újvidék, Forum Könyvkiadó. 106-113.

PRAZNOVSZKY Mihály [2002.] A Visszaemlékezések elé. In: Mikszáth Kálmánné vissza
emlékezései. [Horpács], Mikszáth Kiadó, 5-8.

SCHÖPFLIN Aladár é. n. Mikszáth Kálmán. Budapest, Franklin-Társulat 
SZINNYEI József 1891. Magyar írók élete és munkái I. Budapest, Hornyánszky. Elektroni

kus kiadás: http://mek.oszk.hU/03600/03630/html/b/b00745.htm, Letöltve: 2013. 07. 30.

Erika BENCE

LITERARNE I JAVNE REFERENCE U PROZNOM 
OPUSU KALMANA MIKSATA

Kao što to ističu istraživanja koja se bave njegovim životnim delom, a na 
šta je i sam Kálmán Miksát više puta ukazivao -  najčešće u predgovorima 
svojih kratkih romana ili pak u svojim novelama -  njegovo ustaljeno društvo
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za kafanskim stolom imalo je ulogu stvaranja ali i prenosa literarnih fabula, 
to jest primene specifične tehnike trenutnog „sklepanja”, brikolaža priče unutar 
njegovog proznog opusa. U uvodu svoje proze Golub u krletki sa ne malom 
(samo)ironijom objašnjava proces brikolaža -  reflektujući na razlike u knji
ževnoj izražajnoj formi romantike i realizma -  dok nam u prvom pasusima 
svog dela Otma grada Besterca daje podosta konkretnih činjenica o svom 
ustaljenom kafanskom društvu, kao mestu deklamovanja anekdote iz kojeg 
je potekla fabula romana, ali i o okolnostima i o ličnosti od kojeg je čuo. Kafána, 
stol za večeru kao i ustaljeno društvo za kafanskim stolom i u nekim drugim 
njegovim romanima predstavljaju pripovedački aspekt (na primer u Šipširici). 
Koliko je ova pojava značajna u njegovom književnom opusu, o tome svedoči 
i činjenica da joj Miksát i u svojoj publicistici posvećuje ne malu prostora. 
Njegova proza Ištvanova soba koja se bavi javnim i literarnim značajem ,,ve- 
čeravanja”, između 1899 i 1909 godine bila je publikovana u više varijanti. 
Ovaj rad istražuje referencijalne aspekte njegove novele Ištvanova soba, to 
jest njene književne relacije u Miksatovom opusu.

Ključne reči: fabula, anekdota, brikolaž, društvo za kafanskim stolom, 
novela

Erika BENCE

LITERARY AND PUBLIC REFERENCES IN 
KÁLMÁN MIKSZÁTH’S

PROSE WRITING

The researches dealing with the oeuvre also emphasize it, but within his 
own prose writing Kálmán Mikszáth himself comments on several occasions 
on -  mostly in his forewords written to his novelettes or in his feuilleton short 
stories -  the narrative mediator and creative role of the table society, namely 
on the operator role of the particular “crafting” (bricolage) technique. In the 
introduction of ‘Galamb a kalitkában’ he explains the procedures of “text 
crafting” with considerable -  referring to the differences between the roman
ticism and realist literary manner of speaking -  (self)irony, while in the first 
paragraphs of the ‘Beszterce ostroma’ facts are illustrated with regard to the 
table society as the place and circumstances of novel forming anecdote, to 
the story teller’s identity. In his other novels the restaurant, the dinner table 
and the table society also mean a narrative point of view (e.g. ‘A sipsirica’). 
How important is this phenomenon within the opus, nothing could prove it
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better than the fact that Mikszáth’s feuilleton writing also gives considerable 
space to it. The feuilleton entitled ‘István-szoba’ discussing the public and 
literary significance of dining has been published from 1899 to 1909 on sev
eral occasions in several variants. The study examines the referential con
cerns of the feuilleton short story entitled István-szoba, respectively analyses 
its literary interdependence within the Mikszáth opus.

Keywords: story, anecdote, bricolage, table company, feuilleton
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A MIKSZÁTH-KULTUSZ EMLÉKHELYE(I) 
r o g a Sk a  SLATINÁN

A két világháború közötti időszakban a kisebbségi sorsba jutott, kiábrándult és nemze
ti identitásában is megrendült vajdasági/jugoszláviai magyarság számára a nagy magyar 
irodalmi kultuszok jelentették a biztos szellemi fogódzót, a vigasztalást, az egységes 
nemzettesthez való tartozás manifesztálását. A mostoha körülmények között nagy igény 
volt a magyar irodalom nagyjainak felmutatására, kultuszuk éltetésére, felvirágoztatá
sára. így az 1930-as években kezdetét vette Jókai Mór, Petőfi Sándor és Arany János 
vajdasági kultuszának (újraépítése, miközben a szerencsés véletlen folytán kiderült: 
RogaSka Slatina-i emlékhelye (Mikszáth-tölgy) révén esély volna Mikszáth Kálmán 
kultuszának felvirágoztatására is. Szabadkáról (1924) és Nagybecskerekről (1930) indult 
a kezdeményezés, két újságírónak, Vidor Imrének és Kelemen Jánosnak köszönhetően. 
Ennek nyomán nem lombosodon ki ugyan a Mikszáth-kultusz Vajdaságban, de tudato
sodott a Mikszáth-emlékhely létezése, amely 1991-ig földrajzilag is Jugoszláviához tar
tozott. A nagy palóc RogaSka Slatina-i tartózkodásának, illetve kedvenc tölgyének mint 
fontos irodalmi emlékhelynek a megjelölése 1909 és 2011 között hullámhegyeken és 
hullámvölgyeken esett át: négyszer állítottak neki emléktáblát. E tanulmány ezt a témakört 
járja körül.

Kulcsszavak'. Mikszáth-kultusz, RogaSka Slatina (Rohics), Mikszáth-tölgy, emléktábla, 
emlékhely

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést 1920. június 4-én 
írták alá a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant 
szövetség képviselői, s annak értelmében a Magyar Királyság elveszítette 
területének több mint kétharmadát, lakossága pedig több mint húszmillióról 
nyolcmillió alá esett (TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS 2012). így érthető is, 
miért nevezi a szakirodalom gyakran trianoni békediktátumnak, hiszen ezzel 
jelzi, „hogy a szerződésben foglaltakat a győztesek által a vesztesek számára

mailto:ferencnemet@yahoo.co.uk
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diktált kényszer szülte” (TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS 2012).1 A határ
kiigazítások, politikai jellegükön túl szociális megrázkódtatásokat okoztak, 
kényszermigrációkat, települések kettészelését, családok, házasságok fel
bomlását; az elszakadt országrészekben pedig kisebbségi sorsba kényszerí
tették a magyarságot. Mint Ózer Ágnes fogalmaz: „a magyarság számára katak- 
lizmikus történelmi esemény” volt ez, amely „másképpen reflektálódott az 
anyaországban maradt nemzetrészre” (ÓZER 2004: 131), és egészen más 
képet mutatott a kiszakított, kisebbségi sorsba kényszerült nemzetrészeknél.

Fájdalmas, traumákkal teli folyamat volt ez, amely az elszakadt részek ma
gyarságát -  így a vajdaságit is -  rákényszerítette arra, hogy redefiniálja önmagát, 
és, vállalja „az előállt feltételek közepette az új identitást” (ÓZER 2004: 131— 
132). Meg kellett tehát teremteni az újrafogalmazódó, újonnan alakuló közös
ségi tudat alappilléreit, miközben számolni kellett a közösségi szellemi életet 
irányító mechanizmusokban bekövetkezett változásokkal is (OZER 2004:132). 
A vajdasági magyarságnak az újonnan alakult délszláv állam keretein belül 
„birtokba kellett vennie saját múltját, hagyományait, és ismét meg kellett, 
most már önállóan, tanulnia az arra való »emlékezést«, melyet az egyetemes 
magyarság a XIX. század második felében már sikeresen elsajátított, s melyet 
a történelmi változás eltörölt. Saját emlékezetre volt szükség, öntudatosságának 
jeléül pedig a maga kultuszteremtésének és -ápolásának folyamatát kellett 
beindítania” (ÓZER 2004: 133). Ehhez tartozott a korábbi (egységes állam 
és egységes nemzettest időszakából való) nagy irodalmi kultuszok éltetése, 
illetve ünneplése is. Miután a vajdasági magyarság kulturális szervezkedését 
államilag gátolták, s az egyesületi szervezkedést is hosszabb ideig ellehetet
lenítették, a Trianont követően néhány évben eléggé kultusztalannak tűnt a 
vajdasági magyar szellemi térség (ÓZER 2004: 134). Volt egy másik komoly 
traumája is a vajdasági magyarságnak, amelyet Kende Ferenc „népkisebbségi 
tanulmányaiban” így fogalmazott meg: „A magyar többségi szellem ezernyi 
megnyilvánulása él bennünk, és tragikus összeütközésbe kerül azzal a gondolat
körrel, ami egy kisebbségi nép szellemét kell, hogy alkossa” (KENDE 1940: 8).

Tanulságos közelebbről is szemügyre venni, hogy a kisebbségi sorsba 
jutott vajdasági magyarság az 1930-as évek elején miként próbálja, a nagy 
magyar irodalmi kultuszok újraértelmezésén, ismételt felépítésén keresztül 
manifesztálni az egységes nemzettesthez való tartozását.

A Trianon után kisebbségi sorsra kényszerült, merőben új társadalmi-po
litikai körülmények között élő vajdasági, azaz jugoszláviai magyarság az

1 2010-től a trianoni békeszerződés aláírásának a napja, június 4-e a Magyar Országgyűlés ha- 
tározata szerint a nemzeti összetartozás napja.
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1930-as évek elejétől építette saját, önálló irodalmi-szellemi életét, ám jó tíz 
év kellett ahhoz, hogy megérjen a helyzet a nagy magyar irodalmi kultuszok 
itteni újraértelmezésére, újragondolására, újraébresztésére, (újra)felépítésére. 
Akkor már megváltozott körülmények között -  a kisebbségi lét perspektívá
jából. A nagy irodalmi kultuszok (Arany, Jókai, Petőfi) ápolása végső soron 
a virtuális nemzeti egység létrehozásának eszköze volt.

A korabeli alkalmi írásokból feltör a kisebbségi lét keserűsége, nagy nem
zeti íróink definiálatlansága: „Ha visszanézünk egy századdal, szinte elbor
zadunk, micsoda csillagjaink voltak akkor fölkelőben! [...] Nem tudunk 
meghatottság nélkül gondolni a száz esztendő előtti időkre, mikor ezek a 
fényes csillagok indultak fölfelé a magyar égen. Ma oly lent vagyunk, hogy 
a tekintetünkkel is alig tudunk odáig érnF (ANONIM 1925).

Ezek az elkeseredett szavak nem csupán a cikkíró egyéni elbizonytalano
dását fejezik ki, hanem a vajdasági magyarság egészének „kórképéről” is 
tanúskodnak, mindössze néhány évvel a kisebbségi „sorsverést” követően. 
A Trianont követő néhány év, a körülményekre való tekintettel még elégtelen 
volt valamiféle kisebbségi nemzeti identitástudat kialakítására. A kisebbségi 
sorsban lévő vajdasági magyarság, identitását keresve, kulturális értelemben 
is megosztva és szervezetlenül, tett erőfeszítéseket arra, hogy méltóképpen 
ünnepelje, értelmezze jeles magyar íróinkat, legfőképp, hogy új, kisebbségi 
megközelítésben láttassa őket. Ugyanis az írói jubileumok megünneplésében 
látták a hozzáértők az egyesítő és egységesítő erőt, az esélyt, a vigasztalást 
és bátorítást a kisebbségi sorsba jutott vajdasági magyarság vonatkozásában. 
Ezért ragaszkodtak oly nagyon az ünnepléshez.

A vajdasági magyarság kultuszigényét, „kultuszéhségét” legfrappánsabb 
módon Csermely Gyula fogalmazta meg a Délbácskában: „Mert a költők 
kultusza a nemzetek élete” (CSERMELY 1922).

Ennek nyomán indult el lassan, (lévén, hogy folyamatról volt szó), a nagy 
magyar irodalmi kultuszok kisebbségi újraépítése a Vajdaságban. Ennek 
valamiféle elméleti megalapozottságát, jogosságát Szenteleky Kornél adta 
meg, mondván, hogy „a maradandóságnak nincsenek meghatározott törvényei 
az irodalomtörténetben” (SZENTELEKY 1932:481), mintegy jelezve az írói 
opusok értelmezésének egyediségét, változtathatóságát.

Petőfi Sándor (1823-1849) esetében születésének centenáriuma (1922-23), 
valamint eltűnésének kilencvenedik évfordulója (1939) indította el az emlé
kezéssorozatot és a kegyeletadást a sajtóban, miközben mindkét évfordulóról 
könyvekkel is megemlékezett a vajdasági magyarság.2 Ennek nyomán bon

2 VAJDA Gyula: Petőfi Sándor születésének századik évfordulójára. Minerva nyomda, Szabadka, 
1922.; Petőfi Naptár az 1923. közönséges esztendőre. Számos képpel és Vajdaság térképével,
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takozott ki Petőfi vajdasági kultusza a két világháború közötti időszakban. 
Jókai Mór (1825-1904) vonatkozásában 1925-ben a Jókai centenárium moz
dította ki a vajdasági magyarságot a letargiából, irányította az olvasók figyel
mét ismét a jeles íróra, teremtette meg mindez a nagy mesemondó kultuszát.3 
A harmadik nagy magyar irodalmi kultusz, amelyet a kisebbségi sorsba sza
kadt vajdasági magyarság felépíteni szándékozott az 1930-as években, Arany 
Jánosé (1817-1882). Az, aki a Vajdaságban a második világháború előtt va
lóban eszményi magasságba emelte Arany Jánost és panteonizálta a költőt, 
Kelemen János (1902-1970) nagybecskereki, utóbb újvidéki újságíró, lap- és 
könyvkiadó, nyomdatulajdonos volt, akinek ebben a munkában egy fiatal 
becskereki költő, Borsodi Ferenc (1911-1941)4 meg egy óbecsei prózaíró és 
költő, Gergely Boriska (1887-1943)5 volt a segítségére.

S éppen akkor, amikor a vajdasági magyarság azon fáradozott, hogy nem
zeti irodalmunk már említett három nagyját kultikus magasságokba emelje, 
magának felmutassa s általuk reprezentálja a magyar nemzet nagyságát, ki
derült, hogy egy negyediknek, Mikszáth Kálmán (1847-1910) kultuszának 
kialakítására is adódtak feltételek.

A MIKSZÁTH-TÖLGY

Aranynak, Jókainak és Petőfinek az 1930-as években nem volt egyetlen 
vajdasági emlékhelye sem, ám az Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megala
kulásával (1918. december 1.) az új, egységes földrajzi térségbe bekerült egy

pontos vásári jegyzékkel. Minerva nyomda, Szabadka, [1922]; Petőfi. Kiadja a Híd társ., iro
dalmi és kritikai szemle, 1939. május hó. [Híd Könyvtár I. évf. 1. sz.]; Petőfi. A nagy költő élete 
és költészete remekei. „Glóbus” nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár 
/ Szerkeszti Kelemen János].

3 A hivatalos statisztika szerint 1925-ben az újvidéki Matica srpska Könyvtárában a két legolva
sottabb író Jókai Mór és Iván Szergejevics Turgenyev. A Délbácska a következőket írta ennek 
kapcsán: „.. .érdekes ennek a két nagy romantikus mesemondónak, az orosz és a magyar zseninek 
az összetalálkozása, késői esztendők utódainak közös érdeklődésében” (ANONIM 1926).

4 Borsodi Ferenc jogász és író Borsodi (Klein) Lajos nagybecskereki ügyvéd és író fia, dr. Klein 
Mór nagybecskereki főrabbi unokája. 1931-ben, mindössze húszévesen már helyet kapott A Mi 
Irodalmunk Almanach]ában. 1932-től versekkel, tárcákkal többé-kevésbé rendszeresen jelent
kezett a Híradó bán, az Ifjúságban, a Kalangyában, a Hídban, a Bácsmegyei Naplóban meg 
a Tükörben, miközben a Hétröl-Hétre című hetilapnak is munkatársa volt. önálló kötete nem 
jelent meg. Rövid, biztató irodalmi pályafutása tragikusan ért véget. 1941 júliusában a becskereki 
zsidókkal együtt a Pancsova melletti Jabukára deportálták, ahol 1941 októberében kivégezték.

5 Gergely Boriska a Napló, a Képes Vajdaság, a Vajdasági írás, A Mi Irodalmunk, a Hétről-Hétre, 
a Kalangya és a Híd munkatársa volt, de írásai több vajdasági magyar irodalmi antológiában is 
megjelentek. Tudomásunk szerint ő volt az első, aki mesét írt Arany Jánosról, ezzel népszerűsítve 
a költőt a fiatalok körében.
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potenciális magyar irodalmi emlékhely: Mikszáth Kálmáné RogaSka Slati- 
nán (a korábbi Rohitsch Sauerbrunn). Nem véletlen, hogy éppen a vajdasági 
magyar értelmiség figyelt fel erre a körülményre, amely kínálkozó alkalom 
volt a jeles író kultuszának kialakítására. Az emlékhelyeknek fontos szerepük 
van az irodalmi kultuszok fenntartásában, a kultusz egyik intézményeként 
funkcionálnak, hiszen oda évente el lehet zarándokolni, s ott éltetni lehet az 
írói nagyságot (PRAZNOVSZKY 1991: 6-12).

Méhen Gyula fül vele Le.

MIKSZÁTH KÁLMÁN TÖLOTFÁJA A ROHITSI FÜRDŐBEN.

Mikszáth életének utolsó tíz esztendejében (1900-1910) gyomorbaját gyó
gyítva gyakran látogatta korának egyik legnépszerűbb fürdőjét, amelynek 
gazdag magnéziumtartalmú savanyúvizével enyhítette mind hevesebb gyomor- 
bántalmait (PRAZNOVSZKY 2011: 87-88). Hogy miért éppen Rohicson? 
„Mert otthon érezte magát, ez a táj pontosan olyan, mint a szülőföldje, fent a 
történelmi Magyarországon, északon, a hegyek között, Nógrád megyében. [...] 
RogaSka Slatinán átélhette a táj láttán benne megidéződött szülőföldi érzel
meket”6 (uo.). Természetesen a magyar írók közül nem ő volt az egyetlen, aki itt 
keresett felfrissülést, hiszen Rohicsot Vajda János és Gárdonyi Géza is látogatta

6 Az egykori stájerországi Rohitsch-Sauerbrunn, (azaz Savanyúkút) ma RogaSka Slatina helység 
Szlovéniában. Nevét a közeli Szent Rókus gyógyforrásról kapta, amelynek vizét ivásra és für
désre is használták, s ma is használják. Már a régi rómaiak is ismerték forrásainak gyógyha- 
tását. 1665-ben a rohicsi ásványvíztől gyógyult meg Zrínyi Péter (1621-1671), s ettől kezdődően 
lett ismert és népszerű, a fürdőhely. Fürdővendégei között voltak az európai uralkodóházak 
tagjai is (Habsburg, Bonaparte, Hohenzollern, Karadordevié stb.), amellett számos fró, festő és
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(uo.). Vajda igen gyakran felkereste gyomorbántalmai gyógyítására a szénsavas 
fürdőiről, hidegvízgyógyászatáról, „villám- és dörzsgyógyászatáról” híres 
helyet, itt írta verseinek egy részét, s barátaival is innen levelezett (SZEMZŐ
SZÁLLÁSI 1977:246-257). Gárdonyi is kedves vendége volt egykor Rohics- 
nak, egy teljes versciklusát írta itt (PRAZNOVSZKY 2011:88). Rohitsch című 
versében „kis hegyi rózsának” nevezi a fürdőhelyet (GÁRDONYI 1917).

A korabeli sajtó szerint a jól berendezett fürdőbe a vendégeket „az élvez- 
mények kitűnő minősége”, valamint azok Jótékony olcsósága” csalogatta 
leginkább (ANONIM 1892). Az 1890-es évektől a nyári idényben (májustól 
októberig) több mint ezer vendéget fogadott, s azok egyharmada magyaror
szági volt.7 A glaubersós, savanyúvízforrás természetesen szénsavas ásványvize 
már a 19. század első felétől igen népszerű volt Magyarországon (BAKSA 
2013). Használatára 1841-ben Jedlik Ányos a következő tanácsod adta: „ha bor 
vagy citromlé hozzá töltetik... kellemes csípősségűvé válik” (BAKSA 2013). 
Az 1870-es évektől Budapesten az érdeklődők rohitschi ásványvizet (többek 
között) Édeskuty L. magyar királyi udvari ásványvíz-szállító Erzsébet-téri 
főraktárában vásárolhattak, sőt ugyanott, az „ásványvíz-ivodában” élvezhették 
is (ANONIM 1877). De sokan azon a véleményen voltak -  nyilván Mikszáth 
is - , hogy a víz gyógyhatását a legjobb a helyszínen kipróbálni. A több mint 
nyolc órát igénybe vevő vasúti utazás Budapesttől Rohicsig a Keleti pályaud
var állomásáról indult, ahol a leendő fürdővendégek hatvan napig érvényes 
menettérti jegyet válthattak (ANONIM 1898). Legolcsóbban Zágrábon és 
Krapinán át lehetett odautazni, mert azon az útvonalon „a legkényelmesebb 
vonatcsatlakozás” állt fenn (ANONIM 1898).

Mint Schöpflin Aladár írja, Mikszáth nem szeretett utazni, „kényelmes 
természete félt az utazással járó kényelmetlenségektől” (SCHÖPFLIN 1941: 
27). Mégis, a hosszú rohicsi út megtételére a huszadik század legelején -  
kényszerűségből -  többször is vállalkozott (PRAZNOVSZKY 2011: 87-88). 
Oda családtagjai is elkísérték. Amint azt tanulmányában Praznovszky Mihály 
is jelzi, „Mikszáthnak ez az időszaka nincs feldolgozva pontosan” (PRAZ
NOVSZKY 2011: 88). Az erre vonatkozó adatok hellyel-közzel egykori leve
lezéséből, illetve feleségének, Mauks Ilonának (1855-1926) a visszaemléke
zéséből állnak össze. Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseiben olvassuk, 
hogy 1904 nyarán (Jókai Mór halálát követően) hogyan teltek a nagy palóc

művész. 1846-ban Liszt Ferenc szórakoztatta zongorajátékával a fürdő vendégeit. (Internetes forrás: 
http://www.terme-rogaska.si/lang_cro/index.php Letöltve: 2012. júl. 22.)

7 1892 nyarán, a nagyszámú magyar fürdővendég iránti előzékenységből a rohitschi fürdő élére 
„a stájerországi hatóság oly igazgatót állított, a ki a magyar nyelvet is eléggé birja s a magyar 
közönség vele e nyelven érintkezhetik” (ANONIM 1892).

http://www.terme-rogaska.si/lang_cro/index.php
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rohicsi fürdőnapjai: „A nyarat szokás szerint Rohicson töltöttük, itt is Kálmán 
az ösmerősökkel Jókairól szeretett beszélni. Sétálni nem szeretett, bármeny
nyire zaklatták emiatt az orvosok, e tekintetben nem fogadott szót. Keszler 
Józsefet már csak nagyon szerette, de akárhogy csalogatta, más években nem 
bírta rávenni, hogy vele sétálni menjen. Most azonban legnagyobb csodálko
zásomra, képes volt Keszlerrel fölmenni a legmagasabb hegyi utakra, mert 
itt Jókairól háborítatlanul beszélgethettek.

Alig várta már, hogy írhasson. Augusztus közepén már hazakészülődtünk, 
éppen becsomagoltam, mikor az igazgatósági helyiségben azt hallottuk, hogy 
Beöthy Zsolt idejön a családjával Riminiből. Az uram végtelenül megörült, 
rögtön ki kellett pakolnom. Vártuk Beöthyt.

Kellemes egypár napja volt ez Kálmánnak. Nemcsak hogy Beöthyvel le
hetett, de Jókairól és Komáromról8 hallhatott egyet-mást” (MIKSZÁTH Kné 
2002: 260).

1909-ben, a Mikszáth-jubileum felvetésének évében is a család a rohicsi 
fürdőt látogatta (MIKSZÁTH Kné 2002). Mikszáthné erről, valamint férje 
fegyelmezetlenségéről ezt írta: „Június végén el is utaztunk. Én azt remény
lettem, hogy a mi kedves, régi jó ismerősünk, a rohicsi fürdőorvos, dr. Gámán 
Béla, majd kúra alá veszi az uramat, és meggyógyítja. Ő azonban haragosan 
leintett minket.

-  Ugyan mit akarnak velem? -  mondogatta. -  Húszéves koromban sem 
éreztem magam ilyen jól, hagyjanak békében.

Az orvos azonban még egypárszor megkörnyékezte, mert mint nekem 
mondta, az uramnak nagy gyógykezelésre, de mindenekfelett szénsavas für
dőkre lenne szüksége. De ő hallani sem akart erről” (MIKSZÁTH Kné 2002: 
268).

Mikszáth kiterjedt levelezésében néhány rohicsi keltezésűt is találunk, 
amely egykori fürdővendégségéről tesz tanúságot. 1904. augusztus 21-én 
onnan keresi fel levélben Nagy Miklóst, s csatolva küldi neki „az István szobát 
kijavítva”, jelezve, hogy Rohicsról csak szeptember 10-én érkezik haza 
Budapestre (MIKSZÁTH 1961:129). 1909júniusának derekán írja a fürdőből 
Rudnayné Veres Szilárdának: „Három hétig maradok Rohicson, akkor 
visszamegyek Horpácsra” (MIKSZÁTH é. n.: 366. sz. Ív.). 1909. július 18-án 
Benczúr Gyulánénak jelentkezik Rohicsról (MIKSZÁTH é. n.: 367. sz. Ív.). 
Levelezésében még más utalás is történik rohicsi tartózkodására, sőt egy 
érdekes rohicsi történet is kikerekedett Mikszáth ottani tartózkodásának ide
jéből (PRAZNOVSZKY 2011: 90).

* Mikszáth nem sokkal korábban vállalta fel, hogy megírja Jókai életrajzát.
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Az 1909 nyarán történt rohicsi látogatása több szempontból is fontos a 
számunkra. Mindenekelőtt azért, mert még az év elején (1909 februárjában) 
a Kisfaludy Társaság döntést hozott Mikszáth Kálmán negyvenéves írói jubile
umának megünnepléséről, egyéves, s az egész országra kiterjedő program
mal, amely fontos szerepet töltött be „az irodalmi Mikszáth-kultusz kialaku
lásában” (EISEMANN 1998: 170). Tehát Mikszáthék Rohicsra érkezésekor 
már híre terjedt a tekintélyes kurgast jeles, országos jubileumának, s mint 
Praznovszky Mihály írja, „Rohicson is felkeresték az újságírók, valószínűleg 
a nagy országos készülődésről faggatva öt” (PRAZNOVSZKY 2011: 89). 
Visszaemlékezéseiben Mikszáthné is megerősíti a közvéleménynek a férje iránt 
tanúsított fokozott figyelmét: „Amerre jártunk, mindenütt ünnepelték [...] 
mindenfelől a szeretet és a rokonszenv nyilatkozott meg irányában, hazafelé és 
az úton az ismerősök felkeresték a kupéjában. Ezek sokat beszéltek a készülő 
jubileumról, hogy milyen széles hullámokat ver az az eszme mindenfelé. [...] 
Ez apának igen jólesett” (MIKSZÁTH Kné 2002: 266).

Úgy tűnik, hogy az író kultuszát elindító, kibontakoztató országos ünneplés 
első, de igen fontos gesztusa az volt, hogy a rohicsi fürdő illetékesei -  minden 
jel szerint még megérkezése előtt - , kellemes meglepetésként emléktáblát 
helyeztek Mikszáth kedvenc tölgye elé, ezzel reprezentálva az iránta érzett 
tiszteletet és megbecsülést. „Ez az első Mikszáth-emléktábla, amiről tudunk, 
azaz a Mikszáth-kultusz első Mikszáth-táblája, ráadásul Rohicson!” (PRAZ
NOVSZKY 2011: 89). Hogy erre a megtisztelő gesztusra Mikszáth hogyan 
reagált, arról az 1909 nyarán Benczúr Gyulánéhoz intézett levele tanúskodik: 
„Már mintegy egy hete vagyunk itt a leggyalázatosabb időben, úgy hogy már 
az életemet is megúntam. Itt ülök egy bolond nagy tölgyfa alatt, melyen a 
stájerok udvariasságából a »Mikszáth-Eiche« táblácska fityeg, nézem a tor
nyosuló felhőket, hallgatom a mennydörgést, és várom a jövő évi nyarat” 
(MIKSZÁTH é. n.: 367. sz. Ív.).

A VAJDASÁGI MIKSZÁTH-KULTUSZ RÖVID 
FELLOBBANÁSA (1909-1910)

Az országos Mikszáth-jubileum nyomán, 1909-ben szervezték meg, kor
társ kultuszteremtő gesztusként, a „nemzeti”, illetve „országos” ünneplésben 
való részvétel reprezentálásaként a vajdasági Mikszáth-ünnepségeket. Ezek 
teremtették meg a patetikus felsti 1 izáltság retorikáját, a jellegzetes kultikus 
beszédmódot Mikszáth írói érdemeinek és művének méltatásában. A beintés 
ezúttal is (akárcsak korábban Jókai Mór esetében) Budapestről indult 1909 
szeptemberében, amikor a Mikszáth-jubileum bizottsága lelkes felhívást
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intézett az író tisztelőihez (FÁBRI 1998). E felhívás már nemzeti attribútu
mokkal ruházza fel Mikszáthot, nemzeti íróként szól róla, a nemzet nagysá
gának reprezentánsaként mutatja őt fel gondterhelt időben: „Irodalmunknak 
ez az örömünnepe közéletünknek hányatott napjaiban virradt reánk, mikor 
sokszoros buzgósággal kell ápolnunk a hitet nemzetünk szellemi erejében. 
Ennek a szellemi erőnek egyik legkiválóbb példája és legfényesebb képvi
selője Mikszáth. [...] A mi nemzetünk lelkében, képzeletében és érzésében 
meleg és derűs, igazszavú és szeretetreméltó, hűséges és biztató: ott ragyog 
költészetében. [...] E költészetnél mi sem tárja föl gazdagabban és eleveneb
ben korunk magyar lelkét; mi sem erősíti jobban idehaza önmagunkban való 
méltó bizalmunkat; mi sem terjeszti messzebb idegenbe jogunkat a megbe- 
csültetésre.

Köszönjük meg neki; köszönje meg egész nemzetünk. A mint teljes életében 
azon dolgozott, hogy ez a föld a mi nemzetünké maradjon” (FÁBRI 1998:159).

E „nemzeti” felhívás országszerte pártfogásra talált. Mikszáth Kálmánná 
számol be arról, hogy 1910 elején „194 iskola készült tartani ünnepélyt a 
Mikszáth-jubileum9 alkalmából, ezeket többnyire az év elejére tervezték, 
éppen úgy, mint az irodalmi társaságok és kultúregyesületek ünnepélyeit. 
[...] Az ünnepség rendezői a programokhoz rendesen külön meghívó- és 
üdvözlőlevelet is mellékeltek, de az uram gyengés egészségével kimentette 
magát. -  Nem lehet -  mondta szomorúan - , beteg ugyan nem vagyok, csak 
rendkívül fáradt” (MIKSZÁTH Kné 2002:271).

így maradt távol Mikszáth többek között a Bács Bodrog Megyei Irodalmi 
Társaság 1910. március 6-án, délután megtartott pazar zombori ünnepségéről 
is, amelynek szónokainál már világosan felismerhető volt a kultikus beszédmód 
(A BÁCS BODROG MEGYEI IRODALMI TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 1912: 
9). Vértesi Károly elnök megnyitóbeszédét követően Dömötör Pál Mikszáth 
Kálmánnak című, pályadíjat nyert kultuszverse következett, amelyben a költő 
a többi között így zengedezett „a nemzet vigasztalójáról”:

„Palócz! Már negyven éve írsz te nekünk.
Diadalünnep érte, büszkeségünk!
Múló ez ünnep ragyogása bár.
De percek, órák ha el is sietnek,
Minden idő meghódol szellemednek;
Vonzó ez, mint az örök napsugár.

9 A Mikszáth-jubileum központi ünnepségét 1910. május 16-án rendezték meg Pesten, a Vigadó 
nagytermében az ország minden részéből összegyűlt ünneplő közönség részvételével.
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[...]
S ahogy szíved melengető hevével,
Naív képzelmed varázserejével,
Megrajzolád te a nép gyermekét:
Palóc-magyart, vagy tótot -  annyi képben! -  
Komoly fiában és szerelmesében:
Magát a népet megszerettetéd.
[...]
Van-e ki jobban szólt saját korához?
Az érzéséhez, gondolkodásához?
S ki csüggedéstől jobban visszatart?
Ki jókedvünk rózsáit úgy fakassza?
Önnépünkért a keblünk úgy dagassza?
S derítse föl a búsuló magyart...
[...]
Oh, nagy palócunk! Oh, dicső palócunk!
Jutalmul néked vajon mit is hozzunk?
Virágok ezrét? Koszorúk ívét?
Méltóvá hozzád hogy legyen ez ünnep?
Elhozzuk még, elhozzuk a -  szivünket,
Az igaz, hálás magyarok szivét.

S diadalíved midőn körülálljuk,
Jó Istenünket és szellemed áldjuk,
Hogy téged Ő, -  s te mit adtál nekünk:
Amit te adtál, lelkünk kincse abban, -  
S legyen a lélek gazdag a magyarban -  
És él, virágzik drága nemzetünk.” (DÖMÖTÖR 1912: 14-16)

Hasonló elragadtatással és nem kevés kultikus retorikával szólt a továb
biakban Mikszáth nyelvművészetéről Trencsény Károly: „Előttünk Mikszáth írói 
művészete. Pompás keleti szőnyeg, a magyar föld, a magyar lélek virágaival 
kihímezve. Egészséges fantázia, magyar lélek megfigyelése, jóízű, sokszor 
pajzán humor; igaz magyar poézis... A nyelv ősi formái, üde zamatja, fönséges 
plasztikája, a szófűzés andalító muzsikája, a tőrülmetszett cirádák, ékességek 
-  miket amott hiába keresünk -  mind-mind hamisítatlan épségben pompáznak 
az ő műveiben. Mikszáth nyelve nem pusztán magyar szók összefűzése, hanem 
magyar érzés, magyar gondolkozás megszólaltatója” (TRENCSÉNY 1912: 
24-25).
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Dr. Kohlmann Dezső Mikszáth írói művészétét méltatva emelte az írót 
kultikus magasságokba: „Ma munkásságának delelőjén egy ország, egy egész 
nemzet bámulatától környezve, nem érzi már annak az átoksúlynak a nyo
mását, mely nemzeti nagy lelki héroszainknak majdnem kivétel nélkül osz
tályrészül jutott. [...] Most ünnepeljük negyvenéves írói jubileumát annak, 
kinek művészete ifjú, szíve egyre árad a legszebb érzelmektől és ereje még 
fokozódik. Lelke tartalma még egyre pazar termékenységgel ömlik alkotá
sokban. [...] Géniusza felöleli mindazt, ami irányában közönsége érdeklődését 
felkelti. Ez a kölcsönhatás, író és kor között biztosítja azt a nagy szeretetet és 
benső megértést, mely kevés művésznek jutott oly mértékben, mint éppen 
Mikszáthnak. Ez a benső megértés indítja bámuló tiszteletre híveit és teremti 
meg a nemzeti együttérzést, mely a jubiláns írót a megértő szeretet annyi 
kitüntető jeleivel veszi körül. [...] Költői eszmények változhatnak, új irányok 
tűnhetnek fel, de Jókai fényes fantáziája mellett a magyar nemzet szivében 
örökké élnek majdan Mikszáth egyéniségének markáns alkotásai” (KOHL
MANN 1910: 3-14).

Mikszáth Kálmán negyvenéves írói jubileumát nemcsak Zomborban, 
hanem Vajdaság-szerte ünnepelték: iskolákban, művelődési egyesületben, 
olvasókörökben. Ezzel is bizonyítva azt, hogy részt vállalnak az országos, 
nemzeti ünneplésben. A korabeli napi sajtó tanúsága szerint sok intézmény 
és testület tett eleget annak a felhívásnak is, hogy fizessen elő Mikszáth 
egybegyűjtött munkáinak sorozatára.10 A kultuszteremtő gesztusok közül 
figyelmet érdemel az is, hogy egyes városok utcát neveztek el róla.11 Vége
zetül, miután Mikszáth halála (1910. május 28.) alig tizenkét nappal negyven
éves írói jubileumának központi, pesti megünneplése után következett be, 
szinte még alig szűnt meg a munkásságát éltető írások áradata a vajdasági 
sajtóban, halálhíre ismét (ezúttal, úgy tűnik utoljára) visszahozta a kultikus 
retorikát.12 Kultuszának vajdasági kilombosodását a rákövetkező években az 
első világháború kitörése gátolta meg.

10 Például 1909 októberében Torontál megye a létesítendő megyei közkönyvtár részére megren
delte Mikszáth műveinek egy példányát (ANONIM 1909).

11 Nagybecskerek nem sokkal Mikszáth halála elótt indította be az eljárást, hogy a megyeház 
mögötti Úri utca nevét Mikszáth utcára változtassák (ANONIM 1910a).

12 A nagybecskereki Torontál úgy fogalmazott, hogy „a most éh magyar Írók legnagyobbja” távozott 
az élők sorából (ANONIM 1910b).
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KULTUSZTEREMTÉSI KÍSÉRLET KISEBBSÉGI 
LÉTBEN (1924-1930)

A rövid ideig fellángolt s az első világháború miatt kibontakozni nem tudó 
vajdasági Mikszáth-kultuszt már csak néhány évvel Trianon (1920) után, 
kisebbségi sorsból próbálta ébresztgetni a vajdasági magyarság -  nem nagy 
sikerrel. Pedig egy nagy magyar irodalmi kultusz „feltámasztása” és éltetése 
fontos szellemi fogódzót jelentett volna a kiábrándultság és a kilátástalanság 
közepette; a nemzet nagyságának felmutatását a kisebbségi sorsba jutott és 
nemzeti identitásában is elbizonytalanodni látszó vajdasági magyarságnak. 
Ehhez akkor jöttek létre a feltételek, amikor 1924-ben véletlenül kiderült: 
Mikszáthnak rohicsi, azaz Rogaška Slatina-i (egykor emléktáblával jelölt)13 
tölgye, fontos irodalmi emlékhelyként immár -  földrajzilag és szellemileg is 
-  a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (azaz utóbb a Jugoszláv Királyság
hoz) tartozik. Ezt a váratlan, de fontos felismerést a szabadkai Bácsmegyei 
Napló14 újságírója, Vidor Imre tette 1924 nyarán, aki azonnal Rogaška Sla
tina-i látogatását követően felismerte a kultuszépítés kínálkozó lehetőségét, 
és lelkes cikkben számolt be a tapasztaltakról.15 Ez az írás azután ismét elin
dította a (másfél évtizeddel korábban megtorpant) Mikszáth-kultusz tovább
gondolásának, továbbépítésének ötletét.

Vidor meglelte Mikszáth tölgyét, és nyomába eredt (az akkor még élő) 
Rogaška Slatina-i emlékeinek is, de a táblácskát már nem találta a helyén. A 
fontos emlékhelyet -  Mikszáth egykori kedvenc pihenőhelyét - , a fürdő sze
mélyzetének segítségével tudta azonosítani.16 Hogy pontosan hol is állt a te
rebélyes Mikszáth-fa? „A domboldalon a Zagrebacski Dóm előtt. Sűrű lombja 
kékes árnyékfoltokkal mintázza a napsütésben smaragdos fényben csillogó 
pázsitot. Egyedül áll, kissé félrevonulva a fürdő főterétől, ahol zene mellett 
zajos az élet, mint valami arisztokrata, aki nem szeret a tömeg közé elegyedni 
és magasabbról nézi a dolgokat, ahogy az egy derűs öreg bölcshöz illik. Mik

13 A valószínűleg 1909 tavaszán felállított „Mikszáth Eiche” feliratú tábla az első világháború 
idején tűnt el. Vidor Imre 1924 nyarán már nem találta ott.

14 Nem lehet véletlen a szabadkaiak odafigyelése Mikszáthra, hiszen 1880-ban Szabadkán is járt, 
élményeit erről pedig a Szegedi Naplóban írta meg (MIKSZÁTH Kálmán: Szabadkán. = Bács- 
ország, 1995. szept. 7.).

15 VIDOR Imre: Mikszáth fája Jugoszláviában. = Bácsmegyei Napló, 1924. aug. 23.
16 Praznovszky Mihály írja, hogy a 2011. évi RogaSka Slatina-i emléktábla-állításnál már sehogyan 

sem tudták meglelni a Mikszáth-tölgyet: „Valóban volt ilyen fa s tábla, fotográfia is van róla, de 
annyira rossz a kópia, hogy nem lehet beazonosítani a pontos helyét” (PRAZNOVSZKY 2011: 
89). Nyilván nem volt számukra ismeretes Vidor Imre erről szóló cikke, amely viszonylag 
pontos leírást ad a tölgy elhelyezkedéséről.
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száth tölgyének hívták ezt a fát. Emléktábla is volt rajta valamikor: »Mikszáth 
Eiche«. Akkor még pad volt a törzse körül. Most már a pad is, a tábla is eltűnt. 
Csak egy törött kőasztal fele restelkedik a tölgy alatt. [...] A gyűlölködés 
pusztító lángjaiban aztán elhamvadt a régi emléktábla is. Névtelen-árva lett 
a tölgy” (VIDOR 1924: 3).'7

Az időközben eltelt másfél évtized a fürdőben nem mosta el teljesen a 
nagy palóc emlékét. Vidor íija, hogy „még vannak, akik tudnak róla. [...] A 
fürdő régi személyzete közül sok még emlékszik a Herr von Mikszáthra, aki 
egyik híressége volt a régi Rohitsch-Sauerbrunnak. Lomhán elterülve öblös 
karosszékében, vagy a pádon ülve családja körében itt mulattatta, gyakori 
rágyújtással szaporán szivarozva, figyelmes társaságát -  politikusokat, írókat, 
kedves embereit -  vidám anekdotáival, nagy elméje játékosan csillogó gyöngy
szemeivel. Vagy félig hunyt szempillákkal álmodozott” (VIDOR 1924: 3).

Ottlétekor a szabadkai lap újságírója megbeszéléseket is folytatott a Ro- 
gaSka Slatina-i fürdő igazgatójával a tábla visszahelyezéséről. „Beszélgetvén 
erről, a fürdő agilis igazgatója, Sierr dr., nagy megértéssel úgy nyilatkozott, 
hogy a legnagyobb készséggel hajlandó a Mikszáth emlékét megörökítő táb
lát régi helyén elhelyezni. Alkalmas módról és formáról kellene tehát csak 
gondoskodni, hogy a Mikszáth fája újból feltámadjon” (VIDOR 1924: 3).

Hazatérte után, 1924 augusztusának a végén a Mikszáth fája Jugoszláviában 
című terjedelmes cikkével az ügynek a vajdasági/jugoszláviai magyarságot 
próbálta megnyerni (VIDOR 1924: 3). „Nekünk jugoszláviai magyaroknak 
volna kulturális kötelességünk az elárvult tölgyfa régi hírét-nevét feltámasz
tani. Tartozunk ezzel magunknak, hogy ezen a módon is áldozzunk az író 
emlékének, aki teremtő zsenijével túlnőtt a szűk magyar határon és világ
szerte dicsőséget szerzett a magyar irodalomnak, a magyar kultúrának. [...] 
A magyarságot összefoglaló kulturális intézmény hiányában ma a Bácsme- 
gyei Napló a jugoszláviai magyar kultúrának a leghivatottabb képviselője. 
Ennek a hivatásának felelne meg, ha ezt a szép ügyet is magáévá tenné. Szép 
lenne, ha a jövő fürdőszezonban már ott ékeskednék a régi tölgyfán a régi név: 
Mikszáth neve. És ez a tábla nem is csak emlékezés volna a múltunkra, hanem 
kőbe vésett biztatás -  okmány - , hogy a megértő emberek egymásra találnak 
a gyűlölet sivatagjában is a kultúra békés oázisán” (VIDOR 1924: 3).

1924-ben rendkívül fontos volt a kisebbségi sorsba jutott vajdasági/jugoszlá
viai magyarságnak a Mikszáth-emlékhely visszaállítása és megőrzése, ennek 
nyomán pedig „kőbe vésett biztatásként” Mikszáth írói nagyságának felmuta

17 Vidor Imre: Mikszáth fája Jugoszláviában. -  Bácsmegyei Napló, 1924. aug. 23.
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tása, végső soron kultuszának feltámasztása és ápolása. Ez lehetett volna -  a 
szorongatottság közepette -  a nemzethez való tartozás fontos manifesztálása.

Vidor kezdeményezése nyomán el is indult a Mikszáth-tábla visszaállítá
sának az akciója, amelyet valamikor 1924 és 1930 között sikerült is kivitelezni. 
Ugyanis 1930 őszén már erről számol be a nagybecskereki18 Híradó újságírója, 
Kelemen János a Rogaáka Slatinán tett látogatását követően. „A hatalmas 
tölgy túlélte Mikszáthot, bár a sors véletlenje -  vagy a természet kiismerhetet
len szeszélye okozza -  1910 óta, hogy a nagy palóc kezéből a kaszás kiütötte a 
tollat, csendes halódásnak indult és alsóbb ágai élettelenül, kopaszon nyúlnak 
alá, de az élet mégis csak visszatér Mikszáth élő emlékszobrára, tavasszal 
kizöldülnek illatos levelei, hogy ősszel zizegő selyemtakaróval vonják be a 
helyet, ahol Mikszáth képzeletének színes szárnyai keltek útra.

-  A pad már nincs meg, mondják a fürdőigazgatóság irodájában -  ahol a 
»Herr Mikszáth« üldögélt. Évekkel ezelőtt kicseréltük a padokat újakkal, de 
a fa még mindig hirdeti a mi hálás, nagynevű »Kurgast«-unk emlékét.

Az ablakhoz vezetnek, ahonnan pompásan látni a tölgyet, hatalmas koro
nája alá mutatnak: Mikszáth hrast. Mikszáth tölgye -  hirdeti a szerény kis 
tábla” (KELEMEN 1930: 3).19

A fürdőben időzve Kelemen János is Mikszáth-emlékek után kutatott. A 
Flóra magazin kölcsönkönyvtárában fellelte Mikszáth Tót atyafiak című 
kötetét, a továbbiakban pedig azt vette számba, hogy mi mindent alkotott itt a 
nagy palóc. „Számos regényalakja itt született meg, a rogaska szlatinai dom
bok fenyvesei és tölgyesei között. [...] Mikszáth hosszú éveken keresztül ide 
járt megpihenni a zajos politikai élet és élénk irodalmi tevékenysége pihenő 
óráiban, egyik-másik elbeszélését itt írta és itt alakultak ki páratlan képzelő 
tehetségében, élénk megfigyelőképességével megrögzített alakjai. [...] Elbá
joló meséinek, pompásan megrajzolt alakjainak itt adtak végső formát a Do- 
nát-hegy tisztásai, sűrű erdőrengetegjei és magányos sétányai. Itt bolyongott 
naphosszat, különösen az esti órákban, amikor a nap aranykoronája lehullott 
a Triglav mögé és eltévedt fénycsávái vörösre festették a fenyvesek alját.

Idejött Rogaska Szlatinára nagy fájdalmával a szivében és itt alkotta meg 
vérző lelkében »A ló, a bárányka és a nyúl« című elbeszélésének alakjait és 
ezzel múlhatatlan emléket állított nemcsak korán elvesztett fiának, hanem a 
szülői szíven ütött mélységes, beheggedhetetlen sebnek is örökéletü szobrásza 
lett” (KELEMEN 1930: 3).

'* Mikszáth 1894-ben felolvasóestet tartott Nagybecskereken, emlékét ott később is ápolták, így 
a becskereki lap e híradását sem tekinthetjük puszta véletlennek (NÉMETH 1997: 554-555; 
NÉMETH 2005: 179-180).

19 Ez volt sorrendben a második RogaSka Slatina-i Mikszáth-emléktábla.
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Mindennek ellenére, Mikszáth vajdasági kultuszát a két háború közötti 
időszakban már nem lehetett feltámasztani.

EMLÉKHELY MEGVÁLTOZOTT FÖLDRAJZI KÖZEGBEN (2011)

Évtizedek múltak el, s az egykori Jugoszlávia tagköztársaságai az 1990-es 
években kiváltak és önállósodtak. Szlovénia, azaz a Szlovén Köztársaság is 
1991 óta független állam. Kiválásával ismét távolabb került tőlünk az, ami 
évtizedekkel korábban még igen közelinek tűnt: a RogaSka Slatina-i Mik- 
száth-emlékhely. Sőt, még távolabbi lett, miután 2004-ben az Európai Unió 
tagja lett, illetve miután 2007-ben csatlakozott az eurozónához. Ám, úgy tűnik, 
hogy éppen ezek a jelentős politikai átrendeződések ébresztgették ismét a 
szlovéniai Mikszáth-emléket, s adtak újabb lendületet felélesztésének, lévén, 
hogy Magyarország is és Szlovénia is egy politikai szerveződésnek, az EU-nak 
lett a tagja. A két ország politikai és kommunikációs közelsége 2011-ben 
kedvezett a Mikszáth-téma újragondolásának. Mint Praznovszky Mihály írja, 
„a korábban említett tölgyfa-jelölés adta az ötletet, hogy miként Gleichenberg- 
ben, itt is [RogaSka Slatinán] a fűbe, a parkba tegyünk egy Mikszáth-táblát” 
(PRAZNOVSZKY 2011:90). Korábban, pontosabban 2000-ben már volt egy 
illegális táblaállítás (ez volt sorrendben a harmadik Mikszáth-tábla), amely 
azóta „már régen eltűnt valahol” (PRAZNOVSZKY 2011:91). Végül széles körű 
összefogással 2011 áprilisában ez sikerült is.20 A RogaSka Slatina-i illetéke
sek úgy döntöttek, hogy „a központban lévő Pegazus szobor körül, a térbe 
süllyesztve egy olyan emlékjel parkot állítanak, ahol azoknak lesznek az 
emléktáblái, akik a városhoz valamilyen módon kötődtek” (PRAZNOVSZKY 
2011: 91). Az első táblát itt éppen Mikszáth kapta -  ez volt sorrendben a 
negyedik RogaSka Slatina-i táblája. Avatására 2011. április 19-én került sor, 
s a márvány táblán az alábbi kétnyelvű (magyar és szlovén) szöveg olvasható:

„Mikszáth Kálmán 
1847-1910 

A halhatatlan magyar 
író élete alkonyán e 
fürdőhelyen kereste 

a gyógyulást.
Emlékezetül olvasói és tisztelői 

2011” (PRAZNOVSZKY 2011: 91)

20 Tanulmányában Praznovszky Mihály a táblaállítás részletes történetét is feldolgozta.
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Immár végérvényesen jelölt tehát az a kultikus hely, amely Szlovéniában 
Mikszáth emlékét ébresztgeti, arra járó magyar olvasói és a fürdő illetékeseinek 
nem kis büszkeségére.
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Ferenc NEMET
SPOMEN-MESTA KALMANA MIKSATA U 
ROGAŠKOJ SLATINI

U periodu između dva svetska rata, za vojvođanske/jugoslovenske Mađa
re, koji su bili frustrirani i razočarani činjenicom, da su od većinskog naroda 
postali manjina, zbog čega je i njihov nacionalni identitet bio pokoleban, su 
upravo kultovi velikih mađarskih pisaca značili psihički oslonac, utehu ali i 
manfestaciju pripadnosti mađarskoj naciji. U teškim vremenima postojala je 
velika potreba za uzdizanjem velikana mađarske književnosti, za rasplamsa
vanjem i održavanjem njihovih kultova. Tako je 1930-ih godina započela (po
novna) aktivnost na izgradnji književnog kulta Mora Jókaija, Šandora Petefija 
i Janoša Aranja u Vojvodini, dok se u međuvremenu, sticajem sretnih okolno
sti ispostavilo da spomen-mesto (hrast) Kalmana Miksatau Rohiču (Rogaškoj 
Slatini) daje mogućnost za uzdizanje i njegovog književnog kulta. Inicijative 
za to potekle su iz Subotice (1924) i iz Velikog Bečkereka (Zrenjanina) (1930). 
Tragom tih, hvale vrednih pokušaja nije doduše došlo do rasplamsavanja 
Miksatovog književnog kulta u Vojvodini, ali se spoznala važna činjenica o 
postojanju jednog Miksatovog spomen-mesta u Sloveniji, koje je sve do 1991. 
godine bio sastavni deo jedinstvenog kulturnog prostora, deo SFRJ. Obele- 
žavanje negdašnjeg boravka ovog znamenitog mađarskog pisca u Rogaškoj 
Slatini, to jest obeležavanje njegovog omiljenog hrasta, kao važnog književ
nog spomen-mesta, između 1909. i 2011. godine prošlo je kroz razne uspone

http://wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%c3%a9keszerz%c5%91d%c3%a9s
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i padove: četiri puta su mu tu postavljali spomen-ploču. Ova studija se upravo 
bavi istorijatom obeležavanja tog književnog spomen-mesta.

Ključne reči: Vojvodina, Slovenija, Miksatov kult, Rogaška Slatina (Rohič), 
Miksatov hrast, spomen-ploča, spomen-mesto

Ferenc NÉMETH
MEMORIAL PLACE(S) OF THE MIKSZÁTH CULT 
IN ROGAŠKA SLATINA

In the period between the two world wars the Hungarian people in Vojvo- 
dina/Yugoslavia got into the minority fate, became disillusioned and affected 
in their national identity as well. For them the big Hungarian literary cults 
meant the safe intellectual clue, the consolation in the manifestation of be
longing to the homogeneous national corpus. Under the cruel circumstances 
great demands were made onto presenting the leaders of the Hungarian litera
ture in order to keep their cult alive, reviving. Thus, in the 1930s came into 
force the (rebuilding of Mór Jókai’s, Sándor Petőfí’s and János Arany’s cult 
in Vojvodina, while through the happy chance it turned out that with the help 
of the memorial place in Rogaška Slatina (Mikszáth-oak), there would be 
chance to revive Kálmán Mikszáth’s cult as well. The initiation started from 
Szabadka (Subotica) (1924) and Nagybecskerek (Zrenjanin) (1930), due to the 
two journalists, Imre Vidor and János Kelemen. Although the Mikszáth cult 
did not become general after this in Vojvodina, but the existence of the Mik
száth memorial place became increasingly realized, which also belonged 
geographically to Yugoslavia until 1991. Between 1909 and 2011 the indica
tion of the residence of the great Palóc in Rogaška Slatina, respectively his 
favourite oak’s as an important literary memorial place went through wave 
crests and wave -troughs: a memorial plaque was erected to on four occasions. 
This topic is intensively studied in the present paper.

Keywords: Mikszáth cult, Rogaška Slatina (Rohics), Mikszáth oak, memo
rial plaque, memorial place
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KONTEXTUALIZÁLT ÉS ELMESÉLT 
TÖRTÉNELMI FIKCIÓ

BALÁZS ATTILA: KINEK ÉSZAK, KINEK DÉL

Balázs Attila Kinek Észak, kinek Dél című regénye olyan mítoszoknak, mikro- és 
makrotörténeteknek, egyediségeknek és lokalitásoknak a dramaturgiáját nyújtja, 
melyek emlékezetként funkcionálnak, s melyek a térség kultúrájának történetei. 
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogyan képesek a mű narratív epizódjai (re)kon- 
textualizálni a történelmet. A továbbiakban olyan regénybeli sajátosságokat vázolok 
fel, amelyeket a könyv legsajátosabb ismertetőjegyeinek tekintek, az iróniát, a hu
mort, valamint a nyelvvel és stílussal való retorikai játékot.

Kulcsszavak: történelmi fikció, történelmi narratíva, történelmi tapasztalat, mikrotör- 
ténet, referencialitás, kulturális kód, irónia, önirónia, mítosz, retorikai alakzatok

„Az élet teljességének közepette és ennek a teljességnek az ábrázolásán 
keresztül a regény az élet mélységes zűrzavaráról tanúskodik. ”

(Walter Benjámin)

Balázs Attila Kinek Észak, kinek Dél című nagyszabású regényének egyik 
fő érdeklődési köre -  eltekintve minden politikai tendenciától -  a történelem 
elbeszélésének, valamint az események rendjének a textualizációja. A törté
nelem általános fogalmainak igazságigény-elképzelését felforgatva olyan 
narratív epizódokat tár elénk, olyan mítoszoknak, mikro- és makrotörténe
teknek, egyediségeknek és lokalitásoknak a dramaturgiáját nyújtja, melyek 
emlékezetként funkcionálnak, s amelyek a térség kultúrájának történetei.

A regény kvázi-elbeszélője Érdujhegyi Menyhért történész, krónikás, alkalmi 
riporter, kitartó tudósító, disszidens író, dezertőr katona, az Új Symposion

mailto:jutka.rudas@um.si


Tanulmányok, Újvidék, 2013/1.46. füzet, 48-59. 49

folyóirat volt olvasószerkesztője, volt rádiós újságíró, avagy a szerző alter- 
egója.1

„Nem csupán bibliai magyarázatokkal foglalkozott, nemcsak a történelmi 
hagyatékot kutatta azzal az irigykedő erővel, amellyel Isten őt megáldani 
találta, hanem magával a szépirodalommal ugyancsak, és abban nem csupán 
a vallásos zsoltárok és prédikációk izgatták, hanem a profán literatúra egya
ránt. Természetesen leginkább az, ami a magyar haza fogalmával, illetve a 
dicső hazánk lelkes szolgálásával függött össze, azonban sok balszerencsés 
szemléletű politikussal ellentétben ő tisztán látta, szép országa nem csak 
magyarból áll, van ám itt ahány, annyiféle. Ha szíve szerint nem is épp sze- 
retetére méltó. E szemlélet kialakulását vitathatatlanul segítette, hogy az ún. 
DÉLVIDÉKen élt és alkotott, persze, nem mintha hasonlóval nem talál
kozhatott volna éppenséggel az ország egy és arany szívében: Budapesten” 
(BALÁZS 2008: 12).

Balázs a múltnak, valamint e kicsi világ/térség -  a Délvidék, vagyis a 
Vajdaság, közelebbről Pétervárad és Újvidék -  történelmének demitologizált 
részecskéjét tálja elénk az egyén és a kollektív emlékezet révén, erős utalás
rendszert kiépítve, amely a különböző korszakok eseményeire utal (míg az első 
két rész a régmúltra, a harmadik rész a közelmúltra, nagy hangsúllyal a titói 
Jugoszláviára). Balázs éppen e történelmi kontextus különböző aspektusait 
próbálja alaposan rekonstruálni. A múlt és közelmúlt történeti megjelenésé
nek kérdését a fiktív történelmi narratíva keretében taglalja; a Kinek Észak, 
kinek Dél című könyvben megképezi Pétervárad2, valamint -  hol tágabb, hol 
szűkebb -  környéke, avagy „a vidék, amely századokon át területül szolgált az 
egymást irtó népek tusáinak” (BALÁZS 2008:95) életének idődimenziójával 
kapcsolatos alapbeállítottságokat, melyben rávilágít egy-egy történelmi kor
szak sajátos és sajátságos életgyakorlatára. Ki-be járkál a valós és a szöveg 
világából, s a történelem szövegszerűségének révén visszatükrözi, létrehozza, 
s nem utolsósorban kitalálja a múltat -  reflektálva saját értelmező, elemző, 
felfedező preferenciáira. Azt a múltat, melyről „történészek panaszkodnak, 
hogy az itt egymásra következő, egymásba olvadó népek káoszában minden 
összekutyulódik” (BALÁZS 2008: 8). Balázs a múlt és jelen komplexitását, 
a térség történelmi és politikai alakulatainak különféle interpretációit úgy 
próbálja elénk tárni, hogy „a nemzeti kultúra jelenbeli jegyei ne kényszerül

1 Ugyanis a szerző a kötet harmadik részében, a Boldogok hajója címűben említi a narrátor B. A. 
monogramját.

2 Pétervárad, mint emlékmű e regényes, helyenként filozofálgató históriában: „A péterváradi vár IV. 
Ince pápától elkeresztelt bástyája alatt -  ha már műalkotásokat veszünk sorra ebben a nagyokhoz 
képest rövidke, kimondottan sport-humor-kultúra jellegű, angyaldzsesszes fejezetben” (72).
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jenek megismételni a tradicionális historizmus által létrehozott kizáró eljá
rásokat”, hiszen a „modemitás peremeiről indulva a történetmondás leküzd
hetetlen végleteinél találkozunk a kulturális különbségek kérdésével, mint a 
nemzet megélésének és megírásának zavarosságával” (CURRIE 1999: 37).

A könyv nagy része sajátosan a múlt megtapasztalására vonatkozik, hiszen 
„úgy szervezi meg a történeti tapasztalás értelmezését, hogy az érintettek az 
értelmezett tapasztalással saját életgyakorlatukat orientálják az időben, s köz
ben életgyakorlatuk idővonatkozásában kifejezésre és érvényre juttathatják 
önmagukat, identitásukat” (RÜSEN 1999:42). Balázs Attila feltárja és kiak
názza azon források tapasztalati tartalmát, melyekben a múlt empirikusan benne 
van. A Kinek Észak, kinek Dél című könyv a repedések és hiányok között 
végignyúló folyamatos, fiktív történelmi képet tár elénk, felidézve a kultúrák 
harmonikus és diszharmonikus mintázatát. E különbözőségre való utalás 
funkciója mintha az lenne, hogy nem engedi meg a nemzeti történelemnek, 
hogy csupán önmaga szemébe nézzen, hanem segítségül hívja a pluralitás 
szabad játékát. „Mert a történelem és a nyelv határán, a faj és a nemi szerepek 
peremein élve vagyunk olyan pozícióban, hogy a köztük levő különbségeket 
egyfajta szolidaritásba fordítsuk át” (BHABHA 1999: 118). Vagy ahogyan a 
könyvben is megidézett Ivó Andriétól, a térség Nobel-díjas horvát gyökerű 
szerb(?) írójától hangzik a fantasztikus megállapítás, mely szerint senki sem 
tudja, aki nem tapasztalta meg. „Mit jelent két világ peremén születni és élni, 
egyiket is, másikat is megismerni és megérteni, anélkül azonban, hogy vala
mit is tehetnénk azért, hogy ez a két világ megmagyarázza egymást, és köze
ledjék egymáshoz. -  Nos, azt hiszem, ez az óriáskő tudja. Olvasás nélkül is. 
Miként azt is tudja remekül, hogyan kísért a múlt” (BALÁZS 2008: 45). 
Pontosan ezért vet széles pillantást arra az elbeszélő, hogy „mi emberek (oh, 
igen, mi!), hogyan nézünk ki egymás tükrében”, illetve úgy jeleníti meg e 
térség kvázi-történetét, hogy azt a „még meg nem érintett dán utazó is meg
értse, sőt, netalán itt-ott elhintett csipetnyi humor révén élvezhesse!” A könyv 
ezért időbeli összefüggésbe illeszti a több forrásból kipuhatolt tényszerű 
információkat és jelentésteljes történeteket, „a történeti tudás gyakorlati ele
venségének forrásait jelentő érzéki szemléletet és a képi bemutatás erejét 
vonatkoztatja a történeti ábrázolás kognitív tartalmaira” (RÜSEN 1999:45). 
A Kinek Észak, kinek Dél című regény posztulátuma az időben hol távoli, hol 
közeli, de lokalizálható térben fogalmazódik meg. Kvázi kelet- és dél-európai 
történelem szakaszába helyezi el, amikor e térség az emberi természet ala- 
kíthatóságával, a társadalmi alakulatok szétesésével és újraszervezésével 
kapcsolatos félelmekkel küszködött, valamint a hősi mítoszok, hagyományok 
és valós történelmi értelmezések nyilvánvalóvá váló letűnésével. Balázs tehát
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a forrásanyagból azt a kidolgozott tudáskészletét csatolja a saját tapasztala
tához, melyben saját történelemtudása él, s e „népek útkereszteződésében, 
rögtönzött várótermében” (BALÁZS 2008:104) történeti kultúrájának moz
gása zajlott/zajlik. Individuumokat és csoportokat helyez el világuk időbeli 
változásában, és ebben a dimenzióban bontakoztatja ki a térség társadalmi és 
történelmi életét. Könyvének egyik legnagyobb erénye, hogy a szerteágazó 
kulturális alakzatokat és társadalmi folyamatokat úgy mozgatja, hogy ezek 
szétfeszítik a társadalom homogén elképzelését. Olyan fluktuáló időben jelöli 
a térséget, melyben világosan rámutathat a polarizáltság történelmi érzékenysé
gére, éltetve a kulturális tapasztalat heterogenitását. Rámutatva a különböző 
kulturális entitások és teljesen más történelmi végcélok érdekeinek eltérésére 
és szerteágazó mivoltára. Könnyen csusszan át az egyik pozícióból a másikba, 
hangsúlyozva a társadalmak képzetes vagy mitikus természetét.

„Ha a szerbek mozgásáról beszélünk itt, a Kárpát-medencében, akkor 
eléggé csúf járatlanságot, bármiféle virtuális híd felépítésének totál képtelen
ségét, mindenesetre bosszantó nemtörődömséget mutatnánk a szabadon vá
lasztott témát illetően, amennyiben meg nem említenénk legalább háromszor 
és lehetőleg hangosan Arsenije Camojevic, azaz Csarnojevics Arzén pátriárka 
nevét. Hiszen az ő híres személye és műve nélkül itt a tudatlanságnak akko
ra szakadéka tátongana részünkről, amekkorát aligha lehetne könnyedén, 
főleg észrevétlen átugrani” (BALÁZS 2008: 107).

Vagy:
„Negligálni a helység kétségtelenül hatékony varázsát. Már csak azért sem, 

mert több vonásban is rokon Pétervárad régi városával, és könnyen meglehet 
amúgy, hogy egy Szentendrén írt, jókora borospalackba zárt, majd a Dunába 
hajított szöveg ott nyerheti csak el igazi értelmét: Péterváradnál. Tito Marsall 
ma már nem létező hídjánál. Kb. ott, ahol egyes ábrándozók Nagy-Magyar- 
ország határát meghúznák, miképp mások Szentendre előretolt helyőrségénél 
Nagy-Szerbiáét. Mert az álmok furcsák, s álmában kinek az ÉSZAK jelenik 
meg gyakrabban, kinek a DÉL” (BALÁZS 2008: 109).

A két általam kiválasztott idézetből is kiviláglik, Balázs Attila a különböző 
társadalmi ideológia ingadozásai közepette zseniálisan artikulálja azokat a 
kulturális különbségeket, melyek az idők során e kulturális térben hoztak/ 
hoznak létre új történelmi formációkat. Horni K. Bhabha szavaival élve, arti
kulálja azt a nézőpontot, mely szerint „a kulturális különbség diszkurzusának 
szubjektuma pszichoanalitikus értelemben dialogikus és áttételes”, illetve „a 
kulturális különbség nem csupán az egymással szemben álló tartalmak vagy 
a kulturális értékek antagonisztikus tradíciói egymásnak feszülését reprezen
tálja” (BHABHA 1999: 110). Balázsnál olyan diskurzív térben találjuk ma
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gunkat, amely megváltoztatja, illetve megerősíti a múlt múltságáról alkotott 
képünket, a társadalmi és kulturális rendszerek felmérhetetlen különbségei 
megértésén keresztül megízlelteti specifikusságukat és másságukat. A szerző 
játszi módon helyezi előtérbe önnön kontextuális fejtegetéseinek anekdotikus, 
mitikus és elbeszélő jellegét, s ennek fiktív szubjektivitása gyakran konflik
tusba kerül a történelem tényeivel, s ez akár a fantáziát mozgósító, akár az 
archivált történelmi dokumentumok általi játék egy sajátos ironikus hangne
mét idézi elő. Tehát szöveg, nyelv és percepció hármasában mutatkozik meg 
a regény központi jelentősége, melyet történeti tapasztalat, történelmi tudás 
vagy személyes, illetve kollektív emlékezet konstruál.

Balázs Attila a térség különböző történelmeit egy plurális egésszé ková
csolja úgy, hogy az egyik nézőpontot a másikhoz kapcsolja, nemegyszer az 
egyik a másikat teljesen aláássa vagy kiegészíti vagy módosítja, s így mintegy 
komplex, fikciós történelmi narratívát hoz létre. E komplex entitás néhány 
jellemzőjére való utalás É. M. előszavából is kiviláglik:

,,[N]agy munkáját, amikor végül elvállalta, mekkora örömmel és buzga
lommal végezte, hányféle irányba terjesztette ki kutatásait, mondván, hogy 
a történetírás leglényegesebb eleme az oknyomozás, s ő nem is elégszik meg 
az események puszta felsorolásával, hanem mérlegeli és birálgatja is azokat, 
kutatja a dolog mozgató erejét, keresi az »események szülőokát«. Bár dúskált 
az adatokban, azokból kiragadta a legfontosabbakat, legjellemzőbbeket, és 
rövid egésszé gyúrta őket, amelynek egyes részei külön-külön műveknek is 
figyelemre méltó tárgyát képezhették volna. így a római sáncok, Törefi Péter 
merénylete, a péterváradi apátság és vár múltja, a telepedés története, a gra- 
nicsárok intézménye, a legújabb kor kultúrtörténete -  megannyi érdemes 
tárgyai önálló műveknek. Végül megjegyzi, hogy külön figyelemmel volt a 
szerbség históriájára, munkájában »kettős tekintet vezérelte«. Először az, hogy 
Újvidék a magyarországi szerbség szellemi középpontja. Másodszor az, hogy 
épp ezen nemzetiség szereplésének és irodalmának története legkevésbé 
ismeretes a magyar közvélemény számára, pedig mindkét részről óhajtandó 
volna, hogy ismerjük egymás múltját, s megértsük egymást” (BALÁZS 2008: 
241).

Tényszerűség és fikcionalitás összjátéka kapcsán bontakoztatja ki a múlt 
tényleges eseményeinek a jelentés-összefüggéseit. Az imagináció lendülete 
a valós ismerethez, valamint a történelmi tény meggyőzőereje a tapasztalat
hoz a regény harmadik részében válik erőteljesebbé. A Boldogok hajója sze
szélyes horizontján rajzolódott ki egy eltökélt marsall szellemes illusztrált 
„tényes-mesés krónikája”.
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,,[A]ki Josip Broz néven került be az újvidéki várbörtön nyilvántartásába, 
és aki később fajsúlyára nézve Kossuth Lajoshoz fogható szerepet játszik 
majd a délvidéki magyarság sorsának alakulásában. Hajócskán másképp is, 
és nem csak a magyarságéban. Arról a személyről van szó, akiről legtöbb 
szobor fog készülni, a legtöbb kép stb., és akinek még a kommunista illega
litásból rája ragadt egyik álneve legtovább fog rendszeresen glancolt fehér 
kövekből kirakva díszelegni a történelmi erődítmény meredek oldalán -  az örök 
Duna fölött: TITO” (BALÁZS 2008: 178).

A Kinek Észak, kinek Dél jórészt belemegy a jugoszláv mitológiába, hőse
inek végzetes panteonjába, majd -  bizakodások és csüggedések, nyugalmak 
és idegeskedések ritmikus váltakozásából álló -  történetét a beléje kódolt 
megjósolható végzetével zárja.3 Ezen szövegrészekben jól látható, hogy a 
tapasztalattér egy kultúra jelenén megy végbe, az emlék viszont mindig az 
ember saját tudatához tartozik. „Azt, hogy az ember nem egyedül emlékezik, 
hanem mások emlékeinek segítségével, hogy a másoktól hallott elbeszéléseket 
saját emlékeiként kezeli, hogy privát emlékei megőrzése során tartja magát 
az évfordulókhoz és egyéb nyilvános ünnepekhez, amelyeken csoportja jel
legzetes eseményeire emlékeznek, mindez jól ismert tapasztalat” (RÜSEN 
1999: 55). A fenti tapasztalatokon keresztüli mikroeseményekben, Rüsen 
megállapítását parafrazálva, megmutatkozik azon axióma, mely szerint az 
emlék „mindenkor-enyémvalósága” analogikus átvitel révén az emlék „min- 
denkor-miénkvalóságává” tágul.

A kulturális különbségek és azonosulások összetettek és szélesebb jelen
téshorizonttal bírnak. Balázs Attila hangsúlyt helyez Európa politikai, vala
mint kulturális entitásainak a beíródására is, melyben a kulturális, avagy a 
nemzeti identitás mélyreható szimbolikus és affektív célt szolgál. Olyan je
lekkel és szimbólumokkal illusztrálva, amelyek a nemzeti kultúra érzelmi 
életét jelölik. A fent leírt megállapítást hosszabb szövegrész erejéig idézem:

„Természetesen -  ha közelebbről vesszük szemügyre ismét, némi elme
futtatás leplezetlen szándékával -  akárcsak az Északé, úgy érdekes a Dél 
fogalma is. [...] A Balkán esetében ugyanakkor az Észak és a Dél még a 
Kelet fogalmával terebélyesedik. [...] A Balkán ugye furcsa szó. A balkani- 
zálódás fogalmát megjegyezte immár boldog és boldogtalan széles e világon

3 „[KJilencvenkilenc április elsején, amikor mintegy beváltva Kennedy elnök távoli jóslatát Új
vidékre is eljött Amerika, hogy munkáját mindjárt a régi rozoga híd felszámolásával kezdje, 
hosszú időre megakasztva a vidám, nótázó dunai hajózást, ebben az egész eseményben a 
legszörnyűbb, egyben legreménytelenebb és legmegalázóbb, hogy: nem is volt ott semmiféle 
Archibald Duchowny őrnagy, csak az az ő mindenféle játékszerrel megpakolt, leszedhetetlen 
repülőgépe" (BALÁZS 2008: 552).
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szerte, s használja is olyan társadalmi folyamat megjelölésére, amelyben nem 
csupán a gazdasági hanyatlás érzékelhető erősen, hanem az emberek közötti 
viszonyok eldurvulása úgyszintén. Valamiféle romlást, rothadást, újbóli pri- 
mitivizálódást, visszavedlést igyekszik jelenteni, és gyakorta olyanok szájából 
röppen ki, akik maguk sincsenek távol ettől, ugyanakkor halvány fogalmuk 
sincs, mi rejlik mögötte: igazából hol kezdődik, hol ér véget, s honnan ered az 
ajkukra szitokként tolult baljós kifejezés: Balkán. [...] Márpedig és merthogy 
sok ragyogó, bonyolult elme származik onnan is, bajos lenne mind felsorolni, 
hiszen országok egészének vagy azok egy-egy jókora részének legnagyobb
jait kellene kimazsolázni ebből a felül a Száva és a Duna vonala határolta 
óriáskalácsból: volt Jugoszlávia fényes, nyüzsgő és visongó szellemeit, meg 
Romániáét, Bulgáriáét, Görögországét, Albániáét, nem utolsó sorban Török
országét. [...] A terület összes kavargó-kevergő népét (nemzetnél szélesebben)” 
(BALÁZS 2008: 314).

Továbbá:
„Úgy tűnik ugyanakkor, a világ másik, önmagát pökhendiségig kulturál

tabbnak tekintő nyugati, északnyugati része nem érti, hogy ott, a Keleten, 
Délkeleten másképp jár az ember agya, miként a nap is az égen. Ebből vonja 
le megvetően a következtetést, hogy a mozlim lelke érzéketlen a haladásra. 
Használhatatlan megállapítás, a mozlim nap is halad, s akkor még hol van attól 
ugyanez a derék nyugati ember, hogy megértse azokat, akik a Balkán, ezen 
belül például épp Bosznia-Hercegovina lakosságának nagy részét képezik” 
(BALÁZS 2008: 315).

Itt akarva-akaratlanul a szerző tapasztalatának az elmesélése maga után 
vonja a közösség tapasztalatának a horizontját is, annak a közösségnek, 
amely a könyv által megidézett valós térséghez tartozott vagy tartozik. A 
regénynek megvan ugyanis az a képessége, hogy a befogadó világában egy 
új világszemléletet lebegtessen akár újragondolva egy korábbi látásmódot, 
akár létrehozva egy újat.

A Kinek Észak, kinek Dél történeteiben/fragmentumaiban a forrásból 
nyert információk tényszerűségénél sokkal fontosabb a nyelvi alakzatokban 
fellelő fiktív és esztétikai értelemképzés. Éppen ez utóbbi lépi túl Balázs 
Attilánál a historiográfiai alakítás határait, hiszen, ha nem így olvassuk őt, 
akkor Herder neves idézetével élve: „magát a költőt fojtjuk meg, ha történet
írót akarunk látni benne” (RŰSEN 1999: 47). Ezzel kapcsolatban azonban 
magának az elbeszélőnek is vannak aggályai: „Értik aggodalmam, ugye? 
Vajon hogyan lehet megtalálni azt az arany középutat, amelyen mind a tények, 
mind a színes körítmények kedvelői egyaránt lelkesen követik e sorok íróját” 
(BALÁZS 2008: 77).
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A többszólamú szöveg a különböző történelmi oppozíciók és kódok olyan 
fiktív rekonstrukciója, amelyben egy adott szimbólum, jel, szóösszefüggés, 
kijelentés nyelvi-történeti kontextusának felel meg. A jelentések felhalmozása, 
a szimbólumok megjelenítése egyszerre megadja ennek történeti jelentését, 
ugyanakkor ravaszul mutat rá ennek jelenbeli jelentésére is -  mely ironiku
san világít rá az időben eltelt jelentések horizontjaira. Az idő és a jel közötti 
mozgásokat Derrida az úgynevezett „jel nyomstruktúrájával” határozza meg, 
mondván, hogy „minden jel kontextusba ágyazódik bele, jelentése pedig 
azoknak a jeleknek a nyomait viseli, amelyek körülveszik, megelőzik és 
követik őt” (CURRIE 1999: 23). Balázs Attila a valóságban is megesett tör
téneti dolgok ábrázolására, fikcionális elemként, a retorikához folyamodik. 
E könyv világát tehát egy kettős látásmód mozgatja: egyrészt a kognitív-ra
cionális, másrészt a poétikai-retorikai. Ám lényegét tekintve mégis az érte
lemképzés nyelvi cselekményei kerülnek előtérbe, hiszen itt egy különös 
asszociációkon társuló poétikáról van szó, melyet történeti tudásunk hiánya 
miatt akár könnyen félre is ért(het)ünk, illetve kevésbé élvez(het)ünk. A már 
említett referenciális versus areferenciális pólus ebben a regényben újramondott 
és folytatható, valamint átírt és megszakított jelentésrétegeiben működik. 
Ebből a szempontból a referenciális vonatkozás a kulturális jegyekben, a 
történelemben, az areferenciális pedig a nyelvi megelőzöttségében mutatkozik. 
Balázs az ex-Jugoszlávia tabló vizionált grammatikai-retorikai játékterével 
hozza létre többrétegű szépirodalmi művét. A referencialitás komplex reto
rikai stratégiája az alábbi szövegrészben ölt testet:

Lakatos én, lakatos te -  viccelődött Janika a békapofi, majd gyorsan 
el is magyarázta a viccet, Josip Broz Tito pedig harsányan nevetett, kivillantva 
elsőrendű, amerikai technológiával készült műfogsorát, megrázva életének 
utolsó szakaszában modernül és fiatalosan barnára festett, hullámos üstökét” 
(BALÁZS 2008: 208).

A megértés szempontjából nagy jelentősége van a nyelvi kódok szituáció
determinált átváltásának az olvasás folyamán. Itt a szövegrész művészi öve
zetén túlmutató reflexiók sorakoznak egymás mellé úgy, hogy közöttük 
tapasztalati úton is megállapíthatunk összefüggéseket. A szövegrészben több 
rejtett kód is van, s ennek a retorikus alkalmazásnak a dekódolása jártasságot 
előfeltételez, amelyet egy közösség ismer, formál. A fenti idézet aktusában 
jelen van a források idézésére vonatkozó implicit referencia, esetünkben Tito 
elvtárs életrajzából jól ismert tény, mely szerint az államfőnek az alapvég
zettsége lakatos volt. Ennek az elmét megragadó és érzelmeket kiváltó szöveg
résznek az olvasása a paradigmatikus szerkezettől az asszociációkon alapuló 
szintagmatikus szerkezet felé haladva juttatja el az olvasót a megértés, a
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„szöveg öröme/gyönyöre” felé. Balázs Attila könyve előfeltételezi a retorikai 
fogalmakhoz való hozzáférhetőséget, ezeknek a fogalmaknak a tudását, és 
ha az említett retorikai kérdések és trópusok hozzáférhetőek, akkor érezhető 
a mű ereje, valamint ennélfogva maga a mű hat úgy, hogy huncut mosolyra 
húzza ajkunkat, vagy egyszerűen hangos kacajt vált ki. Ez a sajátos humor, 
irónia és önirónia Balázsnál ugyanis a szépség és az érzéki észlelés lényegi 
minősége. Tudniillik „a társadalmi performance-ok, olyan erőteljes -  mitikus 
vagy hétköznapi gondolkodást tükröző -  történeteket jelenítenek meg, ame
lyek a társas folyamatoknak »retorikai kifejeződést, cselekményesítést (emp- 
lotment) és jelentést« kölcsönöznek” (CLIFFORD idézi TURNERt 1999: 
151). Balázs idézett története egyszerre ír le valódi társadalmi/kulturális 
eseményt, ugyanakkor a realitásnak a pikáns iróniával való megcsavarása 
szellemes és humoros töltést ad. Az ilyen és hasonló narratív fikcióban Ba
lázs folyamatosan utalásokat tesz egy teljesen másik eseménysorozatra vagy 
gondolatmenetre, melyben ironikus szakaszának megjelenítése strukturálja 
a szöveget.

A múlt mítoszainak és képzeleteinek ködéből bukkan elő az alábbi törté
netszál is, melynek értelemalakzata olyan nyelvi módozatokban jelentődik 
meg, mint az irónia.

„ Josip Broz Tito hátradőlt kényelmes medvebőr székében, átszellemülten 
szippantott még kettöt-hármat legfinomabb kubai szivarjából, majd általában 
az oly nehéz nékem felejteni téged kissé körülményes című számot rendelte. 
A jelen lévő kiváltságos újságíróknak nem volt szabad megírniuk, hogy kö
rülbelül a dal közepén egyszer Tito elnök -  a velejéig meghatott ember -  a 
vendégsereg mély megrendülésére egyenest sírva fakadt. Felállt, elhajította 
az égő szivart (méghozzá úgy, hogy fejen lőtte vele a hozzá legközelebb ülő 
belügyi főnököt), megtépte mellén az inget, majd karjait az ég felé meresztve 
iszonyatosan botfülű, harsogó hangon énekelni kezdte a bánatos dalt szerb- 
horvátul. Úgy hangzott akkor és ott a szerelmes nóta Josip Broz szájából, 
mint valami alig artikulált, egetverő rimánkodás. De kihez? Konkrét női név 
nem említetett” (BALÁZS 2008: 210).

Balázs Attila a történelmi és poétikai világ határtalanul sokszínű viszonyát 
teremti meg. E világképben az irónia öleli át azt, ami szöveg és referencia 
meghasadásaként jelenik meg. Ebben a túlzsúfolt jelekkel teli szövegrészben 
például a leírtak valamely értelmezésszintje mindig további szinteket is képes 
létrehozni. Balázs az iróniát fantasztikusan képes visszavezetni az „én”-nek 
mint reflektív struktúrának a dialektikájára. Nála tökéletesen érvényes a híres 
Paul de Man-i megállapítás, mely szerint „az irónia nyilvánvalóan az a távol
ság egy énen belül, az én megkettőződése, tükörszerű struktúrák az énben,
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amelyekben az én bizonyos távolságtartással képes szemügyre venni önma
gát. Az irónia reflektív struktúrákat hoz létre, és leírható az én dialektikája 
egyik mozzanatának értelmében” (MÁN 2000: 177). Az irónia fenti leírását 
nagyszerűen példázza a jugoszláv történelem színpadán lejátszódó Tito-Jo- 
vanka házaspár hiperreális médiaeseménynek az ábrázolása is.

„Tito negyvenhatban találkozott végül azzal a nála harminckét évvel 
ifjabb partizánlánnyal, aki a leghosszabb időre szegődött kísérőjévé az élet 
göröngyös útjain, és aki a békebeli jellegzetes szocializmust építő, a nemzetek 
és nemzetiségek testvériségére-egységére épülő, külpolitikájában az el nem 
kötelezettség elvét valló stb. szabad Jugoszláviában az Elnök Felesége egy 
személyű intézményét testesítette meg. Tette ezt szabályos arcával, százegy 
foggal ragyogó mosolyával, gesztenye szemeivel és madárfészekként a feje 
tetejére rendezett sötét hajával. Jovanka Budisavljevié kapitány megismerke
désük után hat évvel lett Josip Broz felesége, s harmonikusnak látszó együtt
élésükre a hetvenes évek derekán vetődött csak árnyék, amikor is Jovanka, ez 
a kedves kis »likai libácska« arra vetemedett, hogy piperés ládikájának rendez
getésén és a szocializmus keretei közt megengedett jótékonykodás-szerűségeken 
túl: homlokegyenest beleavatkozzon a Politikába” (BALÁZS 2008: 213).

Az irónia azonban „az a lezárhatatlan retorikus láncolat, amelyben ott 
lévő szubjektív sose jelenik meg eredeti mivoltában, hanem mindig olvasatok 
ironikus leképezésein keresztül létezik, ironikus átírások sűrű, végtelen szá
mú sorozatában rejtőzik” (BÓKAY 2000: 234). Ezt a lezárhatatlan retorikus 
láncolatot mutatja az alábbi szövegrész is, melyben a megjelenő elektronikus 
ikonok még ironikusabban rendelnek egymás mellé különböző személyeket, 
tényeket stb. is.

,,[D]e legjobban a színművészeket imádta, például V Sophia Lorent. [...] a 
híres szexbomba, Gina Lollobrigida is eljött lefényképezni Titót. [...] a Burton 
házaspár majdnem egész hónapot töltött Jugoszláviában, ebből elég sokat 
Tito asztalánál, ahol is a két férfi egymásra lelt a jeges Black&White élveze
tében, amiben Elizabeth V se maradt le nagyon. [...] Amikor Josip Broz meg
halt, Ljubljanába elröpült érte a Kék Madár. Tito KÉK VONATja (Plavi voz) 
még az ötvenes években készült [...] és a jugoszláv államfő szinte mindegyik 
vendége kipróbálta. [...] Egy titkos szemtanú szerint, aki évekig e vonat 
takarításával foglalkozott, ebben a tenger azúrját idéző, barátságos fürdőszo
bában sokáig ott vonatozott Liz Taylor könnyű kis rózsaszín lábborotvája. Az 
illető megesküdött rá, további pikáns részleteket azonban nem hajlandó fel
tárni. Csak Kádár János magyar államfő elszakadt cipőfűzőjét mutatta meg” 
(BALÁZS 2008: 458).
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A különbözőség hangja szólal meg a Kinek Észak, kinek Dél „történelmes 
regényében", Balázs Attila pedig mintegy távolságtartó pozícióból képes be
mutatni a körülhatárolható másságot, s ragyogóan képes hasznosítani a kul
turális minták eltéréseit. A regény végső sorban azoknak a kötődéseknek a 
formáiról és állapotairól szól, melyben az ilyen térség lehetővé teszi az ember 
számára, hogy bizonyos történelmi tapasztalatoknak a gazdagításán keresztül 
felfedezze saját entitását és világlátását, vagy úgy, hogy megerősíti, vagy úgy, 
hogy megváltoztatja azt. A legjobb történelmi fikciók igazsággal telítettek, 
de adataik kiszűrtek, kontextualizáltak és elmeséltek. Ilyen szempontból a 
Kinek Észak, kinek Dél című regény bravúros történelmi fikció.
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Jutka RUDAŠ

KONTEKSTUALIZOVANAI ISPRIČANA 
ISTORIJSKA FIKCIJA
(Atila Balaž: Kome Sever, kome Jug)

Roman Atile Balaža pod naslovom Kome Sever, kome Jug, pruža drama
turgiju mitova, mikro- i makropripovedanja, jedinstvenosti i lokaliteta koji 
funkcionišu poput sećanja, i koji predstavljaju narative kulture jedne regije. 
U svojoj studiji ću da posmatram na koji način mogu narativne epizode dela 
da (re)kontekstualizuju istoriju. Povodom toga nameravam da skiciram neke
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karakteristike posmatranog romana koje lično smatram njegovim najkarak- 
terističnijim znacima raspoznavanja, a to su ironija, humor, kao i retoričke 
igre sa jezikom i sa stilom..

Ključne reči: istorijska fikcija, istorijski narativ, istorijsko iskustvo, mikro- 
pripovedanje, referencijalitet, kulturni kod, ironija, samoironija, mit, retoričke 
figure

Jutka RUDAS
CONTEXTUALIZED AND NARRATED 
HISTORICAL FICTION
(Attila Balázs: Kinek Észak, kinek Dél)

The novel of Attila Balázs entitled Kinek Észak, kinek Dél provides the 
dramaturgy of such myths, micro- and macro stories, individualities and 
localities that serve as recollection, and are the stories of the area’s culture. 
In my study I examine, how can the narrative episodes of the work (re)con- 
textualize the history? I outline such peculiarities in the novel, which I 
consider the most specific characteristic of the book, irony, humour and the 
rhetoric game with language and style.

Keywords: historical fiction, historical narrative, historical experience, 
micro story, referentiality, cultural code, irony, self-irony, myth, rhetoric for
mations
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IDENTITÁSÉPÍTÉS TERAPEUTIKUS ÍRÁSSAL

POLCZ ALAINE ASSZONYA FRONTON CÍMŰ 
ÖNÉLETÍRÁSÁNAK ÉRTELMEZÉSE

Tanulmányomban Polcz Alaine Asszony a fronton című művét elemzem. A szöveg trau- 
matikus emlékezet mentén íródik, aminek köszönhetően a megírás egyszerre a megéltek 
pszichikai feldolgozását, illetve az emlékek szelekcióját is szolgálják. Az emlékek ver- 
balizálása, illetve a kimondásra való képtelenség a szubjektum önmegfogalmazását 
segíti elő, ami nyomon követhető a textusban. Értelmezésemben arra fókuszálok, vajon 
milyen eszközökkel képes feldolgozni a traumákat megélt szubjektum a saját múltját, 
vajon milyen múltat tud alkotni az inkább felejteni, mintsem emlékezni vágyó elbeszé
lő én, illetve milyen személyiségtérképet rajzol meg magáról a többféle traumahatást 
elszenvedett önéletíró élettörténet-fragmentumának lejegyzése folyamán.

Kulcsszavak: autobiográfia, trauma, emlékezet, női szubjektum, testpoétika

1. POLCZ ALAINE AUTOBIOGRAFIKUS MŰVEINEK 
SAJÁTOSSÁGAI

Polcz Alaine autobiografikus művei a magyar nyelven született női sze
mélyes irodalom sajátos területét képezik, hiszen az írónőt elsősorban mint 
gyermekpszichológust és tanatológust tartja számon a köztudat, irodalmi 
berkekben pedig írófeleségként (Mészöly Miklós neje) szerepel, önéletrajzi 
szövegeivel azonban a szerző kinövi a másodrangú szerepként ráaggatott 
irófeleség egyenruháját, szétfeszíti a feleség-pozíció kereteit, és személytelen 
narrációjával, nyelvi minimalizmusával, tényszerű eseményközlésével, illet
ve a női test világának nyílt ábrázolásával a 20. századi magyar női próza 
kiemelkedő alakjai közé íxja be magát.

Műveinek modernségét bizonyítja, hogy önéletírói jellegű szövegeiben -  
melyek közül tanulmányomban az Asszony a fronton (POLCZ 2005) című
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mű értelmezésére szorítkozom -  visszaköszönnek a posztmodem szubjektum
elméletek nyomán kibontakozó heterogén szubjektumértelmezések és a 
feminista kritika összetett személyiségképet kínáló elméletei, melyek az én 
alakulástörténetére, a szubjektum textuális megkonstruálásának feltérképe
zésére helyezik a hangsúlyt. Polcz Alaine szövegeiben tehát széles teret kap 
a női önéletírásokra különösen jellemző, elcsúszó pozíciójú szubjektum prob
lematikája; az ént a másikhoz viszonyító, önmagát kapcsolathálón belül meg
határozó személyiség dilemmája; a hatalmi diskurzusok teremtette, alárendelt 
pozíciójú szerepekkel való kényszerű azonosulás kiszolgáltatottsága, illetve 
az azokból történő kitörni vágyás ábrázolása (MENYHÉRT 2013: 24).

A többszörösen elmesélt én-történetek rámutatnak arra a tapasztalatra, 
hogy a szubjektum nem egyetlen elbeszélésben teremti meg identitását, ha
nem narratívák szövedékén keresztül fogalmazza meg, keresi és értelmezi 
(újra és újra) önmagát (BARÁTH). Ennek végső célja a narratív identitáson 
keresztüli önmegismerés elősegítése, melynek értelmében az írónő én-szö
vegeiről is elmondható, hogy „történeteink segítségével kerülünk közelebb 
önmagunkhoz” (KOVÁCS). Nem véletlen, hogy Polcz Alaine autobiografikus 
szövegeiben erősen jelen van az (elbeszélni vágyás motívuma -  az Asszony 
a fronton mottójában úja: „Megpróbálom elmondani Neked, hogyan volt, mert 
egyszer már el kell mondanom” (POLCZ 2005: 2) - , azonban önéletrajzi 
világának sajátos poétikája, hogy a személyes hangvételt kívánó szövegtípust 
elnémulással, dadogással, szókereséssel, elhallgatásokkal tűzdeli. Női önélet
írások esetében ugyanis a narratív identitás felfejtése és verbalizálása még 
bonyolultabbá válik, mivel a természeténél fogva sokarcú én rétegeire ráíródnak 
a női identitás specifikus jegyei is. A klasszikus önéletrajzokból ismert férfi 
ego-ábrázolások (ennek tipikus példája Szent Ágoston Vallomásai) többnyire 
a kiváló férfi képét mutatják be, akinek szellemi gazdagsága, nagy tettei 
„örök példaként” méltónak bizonyulnak a megörökítésre. A közszférából 
kiszorult nő azonban sokáig sem nagy tetteivel, sem szellemi magaslataival 
nem tűnhetett ki, ezért identitását egyfajta testpoétika köré építette (SÉLLEI 
2007: 15-16), illetve a maszkulin-megszólalásmódhoz -  mint a csak latensen 
létező androgün diskurzus hordozójához -  mérten határozta meg önmagát 
(SÉLLEI 2007: 8-9). A testpoétika eljárásai markánsan megfigyelhetőek 
Polcz Alaine autobiografikus szövegeiben is, hiszen a női test, a test fizioló
giája és pszichoszomatikus tüneteinek ábrázolása kiemelt témájaként szere
pel. Az írónő szövegvilágának jellemzője, hogy szívesen feszegeti a tabu 
határait, mivel kiemelten foglalkozik a test öregedésével, romlásával, a 
betegségek, haldoklás, halál, valamint a megerőszakolások plasztikus leírá
sával. A testábrázolás segítségével azonban nemcsak önmagához fűződő
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viszonyáról, bonyolult én-rendszerének feltárási kísérletéről tesz tanúságot, 
hanem társadalmi pozíciójából és megítéléséből fakadó meghatározottságáról 
is árulkodik, hiszen a szubjektum -  különösen a női szubjektum -  erősen réteg
zett kívülről és belülről is (BÓKAY 2008: 43-44). A kulturális és hatalmi 
alávetettségben szenvedő, az időben folyamatosan változó, illetve különböző 
szerepekben mutatkozó női ént ezért nem csupán önreprezentációs, hanem 
reprezentációs kérdések is övezik. Polcz Alaine önéletírásainak identitás
konstruálásakor, az önmegfogalmazás problematikusságán túl fontos kérdéssé 
válik, hogy „a nőiség mint nemi különbözőség és mint kulturális konstrukció 
miképpen hat arra a konkrét szubjektumkompozícióra, melyet az adott cse
lekvő alany elfoglal” (SÉLLEI2007: 8).

Az Asszony a fronton című önéletírásban a szubjektum heterogén jellegét, 
folyamatosan mozgásban levő identitásképződését, ellentmondásosságát, 
kívülről és belülről történő meghatározottságát követhetjük nyomon, melyek 
a traumatikus emlékezet működésén keresztül, a testpoétika eljárásainak 
segítségével figyelhetőek meg. Elemzésemmel megpróbálom bebizonyítani, 
hogy az önéletíró nem csupán a háborút övező hallgatás és felejtés traumájával 
próbál meg szembenézni, hanem hozzájárul a női írókra vonatkozó kollektív 
amnézia (MENYHÉRT 2013:14) feloldásához is.

2. „A VILÁGTÖRTÉNELEM FALÁRA FESTETT 
MAGÁNFRESKÓ” (POLCZ 2005: 79) -  EGY HÁBORÚS 

HÁZASSÁG TÖRTÉNETE

Az elemzésre szánt szöveg műfaji sajátossága, hogy élettörténet-töredék: 
a kizárólag fragmentumformában létező műfaj fragmentuma, hiszen az alcim 
tanúsága szerint -  Egyfejezet az életemből -  az élettörténetnek csupán egyetlen 
szakaszáról számol be. A szöveg ezáltal tudatosan kerüli a teljes életút-ábrá- 
zolás illúziójának szándékát, azonban a kiemelt évek olyan emlékek köré 
rendeződnek, amelyekben -  az önéletíró bevallása szerint -  körvonalazódnak 
a narrátor egész élettörténetére kiható női identitásával kapcsolatos kérdései, 
problémái. A mű alapvetően a halál motívuma köré fonódik: emlékezésében 
egy széteső házasság haldoklását, illetve a háborúban tapasztalt fizikai és 
lelki megsemmisülés borzalmát veti papírra. A címben megjelenő két téma 
-  asszony, front -  az elbeszélt én metamorfózisaira utal, hiszen a házasság és 
a háború beavató rítusként a fiatal, naiv lányból sokat tapasztalt, apatikus 
asszonyt érlel. A szöveg elején megjelenített elbeszélt én átalakulásai határ- 
átlépésekként értelmezhetőek, mivel az asszonnyá válás és a frontvonalon 
rekedés visszafordíthatatlan, a teljes élettörténetre kiható folyamatokat indít
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el az önéletíró életében. Az elbeszélő maga is szívesen játszik a két fogalom 
összefonásával („A háború nem könnyű. A házasság sem.” POLCZ 2005:2), 
párhuzamot von rossz házassága és a háború borzalmai között, a házasságot 
pedig a háború allegóriájával fejezi ki: háborús házasságról (POLCZ 2005: 
79) beszél, melyben folyamatosan küzd az emancipált, egyenrangú társra 
vágyó én-je a férj által megkívánt csendben tűrő feleség alárendelt szerepével. 
Az önéletírás gyakran visszautal e kettős szerep iróniájára, ennek ellenére 
mégis belehelyezkedik a férj által ráosztott szerepébe: „Mindig elégedetlen 
volt velem. Úgy szerettem a havas erdőt meg a kutyát, hogy boldog voltam, 
ezért nem tudtam folyton fülelni és elég óvatosan lépdelni. Úgy kell járni, hogy 
a vadat el ne riassza az ember. Akkor kell nesztelenül lépni, amikor a másik is 
lép, akkor megállni, mikor az is megáll. Mondhatom, különös séta volt. Mintha 
egész házasságomat parodizálta volna” (POLCZ 2005: 30). Az önéletíró 
emlékezései szerint a feleségszerep egy ütemre járás helyett egyre inkább a 
férj árnyékként való követésére, nyomában járására szorult vissza.

Az asszonnyá érés folyamatába durván avatkozik bele a háború, hiszen 
testileg és lelkileg is átalakítja az önéletírás első lapjain megismert lány 
karakterét. A fizikai bántalmazások -  verés, erőszakolások -  mellett fontos 
szerephez jut a védekezésként alkalmazott pszichikai kiüresedés folyamatának 
rögzítése („Akik körülöttem voltak, sorban meghaltak, jöttek-mentek, vagy 
vitték őket -  irántuk lassanként elközönyösödtem” -  POLCZ 2005: 54). A 
front túlélésének feltétele, hogy a háború előtti, hétköznapi problémákkal 
küzdő feleségből az életben maradásért küzdeni bíró asszony váljék. A naiv 
fiatalasszony-identitás a frontvonalon feloldódik egyfajta érett asszonyi iden
titásban, bekebelezve az önéletíró háború előtti asszonymivoltát. A fronton élő 
asszony egyrészt (ki)használandó testként van jelen a háborúban, másrészt 
kénytelen azonosulni a túlélésért harcoló katona identitásával, amellyel a 
társadalmi nemtől független, androgün létmódot alakít ki önmaga számára. 
Az asszony a fronton szókapcsolat továbbá magában hordozza a frontember 
kifejezés jelentéseit is, amely az önéletíró közösségben betöltött irányító sze
repére utal; több alkalommal is megjegyzi, hogy (elsősorban férje távollétében) 
az ő közbelépésének, lélekjelenlétének köszönhetően változott más irányba 
a sorsa: megakadályozza János elhurcolását, a nők főbelövését, kimenekíti a 
jugoszláv papot, ápolóként segíti a foglyok menekülését.

3. A TERAPEUTIKUS ÍRÁS ELJÁRÁSAI A SZÖVEGBEN

Az emlékképek alapján kibontakozó szubjektum textualizálását elsősor
ban a traumatikus emlékezet mechanizmusai irányítják, amelyek egyszerre
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operálnak a szelektív, torzító, homályos, bizonytalan, dadogó emlékezet esz
közeivel, illetve a felejtés, felejteni akarás, emlékezésre való képtelenség el
járásaival. Ebből következően egy olyan sajátos szöveg kerekedik, amelyben 
az önéletíró az autobiográfia alapszellemiségével folytat egyszerre megegye
ző és ellentmondásos cselekvést: a vallomásos jelleg, a saját élettörténet 
számbavételének szándéka a felejteni akarás tevékenységével párosul, így az 
önéletírásból a nem emlékezés memoárja születik. Ez az ellentmondásosság 
állandó feszültséget teremt a műben, ahol az emlékezni akarás, elmondási 
szándék és felejtés horizontjain a trauma-élmények hatásai körvonalazódnak, 
amelyet csupán az írás terapeutikus jellege képes némileg feloldani.

3.1. Az elmondás vágya

Az önéletírás megírásának elhatározásakor az önéletíróban megszületik 
a vágy az addig elhallgatott életszakaszával való szembenézésre, az átélt 
emlékek verbalizálására. A textualizálás, a kimondás aktusa a megélt traumák 
feldolgozását szolgálja. A múlt elbeszélése azonban -  a traumatikus élmé
nyek blokkoló hatásából kifolyólag -  nem megy zökkenőmentesen, ezért az 
önéletíró a „megpróbálom elmondani” és az „egyszer már el kell mondanom” 
formulák használatához folyamodik, amelyek a trauma-feldolgozási techni
kákból ismert terapeutikus írás eljárásait idézik. A beszélni/írni akarás te
rapeutikus funkciója az egész szövegen végigkísérhető, ezáltal a magánszfé
rában megszólaló szubjektumot a közszférában való megszólalás felé segíti, 
ami a személyiségalakulás egy fontos állomásaként értelmezhető. A ma
gánszféra női szubjektuma önmaga textualizálásával kilép a történelemből 
kiírt nő, az elnyomott Másik sztereotípiájából, és a házasság, illetve a háború 
női arcát, a háborút átélt nő(k) arcát mutatja meg az olvasónak írásán keresz
tül. Elsősorban maga az írás válik a terápia eszközévé, hiszen „a korábban 
gátolt élményekről való beszéd vagy írás révén az emberek nyelvi kifejező
dést adnak az eseményeknek. Az egyszer már megfogalmazott eseményt 
sokkal könnyebb megértenünk és végül teljesen magunk mögött hagynunk” 
(PENNEBAKER 2005: 24).

A traumatikus élményekkel való szembenézés első lépése a kimondás 
vagy leírás aktusát jelenti, hiszen ekkor az elbeszélő arra kényszeríti magát, 
hogy egy koherens kontextusba szervezze élményeit, gondolatait. „Maga a 
beszéd mint aktus megváltoztathatja azt a módot, ahogyan a traumatikus 
eseményekről és önmagunkról gondolkodunk” (PENNEBAKER 2005:44), 
mivel az írás feszültségcsökkentő hatása közben az önéletíró kénytelen pon
tosan megfogalmazni a gondolatait, így szembe kell néznie azokkal. A szöveg
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dadogó jellege abból ered, hogy a két traumaforrás, a házasság és a háború 
megaláztatásainak verbalizálásával olyan részletek kerülnek terítékre, ame
lyeket az elhallgatás és az emlékezet szelektáló mechanizmusai mélyen elta
kartak az önéletíró tudatalattijában.

3.2. A kifosztó traumák

Az önéletrajzi emlékezésről tudjuk, hogy alapvetően megbízhatatlan 
folyamat, mivel a szubjektiven megéltek felidézése elsősorban az emlékek 
konstrukcióját, nem pedig a valósan megtörténtek reprodukcióját foglalja 
magába (LENÁRD 2008: 166-167). Az emlékezés folyamatakor tudatunk 
utólagosan racionalizál, ok-okozati viszonyokat vél felfedezni a konstruált 
narratívumban. Tiszta emlék önmagában nem létezik, az emlékképek újra- 
élésével csupán a múlt értelmezését, ezáltal önmagunk értelmezését tudjuk 
végrehajtani. Amennyiben ezek az emlékképek traumatikus élményhez kap
csolódnak, még szubjektivebbé és megbízhatatlanabbá válik az emlékezet 
(KÓNYA 1996: 335-346). A traumatikus élményt átélt emlékező esetében 
múltidézéskor automatikusan működésbe lép a szelekció, amely kifejezetten 
a trauma okozta élmények köré összpontosul, háttérbe szorítva az adott élet
szakasz egyéb emlékképeit.1

A traumahatás verbalizálása elsősorban a felejtés retorikájában érhető 
tetten, hiszen az önéletíró gyakran hivatkozik homályos vagy bizonytalan 
emlékezetére. Pl. „Haragudott a hajamért, a bőröndökért, és még valami 
másért is, amire már nem emlékszem” (POLCZ 2005: 80), „Talán szerettem 
volna, hogy az ölében vigyen át? Vagy meg is tette -  csak most már nem 
emlékszem rá?” (POLCZ 2005: 3), „Semmit nem tudok felidézni. Egyszerűen 
nincsen emlékem az első éjszakáról” (POLCZ 2005: 3). A felejtés a pszicho- 

'higiéniai folyamat természetes eleme, egyfajta védekező mechanizmusa, 
mivel felejtés nélkül az átélt események ugyanolyan intenzitással élnének 
bennünk, ahogy a megtapasztalás idején keletkeztek. Az emlékezés -  felejtés 
aránya a trauma-feldolgozás során ingadozó, egyaránt végigkísérik a házas
ság eseményeinek és a háborús emlékek felelevenítését is. Az önéletíró úgy 
próbálja magát túltenni a traumatikus élményeken, hogy rövid amnéziákkal, 
emléktörléssel helyettesíti az átélteket, ami időnként logikátlan szövegszer
kezetet, kaotikus szövegelrendezést eredményez. Az elfelejtett, elkendőzött,

' Interpretációmban azokat az emlékeket tartom traumatikusnak, amiket az emlékező én törté- 
netszövésével annak minősít. A referencialitás kérdéskörével nem foglalkozom, elfogadva azt 
a feltételezést, hogy az önéletírás igazsága mindig az, amit és ahogyan a szubjektum megélte a 
valóságot.
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elmaszatolt emlékek pedig gyakran hangsúlyosabb szerephez jutnak az el
mesélt szövegrészeknél, hiszen az emlék kizárása, a hiány a szövegrész hang- 
súlyozásához, kiemeléséhez vezet.

3.3. A csend retorikája

A felejtés, emlékezetkiesés szöveghelyei gyakran összefonódnak a hall
gatás, elhallgatás, csend retorikájával. A beszédre való képtelenség, az elné
mulás kétségbeesése az egész önéletírás folyamán központi szereppel bír, az 
események traumatikus hatását jelezve. A hallgatás két irányban történik: 
egyrészt a házasság sikertelenségét, másrészt a háború borzalmait övezi mély 
csönd. Nem csupán verbális értelemben van jelen a csend retorikája, hanem 
tagadásként, tudomásul-nem-vételként, valamint tűrésként, a mozdulat vagy 
tenni akarás hiányaként is érvényesül. A cselekvésre való képtelenség legin
tenzívebb példája annak a megerőszakolásnak a leírása, amikor az önéletírót 
egy pincében nyolcvan társa néma hallgatása kíséretében bántalmazza egy 
orosz katona. Az erőszaktétel traumatikus élménye mellett a többiek hallgatása 
mélyen sokkolja az önéletírót, a tettre való képtelenség bénultsága hosszú 
éveken át kísérti visszatérő álmaiban.

Az önéletíró bevallása szerint hét évig senkinek sem beszélt a házassági 
problémáiról. Az elhallgatás, a némaság a trauma feldolgozhatatlanságát je
lenti, mivel az elszenvedő képtelen számba venni az eseményeket, képtelen 
szembenézni az átéltekkel. Az elbeszélői jelenből megszólaló visszaemléke
ző én az autobiográfia megfogalmazásával már túllép ezen a némaságon, 
azonban a házasságban alárendelt pozícióban levő szubjektum képtelen az 
események feldolgozására, ezért hallgatásával ignorálja, figyelmen kívöl 
hagyja a traumatikus élményeket. „Ma is csak találgatom, hogy miért (nem 
beszéltem a házasságomról és a problémáimról). Akkor ezen nem gondol
koztam, talán észre sem vettem. Tavaly nyáron tudatosodott bennem, amikor 
Róza néni, anyám egyetlen barátnője és unokatestvére mesélte, hogy Anyuka 
egyszer elkeseregte neki, érzi: szerencsétlen vagyok, de nem beszélek, sem 
a családban, sem a bizalmas barátnőimnek” (POLCZ 2005: 9).

A házasság kudarcjellegét szorosan körülfonja János némasága is, aki -  a 
tűrés és kivárás reményében rezignáltan hallgató feleséggel szemben -  a 
megalázás, a figyelmen kívül hagyás eszközeként alkalmazza a hallgatást. A 
házasságkötés napjától kezdve („Vártam, hogy egy szava, vagy mozdulata 
lesz felém, de nem, máshova nézett Ettől valahogy belülről elfáradtam, nem is 
emlékszem, hogy hazafelé szóltunk egymáshoz vagy sem.” -  POLCZ 2005: 
2), a menekülés viszontagságain keresztül („Hajnalfelé Mindszentpusztán az
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erdészlakban a földön vetettek ágyat, egy közös matracon feküdtünk Jánossal. 
Nem szólt hozzám. Mindenki jó éjszakát kívánt, ő nem. Nem ölelt meg, nem is 
ért hozzám, elhúzódott, hátat fordított” -  POLCZ 2005: 28) egészen egymástól 
való elszakításukig a beszélgetésre való képtelenség, pontosabban a beszél
getés elutasítása jellemzi a kapcsolatukat. János csak akkor szól feleségéhez -  
szól rá feleségére, ha valamiért szégyelli őt vagy megszégyenítheti. Az önéletíró 
másokkal zajló beszélgetését is nehezen viseli (POLCZ 2005: 8), patriarchális 
világképébe nehezen illeszthető a nő szellemi disputába történő bevonása.

Kettejük némasága a csákvári kastélyban a legszembetűnőbb, ahol -  a 
háború zajosságának oppozíciójaként -  az épületre boruló némaság az Ester
házyak elbarikádozását, bástyák mögötti álbiztonságát fejezi ki. Ezt a mély 
és feszült csendet csupán az óra ütése veri fel, amely mintegy visszaszámlá
lásként jelzi a békés, nyugodt kastélyélet végének közeledtét. A kastély 
csendjéhez tartozik Mami, az önéletíró anyósának süketsége, aki nem csupán 
nagyothallása miatt burkolózik szívesen csendbe, hanem szellemi süketség 
is jellemzi, mivel nem hajlandó tudomásul venni a háborús helyzetet, és 
továbbra is pedánsan végzi -  a háborúban értelmüket vesztő -  rá bízott fel
adatokat. Az anyós a frontvonalra kerülve is megőrzi hallgatását, azonban 
a háború iránti süketsége feloldódik: amikor az önéletírót először viszi el 
magával egy orosz katona, hogy János életéért cserébe kihasználja őt, Mami 
a pillantásával jelzi, hogy mindent ért („Mami rám nézett. Azt hiszem, pon
tosan tudta, mi történt, de nem beszéltünk róla.” -  POLCZ 2005: 43). Ezt 
követően már nem csak fizikai, hanem lelki némaságba is burkolózik, mivel 
megátkozza a csendben tűrő, hallgató Istent, és többé képtelen imádkozni 
vagy lelki kapcsolatot létesíteni a transzcendenciával. Isten tétlenségének 
számonkérése többször is előfordul a szövegben, az önéletíró nem érti, hogy 
tűrheti el némán a háborút a Teremtő.

A külvilágra vonatkozó hallgatás, a háború szörnyűségeiről való beszéd
képtelenség, a zsidók bújtatásáról és a menekültek befogadásáról szóló csen
des megegyezés azonban közös hallgatásba, együtt-elhallgatásba burkolja a 
házaspárt, ami cinkosságával némileg helyettesíti a beszédet. Nem beszélnek 
sem a marhavagonban elhurcolt zsidóknak dobott ételről, sem a Gestapo 
kijátszásáról, sem a menekült katonák befogadásáról („Tudtam, hogy János 
velem érez. Fokozódó szorongással vártam Kolozsvárt, ez együtt nekem túl 
sok volt, de láttam, nem akarja, hogy beszéljek. Hallgattam. -  Ő se szólt 
semmihez, egyetlen szót sem.” -  POLCZ 2005: 8). Később az önéletíró meg
tanulja a férje elől is elhallgatni a háború embertelenségével dacoló tetteit, 
hiszen a csákvári Esterházy-kastély mellett működő szegénykórházban a 
főbelövést kockáztatva menekíti a fogoly sebesülteket.
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A háború előrehaladtával már nem a beszéd személyes döntésen alapuló 
elutasításával (János és Mami esete), hanem a beszédre való képtelenség je
lenségével találkozunk. A csend, a némaság a túlélés feltételévé válik, az 
önéletiró megtanulja, hogy „a könyörgés, a sírás, a jelenet nem segít. Ebből 
jutott elég a háborúban -  mindenkinek. A ki nem mondott kérés sokkal több. 
Csak persze a mögött a teljesen megfeszült lelkeddel és akaratoddal kell ál- 
lani” (POLCZ 2005:32). A háború után pedig a csend retorikája a továbbélés 
feltételeként, a túlélők lelkiismeret-furdalásának tompításaként funkcionál. 
A háború sűrűjét megjárt emberek nem tudnak beszélni élményeikről -  a 
háborút könnyebben átvészelők pedig nem akarják tudomásul venni a történ
teket, nem akarnak hallani a megélt eseményekről. Az elhallgatás a meg nem 
történtség illúzióját kelti, a háborús borzalmakat tabuizálva. „Hogy mi tör
tént velem, arról nemigen beszéltem senkinek. Itt más világ volt, nem is 
féltek úgy a szovjet katonáktól” (POLCZ 2005: 69). Az önéletiró későbbi, 
súlyos betegsége során szerzett halálélménye is tabuként veszik a csend 
homályába, mivel környezete képtelen szembenézni a halállal, így annak 
verbalizálásával is. „Megtanultam, hogy nem szabad erről beszélnem. Soha 
nem szabad kimondanom, hogy tudom: valószínűleg meg fogok halni” 
(POLCZ 2005: 72). A traumatikus hallgatás burokként veszi körül, kíséri 
végig az egész szöveget, és -  az önéletiró utalásai szerint -  kihat a további 
élettörténetére is.

3.4. Traumatikus szerepek

A traumatikus élmények olyan emlékképeket szülnek, amelyek az éntör
ténet alakulására meghatározó jelleggel bíró eseményként artikulálódnak: 
hatásukra szétroncsolódik a szubjektum önkonstrukciója, az így szétzilált én 
pedig csak darabjaiban tudja újraépíteni önmagát. Maga az élettörténet tulaj
donképpen a traumaélmények mentén kialakuló szubjektumépitésre fókuszál: 
felveti a kérdést, hogyan lehet túllépni az átélteken, illetve miféle személyiség 
marad a megéltek után az önéletíróból. A túlélés alternatív feltételeként az 
önéletiró különböző szerepeket ölt magára, melynek értelmében különböző 
társadalmi helyzetekben folyamatosan másnak mutatkozik. Az élettörténet
ben megjelenő én ugyanis -  Alasdair MacIntyre feltevése értelmében -  az 
identitásteremtés során különböző szerepekkel azonosítja magát, amelyek 
egymásba gabalyodva szövik meg az élettörténet mintázatát (MACINTYRE 
1999: 274). Ez nem maszkos identitást, vagy -  alá-, illetve mellérendeltségi 
viszonyban álló -  többszörös én (HANKISS 2005:217-223) teremtését jelenti, 
melynek során a szubjektum tudatosan elrejti „valódi önmagát” a külvilág
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szeme elől, hanem az én különböző interakciós helyzetekben megnyilvánuló 
többféle identitásának sajátos érvényesülését. Az önéletíró elsősorban saját 
testisége mentén, a női önéletírásokra jellemző testpoétika segítségével ha
tározza meg önmagát, amely a környezet által rákényszerített szerepeknek 
köszönhetően női identitásának fő meghatározójává válik. A férj okozta trau
mahatásokat a teljes társfüggőség indukálja, aminek során az önéletíró kép
telen elhatárolni magát férje befolyásától, és lemond saját testi-lelki szükség
leteinek a kielégítéséről. A háború okozta traumához a tanult tehetetlenség 
jelensége társul, aminek értelmében az önéletíró képtelen beleavatkozni saját 
sorsának irányításába (kontrollálhatatlanság jelensége). Valamennyi sérülést 
okozó eseménynek a szöveg megírásának jelenéig -  vagyis szinte egész életen 
át -  tartó hatása van, ami a „fel-nem-ismerés traumájára” (MITCHELL 1999: 
98) utal.

3.4.1. Az erdélyi nagyasszony -  az alárendelt feleség pozíciója

Az önéletíró személyiségének legmeghatározóbb szerepe feleség-identi
tásában rejlik, amely önmeghatározásának első állomásaként szerepel az 
önéletírásban. A történet a nő kultikus beavatásával, asszonnyá válásával, az 
esküvő leírásával indul -  ami elsősorban a nemi életbe való beavatást jelenti 
számára - , így nem véletlen, hogy már a címben a férjezettséget kifejező 
asszony fogalom szerepel a nő általános jelentésrétegével szemben. Ennek 
értelmében az önéletíró elsődlegesen egy másik ember függvényében, a férj
hez való tartozásában határozza meg személyes identitását. Az önéletíró há
zassága előtti énjéről csak közvetve kapunk információkat: lánykori idilljére 
a házasélet oppozíciójaként utal, amiből feltételezhetjük, hogy önálló és füg
getlen identitásként értelmezte önmagát a házasságkötés előtt. Az asszonnyá 
válás azonban nem teljesíti be a várt elképzeléseket, hiszen a házasságkötés 
előtti személyiségképét nem tudja átmenteni a házasságkötést követő fele
ség-identitásába. „Otthon úgy éltem, mint Apám, Anyám kedvence, a testvé
reim bizalmas pajtása; cseléd, kutya, macska mind-mind szeretett. És emellé 
a barátok. [...] Szeretet és bizalom úgy vett körül, mint egy meleg anyaöl. 
Csak János nem szeretett. Ezt nem tudtam megszokni. De panaszkodni sem 
tudtam” (POLCZ 2005: 9). A házasságot követően az alárendelt és kiszolgál
tatott szerepét kénytelen felvállalni, amibe beletörődve önként lemond szel
lemi értékeinek érvényesítéséről: férje nem engedi tovább tanulni, háziasz- 
szonyi, majd a testileg kizsákmányolt nő szerepe jut neki. A külvilág azonban 
mit sem sejt alávetett pozíciójáról, hiszen -  férje kívánságára -  magára ölti 
az erdélyi nagyasszony szerepét, szép ruhákba öltözik és estélyeket ad, illetve
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háztartásvezetéssel, a ház csinosításával, főzéssel2 és a rendszeresen elkószá
ló János válásával tölti az idejét. Női identitásának asszonyi identitássá való 
alakulását tehát a férj határozza meg, azonban az önéletíró passzivitásával 
saját maga is hozzájárul a személyisége alárendeléséhez.

A traumahatások a nő alárendeltségi pozíciójából, a lány/asszonyi identi
tás különböző megítéléséből eredetezhetőek. A kívülről érkező, egyik napról 
a másikra zajló rákényszerített identitásváltást az önéletíró traumatikus élmény
ként éli meg, amely a felejtés, emlékkiesés, elhallgatás, kiüresedés retoriká
jaként artikulálódik a szövegben: „Nem emlékszem, hogy szellemi vagy más 
problémákról beszélgettünk volna. Nem szerette, ha az érzelmeimről beszé
lek” (POLCZ 2005: 6). A férj ridegsége okozta trauma egész életére kiható 
komplexusokat, önmaga alábecsülését és állandó bizonytalankodást ébreszt: 
„Táncolni oldotta^ és könnyen még ma sem tudok, mivel gúnyosan, nevetve 
figyelmeztetett, hogy lehetőleg ne táncoljak, mert úgy mozgok, mint egy 
elefánt” (POLCZ 2005: 9).

3.4.2. Az erotika forrása -  a kihasznált test szerepe

A férj iránti megfelelési vágy és a házasság életben tartása érdekében az 
önéletíró hajlandó megalkudni önmagával, és teljesíti férje minden erotikus 
kívánságát; belemegy játékaiba, elfogadja a „nézett és vágyott” pozícióját. A 
férj élvezettel helyezkedik a kukkoló szerepébe, meglesi a feleséget vetkőzés 
és fürdés közben, gyönyörködve csupaszítja le annak testét és lelkét. Az 
önéletíró az erotika forrásaként -  nem pedig élvezőjeként -  funkcionál a nemi 
aktus során is, hiszen a férj csak saját élvezetével törődik. „Mindig fogadtam 
a közeledését. Ha nem éreztem semmit, az jó volt, nyugodt maradtam. De ha 
átadtam magam az ölelésnek, néhány pillanat múlva ott maradtam pattanásig 
feszült idegekkel, lüktettek a fejemben az erek, és nem akart alábbhagyni a 
szívdobogásom, ő pedig elfordult a falnak és aludt...” (POLCZ 2005: 7). A 
lelkiekben kifosztott feleség-identitást a férj tovább rombolja nemi életük 
kifosztásával, hiszen nem csupán megcsalja, de nemi betegséggel is megfer
tőzi. A férj nem kíséri el az orvoshoz, a nő jobb híján a kutyáját viszi magá
val, ahol döbbenten hallja a diagnózist. Bevallása szerint azonban nem ez töri 
leginkább össze, hanem a számonkéréskor elhangzó hazugságok. „Mi az a 
sérülés, amit nem lehet érinteni? Hát nekem azt az őszinte pillantást... Amikor 
mindent kínálva szembenézek, és csak őszinteséget kérek... -  valami elme

2 A tipikus feminin témának minősített főzés motívuma többször visszatér az önéletírás folyamán, 
néhány receptleirást is találunk a szövegben.
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bajhoz hasonló ez -  az igazat akarom, a hazugságot nem tudom megbocsáj- 
tani” (POLCZ 2005:10). A megcsalásról ezután egy szó sem esik, a férfidomi
nancia helyreáll. A traumatikus élmény okozta sebeket ismét elhallgatással, 
a csend retorikájával kezelik. A trauma nyoma az egész életre kiható igaz- 
ságfiiggés lesz.

A férj irányából történő tárgyiasítás azonban nem csupán abban mutatko
zik, hogy az élvezet tárgyát látja feleségében. Szinte valamennyi hétköznapi 
interakciójuk az elbeszélő tárgyiasítását erősíti meg, hiszen János saját tulaj
donaként, birtoklandó testként értelmezi feleségét. Az elbeszélő tárgyiasítá- 
sa több esetben verbálisán is megmutatkozik, hiszen a személyes névmás 
használata helyett mutató névmás segítségével beszél róla. Egy alkalommal, 
menekülés közben a férj az alábbi módon ad hírt az édesanyjának: „Kérem, 
erdőtanácsos úr, mondja meg az édesanyámnak, hogy épségben megérkeztem, 
itt vagyok Bicskén, holnap indulok haza.” Akkor egy kérdés a túlsó oldalon, 
mire azt válaszolja felhangon: „Az is itt van...” Az az idegen férfi, aki soha
sem látott, furcsának találta, hogy egyes számban beszél, és nyilván azért 
kérdezett, nyilván én voltam az „az is” (POLCZ 2005: 16).

Az önéletíró test-identitássá csupaszítása a háború folyamán teljesedik ki 
leginkább, hiszen a háborúban/háborúnak kiszolgáltatott szubjektum meg
erőszakolások sorozatának esik áldozatul. A tárgyiasítást a gyengébbik nem 
alulmaradásaként, a másik nemmel szemben való esélytelenségként éli meg 
az elbeszélő. „És megtanultam, hogy férfival szembe nem szállhatok, gyön
gébb vagyok, védekezni nem lehet, ütni nem lehet, mert erősebben ütnek, 
elszaladni nem lehet, mert utolérnek” (POLCZ 2005: 51).

A háború azonban nemcsak az önéletíró szubjektumát zilálja szét és ala
kítja át -  magát az embert számolja fel és tárgyiasítja (férfit és nőt egyaránt). 
Az ellenség fogalmában feloldódik az egyéniség, személyiség, egyediség -  
vagyis a háború kifosztja a szubjektumot. A nő -  így az önéletíró is -  kizá
rólag az elszenvedő pozíciójába kerülhet. A többszörösen megerőszakolt 
önéletíró először magára vállalja az áldozat szerepét (KRISTEVA 1997: 340- 
342), amikor a férje megmentéséért hagyja magát megerőszakolni. Idővel 
ezek a megerőszakolások -  a sorozatos trauma hatására -  egyre apatikusabb, 
közönyösebb eseményekké válnak. Az önéletíró ezután önmagát mint meg
gyalázandó, bántalmazandó testet határozza meg. „Nem tudom, még hány 
orosz ment át rajtam azután, azt sem, hogy azelőtt mennyi... Nem azt éreztem, 
hogy megerőszakoltak, hanem azt, hogy testileg bántalmaztak... Egyszerűen, 
most jövök rá, ahogy írom, hogy a szó pontos: erő-szak. Az volt” (POLCZ 
2005: 60). A megerőszakolások után a testéből pusztán nemi betegség és 
sterilitás marad. A traumaélmény következtében az önéletíró egész életében
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fél egyedül az utcára menni, sőt, a kórházban vigaszt nyújtó pap bátorító 
kézszorításában is nemi vágyra gyanakszik.

3.4.3. A szolga-identitás

Az alárendelt feleség pozíciója magával vonzza a szolga-identitás kiala
kítását is. A vergődő feleséget a kiszolgálás kényszere hajtja, ezért a férj nemi 
ösztöneinek kielégítésén túl a cselédszerepet is magára vállalja. János hatal
maskodása, irányításvágya annyira eluralkodik, hogy a feleség -  hűséges 
kutyaként -  folyamatosan a „gazda” kedvét keresi. Miután az önéletiró szem
benéz alávetett helyzetével, az alá-fölérendeltségi viszonyukat gyakran 
hasonlítja az ember-állat kapcsolatához. Az állatokkal jobban megérti és 
megérteti magát, mint a férjével, ezért szívesen veszi magát velük körül. Ez 
odáig terjed, hogy a férj kedvéért -  játékból (?) -  tudatosan lemond fele
ség-identitásáról, és különböző állatszerepekkel azonosul: háziasszonyi mi
nőségében macskaként ábrázolja önmagát, a vadászni induló férjet felhajtó 
vadászkutya szerepében kíséri. Ezek a szerepjátékok egyrészt örömmel töltik 
el, hiszen a félje kedvét leli a játékban, másrészt feszültséggel telítik, hiszen 
a férjéért bármit megtevő feleség szerepéből állattá alacsonyítja önmagát 
(„Én dobogó szívvel hajtottam a vadat, úgy örültem, olyan jó játék volt, csak 
az egyik részem figyelt szorongva” -  POLCZ 2005:20). Az állatszerepbe bújt 
feleséget dicsérő szavakkal illeti a férj („Azt elismerte, hogy tanulékony, 
hűséges és engedelmes kutya vagyok” -  POLCZ 2005:20), azonban amikor 
egy alkalommal a nő megsajnálja a felhajtott vadat, a férj lemondóan ku
tya-identitását is megkérdőjelezi: „Gúnyosan nevetett, hogy én nem vagyok 
eléggé kutyaszerű. Még egyszer riasztottam (a fácánt), egészen közel bevárt. 
Talán nem akar meghalni, cikázott át rajtam, és szép csendben lehajoltam és 
kinyújtottam a kezem feléje: » - Tubi, tubica, hát ha te élni akarsz, én hagy
lak. ..« Abban a pillanatban felrépült. János eltalálta” (POLCZ 2005:20). A férj 
uralkodásvágya, hatalomigénye nem engedi, hogy az állat megmeneküljön. Az 
állatszerepbe bújt feleségnek is meg kell tapasztalnia, hogy sorsa, életének 
alakulása a férje kezében van. A trauma hatására az önéletiró az állatok, a 
gyengébbek és kiszolgáltatottak megszállott védelmezőjévé válik.

3.5. A szöveg szerkezete

A terapeutikus írás velejárója a szöveg laza kohéziójú szerkesztésmódja, 
mikrotörténetfüzér-jellege is. Az önéletiró szinte bekezdésenként csapong az 
emlékei között, anekdotákat illeszt egymás mellé, a női írásmód asszociatív
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gondolkodásmódját (MENYHÉRT 2013: 151) leképezve ezzel. Az emlékek 
emocionális nyomását különböző szövegszerkesztési eljárásokkal próbálja 
oldani: a történetszövésre nyelvi tömörség, minimalizmus jellemző, amelyek 
időnként szikár, rövid mondatlánccá szorulnak vissza („Pár perc volt az 
egész. Már indultak is. Mindenki frászban volt. Viszik, vagy helyben kivég- 
zik?” -  POLCZ 2005: 32). További eltávolítási mechanizmusként funkcionál 
a kontextushoz nem illeszkedő, az adott esemény súlyosságával összeférhe
tetlen, könnyed hangvételű anekdoták és viccek betoldása a szövegtestbe -  pl.: 
„A fölkoncolási rendelet értelmében bárkit falhoz állíthattak. Senki se tudta, 
hogy a másik mitől és kitől fél. Ennek ellenére valahogy bíztunk egymásban, 
idegenek is. Több volt a parancs, mint a tett. Erről a következő vicc jut eszem
be: Azt kérdezi Münchenben egy ember a másiktól: »Mondja, hisz abban, 
hogy a Führer győzni fog?« Mire a megkérdezett alaposan körülnéz... be
húzza társát egy kapu alá, ott is körülnéz, int, kivezeti a kert végébe, meglát egy 
szénaboglyát, int, belemásznak, ott a füléhez hajol és azt súgja: »én spéciéi 
igen« (POLCZ 2005: 33).

A traumaélmény feldolgozását segíti a szöveg szenvtelen beszédmódja is, 
amely -  az emlékképek verbalizálásának köszönhetően -  az élmények intenzív 
felelevenítését tompítja. Az önéletíró az eltávolítás technikáját alkalmazva 
tudja elhatárolni magát a megélt traumától: a szöveg objektív hangneme, 
tárgyszerűsége megvédi a szubjektumot a traumaélmény ismételt átélésétől. 
Ez a lecsupaszítás egyaránt jellemzi a megírás jelenében és a felelevenített 
múltban megszólaló szubjektumot. Apatikus hangneme kerüli az érze
lem-megnyilvánulásokat, óvakodik a részvétet vagy sajnálatot keltő megnyi
latkozásoktól.

A tudatos szerkesztésmódról és az önéletírásokra jellemző retrospektív 
írásmód alkalmazásáról tanúskodnak a szövegtestbe ékelt előreutalások és 
az írás jelenéből megszólaló kommentárok, amelyek egyszerre jelenítik meg 
és helyezik egymás mellé a felidézett én múltbeli tudását, valamint a felidéző 
én utólagosan szerzett tapasztalatait. Az elővetítő szöveghelyek a traumati- 
kusan megélt események jelentőségét nagyítják fel, és az írás közben emlé
keivel, illetve önmagával küzdő önéletírót ábrázolják. A rossz házasság bal
jóslatáról tanúskodik például az önéletíró édesanyjának sírógörcse lánya 
esküvőjén -  „Éppen jobban kezdtem érezni magamat, amikor bekísértek a 
lányszobámba, János levette a fátylam és koszorúm, Anyámnak adta, meg
köszönt engemet, vagy a vacsorát, vagy az egész esküvőt. Anyám rábízott, 
kérte, hogy vigyázzon rám, azzal elmentünk. Csak évek múlva tudtam meg, 
hogy Anyám elkezdett sírni, nem tudta abbahagyni, rosszul lett, és nem ment 
többet vissza a vendégekhez” (POLCZ 2005: 3).
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Az emlékezést megszakító, többnyire zárójelben közölt közbevetések az 
élettörténet-elbeszélő kihangosított gondolataiként, utólagos megjegyzései
ként funkcionálnak. Ezek a kommentárok az ön-eltávolitás eszközei, hiszen 
az elbeszélő és elbeszélt én hierarchikusan rendeződik el egymás fölött, az 
idő múlásával egyre inkább megcsontosodó ön-elidegenedést eredményezve; 
a megjegyzések ugyanakkor a bizonytalan és traumatikus felejtéssel terhelt 
emlékezet sajátos működéséről is tanúskodhatnak (pl.? az Esterházy-kastélyban 
megélt kényeztetéséről írva jegyzi meg: „Amikor sétálni mentem, akkor taka
rítottak, vagy Mami takarított, csak eltitkolta előttem?” -  POLCZ 2005:17).

Négy típusú közbeékelést alkalmaz az önéletíró: az első csoportot azok a 
kommentárok képezik, amelyekben a tapasztalattal, utólagos tudással ren
delkező önéletíró semleges vagy önironikus hangja jelenik meg -  pl.: „Lám, 
gondoltam, valahányszor nekieredtem, hogy végleg elmenjek Csákvárról, 
visszatartott a félelem, hogyan veszek tiszta ruhát? Hol mosdok? Nem az 
éhezéstől féltem, hanem a piszoktól. (No, aztán megkaptam!)” (POLCZ 2005: 
19). Ezek a közbeszólások időnként metaforikus értelmet nyernek, és az 
egész szövegre kiterjeszkednek: ez esetben a piszkosság, fizikai és lelki 
mocsok feltartóztathatatlanságára, az önéletíró életébe történő beáradására 
utalva.

A hozzászólások második csoportja erős indulatokról árulkodik, amelyek 
kérdő mondatok formájában, számon kérő hangnemben, az elbeszélt én vagy 
a férj viselkedésmódjának utólagos értékeléseit tartalmazzák, pl.: „Azt 
mondta Matyi gróf: kiáltottunk, de nem hallotta, biztos a zúgástól, János nem 
akarta, hogy Magához menjünk... (Mit nem akart? Miért nem akarta? A 
húszméteres utat sajnálta megtenni? Vagy a velem való törődést? Mit képzelt, 
mit fogok csinálni? Keresem őket? Vagy az ismeretlen, sötétedő erdőn át 
megpróbálok hazamenni? Nem tettem szóvá, minek, úgysem fog válaszol
ni.)” (POLCZ 2005: 20).

A harmadik típusú betoldás a szöveg utólagos gondozásáról tanúskodik, 
ahol az írás jelene múlttá válik, és a saját élettörténetét újraolvasó önéletíró 
olvasásának jelene kiegészíti a szöveget. Ez esetben az elbeszélő ént lábjegy
zet formájában az újraolvasó én írja felül -  pl.: „Már meg kell egyszer kér
deznem egy katonától, hogy ez mire való?” (POLCZ 2005: 15) -  lábjegyzet 
formájában olvashatjuk: „Megkérdeztem: ha egy kocsit találat ér, mindjárt 
kettő-három ütközik össze” (POLCZ 2005: 15).

A kiszólások negyedik csoportját a szöveg folyamán végig megszólított 
te-hez címzett kommentárok képezik: pl. „megpróbálom elmondani Ne
ked...” (POLCZ 2005: 2). A te-nek elmesélt szöveg bizalmas hangvételt, 
időnként levélszerű modalitást, illetve vallomásjelleget ölt magára, ami lég-



Tanulmányok, Újvidék, 2013/1.46. fűzet, 60-77. 75

inkább a katolikus fülbegyónás aktusához hasonlítható: a penitens a bűnök 
megfogalmazásával, hangos verbalizálásával leválasztja, eltávolítja a leikéből 
a narrált történetet, ami feloldódást, megkönnyebbülést eredményez. Azon
ban míg a fülbegyónás megszólítottja a természetfeletti, fizikum nélküli Is
ten, a Polcz-szöveg címzettjeként (vélhetőleg a második férj) Miklós szere
pel, aki az önéletíró életében a vallomást-bevallást-megvallást meghallgató 
egyetlen személyként, tehát mintegy Isten helyettesítőjeként funkcionál. A 
címzett megnevezése csupán egyetlen szöveghelyen található -  „Miklós, Te 
emlékszel, amikor tíz év után először voltunk Erdélyben, hogy Horváth Bös- 
ke mennyi szeretettel vett körül, s hogy amikor hazajövet fel akartunk száll
ni, Kovács Pista ott állt a vonatnál éjfélkor” (POLCZ 2005: 9), -  bár az elbe
szélő én a múlt valamelyik szereplőjével vagy helyszínével kapcsolatban 
többször is asszociál egy-egy közelmúltbeli emlékre, amelyek már Miklós
hoz, a front utáni asszonyélethez kötik őt.

4. ÖSSZEGZÉS

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az emlékezet konstruáló műkö
dése során a traumahatás szövegszervező erővel rendelkezik, vagyis kieme
li az önéletírás hangsúlyos pontjait. A szöveg folyamán folyamatosan elcsú
szó szubjektum ezeknek a pontoknak mentén, a testpoétika segítségével 
próbálja meghatározni önmagát. A külvilág által rákényszerített szerepeit, 
traumaélményeit a terapeutikus írás segítségével, a szenvtelen beszédmód, a 
felejtés, az elnémulás, elhallgatás segítségével próbálja feldolgozni. Az ön
életíró alárendelt, tárgyiasított pozícióba kerül a férje által, majd a háborúnak 
köszönhetően ez a kiszolgáltatottság tovább mélyül. Az önéletíró mind a 
házasságban, mind a háború idején olyan asszonyi pozíciókkal kénytelen 
azonosulni, amelyek háttérbe szorítják szellemi értékeit, és nemi identitásá
ból fakadóan az erotika forrásává avatják. A férj ridegsége, a háború borzal
mai olyan traumahatásokat eredményeznek, amelyek a tárgyiasított, elsze- 
mélytelenített ént nemcsak tovább zilálják, hanem ki is fosztják: „a trauma 
sebet üt, amelyen keresztül a személyiség kiürül” (MITCHELL 1999: 98). 
Az önmagát egyszerre frontemberként és alávetett, szűkölő feleségként áb
rázoló személyiség bonyolult személyiségtranszformációkon keresztül megy 
át a szöveg folyamán, hogy az önéletírás zárlatában megfogalmazhassa to
vábbi sorsának programját: frontot megjárt asszonyként megpróbálni talpra 
állni, megpróbálni élni (POLCZ 2005: 79).
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Gabriela PETREŠ-ČIZMADIJA
IZGRADNJA IDENTITETA PUTEM 
TERAPEUTSKOG PISANJA
Ibmačenje autobiografskog dela Alene Polc pod naslovom Žena na frontu

U svojoj studiji vršim analizu dela Žena na frontu Alene Pole. Tekst se 
formira putem traumatskog sećanja, i zahvaljujući tome čin pisanja istovre
meno služi psihičkoj obradi doživljenog, kao i selekciji uspomena. Verbali- 
zacija uspomena, odnosno nemogućnost njihovog izgovaranja pomaže samo- 
sročavanje subjekta, što u tekstu može iz koraka u korak da se prati. U svojoj 
interpretaciji sam se fokusirala na ispitivanje kojim sredstvima može da obradi 
svoju prošlost subjekt koji je doživeo traume, kakvu prošlost može da stvara 
pripovedački self koji bi radije da zaboravi, nego da pamti, odnosno kakvu
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mapu ličnosti crta o sebi autobiograf sa raznim istrpljenim traumama dok 
zapisuje fragment svoje priče života.

Ključne reči: autobiografija, trauma, sećanje, ženski subjekt, poetika tela

Gabriella PETRES CSIZMADIA

IDENTITY BUILDING WITH THERAPEUTICAL 
WRITING
The interpretation of Polcz Alaine’s autobiography entitled Woman in the war

In my study I analyse Polcz Alaine’s work, ‘Woman in the war’. The text 
is written along traumatic recollection, due to which the writing simultane
ously provides the mental adaptation of empirical, respectively also serves as 
the selection of memories. Lexicalizing the memories and inability to speak 
up encourages the subject’s self-formulation that is traceable in the text. In 
my interpretation I focus on what kind of past is able to generate the narrative 
ego desiring to forget rather to remember, respectively what kind of person
ality traits does she sketch about herself who suffered diverse trauma effect 
in the course of writing down her autobiographic life story fragment.

Keywords: autobiography, trauma, recollection, female subject, body 
poetics
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AZ ÉNALKOTÁS IRÓNIÁJA KUKORELLY 
ENDRE KORAI KÖLTÉSZETÉBEN

A tanulmány Kukorelly Endre korai költészetének ironikus nyelvhasználatára s annak 
a lírai énre gyakorolt hatására fókuszál. Az opus vizsgált részében a beszédszubjektum 
megteremtésében lényeges szerepet kap a grammatikai egységek részekre bontása, az 
iróniával telített önreflexív mozzanatok mellett a posztmodern és a neoavantgárd iroda
lom hagyománya is. A Kukorelly-vers lírai énje mint folytonosan újraalkotandó, meg
újuló szubjektum ugyan a költői szöveg dialogicitásának hordozójaként van jelen, azon
ban az „én-te” szituációt létrehozó lírai dialógus elképzelhetetlen a versnyelv ironikus 
gesztusai nélkül. A versnyelv megkerülhetetlen iróniája a költő lírájában a fragmenta- 
rizáció előtérbe helyeződésén, a személy kategóriájára utaló nyelvi formák középpontba 
állításán és az „antilírikus” hanghordozáson keresztül értelmezhető. Ezek a szegmensek 
teremtik meg azt a közeget, melyben érvényre jutnak a beszéd alanyának elfedésére, 
elrejtésére irányuló gesztusok, az ellentétezés, az ismétlés-variációk, a nyelvi hibák, a 
töredékesség. A költemények verbális kompozíció-voltát háttérbe szorító, egyfajta apo- 
étikus líra irányába mutató versnyelv mint közeg a megszólítások, a megnevezések kap
csán is az ironikus felhangokat vonja be az értelmezésbe.

Kulcsszavak: fragmentarizáció, neoavantgárd, posztmodern, lírai én, irónia, önreflexió

A nyolcvanas évek magyar költészetében Keresztury Tibor számos olyan 
jellegzetességet észlel, amelyek tükrében rokon jelenségek mentén látja ér
telmezhetőnek ezt a líratörténeti korszakot. Mint mondja, „nincs itt szó közös 
nemzedéki ihletről, inkább az eltérő utak rokon szemléleti gyökereiről, a 
költői gondolkodás alapjainak az önkorlátozás, a rezignáció, az irónia és a 
reflexivitás fogalmaival körülírható hasonlóságáról” (KERESZTURY 2002b: 
38). Az előbbi idézet jó pár olyan fogalmat vet fel, amelyek nemcsak a 80-as 
évek magyar költészetének vizsgálatakor mutatkoznak megkerülhetetlennek, 
hanem az egyes szerzők köteteire irányuló értelmezést is befolyásolják. Dől-
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gozatomban Kukorelly Endre sajátosnak mondható1, a hagyomány tagadás és 
a hagyománytagadás tagadása felől is megközelíthető költészetében vizsgá
lom meg a versek ironikus nyelvhasználatát, s annak a lírai énre gyakorolt 
hatását. Három kötetén -  az 1986-os Maniére-en, az 1989-es Én senkivel sem 
üldögélek és az 1991-es Azt mondja aki él címűeken -  szeretném bemutatni, 
hogy a lírai én/lírai ének megteremtésében lényeges szerepet kap a gramma
tikai egységek részekre bontása, és nem kevésbé jelentős az iróniával telített 
önreflexív mozzanatok mellett a posztmodern és a neoavantgárd irodalom 
hagyománya sem. A versnyelv megkerülhetetlen iróniája a költő lírájában a 
fragmentaritás előtérbe helyeződésén, a személy kategóriájára utaló nyelvi 
formák középpontba állításán és az „antilírikus” hanghordozáson keresztül 
értelmezhető. A vizsgálat során Harkai Vass Éva azon meglátására hagyatkozom, 
miszerint a költő verseinek hangulatisága mögött „mindig ott áll a lírai én 
jelentéseket átminősítő iróniája” (HARKAI VASS 2012: 12). A személyre 
utaló nyelvi formák jelentéseinek lebegtetése-ütköztetése, az „antilírikus” 
hanghordozás, a deretorizálás és a versszerűtlenség együttes jelenléte teremti 
meg azt a közeget, melyben érvényre jutnak a beszéd alanyának elfedésére, 
elrejtésére irányuló gesztusok, az ellentétezés, az ismétlés-variációk, a nyelvi 
hibák, a töredékesség.

A 80-as évek második felének magyar költészetében már jól kitapinthatok 
és azonosíthatók olyan líratörténeti változások, alakulástényezők, amelyek a 
hetvenes évek tradicionálisként is meghatározható korábbi költészeti hagyo
mányával szemben jelölik ki önnön esztétikai, poétikai és művészetelméleti 
elveiket. Meghatározó közös sajátosságként számos, később tárgyalandó je
lenség mellett Keresztury Tibor -  1986-os, tehát lényegében kortársi pozíci
óban íródott -  tanulmányában „a megkötő poétikai konvenciók lebontásának 
igényét” (KERESZTURY 2002a: 15) nevezi meg. A közős poétikai megol
dások, a költői magatartásmódok újragondolása, a hagyományhoz és jelen
korhoz köthető viszonyulásmódok, a nyelvhez való viszony, a jelentés és az 
újraértelmezés mind-mind olyan tényezőként mutatkoznak meg az olvasó 
előtt, amelyek az adott korra és korpuszra vonatkozó közös líratörténeti ho
rizontot feltételeznek. Míg a megelőző nemzedékek megkonstruálhatónak, 
megvalósíthatónak véltek valamiféle teljességeszményt, addig az azt követő

1 „Kukorelly költészetéből hiányzik minden agresszivitás, és ugyanakkor lírai nyelve nehezen 
volna összefüggésbe hozható bárminő lírai köznyelvi hagyománnyal. Sokkal inkább a minden
napi fecsegésre, arra a zúzalékos beszédgörgetegre emlékeztet, amelyet mindannyian ismerünk: 
a beszélő nem tulajdonít neki különösebb jelentőséget, folyvást ismétli és helyesbíti magát, néha 
megtorpan, kerülő útra téved, az alany keresi állítmányát, grammatikailag minden bizonytalan, 
kezdete és vége csak alkalmi, nem szükségszerű” (RADNÓTI 1994: 613).
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költők opusában e fogalom meghaladása fedezhető fel, a lírai teljesség lehe
tőségének eszménye erősen megkérdőjeleződik, helyét a szkepszis, a kétely 
és az egész helyét átvevő fragmentaritás gondolata tölti be. Az ekkor kibon
takozó költészet alkotói „a költőszerep illetékességi körét vonták az előttük 
járóknál jóval szűkebbre”, ennek következménye pedig „a hagyományos köl
tői magatartásmódok radikális átalakulása s az eszmények demitizálása lett” 
(KERESZTURY 2002a: 12-13). A valóságba vetett hit is átértékelődik, 
Kukorelly Endre egyik értő olvasója ezt a jelenséget „a mesterkélt, tökéletlen 
valóság mesterkélt és tökéletlen nyelven, formában” való megszólalásként 
értelmezi (HARKAI VASS 2012: 90). A magyar líra ezen történeti korsza
kára esik a magyar prózairodalomban már korábban lejátszódott megújulási 
folyamat. Az évtized dominánsnak mondható költészeti tendenciáiban -  a 
teljesség igénye nélkül álljon itt Parti Nagy Lajos, Garaczi László és Kuko
relly Endre neve -  kitapinthatóvá válik azon jelenség, melynek eredménye
képp a költői opusokban „a versírás tárgyáról annak hogyanjára, mikéntjére 
kerül a hangsúly” (KERESZTURY 2002b: 39).

A 80-as évek magyar költészete egyaránt értelmezhető a neoavantgárd és 
a posztmodern horizontja felől. Kulcsár Szabó Ernő Paul Celan halálának 
évéhez köti azt az időszakot, amikor azonosíthatóvá válnak a költészetben a 
lírai alany elszemélytelenedését, majd pedig a hangzásban való teljes felol
dódását követő utómodem reakciók jelzései. Meglátása szerint „a neoavant- 
garde költészet mindinkább posztmodemként határozza meg önmagát” 
(KULCSÁR SZABÓ 1993:42). Kukorelly Endre költészetének irodalomtör
téneti megközelítései is e két fogalom együttes jelenlétére hívják fel a figyelmet. 
A Kukorelly-költészet kapcsán fontossá válik Erdély Miklós művészetszem
lélete mellett egyfajta posztmodem affinitás2, illetve a posztmodemre jellemző 
„parodisztikus szövegformálás, a nyelvi poénok és a legtágabb értelemben 
vett, radikális stíluseklektika” (NÉMETH 2012: 24). Németh Zoltánt poszt
modern magyar irodalom hármas stratégiája című könyvében Kukorelly 
Endre írásművészetét a második vagy areferenciális posztmodemhez sorolja. 
Németh Zoltán neoavantgárd és areferenciális posztmodern kapcsolatáról azt 
mondja, hogy az utóbbi az előbbi „kihívásaira válaszol”, és „a jellegzetesen 
neoavantgarde elemeket -  mint a lázadásra, a hagyományt eltörlő eredetiségre 
és újszerűségre törekvést -  a múlt, a történelem és a hagyomány tudatos

2 Jól ismert verssorokból, közhelyekből, közmondásokból, a mindennapi nyelv állandósult, kiürült 
fordulataiból, szólásaiból, rutinosan alkalmazott frázisaiból építkeznek, torzítják és bővítik a 
jelentéseket, s ennek az érzékenységnek egyik pontos jelzője, hogy néha csakugyan elegendő 
egy-egy hang felcserélése, elhagyása vagy szaporítása ahhoz, hogy a régi szó új szemantikai 
mezőt idézzen fel a befogadói tudatban” (THOMKA 1993: 97).
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felhasználása, szövegbe építése (intertextualitás) váltja fel” (NÉMETH 2012: 
24). Kukorelly Endre költészete kapcsán kiemeli azt a poétikai alapvonást, 
amely a lírai én helyzetére, létére és rögzítettségének mikéntjére vonatkozik: 
ez a költészet úgy próbál érvényes beszédmódot kialakítani, hogy a hagyomá
nyos megszólalásformák kiüresedésével és a szubjektum megrendülésével él.

A Kukorelly-verseskötetek kritikai visszhangjának talán legszembetű
nőbb közös állásfoglalása szerint a vizsgált lírában többé-kevésbé tematikai 
kötöttségek nélkül minden az irónia tárgyává, alanyává válhat. Harkai Vass 
Éva megfigyelése arra mutat rá, hogy „mindig ott áll a lírai én jelentéseket 
átminősítő iróniája” (HARKAI VASS 2012:12). Radnóti Sándor véleménye 
szerint kiváltképp a költő hosszúversei alkalmasak „a tétovaság és a feszültség, 
az ironikus szegényítés és az érzelmi gazdagság, a tautológiákkal való elfe
dés és kimutatás költőileg hatékony arányainak kidolgozására” (RADNÓTI 
1994: 617). S valóban, ha felütjük ezeket a köteteket, az ironikus felhangok 
az első verstől kezdve az utolsóig végigkísérik az olvasót. A rontott nyelv 
poétikája, a versszerűtlenség, a pastiche, a fikcióról szóló fikció, a re-writing 
és a parodisztikus szövegformálás további változatai is jelen vannak a költő 
verseiben. A „pár ecxellence antilíra”3 egyik védjegyeként aposztrofálhatjuk 
a vers szubjektumát, szubjektumait is maga alá vonó ironikus gesztust. A 
versek beszélője nem tud és nem is akar elszakadni az ironikus jelenségektől. 
„Az irónia kételyek egész sorát indítja el az elménkben lehetőségének felvil
lanásakor, és nincsen különösebb nyomós ok arra, hogy a kételkedés végte
lenbe vivő folyamatát bármikor is megszakítsuk” -  olvasható Paul de Mán 
Az irónia fogalma című tanulmányában (DE MÁN 2000: 179). A Kuko- 
relly-vers szubjektuma kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak a világ 
dolgaira való rálátás és rájátszás, a hagyományelfogadás/elutasítás és a nyelv
vel való interakcióban, hanem önnön magára való reflexiói során sem zárja 
ki az irónia hatását, mindvégig egyfajta rögzíthetetlen pozícióban található. 
A lírai én akár kiiktatott, háttérbe szorított szubjektumként, akár ennek 
ellentettjeként van a versben, föl sem merülhet bennünk, hogy ki tudna bújni 
a nyelvi játékosságok alól, melyek a költői gyakorlat „szembefordításaiból, 
ellentételezéseiből, ismétléseiből, a kétértelműségek észleléséből, a köznyelvi 
formák átvételéből, a ragozásra alapozott jelentésbővítésből, a szóbontásokból 
és tagolásokból” (THOMKA 1993: 103) származnak. Az említett technikák

3 „Rövid, kopár, dísztelen mondatok, a nyelvhelyességi szabályok és normák kihívó semmibevétele, 
a beszéd folyamatosságának gyakori megszakitása, a nyelv cserepekre törése, fragmentarizáció, 
elhallgatásos technika, a transzcendencia elutasítása -  mondhatnánk, pár excellence antilíra” 
(GRENDEL 2010: 459).
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a versek jelentéseinek megsokszorozódását hozzák, illetve olyan mechaniz
musokra mutatnak rá, amelyek egy síkba mossák össze a kételyt és az iróniát, 
verset és köznapi beszédet, a semmis köznapi fordulatokat és az elitkultúrát. 
A Változat című költemény a szövegtördelésben és a személyjelekkel való 
játékban megnyilvánuló jelentéssokszorosítás remek példáját adja a szemé
lyekre utaló, de mindenképp szokatlannak ható) jelentések megkomponálá- 
sával: „A’helyt, ahol a sem-mi-más maradt” (KUKORELLY 1991:14).

Farkas Zsolt Ki beszél című tanulmányában Szijj Ferenc, Parti Nagy La
jos, Garaczi László és Kukorelly Endre szövegei kapcsán megállapítja, noha 
nincs utalás arra, hogy a bennük előforduló nem a szerző énje, a szövegek 
stílusa mégis egyértelművé teszi ezt (FARKAS 1994: 248). Gyakran fordul 
elő Kukorellynél, hogy verseinek címében bizonyos személy(ek)re utaló nyelvi 
jeleket helyez el. E személyjelek jelentését némely vers eltörli, más szövegben 
új értelmet nyernek, sok helyen pedig nem tisztázódik, ki is rejtőzik a címben 
szereplő személyjel mögött. Az énre vonatkozó gyakori kérdésfeltevések -  
„én kimutatom? / civil vagyok? kontúr?” -  és a vers határainak átlépése, 
felszámolásai, a poézis kiterjesztése az apoétikus szférákba Kukorelly Endre 
verseiben rengeteg lehetséges választ kínál a Ki az én? kérdésre. A Kísérleti 
életrajz változatai a Maniére című kötetben egyértelműen az én/ének képlé- 
kenységének, írás/olvasás szituációjának eredményeképp határozzák meg az 
éneket. A vers jól mutatja, hogy a kötetben az én mint egész nem egy tartható 
állapot. A nyelvi banalitások, a semmis közlések és a szóferdítések mind 
afelé mutatnak, hogy „a nyelv játssza itt a maga manírjait [...], a lírai én pedig 
a maga szerepeit” (HARKAIVASS 2012b: 91).

A költemények verbális kompozíció-voltát háttérbe szorító, egyfajta apo
étikus líra irányába mutató versnyelv mint alulstilizált közeg a megszólítások, 
a megnevezések és a ismétlés-variációk kapcsán is az ironikus felhangokat 
vonja be az értelmezésbe. A költői opus egyik leggyakoribb és legkedveltebb 
versírási sajátossága a mondatok, szavak váratlan helyen történő elvágása, 
széttrancsírozása.4 Erre a jelenségre talán a legjobb példa a Maniére kötet 
Szavazófül című verse. A vers képét függőlegesen kettévágja egy vonal, 
amely látszólag öntörvényűén szeli szét a szavakat, a sorokat. Mindegyik sor 
C betűre végződik. A kettévágott vers mindkét fele értelemmel bíró szöveg
egység, tehát az első pillantásra egységes szöveg két külön versre tagolódik 
a vágás által. Ha végeztünk az első vers olvasásával, a második vers mintha

4 „Verstani szempontból még radikálisabbak Kukorelly eszközei, hisz ott metszi el a szólamokat, 
szavakat, ahol ez látszólag nem indokolt, s ezzel teszi közlendőjét ritmikussá” (THOMKA 1993: 
103).
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az elsőt folytatná. A téma nyugodtan nevezhető banálisnak: a lírai én a sza
vazócédula leadását szégyenként éli meg, bujkálva, mintegy a sorok között 
rejtőzve adja le. A nyelvi hibákkal tarkított, s ezzel a jelentéseknek szabad 
utat nyitó szöveg dialógushelyzetet tár elénk: egy túlbuzgó alkalmazott, a 
tömbházmester a lírai én minden igyekezete ellenére meglátja őt, ugyanis 
neki az a feladata, hogy azonosítsa a szavazókat. A lírai én ezáltal mintegy 
lelepleződik és azonosítódik a beszédszituáció által. Egyszerre van jelen a 
távolságtartás, a rejtőzködés és a leleplezés, a kinyilatkoztatásszerű beszéd
helyzet -  utóbbi főleg akkor válik nyilvánvalóvá, amikor elolvassuk a tömb
házmester kioktató szólamát, melynek címzettje a leleplezett szavazó. Azonban 
hangsúlyozni kell, hogy ez a példa egyben jól mutatja a Kukorelly-líra másik 
lényeges vonását, az állandó szerepjátszást. A lírai én szerepek, maszkok, 
álarcok, hagyományok mögé rejtőzik, a felvett szerepek pedig igen nagy 
szórást mutatnak, a legkülönfélébb technikai megoldásokat vonultatják fel. 
Némely versében Parti Nagy Lajos stílusában ír verset: ez a gesztus is meg
közelíthető az irónia felől, azt játszom, hogy játékból írok egy verset egy 
költő játékos nyelvén. Máskor -  és talán ez a gyakoribb -  a versek egy rossz 
stilisztát tárnak az olvasók elé. Ez a rossz irodalmár azonban egy kiváló 
stiliszta szüleménye, tehát a „rosszul és helyenként agrammatikusan beszélő 
alak monologikus csapongásai során olyan dolgokat szólaltat meg, amelyek a 
legjobb irodalmi, sőt filozófiai beszédekre jellemzőek” (FARKAS 1994: 248).

A lírai énhez Kukorelly Endre költészetében az antiélmények5, a folytonos 
szerepjátékok, a maszk mögé rejtőzés révén nemcsak a jelentések lezáratlan
sága, az énre utaló viszonyok elhomályosítása köthető, hanem a folytonos 
megújulás aktusa is. A versszubjektum olykor zárójelek közé tevődik, néhol 
nagybetűkkel szedik mintegy kiemelve a szövegből, más versekben pedig a 
harmadik személyű szólamban néhol felszólalva mintegy kommentálja azt, 
a tudtunkra adja, hogy benne van a versben. Egy olyan változóként tárulko
zik tehát fel, aki saját határait, a szerző szavával „kontúrjait” a szövegben, a 
versben alkotja meg. Ennek eredményeképp az énalkotási stratégiák számos 
válfajával találkozunk a kötetekben. A Tisztulás-tábla című versben a kite
kintés önreflexív gesztusában tetten érhetjük az állandó változásban lévő ént, 
amely az öniróniától sem mentes: „Mikor fogok nem változni / csak pihenni és 
ásítozni” kijelentésével mintegy programként értelmezi a változásban-levést.

5 Példaként álljon itt egy idézet a Mi a pincében költeményből, amely a karácsonyfaállvány tárolási 
szokásairól „tájékoztat”: „Mi a pincében / tartjuk a kará- / csonyfaállványt. Te? / Én a mellemben. 
/ De hát úgy senki / sem él! És a göm- / bőket, gyertyákat / meg a többi díszt?” (KUKORELLY 
1989:40).
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Az Én nem engedlek el című versben az én saját magát írja, gépeli bele a 
szövegbe: „Én nem engedlek el. / Ezeket a billentyűket / leütöttem. Én nem 
/ engedlek” (KUKORELLY 1991:12). önironikus gesztusként jelenik meg a 
Extázis, In-stasis című vers énképe, amely nem a jelentések lezáratlanságát, 
hanem két, nagyon is pontosan érthető, de egymásnak teljességgel ellentmondó 
kijelentést tesz a szubjektumról: „Én: az persze nem nagyon fontos. Csakhogy 
nincs fontosabb” (KUKORELLY 1991: 75). Az én prezentálása ezekben a 
versekben mindig a bizonytalansággal, a nem teljes érvényű tudás gondola
tával van jelen, vagyis „a versírás nem kitüntetett alkalom, nem az élmény- 
kibeszélés ünnepi vagy drámai pillanata, hanem az elbizonytalanodás, a 
kétely, a visszavonulás gesztusaiból építkező reflektált önfelmutatás” (KE- 
RESZTURY 2002b: 39).

Kukorelly Endre három vizsgált kötetében gyakoriak a jobb kifejezés hí
ján fényképversek, amelyekben az én önmagát látja egy-egy felvételen és a 
saját képét, az énjének e lenyomatát kommentálja. Ezekben a versekben a 
szubjektum egy régebbi változatával való találkozása játszódik le, s ebben a 
szituációban az önvizsgálat lehetősége nem a hasonlóságok, hanem az elté
rések jelentőségét hangsúlyozza. Például az Egy régi fényképet néz című 
versben az önmagával való azonosulást eldöntendő helyzetként, egy döntés 
eredményeként jeleníti meg: „Legyek ki voltam mint tavaly. / Leszek, csak 
elhatár’zom” (KUKORELLY 1991: 32). Vagy Az nehéz súlyokat cipel című 
poémában a fénykép olyan médiumként jelenik meg, amely az azonosságkép 
erősítése helyett a változást, a különbségeket prezentálja: „Kicsit szélesebb / 
lettem, nem? És ez a hajam” (KUKORELLY 1989: 7). Az önreflexivitás is 
megjelenik az effajta költeményekben, például a Mintha már túl sokáig állna 
című versben a lírai én fönntartja önmaga számára a hibázás, a szabályosság 
alóli kibújás lehetőségét: „Nekem (pedig még / nekem is stb) szabad bizonyos 
dolgokat / összecserélni” (KUKORELLY 1989: 58).

Feltűnően sok Kukorelly-versben már a cím is -  amellett, hogy a benne 
rejlő hibák poétikai jegyekként vannak jelen -  egy rögzíthetetlen én-pozíciót 
jelenít meg. Ez a jelenség talán az 1991-es kötetben a leggyakoribb: Azt mondja 
aki él, Te, ki az aki, Én nem engedlek verscímek stb. A versek nagy hányada 
az énhez társítható jelentéseket egy másik személyhez való viszonyulásában, 
illetve egy másik énnel, egy te-vel való párbeszédhelyzetben jeleníti meg. A 
szituáció első pillantásra világos: két személy beszélget egymással, majd az 
elvégzendő feladatok megbeszélése közben összekapnak, összevesznek. Azon
ban egyáltalán nem biztos, hogy ez a beszélgetés a fikció szintjén valóban két 
személy között zajlik. Kukorelly Endre verseiben a szubjektumok megnevezése 
egyáltalán nem kap hangsúlyt -  nincs ez másként a költészetéhez rengeteg
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szálon kapcsolódó prózaírásában sem, gondoljunk csak az Ezer és 3 című 
regényére. A szubjektum/szubjektumok ebben az esetben is a szövegben 
megjelenő dialogicitás hordozói, azonban ahelyett, hogy világossá válna, ki 
szól kihez, ki beszél kivel, az olvasóban felmerül a kérdés, hogy itt valakik 
beszélgetnek, vagy egyvalaki játssza el a beszélgetést. A rövid, három szó
tagosra tördelt sorok, a kétszer elismételt mondatok azonossága, illetve az 
utolsó mondat ismétlésének hangsúlyos elmaradása inkább az utóbbit tá
masztja alá, de nem szolgáltat bizonyítékot. Egyszerre értelmezhető tehát ez 
a helyzet egy fiktív beszélgetésként és az én önmagával folytatott ironi- 
kus-groteszk vitájaként, azonban az „én-te” szituációt létrehozó lírai dialógus 
elképzelhetetlen a versnyelv ironikus gesztusai nélkül -  például a Kioktatlak 
című vers következő sorai: „na igen köpök mivel nem csinálok semmit / na 
jó benne vagyok ne legyen ez a székügy”. A hangsúly az elfedésen, a valódi 
megszólaló elrejtésén van, Földényi F. László megfogalmazása szerint: „ha 
nem lehet eljutni az egyértelműséghez, akkor az elkerülhetetlen félrefogal- 
mazást kell hitelessé tenni” (FÖLDÉNYI 1987: 166).

Noha mind a szövegépítési stratégiák, mind a versben kirajzolódó szemé
lyiségstruktúrák elvetik az egység, a teljes fogalmát, ez egy olyan sajátosság
ként jelenik meg Kukorelly Endre költészetében, amelynek eredői „az irodalmi 
és a kulturális paradigmák atomizáltságából, és a személyiség széttöredezett
ségéből” (FARKAS 1994: 253) származnak. Ez a közeg a maga ironikus-di
lettáns, a hagyománnyal párbeszédet folytató, de saját álláspontját előtérbe 
helyező költészet „az antiretorikus attitűd, az artikulációs problémák versszö
vegbe építése és az agrammatikus megoldások” (NÉMETH 2012: 30) tárháza. 
A vers belső ismétlései, a kontextus- és jelentésmódosító lábjegyzetek, az 
írásra, a művészetre, az életre utaló önreflexív megnyilvánulások, vers és tör
ténelem egybemosása, a felsorolásszerű versek a szöveg én-alakzatait állan
dóan mozgásban tartják, a hozzá köthető jelentéseket szabadon hagyják. Az 
önirónia lírája ez a költészet, amelynek ironikus-játékos hanghordozását talán 
az én-lenyomatok, a versszubjektumra vonatkozó szövegrészek egybejátszása, 
a metanarrativitás határainak feszegetése és az apoétikus hanghordozás teszi 
a leghangsúlyosabbá.

Kiadások

KUKORELLY Endre 1986. Maniére. Magvető Kiadó, Budapest
KUKORELLY Endre 1989. Én senkivel sem üldögélek. Pannon Könyvkiadó, Budapest
KUKORELLY Endre 1991. Azt mondja aki él. Jelenkor Kiadó, Pécs



86 Patócs László: Az énalkotás iróniája Kukorelly Endre korai..,

Irodalom

DE MÁN, Paul 2000. Az irónia fogalma. Fordította: KATONA Gábor. In: P. d. M.: Esztétikai 
ideológiai Budapest, Osiris Kiadó. 175-203.

FARKAS Zsolt 1994. Ki beszél? Kukorelly, Szijj, Parti Nagy, Garaczi bizonyos szövegeiről. 
In: Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról Szerk. Károlyi 
Csaba. [Budapest], Nappali Ház. 248-255.

FÖLDÉNYIF. László 1987. Kukorelly Endre: Maniére. = Kor társy 4: 164-166.
GRENDEL Lajos 2010. A modern magyar irodalom története. Pozsony, Kalligram Kiadó 
HARKAIVASS Éva 2012a. Az eljátszás mint poétikai elv. In: H. V. É.: Szív és nők, igen és 

nem. írások Kukorelly Endréről. Újvidék, Forum Kiadó. 11-14.
HARKAI VASS Éva 2012b. Lefokozott líra- és prózanyelv, lefokozott lírai én. Néhány 

paradoxon Kukorelly Endre költészetében. In: H. V. É.: Szív és nők, igen és nem. írások 
Kukorelly Endréről. Újvidék, Forum Kiadó. 89-95.

KERESZTURY Tibor 2002a. A kétely demonstrációja -  a széthullott evidenciák költészete. 
Mozgásirányok, értékváltozások a magyar líra újabb áramlataiban. In: K. T.: Kételyek 
kora. Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról Budapest, Magvető Kiadó. 9-26. 

KERESZTURY Tibor 2002b. A visszanyert mértékletesség. Kezdet és vég a nyolcvanas évek 
magyar költészetében. In: K. T.: Kételyek kora. Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról. 
Budapest, Magvető Kiadó. 27-43.

KULCSÁR SZABÓ Ernő 1993. A magyar irodalom története 1945-1991. Budapest, Argu
mentum Kiadó

NÉMETH Zoltán 2012. A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája. Pozsony, Kal
ligram Kiadó

RADNÓTI Sándor 1994. A tautológia retorikája. = Holmi, 4: 613-618.
THOMKA Beáta 1993. (Hang)(vételek). In: T. B.: Áttetsző könyvtár. Pécs, Jelenkor Kiadó. 

97-106.

Laslo PATOČ
IRONIJA SAMOSTVARANJA U RANOJ POEZIJI 
ENDREA KUKORELIJA

U fokusu ove studije stoje ironično korišćenje jezika u ranoj poeziji Endrea 
Kukorelija (Kukorelly Endre) i njegov uticaj na lirsko ja. U posmatranom delu 
opusa u stvaranju govornog subjekta suštinska uloga pripada i razgrađivanju 
gramatičkih jedinica, a pored samorefleksivnih momenata punih ironije i 
tradiciji postmodeme i neoavangardne književnosti. Lirsko ja Kukorelijeve 
pesme je doduše kao subjekat koji se kontinuirano mora nanovo stvarati, 
obnavljati, prisutno kao nosilac dijalogiciteta pesničkog teksta, ali je lirski 
dijalog koji stvara situaciju ,Ja-ti” nezamisliv bez ironičnih gestova jezika 
poezije. Ironija jezika poezije, koja se ne može zaobići, se u lirici pesnika 
može tumačiti putem nameštanja fragmentarizacije u prvi plan, stavljanja
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jezičkih oblika koji upućuju na kategoriju lica u fokus, i putem „antilirske” 
modulacije. Ovi segmenti stvaraju kontekst, u kojem do izražaja dolaze ge- 
stovi usmereni na pokrivanje, skrivanje subjekta govora, suprotstavljanje, 
varijacije ponavljanja, jezičke greške, fragmentarizacija. Jezik poezije -  koji 
potiskuje svojstvo pesama kao verbalne kompozicije i pokazuje u pravcu neke 
vrste nepoetičke lirike -  kao kontekst, u tumačenje uključuje ironično dodatno 
značenje i u pogledu oslovljavanja i naziva.

Ključne reči: fragmentarizacija, neoavangarda, postmoderna, lirsko ja, 
ironija, samorefleksija

László PATÓCS

THE IRONY OF SELF-CREATION IN ENDRE 
KUKORELLY’S EARLY POETRY

The study focuses on the ironic usage of Endre Kukorelly’s early poetry, 
and the effect taken on the lyrical self. In the analyzed part of the opus, split
ting up the grammatical units receives an essential role in the creation of the 
speech subject, besides the self-reflexive features filled with irony, the tradi
tion of the postmodern and neo-avant-garde literature as well. The lyrical self 
of the Kukorelly’s poem as a continuously reconstitutable, renewable subject 
is though present as the carrier of dialogicity of the poetic text, still the “I-you” 
lyrical dialogue creating a situation is inconceivable without the ironic ges
tures of the verse language. The irony of the verse language which cannot be 
evaded in the poet’s lyre can be interpreted through featuring fragmentation, 
putting the linguistic forms referring to the person’s rating in centre and the 
“anti-lyrical” intonation. These segments create the medium which prevail 
the gestures being aimed at hiding the subject of the speech, contrast, répé
tition-variations, lingual mistakes and fragmentation. The verse language as 
a medium putting the design nature of the poems into background, pointing 
into the direction of a certain kind of apoetic lyre in connection with address
ing, naming applies into interpretation the ironic overtones as well.

Keywords: fragmentation, neo-avant-garde, postmodern, lyrical self, irony, 
self-reflection
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A NYELVI KOMPETENCIA KÉRDÉSEI A VAJDASÁGI 
MAGYAR NYELVI REVITALIZÁCIÓBAN

A vajdasági magyarok körében is sor kerül újabban nyelvi revitalizációra. A magyar 
nyelvi revitalizációnak egyik célcsoportjába tartozók magyar nyelvvizsgát kénytelenek 
tenni, ha munkahelyükön szeretnének maradni, vagy ha munkába kívánnak állni. Első
sorban azokról a tanárokról és tanítókról van szó, akik tanulmányaikat nem magyar 
nyelven végezték, de magyar tannyelvű tagozaton tanítanak, vagy akarnak tanítani. 2009 
óta törvényes előírás kötelezi az iskolákat arra, hogy olyan személyeket alkalmazzanak, 
akik tökéletesen ismerik a tannyelvet. Egyrészt a megfelelő szaknyelvi, másrészt a köz
nyelvi készségükről kell számot adniuk. Az érintett tanároknak és tanítóknak egy része 
nem magyar anyanyelvű. A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen hatással van a beszélők 
magyar nyelvi kompetenciájára a származás, a környezet és az igyekezet, másrészt 
lehetőségeket keres a nyelvi revitalizáció során felvetődött problémák megoldására.

Kulcsszavak: nyelvi revitalizáció, elvont nyelvtudás, nyelvi kompetencia, eszményi 
nyelvtanulás, nyelvismereti szintek

BEVEZETÉS

A vajdasági magyarok körében is megfigyelhető a nyelvvesztés és a nyelv
csere. Korábbi adatok szerint a tartomány egyes vidékein százszámra vannak 
olyanok, akik magyarnak vallják magukat, de nem tudnak magyarul (MOLNÁR 
CSIKÓS 1994). Á legújabb szerbiai népszámlálás adatai alapján nem lehet 
megállapítani a nyelv vesztett személyek jelenlegi számát, ugyanis csak a nem
zetiségi adatokat tették közzé, az anyanyelvieket nem. (REZULTATI 2011., 
POPULATION -  ETHNICITY 2012.) Az utóbbi időben a nyelvfelélesztésre 
sajátos késztetést ad a magyar állampolgárság megszerzésének lehetősége.

Ebben a tanulmányban a nyelvi revitalizációnak olyan eseteivel foglalko
zunk, amelyekben nem teljes nyelvvesztésről, hanem a magyar köznyelvnek a 
hiányos ismeretéről van szó. Egyrészt azoknak a tanároknak a nyelvállapotával
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foglalkozunk, akik felsőfokú tanulmányaikat szerb nyelven végezték, de ma
gyar nyelven tanítanak valamilyen szaktantárgyat, másrészt azoknak a hiva
talnokoknak a nyelvtudásával, akik munkájuk során magyar ügyfelekkel (is) 
foglalkoznak. Ezek a tanárok magyar nyelvvizsgát kénytelenek tenni, ha 
munkahelyükön szeretnének maradni, illetve ha munkába kívánnak állni, a 
hivatalnokoknak szintén nyelvvizsgával kell igazolniuk megfelelő magyar 
nyelvtudásukat.

A NYELVI KOMPETENCIA SZÜKSÉGESSÉGE

Voltaképpen arról van szó, hogy meghatározott előnyök megszerzéséhez, 
illetve tevékenységek végzéséhez megfelelő nyelvi kompetenciára van szükség. 
A nyelvi kompetencia csupán egyike azoknak a követelményeknek, amelyeket 
a társadalmi lét megkövetel tőlünk.

Chomsky fél évszázada megállapította, hogy a beszélőnek csak a nyelvéről 
alkotott tudásra van szüksége ahhoz, hogy véges számú szóalakból végtelen 
számú grammatikus mondatot hozzon létre, vagyis, ahogyan ő mondja, ge
neráljon, a hallgató pedig fel van ruházva azzal a képességgel, hogy azelőtt soha 
nem hallott mondatokat megértsen (CHOMSKY 1965: 3-14). Ezt Hymes 
nyelvi kompetenciának nevezte (HYMES 1972: 53-73), a nyelvi kompetenciát 
a kommunikatív kompetenciával egészítette ki. A nyelvi és a kommunikatív 
kompetencia szempontjából fontos, hogy milyen a beszélő, illetve a hallgató 
fejében reprezentálódott elvont nyelvtudás.

Maga a kompetencia arra való képesség, hogy az élet különböző helyze
teiben alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottsá
gainkat. A kompetencia összetevői: 1. ismeretek, tudás, 2. készségek és jártas
ságok, 3. személyes értékek, 4. attitűd, 5. személyiségvonások, 6. motivációk. 
A kompetencia-fogalmat egzakt módon csak tevékenység keretében lehet 
tetten érni, azaz a kompetencia-fogalom használata megegyezésen alapul (VASS 
2006: 11-29).

Az Európai Unió kulcskompetenciaként a következő kompetenciákat 
emeli ki:
1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció
2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció
3. Matematikai kompetenciák, illetve a természet- és a műszaki tudományok 

terén való alapvető kompetenciák
4. Digitális kompetencia
5. A tanulás elsajátítása
6. Szociális és állampolgári kompetenciák
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7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség (EURÓPAI BIZOTTSÁG 2007).

A nyelvi kompetencia kérdései a kommunikatív nyelvhasználatnak és az
élőnyelvre vonatkozó kutatásoknak sarkalatos pontjai közé sorolhatók, ezért 
tisztázásukkal hozzájárulhatunk az egységes nyelvszemlélet kialakításához.

NYELVI VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉS 
NYELVFELÉLESZTÉS (REVITALIZÁCIÓ)

Olyan közösségi kétnyelvűség során alakul ki veszélyeztetettség, ahol a 
másik nyelv valamilyen anyagi vagy politikai előnyt biztosít. A radikális 
nyelvvesztés általában politikai okokra vezethető vissza, ebben az esetben a 
beszélők külső, rendszerint erőszakos intézkedések következtében adják fel 
nyelvük használatát, mintegy önvédelmi stratégiaként. A fokozatos nyelv- 
vesztés a nyelv lassú visszaszorulását jelenti, ez a domináns környezeti nyelv 
vagy egy nemzetközi nyelv hatására következik be.

Gál szerint a nyelvi revitalizációra mint szociolingvisztikai jelenségre is 
tekinthetünk (GÁL 2009). Fordított nyelvcsereként is értelmezhető a nyelvi 
asszimilációval ellentétes disszimilációs törekvések esetében. Egy kihalófél
ben levő vagy visszaszoruló, elnyomott és veszélyeztetett nyelv felélesztése, 
megerősítése történhet egyéni szinten, szűkebb körben (például az olyan sze
mélyek, családok vagy kisebb beszélőközösségek esetében, ahol már végbe
ment a nyelvcsere, és a nyelvileg asszimilálódottak egyénileg döntenek úgy, 
hogy újratanulják elveszített nyelvüket), illetve közösségi szinten, ahol egy 
kisebbségi, nem domináns nyelv új nyelvhasználati tereket hódít meg, illetve 
vissza.

A nyelvi revitalizáció gyakran szervezett formában történik. Ennek értel
mében olyan, szervezetek, kulturális vagy közösségi csoportok, kormányok 
vagy politikai szervezetek által szervezett törekvésnek tekinthető, melynek 
célja holt vagy veszélyeztetett nyelvek újból élővé, aktívvá való tétele, hogy 
a nyelv újból a mindennapi használat útjára lépjen. Ennek a folyamatnak a 
legjobb példája a héber nyelv esete, melynek ivrit változata napjainkban élő 
nyelv és Izrael hivatalos nyelve (GÁL 2009).

A magyar nyelv vonatkozásában nevezetes mozgalom a csángó revitali
záció. Ennek során olyan nyelvoktatási programot dolgoztak ki, amellyel a 
nyelvcsere lelassítását, megállítását, valamint megfordítását kívánják elérni. 
A program alapelvei közé tartozik a Kárpát-medencei nyelvváltozat elsajátí
tása és a regionális köznyelv-nyelvjárás kettősnyelvűség kialakítása, kétnyelvű 
óvodák létesítése, valamint beszélőközösségek sajátos identitásrendszerét
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ismerő és elismerő ideológiai nevelés stratégiájának érvényesítése (HELTAI 
2009, BODÓ 2004a, BODÓ 2004b).

AZ ESZMÉNYI NYELVTANULÁS

A társadalomban való léthez nyelvtudásra van szükség. Az első nyelvet a 
beszéd elsajátításával párhuzamosan tanuljuk meg, és kedvező esetben isko
lai tanulmányaink során kellőképpen kiegészíthetjük. Voltaképpen nem is 
vagyunk tudatában annak, mekkora kincset birtokolunk, amikor kiteljesedett 
első nyelvi tudásunk, megtanultuk anyanyelvűnket. Nem kell tanfolyamot 
végeznünk, kü-lönórákra járnunk, nyelvtani szabályokat memorizálnunk stb. 
Ennek ellenére vannak, akik csak felületesen sajátítják el anyanyelvűket, 
nehézkesen fejezik ki magukat rajta.

Aki elszalasztja az eszményi nyelvtanulásra való kiváló alkalmat, meg
nehezíti továbbtanulását, valamint más nyelveket nehezebben sajátít el. Mind
ehhez a kellő alapozást az anyanyelv adja meg. A szociolingvisztikai kutatások 
szerint az anyanyelv többféleképpen értelmezhető. Skutnabb-Kangas (1997: 
13-14) az anyanyelvnek négy lehetséges definícióját fogalmazta meg: 1. az 
elsőként megtanult nyelv, 2. az a nyelv, amellyel a beszélő mint anyanyelvével 
azonosul, vagy a beszélőt anyanyelvi beszélőként mások azonosítják, 3. a leg
jobban ismert nyelv és 4. a legtöbbet használt nyelv. Vizsgálataink arról tanús
kodnak, hogy az anyanyelv nem mindig bizonyul a legjobban ismert nyelvnek.

Szerintem a nemzetközileg elfogadott nyelvismereti szintek nemcsak az 
idegennyelv-tanulásban szerepelhetnek elérendő célként, hanem az anya- 
nyelv-tanulásban is, ha nincsenek meg az eszményi nyelvtanulásnak a feltételei.

A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba 
sorolja, ezek egyenként két-két szintre oszthatók: A: alapszintű nyelvhasználó 
(A1 minimumszint, A2 alapszint), B: önálló nyelvhasználó (B1 küszöbszint, 
B2 középszint), C: mesterfokú nyelvhasználó (Cl haladó, C2 mesterfok) (KÉR).

Olykor az egyénnek csupán szűkebb családi vagy ismeretségi körben van 
lehetősége nyelvgyakorlásra, sem iskolában, sem más nyilvános helyszínen 
nem bővítheti anyanyelvi ismereteit. Az ilyen beszélőnek leginkább alapszin
ten vagy minimumszinten marad a nyelvtudása.

VAJDASÁGI NYELVTANULÓK

Az eszményi nyelvtanulás lehetőségei azoknak a vajdasági tanároknak és 
hivatalnokoknak sincsenek biztosítva, akik tanulmányaikat nem magyar 
nyelven végezték, de magyar tannyelvű tagozaton tanítanak, vagy akarnak



92 Molnár Csikós László: A nyelvi kompetencia kérdései a vajdasági..,

tanítani, illetve akik magyar ügyfelekkel is foglalkoznak. Mivel az eszményi 
nyelvtanulás lehetőségeit nélkülözni kénytelenek, magánszorgalomból, olva
sással, gyakorlással juthatnak el magasabb szintre. Ha nagy a hátrányuk, 
akkor nyelvtanfolyamra vagy egyéni nyelvórákra kell járniuk. A tanároktól 
nemcsak a köznyelvnek legalább középszintű ismeretét lehet elvárni, hanem 
megfelelő szaknyelvi ismereteket is. A hivatalnokok esetében munkahelyi 
beosztásuktól függően kell alapszintű nyelvhasználatot, önálló nyelvhaszná
latot vagy mesterfokú nyelvhasználatot megkövetelni.

VAJDASÁGI TANÁROK MAGYAR NYELVVIZSGÁJA

Szerbiában 2009 óta törvényes előírás kötelezi az iskolákat arra, hogy 
olyan személyeket alkalmazzanak, akik megfelelően ismerik a tannyelvet. Az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló szerbiai törvény (ZAKÓN 2009) 
120. szakasza a munkaviszony létesítésének feltételeit határozza meg. Ahhoz, 
hogy valaki kisebbségi nyelvű oktatói-nevelői munkát végezzen, külön fel
tételt jelent annak igazolása, hogy megfelelő a nyelvtudása, vagyis ismeri azt 
a nyelvet, amelyen az oktatás és nevelés folyik.

A szóban forgó törvény 121. szakasza többek között kimondja, hogy a 
nemzeti kisebbségi nyelvű tanintézményben tanári és szakmunkatársi mun
kakört olyan személy tölthet be, aki középiskolai, főiskolai és egyetemi ta
nulmányait az illető nemzeti kisebbség nyelvén végezte, vagy pedig a meg
felelő felsőoktatási intézmény tanterve szerint módszertannal kiegészített 
nyelvvizsgát tett (ZAKÓN 2009).

A tanárok számára az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar szervez nyelv
vizsgát. A vizsgáztató bizottságnak jómagam is tagja vagyok, ezért alkalmam 
van közvetlen megfigyelés útján tájékozódni a témában és következtetéseket 
levonni a tapasztaltak alapján. Többek között azt is vizsgáljuk, milyen hatás
sal van a beszélők magyar nyelvi kompetenciájára a származás, a környezet 
és az igyekezet, másrészt lehetőségeket keresünk a nyelvi revitalizáció során 
felvetődött problémák megoldására.

A magyar osztályokban tanító vagy tanítani óhajtó tanárok és tanítók 
magyar nyelvvizsgája írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga kere
tében tollbamondással ellenőrizzük a magyar írott nyelv ismeretét, a helyes
írást, valamint a jelölt fogalmazóképességét, egy adott személynek szánt levél 
formájában hogyan állít össze szöveget. A vizsga szóbeli részében a magyar 
köznyelv és a megfelelő szaknyelv ismeretének színvonalát vizsgáljuk a mun
kájukról, a munkahelyi nehézségekről, a különböző eljárások alkalmazásáról, 
az olvasási szokásaikról stb. való beszélgetés révén, illetve bizonyos kömye-
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zeteket ábrázoló festmények vagy fényképek bemutatásával beszédre való 
serkentésükkel.

A nyelvvizsgázóknak mint a nyelvi revitalizáció alanyainak a teljesítmé
nyében különféleképpen jut kifejezésre a beszédkészség és az íráskészség, a 
köznyelv ismerete és a nyelvjárásiasság, illetve az idegenszerűség, a nyelv
tudás és a szaktudás, a félrehallás és az agrammatikusság, valamint a nem
zetiség és az anyanyelv.

A beszédkészség és az íráskészség vizsgázóink körében olykor eltéréseket 
mutat. Azoknak a beszédkészsége, akik nem jártak magyar tannyelvű isko
lába, általában valamivel jobb, mint íráskészségük. Kivételesen olyanok is 
akadnak, akiknek az íráskészségük felülmúlja beszédkészségüket. A legki
egyensúlyozottabb nyelvtudásról általában azok tesznek tanúbizonyságot, 
akik mind az általános iskolát, mind a középiskolát magyar nyelven végezték.

Mivel az iskolai végzettségtől függetlenül a magyar köznyelv ismeretét 
kérjük számon, olykor gondot jelent, hogy a vizsgázóknak egy része beszé
dében nyelvjárási elemeket és idegenszerűségeket használ. Különösen azok 
beszélnek nyelvjárásiasan, illetve idegenszerűen, akik nem homogén családi 
környezetben sajátították el a magyar nyelvet, hanem az egyik nagyszülőtől 
vagy szülőtől, és tágabb környezetükben nem volt alkalmuk nyelvismeretü
ket fejleszteni.

A nyelvtudás és a szaktudás összhangja sem mindig jut kellőképpen ki
fejezésre. Több olyan vizsgázóval is találkozhattunk, aki szakterületének 
terminológiáját viszonylag jól ismeri magyarul, viszont magát a nyelvet szinte 
törve beszéli. Ennek fordítottjára kevesebb példa adódik, ritkábban történik 
meg, hogy a jó nyelvtudás nem párosul megfelelő szaknyelvi ismeretekkel. 
Ilyenkor inkább a szakképzettséggel van baj, vagyis az illető olyan tárgyat 
(is) tanít, amelyhez nincsen megfelelő szakképzettsége.

Az érintett tanároknak egy része nem magyar anyanyelvű. A nem magyar 
anyanyelvűek körében olykor félrehallás és agrammatikusság is jelentkezik. 
Előfordult, hogy némely vizsgázó a tollbamondáskor elhangzott szavakat 
rosszul ismeri fel, vagy pedig egyáltalán nem regisztrálja. Az agrammatikusság 
a szerves nyelvtudás hiányosságaként abban nyilvánul meg, hogy a beszélő 
nyelvtani viszonyítás nélkül közli a szavakat. Ilyenkor a lexikai ismeretek 
többé-kevésbé kielégítők, viszont a szavak nem kerülnek bele a megfelelő szer
kezetekbe. Ezek a beszélők mind az iskolai hátteret, mind a környezet segít
ségét nélkülözni kénytelenek. Megfelelő gyakorlással, nyelvtanári útmuta
tással ők is kielégítő eredményt mutathatnak fel valamelyik pótvizsgán.

A nyelvvizsgázók magyar nemzetisége és a Skutnabb-Kangas-féle első és 
második meghatározás szerinti magyar anyanyelve nem garantálja a kifogástalan
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nyelvtudást. Több olyan esetre is felfigyeltünk, amikor szerb nemzetiségű 
vagy vegyes családból származó jelölt sokkal jobb teljesítményt mutat fel a 
vizsgán, mint némelyik magyar nemzetiségű, homogén magyar családból 
való jelölt. Feltehető, hogy a környezeti hatás és az érdeklődés is szerepet 
játszik a dologban.

A nyelvvizsgára jelentkezők zöme a következő csoportok egyikébe sorol
ható: A -  magyar anyanyelvű, az általános iskolát és a középiskolát is magyar 
nyelven végezte; B -  magyar anyanyelvű, az általános iskolát magyar nyelven 
végezte, a középiskolát szerbül, C -  magyar anyanyelvű, az általános iskolát 
és a középiskolát szerb nyelven végezte, D -  szerb anyanyelvű, az általános 
iskolát és a középiskolát is szerb nyelven végezte, E -  szerb anyanyelvű, az 
általános iskolát magyar nyelven végezte, a középiskolát szerbül.

A következőkben néhány olyan nyelvvizsgázót mutatunk be, akinek az 
esete problémásnak számít, illetve aki sikeres revitalizációt képvisel:

1. táblázat: Nyelvvizsgázó oktatók magyar nyelvismerete
-  szerb nemzetiségű moholi tanítónő, aki szerb nyelvet akar tanítani magyar tan
nyelvű iskolában, de sem iskolában, sem a környezetétől nem sajátította el a magyar 
nyelvet;_____________________________________________________
-  regőcei katonatiszt, aki a nagyszüleitől tanult meg magyarul, és arra biztatják, 
hogy magyarul fizikát tanítson a bácsfeketehegyi általános iskolában;
-  becskereki informatikatanár, szerb anya gyermeke, aki a nagyanyjával beszél 
magyarul, szinte egyáltalán nem ismeri a magyar köznyelvet;______________
-  muzslyai magyar nemzetiségű zenetanár, az általános iskolát magyar nyelven 
végezte, beszédkészsége és Íráskészsége (alig) elégséges;_________________
-  óbecsei képzőművészet-tanár, apja magyar (volt), szerb iskolába járt, de részt vett a 
környezeti nyelvi órákon, beszédkészsége kielégítő, viszont az íráskészsége elégtelen;
-  budiszavai magyar nemzetiségű tanítónő, aki szerbül végezte tanulmányait, 
évekig szerb osztályokban tanított, most pedig magyar környezeti nyelvet kellene 
oktatnia, de ehhez elégtelen a nyelvtudása;___________________________
-  vegyes házasságból származó szabadkai tornatanár, aki magyar óvoda után 
szerb iskolába került, beszédkészsége elégtelen, íráskészsége elégséges;______
-  szerb nyelvtanár, egy újvidéki általános iskolában tanit magyar diákokat, magyar 
ugyan az anyja, de szinte elfelejtett magyarul, most tanulja újra a magyar nyelvet;
-  pacséri kémiatanár, Németországban járt általános iskolába, Újvidéken szerb 
nyelvű középiskolába, csak a nagyanyjával beszél magyarul, szülei magyarok 
ugyan, de szerbül beszélnek, nehéz megértenie a magyar nyelvű tankönyveket;
-  satrincai születésű biológiatanár, aki szerbül végezte minden iskoláját, a család- 
jától tanult magyarul, és jó nyelvtudást mutat fel;____________________
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-  magyarittabéi informatikatanár, noha szerb az anyja, a magyar nyelvet kiválóan 
ismeri;
-  újvidéki általános iskolákban tanító fizikatanár, akinek szlovák az apja, és a 
bácspetrőci középiskolában szlovák nyelven tanult, szerbes ugyan a kiejtése, de 
nagyon jó a magyar íráskészsége;__________________________________
-  zentai történelemtanár, szerb apa és magyar anya gyermeke, magyar beszéd- 
készsége kiváló;
-  zentai szerb kertészmérnök, kitűnően ír és beszél magyarul;
-  horgosi szerb nemzetiségű tanító, magyar beszédkészsége kiváló, és igen jól ír;
-  csonoplyai születésű zombori informatikatanár, aki minden iskoláját szerb nyel
ven végezte, és magyar nemzetiségű szüleivel sem magyarul beszél, viszont na
gyon jó a magyar nyelvtudása;
-  budiszavai magyar nemzetiségű mezőgazdász, aki végig szerb nyelven folytat
ta tanulmányait, de igen jó a magyar nyelvtudása;
-  újvidéki szerb nemzetiségű szociológiatanár, aki kiskorában Martonoson a 
nagyanyjától tanult meg magyarul, szerb iskolába járt, magyar beszédkészsége 
kiváló, íráskészsége jó;
-  újvidéki rajztanár, szerb zsidó anya gyermeke, magyar általános iskolába járt, 
mind a beszédkészsége, mind az íráskészsége kiváló;
-  Belgrádban élő palicsi zenetanár, szolfézst tanít Szabadkán, apja katonai pilóta, 
a második osztálytól szerb tagozatra járt, azt kutatja, hogyan lehet a Kodály-mód- 
szert alkalmazni szerb iskolákban.

MAGYAR NYELVVIZSGA HIVATALNOKOKNAK

Az igazgatási szervekben dolgozók magyar nyelvvizsgájához a jogalapot 
az igazgatási szervekben dolgozók idegen nyelvi és kisebbségi nyelvi vizsgájáról 
szóló 2003. évi tartományi határozat képezi. Vajdaság Autonóm Tartomány 
közigazgatási szükségleteinek, a korszerű nyelvtanítási módszereknek és a 
szociolingvisztikai vizsgálatoknak megfelelően összeállítottuk a nyelvvizsga 
követelményrendszerét. A programot három nyelvismereti szintre tagoltuk.

Az alapfokú magyar nyelvtudáshoz a verbális kommunikáció mindenna
pos formáinak ismerete és a magyar nyelven való olvasás és írás szükséges. 
A középfokú nyelvtudáshoz a magyar nyelvnek szóban és írásban való hasz
nálatának képessége és magyarról szerbre való fordítás kell. A felsőfokú 
nyelvtudás a magyar nyelvnek szóban és írásban való gördülékeny használa
tát és kétirányú (szerb-magyar, magyar-szerb) fordítást feltételez.

Ennek megfelelően alapfokú, középfokú és felsőfokú nyelvvizsgán vehet
nek részt a hivatalnokok tartományi szervek által kinevezett bizottság előtt.
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Alapfokú nyelvvizsgára elsősorban az jelentkezhet, aki egyáltalán nem járt 
magyar tannyelvű oktatási intézménybe. A középfokú nyelvvizsga azoknak 
szól, akik csak az általános iskolát végezték magyar nyelven. A felsőfokú 
nyelvvizsga a magyar nyelvű egyetemi vagy főiskolai tanulmányok helyet
tesítésére való lehetőséget adja meg.

A nyelvvizsga programjáról és a felhasználható kézikönyvekről a Tarto
mányi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság honlapjáról 
[http://www.puma.vojvodina.gov.rs/sllist.php/] kaphatnak tájékoztatást a 
jelöltek.

A nyelvtudásnak vizsga nélkül való elismerésére is lehetőség nyílik. 
Azoknak, akik megfelelő dokumentumokkal igazolják, hogy magyar nyelven 
végezték az általános iskolát, a vizsgabizottság elismeri alapfokú nyelvtudá
sukat. A középfokú nyelvtudás elismeréséhez a magyar tannyelven végzett 
középiskolai tanulmányokról szóló bizonylat szükséges. Felsőfokú nyelvtu
dást nemcsak annak lehet elismerni, aki egyetemi vagy főiskolai tanulmá
nyait magyar nyelven végezte, hanem annak is, aki magyar lektori órákra járt 
a felsőoktatási intézményben, és eredményesen vizsgázott magyar nyelvből.

A nyelvvizsgán résztvevőknek egy része magyar anyanyelvű, más részük 
szerb anyanyelvű vagy nemzetiségileg vegyes házasságból származó sze
mély. Akadnak közöttük kifejezetten negatív, illetve határozottan pozitív 
esetek is:

2. táblázat: Nyelvvizsgázó tisztviselők magyar nyelvismerete
-  belgrádi születésű szerb nő, a zentai szociális központ dolgozója, a férje rendőr, 
csupán agrammatikus magyar nyelvtudása van;________________________
-  székelykevei magyar, a pancsovai egészségügyi felügyelőség jogvédője, Kevevá- 
rán lakik, a ljubljanai egyetemre járt, viszonylag nehézkesen beszél és ír magyarul;
-  a magyar nemzetiségű vizsgázó családja Zomborból költözött Horgosra, addig 
csak szerbül beszéltek, Horgoson tanult meg magyarul, az anyakönyvi hivatalban 
dolgozik, megtanulta a magyar nevek írását, munkahelyén magyarul beszél, baráti 
körben szerbül;________________________________________________
-  a vizsgázó okleveles defektológus, nem járt magyar iskolába, és elidegenedett 
a magyar nyelvtől, ennek ellenére ma jól beszéli a magyar köznyelvet;________
-  szerb nemzetiségű bácskossuthfalvai születésű jogász, Topolyán polgári jogvédő, 
jól beszéli a magyar jogi nyelvet.___________________________________

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/sllist.php/


Tanulmányok, Újvidék, 2013/1. 46. füzet, 88-99. 97

ÖSSZEGZÉS

Vajdaságban is problémát jelent a nyelvvesztés, ezért foglalkozni kell vele. 
Mivel a teljes nyelvvesztés vizsgálatához kevés támpontunk van, a részleges 
nyelvvesztést és a rá irányuló revitalizációt tanulmányozzuk. A tanároknak 
és a tisztviselőknek a sikeres nyelvvizsga érdekében való nyelvi revitalizáci- 
ója lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük a nyelvi kompetencia érvé
nyesülését különféle körülmények közt. Tapasztalhattuk, hogy olykor elmo
sódni látszik a határ anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia között, mivel 
a származáson, a nemzetiségi hovatartozáson kívül számos egyéb tényező is 
hatással lehet a nyelvi kompetencia érvényesülésére.
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Laslo MOLNÁR ČIKOŠ
PROBLEMI JEZIČKE KOMPETENCIJE U REVITALI
ZACIJI MAĐARSKOG JEZIKA U VOJVODINI

Jezička revitalizacija se u novije vreme vrši i među Mađarima, odnosno 
govornicima mađarskog jezika u Vojvodini. Pripadnici jedne grupe na koju 
se usmerava jezička revitalizacija prinuđeni su na polaganje ispita o pozna
vanju mađarskog jezika, ako žele da zadržavaju svoje radno mesto, odnosno 
da stupaju u radni odnos. Prvenstveno se radi o onim nastavnicima i učite
ljima koji svoje studije nisu završili na mađarskom jeziku, ali predaju ili hoće 
da predaju u odeljenjima na mađarskim nastavnim jezikom. Počev od godine 
2009 škole imaju zakonsku obavezu da zapošljavaju lica koja savršeno po- 
znavaju jezik nastave. Ona moraju da dokažu poznavanje određenog stručnog 
jezika, a ujedno i standardnog jezika. Jedan deo zainteresovanih nastavnika 
i učitelja nije mađarskog matemjeg jezika. Ova studija se bavi proučavanjem 
uticaja porekla, sredine i truda na jezičku kompetenciju govornika, a sa druge 
strane traži moguća rešenja problema koji se javljaju prilikom jezičke revita
lizacije.

Ključne reči: mađarski jezik, kompetencija, revitalizacija, Vojvodina
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László MOLNÁR CSIKÓS
THE QUESTIONS OF LINGUISTIC COMPETENCE 
IN THE HUNGARIAN LANGUAGE REVITALIZATION 
IN VOJVODINA

Recently lingual revitalization is about to happen among the Hungarians 
living in Vojvodina as well. The ones belonging into one of the target groups 
of the Hungarian lingual revitalization are obliged to sit for a Hungarian 
language exam if they wish to remain on their workplace or take up work. 
Primarily those teachers and schoolmasters are being discussed, who did not 
make their studies on Hungarian but they teach classes with Hungarian lan
guage of teaching, or they wish to teach there. Since 2009 a legal regulation 
obliges the schools to employ teachers who perfectly know the language of 
teaching. On the one hand, they have to give an account of their suitable 
professional language skill, on the other hand of their colloquial skill. A part 
of the affected teachers and schoolmasters do not possess Hungarian lan
guage as their mother tongue. The study examines what kind of effect do 
ancestry, the environment and effort have on the speakers’ Hungarian lingual 
competence, and moreover tries to find solutions to the problems emerged in 
the course of language revitalization.

Keywords: language revitalization, abstract language knowledge, linguis
tic competence, ideal language learning, levels of linguistic knowledge
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INTERNET ÉS NYELVI REGIONALITÁS*

Jelen vizsgálat tárgyát a vajdasági magyar regionális nyelvi jegyek internetes előfordulása 
képezi, mégpedig elsősorban a fórumokon, a közösségi oldalakon (Facebookon), az online 
lapkiadások olvasói kommentárjaiban és a biogokban, illetve a magyarlakta helységek web
helyein olvasható szövegekben. A vajdasági magyar nyelvváltozat regionalitása nem pusztán 
egy régió nyelvhasználatának nyelvjárások feletti integrációját jelenti, hanem lényegében 
három tényező kölcsönhatásának eredője mentén rajzolódik ki. Ezek pedig az egyetemes 
magyar sztenderd, a nyelvjárásiasság, valamint a többségi (államnyelvvel) történő kontaktus 
(interferencia). Ilyen szempontból viszont megállapítható, hogy a regionális nyelvhasználat 
affirmativ és presztízsorientált attitűdjével elsősorban a települések webhelyein találkoz
hatunk, mig az ironikus, a labovi értelemben vett rejtett presztízsű attitűddel és a kódke
verés szándékos alkalmazásával többnyire a fórumokon és a közösségi oldalakon, bár az 
utóbbiak esetében az attitűdök nem mindig mérhetők fel és definiálhatók egyértelműen.

Kulcsszavak: internet, regionális nyelv, vajdasági magyar nyelvváltozat, sztenderd, 
nyelvjárási jegyek, presztizsorientáltság, rejtett presztízs, affirmativ és ironikus attitűd, 
interferencia, kódkeverés

1. PROBLÉMAFELVETÉS: INTERNET 
-  KOMMUNIKÁCIÓ -  NYELVHASZNÁLAT

Az utóbbi két-három évtized során az információs és kommunikációs 
technológiák fokozott ütemű fejlődésének eredményeképpen a számítógép 
mint az adatok (információk) feldolgozásának, tárolásának és továbbításának 
egyik leghatékonyabb eszköze, mára már a hétköznapi életnek is szinte mel
lőzhetetlen részévé vált világszerte.

Ezzel a folyamattal párhuzamosan viszont az emberek közötti kommuni
káció is lényegesen megváltozott. Az egyre komplexebb modellekhez igazo

* A tanulmány a Szerb Tudomány- és Oktatásügyi Minisztérium 1780I7-es számú projektuma 
keretében készült.
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dó informatikai rendszerek és globális méretű kommunikációs hálózatok (1. 
PÁSZTOR KICSI 2011) -  az internet, de kiváltképpen a World Wide Web 
(vő. BÓDI 2004: 280) -  létrejötte és folyamatos fejlődése odahatott, hogy 
mára már lényegesebb informatikai és programozói készségek nélkül (pusz
tán felhasználói szintű kompetenciával is) a legkülönfélébb tartalmakat kö
zölhetünk és oszthatunk meg a világháló közegében.

Ez utóbbi lehetőségek kibontakozása lényegében a web fejlődésének má
sodik szakaszára tehető, amelyet a szakmai és felhasználói körök a web 2.0 
korszakakaként tartanak számon. Bódi Zoltán megállapítása szerint „a world 
wide web kezdetén csak dokumentumok kapcsolódása volt megfigyelhető, 
ma már az emberek, vagyis a felhasználók kapcsolódása is megfigyelhető. 
Ez a web 2.0 korszaka. [...] A web 2.0 jelenségre számos definíció született, 
a meghatározások közös eleme, hogy a web megújulásaként értékelhető web 
2.0 világa új, változatos technológiákat teremt, és megnyílik a felhasználó 
tömegek előtt a mélyebb technológiai előismereteket nem feltételező tömeges 
tartalom-előállítás lehetősége. Vagyis ebben a korszakban és kommunikációs 
környezetben a szöveges, nyelvi és nem nyelvi tartalom egyre változatosabb 
és egyre változékonyabb. [...] Még intenzívebbé válik a közösségi párbeszéd, 
így még intenzívebbek lesznek a globális jelenségek is” (BÓDI 2009: 40).

Ez a blogok, a wikik, a Youtube, illetve a közösségi oldalak világa, ahol 
lényegében bárki közzéteheti azokat a szöveges és/vagy multimediális tartal
makat, amelyeket meg szeretne osztani ismerőseivel vagy a tágabb felhasz
nálói közösséggel. Globális jelenséggel állunk tehát szemben, legalábbis ab
ban a tekintetben, hogy a közzétett tartalmakat elvben világszerte bárki 
megtekintheti. De olyan szempontból is, hogy az angol nyelv mint a globali
záció egyik legfőbb hordozója helyi viszonylatokban is egyre nagyobb teret 
hódít magának, és a szó szoros értelmében beférkőzik az angolszász nyelv- 
területeken kívül eső társadalmi közösségek hétköznapjaiba is, sajátos kon
taktusjelenségeket és keveréknyelvi produktumokat eredményezve ezáltal.

Ezen a ponton kell megemlítenünk azokat az újabb keletű kommunikáci
ós formákat is, amelyek a világhálón folytatott aktív üzenet- és adatátvitel 
során alakultak ki (pl. személyes e-mail, csevegőfórumok, közösségi oldalak 
stb.), melyeknek közös tulajdonsága az, hogy formájuk írott, de nyelvezetük 
a beszédhez áll közelebb, tehát az ún. írott parole változatába sorolhatóak.

Bódi Zoltán ezt a nyelvhasználatot írott beszélt nyelvnek nevezi1, amely 
a spontán beszéd és az írásbeliség sajátos keveredése folytán alakult ki, lég-

1 A jelenség terminológiai behatárolása azonban még nem állandósult, így többféle megnevezé
se is olvasható a szakirodalomban: pl. másodlagos írásbeliség vagy írva csevegés (Balázs Géza); 
virtuális írásbeliség (Érsok Nikoletta Ágnes) stb.
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inkább azzal a céllal, hogy minél rövidebb idő alatt minél több információt 
lehessen közvetíteni a kommunikációs partnereknek (BÓDI2004: 35).

Ez a kommunikációs forma (vagy közkeletűen a chatnyelv)2 elterjedésének 
kezdeti időszakában az angol írott nyelv gyors üzenetküldésre alkalmassá tett 
(számos rövidítéssel, betűszóval, alfanumerikus mozaikszóval, emotikonnal 
stb. kódolt) formájában honosodott meg világszerte. „írásszabályait” pedig 
mindmáig alkalmazzák még a nem angol nyelvű gyors üzenetváltásban is, 
így divatja a magyar nyelvterületen is elterjedt. Sajátosan szabad nyelvhasz
nálata és az írásbeliség hagyományos normáira (de főként a helyesírás sza
bályaira) fittyet hányó írásmódja miatt viszont számos ellenzőre lelt, akik 
többnyire nyelvromboló, elmagyartalanító tényezőt látnak benne, s általában 
a globalizáció egyik káros melléktermékének tekintik.3

Mindezen jelenségek ellenpontozásaként és az úgynevezett „globális 
falu”-val szembeállítva azonban (mely közhellyel általában a világháló által 
áthidalt földrajzi távolságok virtuális eltörpülését szokták érzékeltetni) to
vábbra is ott állnak a reális társadalmi és nyelvi közösségek az általuk hasz
nált valós nyelvváltozatokkal, amelyeket e populáció tagjai nyilván akkor 
sem tudnak teljességgel levetkőzni, amikor a virtuális térben érvényesülő 
attitűdökkel és magatartásformákkal azonosulva, virtuális énjük révén kap
csolódnak be a világfalu tevékenységi formáiba.

Ebből a feltevésből kiindulva bontakozott ki végül explicit módon is meg
fogalmazva az a kérdés is, hogy vajon kimutathatóak-e a vajdasági magyar 
regionális nyelv (a vajdasági magyar nyelvhasználat) specifikus jegyei a világ
hálón fellelhető különféle weboldalakon4, illetve, hogy a weboldalak típusától 
függően milyen aspektusukban mutatkoznak meg ezek a nyelvi jegyek.

Ugyanis a nyelvi anyagot tartalmazó szöveg minőségi jegyei nagymér
tékben függnek a megosztó szubjektum („adatközlő”) valós vagy virtuális 
karakterétől, illetve a nyelvi anyagot tartalmazó weboldal típusától és rendel
tetésétől. A weboldalak ilyen szempontból alapvetően tájékoztató, mozgósító, 
szórakoztató, illetve vegyes rendeltetésűek lehetnek, amelyek közül az első 
két funkció inkább egy presztízsorientált, affirmatív nyelvváltozatot és atti
tűdöt vonz, míg a szórakoztató funkcióhoz a kevésbé presztízsorientált ma

2 Angolul a chat (olv. [eset]) jelentése ’csevegés, laza társalgás*. A chatelésként közismertté vált 
kommunikációs forma viszont a világháló IRC-csatomáin folytatott Írásbeli párbeszéd (IRC: 
Internet Relay Chat9 ’hálóközvetitésü csevegés’).

3 Lásd részletesebben PÁSZTOR KICSI 2010:2012.
4 Bódi Zoltán szerint a weboldal kifejezés „azonos témájú, egy cimhez tartozó, internetes doku-

mentumok”-at jelöl, „amelyek egységes szerkezetbe kapcsolódva alkotják a webhelyet (website), 
a weboldalak közül a nyitóoldal a honláp (homepage)” (BÓDI 2004:280).
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gatartásmód is társulhat. A nyelvi anyagot megosztó szubjektum kommuni
katív attitűdje viszont eszerint affirmativ vagy ironikus lehet, nyelvi attitűdje 
pedig presztízsorientált, illetve a labovi értelemben vett rejtett presztízsű (vő. 
KISS 1995: 137), mint ahogyan pl. a chatalés résztvevői gyakran szándékosan 
az alapvetően stigmatizált nyelvi jelenségeket alkalmazzák.

A weboldalakon megjelenő nyelvi anyag azonban társadalmi vagy nyelv
rétegbeli vonatkozásai tekintetében is osztályozható, függetlenül attól, hogy 
a megosztó szubjektum affirmativ, vagy ironikus/szerepjátszó szándékkal 
teszi azt közzé. S ilyen tekintetben feltételezhetjük elsősorban a vajdasági 
regionális nyelvi jegyek (területi nyelvváltozatok, nyelvjárási jelenségek stb.) 
felbukkanását is pl. a vajdasági települések magyar nyelvű weboldalain, a 
fórumokon, a közösségi oldalakon, az online lapkiadások olvasói kommen
tárjaiban, biogokban stb.

A továbbiakban ezeket a kérdéseket kíséreljük meg kifejteni és körüljárni, 
mégpedig a vajdasági magyar regionális nyelvváltozatra irányítva elsősorban 
figyelmünket.

2. A VAJDASÁGI MAGYAR REGIONÁLIS NYELVRŐL

A vajdasági magyar nyelv regionalitása -  a többi határon túli nyelvválto
zat regionalitásához hasonlóan -  nem pusztán a szemlélt régióban egymás 
mellett élő nyelvjárások természetes integrációjával létrejött, dialektusok 
feletti változatát jelenti, hanem éppen ellenkezőleg, a nyelvnek olyan elszi
getelt változatait értjük alatta, amelyeknek kialakulását az I. világháború 
után leszakadt országrészek magyar népességének a nemzettestről leválasz
tott (szeparált) életformája idézte elő.

A vajdasági magyar regionális nyelv esetében pedig -  ezen túlmenően -  
még egyfajta másodfokú elszigeteltségről is beszélhetünk, mivel az itteni 
települések magyar ajkú lakossága a szülőföldtől és az anyanyelvjárástői való 
elsődleges elszakadást még valamikor a török hódoltság utáni időszakban élte 
meg, amikor az osztrák újratelepítési politika eredményeképpen a birodalom 
eltérő részeiről telepítettek különféle nemzetiségű és vallású telepeseket egy
más közvetlen szomszédságába az elnéptelenedett területekre, így tehát a 
nyelvi integrálódás természetes folyamatát már a XVIII. század folyamán 
gátló hatások érték ezen a vidéken. A mesterséges betelepítés folytán kiala
kult demográfiai viszonyok (sokféle nyelv és nyelvjárás egymás mellett élé
se, nyelvi szétszórtság, nyelvjárási szigetek stb.) ugyanis odahatottak, hogy 
egyrészt az itt élő népesség nyelvhasználatában olyan jelenségek konzervá
lódtak, amelyek a magyarországi nyelvjárásokban nem (vagy másképpen)
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maradtak meg, másrészt viszont ezekben a kirajzásokban az anyanyelvjárás 
nyelvi jellemzői mellett igen korán megjelentek a kontaktusjelenségek is, 
amelyek mindmáig léteznek és folyamatosan újratermelődnek. A nyelvi kon
taktusok azonban e korai szakaszukban még természetesebb módon (nem a 
mai relációk szerint) működtek, s a monarchiabeli viszonyokat tükrözték, ahol 
a magyar nyelvnek bizonyos szempontból egyelőre még nagyobb fejlődési 
tere volt. A XX. század harmadik évtizedétől kezdve azonban a hivatalos 
(államnyelv) szerepét az új államalakulat nyelve, a szerb vette át, s ekkortól 
kezdve a nyelvi kontaktusok révén beáramló kifejezések és egyéb interferen
cia-jelenségek száma ugrásszerűen megnőtt.

A ma elfogadott szociolingvisztikai nézetek értelmében -  s ez olvasható 
A magyar nyelv kézikönyvének Kontra Miklós által a határon túli magyar 
nyelvváltozatokról írt fejezetében is -  „A magyar államhatárokon kívül élő 
magyarok kivétel nélkül kontaktusváltozatait beszélik nyelvünknek, vagyis 
az egynyelvű magyarországi magyarok nyelvétől többé-kevésbé eltérő, a két
vagy többnyelvű környezet hatását mutató változatokat beszélnek. Igaz ez 
azokra is, akik a többségi államnyelvet (szlovákot, románt stb.) nem beszélik 
és nem is értik, mivel az ő magyar anyanyelvűkben is vannak szlovák, román 
stb. hatás következtében keletkezett, a magyarországi magyarban ismeretlen 
nyelvi elemek és szabályok” (KONTRA 2003: 300).

Kiss Jenő ugyanakkor a nyelvi kontaktológia kérdéskörét vizsgálva meg
állapítja, hogy a magyar nyelv „eddigi története folyamán mindig kontaktus
nyelv is volt, minthogy tudomásunk szerint a magyar nyelvű etnikum, ille
tőleg annak bizonyos részei mindig kapcsolatban voltak más nyelvű népekkel 
és népcsoportokkal”, s ilyen kontextusban beszél a nyelvi interferencia jelen
ségéről is, amelyeknek különböző fokozatai léteznek. Esetenként az idegen 
nyelvi hatás érintheti csupán a nyelv szókészletét (lexikai interferencia), de a 
nyelv valamennyi szintjét, illetve a kommunikáció egészét is (kommunikatív 
interferencia), amikor már a nyelv használatának szabályai keverednek az 
egymásra ható nyelvekben (KISS 1995:202-205).

Molnár Csikós László a vajdasági magyar regionális köznyelv specifiku
mát annak tulajdonítja, hogy „Magyarországon a regionális köznyelvek el
sősorban azért térnek el egymástól, mert más és más nyelvjáráson alapulnak, 
Vajdaságban viszont a nyelvjárási háttér mérsékelten jut kifejezésre. A vaj
dasági magyar regionális köznyelv esetében más tényezők is hatnak, egyrészt 
a környezeti nyelv közvetlenül vagy közvetve befolyásolja a nyelvhasználatot, 
másrészt az itteni köznyelvnek olyan sajátságai is vannak, amelyek a több
központúsággal vannak összefüggésben, tehát a magyar nyelv regionális jel
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legéből következnek, és sem nyelvjárási, sem kontaktusjelenségnek nem 
tekinthetők” (MOLNÁR CSIKÓS 2010: 4).

Az a tény sem mellékes azonban, amelyre Rajsli Ilona hívja fel a figyelmet, 
miszerint a vajdasági magyar nyelvhasználatban egyfajta elbizonytalanodás 
észlelhető, amely elsősorban azokkal a nyelvi hiányokkal magyarázható, 
amelyek „a magyar nyelvhasználat színtereinek korlátozottsága” következté
ben keletkeznek. Ennek tünetei pedig elsősorban „a nyelvi bizonytalanság, a 
lelassult beszédtempó, a kapkodó intonáció, amit egy kedvezőtlen attitüdváltás 
kísér, amikor is a beszélő tehernek kezdi érezni az anyanyelvét, bizonyos fokú 
esélytelenséget kapcsol hozzá, amihez a legrosszabb esetben szégyenérzet 
társul” (RAJSLI 2012: 16).

Ha tehát mindezek fényében fel szeretnénk vázolni, milyen típusú regio
nális nyelvi jegyeket kereshetünk az interneten, amelyek e végletek között 
feszülő vajdasági nyelvállapotot illusztrál(hat)nák, megállapíthatjuk, hogy 
ezeknek viszonyrendszerét folyamatosan három tényező mentén, három ko
ordináta-tengely keresztmetszetében célszerű meghatároznunk. Ezek pedig:
a) az egyetemes magyar nyelvi standard (v. sztenderd);
b) a nyelvjárásiasság tényezői;
c) a többségi (államnyelvvel), illetve a többi környező nyelvvel történő kon

taktus (interferencia) jelenségei.

3. A REGIONALITÁS JEGYEINEK KONKRÉT PÉLDÁI

A továbbiakban az interneten fellelt vajdasági regionális nyelvi jegyek 
konkrét példáiból mutatunk be egy válogatást, amelyek között nyelvjárási és 
presztízs-orientáltságú regionális köznyelvi, illetve a kontaktusjelenségeket 
tükröző példák találhatók. A nyelvjárási és regionális nyelvi jegyeket tartal
mazó példák elsősorban a vajdasági települések (Bácsfeketehegy, Pacsér, 
Torda, Muzslya, valamint Székelykeve) weboldalairól származnak, de a kö
zösségi oldalakról (Facebook), illetve a Magyar Szó olvasói kommentárjaiból 
is merítettünk.

A) Nyelvváltozatok és nyelvi rétegek -  nyelvjárási jelenségek
I. Ebben a csoportban elsősorban a helyesírás által tükrözött hangtani 

jelenségekre (konkrétan a mássalhangzónyújtásra) akadtak példák:
1. Csoportunk minden évben 40-50 kiállító munkájával részt vesz a Nem

zetközi kézimunka kiállításon valamint a Vajdasági kézimunka kedvellők 
szövetségi kiállításán igen szép eredménnyel.

2. Az egyesület két háborút átélve is próbált sikeresssen [sic!] működni.
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A fellelt példákban a gépelési és helyesírási hibák a forrásszövegekből 
származnak, és maguk is az internetes nyelvhasználat egyik legmarkánsabb 
jellemzőjét, az ortográfiai normák igen esetleges betartását hivatottak illuszt
rálni, különösen a három s-sel írt mássalhangzónyúlás esetében.

II. A nyelvjárási szóhasználatra (tájszavakra) is akadtak példák az össze
gyűjtött példák között:

3. A lakodalom rendszerint szombaton van. Két héttel a lakodalom előtt 
hívja a menyasszony és vőlegény a nyoszolyúkat és vofényeket. Egy 
héttel a lakodalom előtt a vofények hívogatják a vendégeket. -  (Alaki 
tájszavak, a mellékjelezés mellőzésével az írásban.)

4. Radinát, ebédet hoztak neki és a családnak felváltva hat hétig, és a 
házimunka elvégzésébe, a babaförösztslésébe is belesegítettek. -  (Valódi 
tájszavak.)

A tájszavak beiktatása nyilván a weboldal készítőjének azt a törekvését 
tükrözi, hogy minél jellemzőbb, esetenként „zamatosabb” képet nyújtson a 
település arculatáról, amihez nyilván a helyi nyelvjárás sajátos hangzású 
kifejezései is hozzátartoznak. A föllelt példák azonban azt sejtetik, hogy a 
nyelvi anyagot nyelvészeti feldolgozás és átírás nélkül, a maga naiv mivoltá
ban tették közzé, de ez mindamellett nem ironikus vagy játékos szándékkal 
történt, mint ahogyan az a közösségi oldalakon vagy a fórumokon észlelhető, 
amikor a chatelők (<online csevegők) szándékos pózként használják a népies 
szavakat és diskurzusjelölőket:.

5. jó a hetfű is (Fb)
6. Ittvan egy zeneszám ehhöz az egészhez (Fb)
7. valaki költött szódáslónak is (MSz-k)
8. ja, háugyi a gazdasági válság. (MSz-k)s

A települések weboldalain -  a hibák ellenére is -  egyfajta presztízs-ori
entáltság érhető tetten, s még a szóhasználati és grammatikai hibák ellenére is 
a komoly és választékos nyelvhasználatra, törekvés attitűdje következtethető ki 
belőlük, amiről többek között az alaktani hiperkorrekció jelensége árulkodik:

9. A társulat tevékenysége műhelymunkába történik.
10. Az egyesület tevékenységét a faluvégi, közkedvelt néven „Nagygödör”- nél 

viszi végben.

A 9. példában a beszélt nyelvre jellemző szóvégi -«-törlés észlelhető, ahol 
az inessivusi -ban/-ben rag illativusi -ba/-be raggal történő felcserélődése

5 (Fb) « Facebook; (MSz-k) -  a Magyar Szó olvasói kommentárjai
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megy végbe, mely jelenséget általában pongyolának szokták minősíteni a 
nyelvművelők. A 10. példa ezzel szemben ennek a jelenségnek hiperkorrekt 
ellentétét mutatja be, amikor a nyelv használója tudja ugyan, hogy a 
-ba/-be használata bizonyos esetekben stigmatizált, de a pontos szabályt nem 
ismeri, s ezért a „tilalmat” általánosítja, ezáltal viszont a -ban/-ben ragot 
alkalmazza pontatlanul.

B)A presztízs-orientáltságú regionalizm us egyéb példái 
Ezek a példák heterogén nyelvi példaanyagot tartalmaznak, amelyben a 

hiperkorrekt törekvések, a gyakran túlbonyolított, egyeztetési hibákkal ter
helt modatszerkesztés és a kontaktuselemek oda-vissza történő átszövődése 
észlelhető. Mindezekben azonban ismét csak a túlzott választékosságra tö
rekvés presztízs-orientált attitűdje érhető tetten:

11. Megalakulásunk óta nagyon sok rendezvényen, kiállításodon, etnofesz- 
tiválóan, főzőversenyen, kalácssütő versenyeden vettünk részt. -  (A 
számbeli és esetbeli egyeztetés hibái)

12. [...] mivel átalakítható olyan vízfelületé [a Nagygödör], amelyet az egye
sület tagjai horgászásra fognának használni, illetve remélhetően lenne 
más ökológiai előnye is mivel a térségben nincs más vízfelület. -  (A vízfe
lületé alakot helytelenül írták rövid /-vei. így úgy tűnik, hogy birtokos 
személyjeles alakról van szó, holott a -vá/-vé translativusi rag v-jének 
teljes hasonulása maradt jelöletlen; a fognának használni szerkezet vi
szont grammatikailag helytelen, mivel a feltételes módnak nincs jövő 
ideje. Ehelyett: horgászásra fognak használni vagy használnának.)

13. Reméljük sikerült minden, olyan információt összegyűjtenünk, amely 
meggyőzi Önt arról, hogy ellátogat hozzánk a f-i R panzió, gasztronó
miai finomságok, komplexumba, ahol Vajdaság páratlan természeti, 
kulturális adottságaival találkozhat. Patináns környezetben, családias 
vendégszeretetünket élvezve pihenhet. -  (A mondat minden tekintetben 
problematikus: fölösleges vesszőket tartalmaz, a mondattani kötőele
mek redundánsak és nem precízek, a grammatikai egyeztetés is hibás 
-pl. a meggyőzi [...], hogy ellátogat szerkezet esetében az ellátogat igének 
felszólító módban kell állnia: látogasson el -  ezenkívül pedig a kifejezés 
lexikai szintje sem precíz -  pl. a f-i P. panzió, gasztronómiai finomsá
gok, komplexum kifejezés túlzottan zsúfolt és semmitmondó, s a magyar
ban nem létezik patináns alakú melléknév, csak patinás, de a környezet 
főnévre így nem vonatkoztatható stb. -  Egyszóval, az eltúlzott tetszeni 
vágyás nem talált megfelelő stílusú nyelvi kifejezőeszközökre.)
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A presztízsorientáltságot tehát a fenti példákban nem úgy kell értelmez
nünk, hogy a szövegírók tudatosan a standard nyelvváltozat alkalmazására 
törekednének, inkább az a szándék tűnik ki írásaikból, hogy mindenáron 
komolynak és választékosnak, tehát meggyőzőnek szeretnének hatni, s nyelvi 
eszközeiket is ezzel összhangban válogatják meg. Az viszont, hogy eközben 
a komolyból túlbonyolított, a választékosból pedig túldíszített (és olykor ko
mikus) lesz, nem az attitűdből, hanem sokkal inkább a már említett nyelvi 
hiányból és bizonytalanságból következik (vö. RAJSLI2012).

Valamelyest más a helyzet a fórumokon és a közösségi oldalakon megje
lent bejegyzésekkel, ahol sokkal nehezebb eligazodni a megosztó szubjektum 
attitűdjeit illetően, s ilyen szempotból megnyilatkozásai egyaránt lehetnek 
presztízsorientáltak és affírmatívak, illetve rejtett presztízsűek és ironikusak, 
így ezeknél a példáknál mindenkor a diskurzus kontextuális függvényében 
kell következni a nyelvi anyag attitudinális és nyelvrétegbeli vonatkozását 
illetően.

C) A fórumok, illetve közösségi oldalak nyelvrétegbeli és at
titud inális jellem zői

I. A nyelvjárási szóhasználat kapcsán már említettük6, hogy a fórumokon 
és közösségi oldalakon nemritkán jelennek meg a kommentárokba vagy be
jegyzésekbe illesztett (nem homogén) nyelvjárásias elemek, amelyeket azon
ban a bejegyzők inkább póz gyanánt, vagy játékos célzattal alkalmaznak. 
Ennek ellenére az sem kizárt, hogy egyes esetekben a bejegyző természetes 
nyelvi identitását tükrözik, amennyiben nem (egészen) tudatosult benne az 
anyanyelvjárása és a köznyelv/regionális köznyelv között fennálló kódkü
lönbség. Az ilyen esetek viszont nyilván inkább a nyelvtani jelenségek körében 
érhetők tetten, mivel azok mélyebb, tehát kevésbé tudatos) mentális szinteken 
rögződnek be, mint a szavak és a hangtani jelenségek:

14. Mer nincs meg a számjuk... (Fb) -  (számuk)
15. es a v-t folragasszuk a plafonra :D (Fb) -  (fölragasztjuk)
16. Ebben a hónapban se lett semmi se csinálva ????? (MSz-k) -  (sem csi

náltak semmit)

II. Hasonló helyzet észlelhető a nyelvi kontaktusjelenségek esetében is, 
amelyek közül a kódkeverés példái a legszembeötlőbbek. Ezek között találha
tunk olyan példákat, amelyekben a bejegyzők a „chat-helyesírásnak” megfelelő 
írásmóddal (vő. PÁSZTOR KICSI 2010:2012) különféle szerb töltelékeleme

6 L. 5-8. példa
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két vagy szavakat szúrnak be csevegésükbe (olykor nyelvjárásias „beütések
kel” és egyéb bizalmas elemekkel is fűszerezve mondanivalójukat), más ese
tekben a szerb szó előfordulhat magyar grammatikai környezetben, de angol 
szavak és kifejezések is bekerülhetnek a megnyilatkozásokba, kifejezetten 
példázva az internetes csevegés teljes mértékű elrugaszkodását a nyelvi nor
máktól:

17. e,aj valaki hozza azt a lapot amin irja,h mi mennyibe kerül... (Fb) -  (Az 
e a hej, az aj pedig a hajde szerb megszólítást, illetve rábeszélést, sürge
tést kifejező diskurzusjelölő partikuláknak felelnek meg.)

18. Én azt hiszem uvek ráérek, csak néha nem:) (Fb) -  (Az uvek szerb jelen
tése ’mindig’, az emotikon viszont a játékos, tréfálkozó attitűdöt jelöli.)

19. én nekem is virított [ti. az ellenőrzőn a puska], még ki is festettem szí
nekkel, oszt nem vette észre...má, nembaj, ki nem szarja le.... (Fb) -  (A 
má szócska itt a szerb ma diskurzusjelölő partikulának az átírása, 
amelynek jelentése ebben a kontextusban ’de hát’.)

20. nagyon vicces, de inkább maradok én lent a pátoszon :D (Fb) -  (A 
szerb patos szó magyar jelentése ’padló’, ehhez járul még egy magyar 
superessivusi -on rag.)

21. nem kontazom mit irhattal le., en csak olvasgattam a neten, nem pojma.. 
epic failure lesz (Fb) -  (A kontati szerb szleng kifejezés, jelentése: 
’felfog, ért’, magyar igei személyraggal ellátva [nem kontázom] azt je
lenti, ’nem értem’; a nem pojma a szerb nemam pojma kifejezés rövidí
tett alakja, aminek magyar jelentése ’fogalmam sincs’, az epic failure 
viszont angol kiejezés, amelyből az epic szó jelentése ’epika, elbeszélés’, 
míg a failure ’kudarc’-ot jelent. A csevegő itt ti. a másnapi írásbeli ki
menetele miatt aggódott.)

4. ÖSSZEGZÉS

Az elmondottakból kiderült, hogy a világháló különféle magyar nyelvű 
webhelyein a magyar standard (v. sztenderd) nyelvváltozaton és az angol 
nyelv globális hatásán kívül a regionalitás nyelvi ismérveit is fellelhetjük. A 
vajdasági magyar regionális nyelv jegyeit így három koordináta-tengely ke
resztmetszetében határozhatjuk meg, ezek közül az egyiket az egyetemes 
magyar nyelvi standard, a másik kettőt pedig a nyelvjárásiasság tényezői, 
illetve a többségi (állam) nyelvvel és más környező nyelvekkel történő kon
taktus (interferencia) jelenségei alkotják. Az egyes ismérvek eközben a konk
rét weboldalak jellegétől, illetve a leírt tartalmakat összeállító és közzétevő 
szubjektum attitűdjeitől függően kerülnek előtérbe vagy túlsúlyba. Ilyen
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szempontból viszont megállapítható, hogy a regionális nyelvhasználat affir
mativ és presztízsorientált attitűdjével elsősorban a települések webhelyein 
találkozhatunk, míg az ironikus, a labovi értelemben vett rejtett presztízsű 
attitűddel és a kódkeverés szándékos alkalmazásával többnyire a fórumokon 
és a közösségi oldalakon, bár az utóbbiak esetében az attitűdök nem mindig 
egyértelműsíthetőek.
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Marija PASTOR-KIČI
INTERNET IJE Z IČ K IREGIONALITET

Predmet ovog istraživanja čine pojave vojvođanskih mađarskih regional
nih jezičkih karakteristika na intemetu, i to prvenstveno na forumima, druš
tvenim stranicama (Fejsbuku) i komentarima čitalaca on-lajn izdanja listova, 
kao i u blogovima, odnosno u tekstovima postavljenim na mađarskim stra
nicama sajtova gradova i naselja. Regionalnost vojvođanskog mađarskog 
jezičkog varijeteta ne predstavlja puku integraciju dijalekata korištenih u 
okviru posmatrane regije u jedan viši jezički oblik, već se u suštini ocrtava 
u vidu rezultante nastale interakcijom triju faktora, i to integralnog mađarskog 
jezičkog standarda, dijalekata i dijalektizama, odnosno jezičkih kontakata 
(interferencije) u relaciji većinskog (državnog) jezika. U tom smislu se pak 
može zaključiti da se afirmativno i prestižno orijentisani stavovi u korišćenju



Tanulmányok, Újvidék, 2013/1. 46. füzet, 100-111. 111

regionalnog parola na internetu pre svega mogu sresti na sajtovima gradova 
i naselja, dok se ironični stavovi i stavovi skrivenog prestiža u smislu Labova, 
kao i pojave namernog mešanja jezičkih kodova pretežno nalaze na forumima 
i društvenim stranicama. Ipak, u slučaju potonjih se stavovi ne mogu uvek 
jednoznačno proceniti i definisati.

Ključne reči: internet, regionalni jezik, vojvođanski mađarski jezički vari
jetet, standard, dijalekti i dijalektizmi, prestižno orijentisanje, skriveni prestiž, 
afirmativni i ironični stavovi, interferencija, mešanje kodova

Mária PÁSZTOR KICSI
INTERNET AND LINGUISTIC REGIONALITY

The subject of the present study is formed by the occurence of the Hun
garian regional linguistic features from Vojvodina on the Internet, namely 
primarily on the forums, social sides (Facebook), in the reader commentaries 
of the on-line newspapers and blogs, respectivelly in the texts of the web sites 
of the localities with Hungarian population. The regionality of the variety of 
Hungarian in Vojvodina does not merely mean the integration of a region’s 
usage above dialects, but in essence it is outlined along the interaction arising 
from three factors. These are the universal Hungarian standard, dialect, and 
the majority (with native language) of occurring contacts (interference). In 
this respect it can be concluded that we may face the regional usage with its 
affirmative and prestige oriented attitude primarily on the web sites of the 
settlements, while with the ironic one, in reference to the Labovian hidden 
prestige attitude and the deliberate application of code mixing mostly on 
forums and community sides, although the attitudes in the latter cases are not 
always measurable and are unambiguously defined.

Keywords: internet, regional language, variety of Hungarian language in 
Vojvodina, standard, dialectal features, prestige orientation, hidden prestige, 
affirmative and ironic attitude, interference, code mixing
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A SZÖVEGÉRTÉS FELTÉTELEI, 
SZÖVEGÉRTÉSI DEFICITEK

A szöveg összességében a maga referenciahálózatával, kontextusával, pragmatikai rend
szerével egy lehetséges világot (világfragmentumot) hoz létre a megértésben, a szöveg 
közvetlenül megragadható jelentéshálózata mögé olyan világot, összefüggésrendszert 
állít, amelyben a szöveg elemei, állításai igaznak bizonyulnak, megérthetővé válnak. A 
dolgozat a szövegértés feltételeit vázolja fel. A szerző rávilágít, hogy ha az értő olvasás 
folyamatának bármely komponense hiányzik, vagy nem megfelelően működik, akkor a 
szövegértés és az információfeldolgozás sikertelen vagy nem eléggé hatékony. A téma 
kutatástörténetét egyéni módon szintetizáló tanulmány bemutatja a szövegértési defici
tek megnyilvánulási formáit, s az okokra is fényt derít.

Kulcsszavak: olvasás, információ, a PISA-felmérés, a szövegértés feltételei, szövegértési 
deficitek.

Az olvasás képessége Nagy József szerint magában foglalja a következő
ket: az írott jelek ismerete, ezek nyelvi jellé alakítása (olvasáskészség); az e 
jelekből álló szöveg mögötti információstruktúra megalkotása az olvasó el
méjében (szövegértés); valamint különböző műveletek, átalakítások végzése 
ezen az információstruktúrán (szövegfeldolgozás) (NAGY 2006).

Az olvasás többszörösen összetett -  testi, szellemi, nyelvi, megismerési, 
kommunikációs -  alkotótevékenység. Az olvasás fiziológiai, ugyanakkor 
élmény teli megismerési folyamat (érzelmek és asszociációk aktiválása, de 
logikai kapcsolatok keresése, összehasonlítás, következtetés is); nyelvi tevé
kenység (az írott jelek felfogása; a szavak, a mondatok és a szöveg jelentésé
nek befogadása); kommunikáció (a szöveg és az olvasó közötti kapcsolat 
megteremtése) és alkotás (az önnön, a saját szöveg létrehozása; aktív újrate- 
remtődés) (ROSANDIÚ 2005).

mailto:ttmarta@stcable.net
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„A szövegértést valamilyen elvárás előzi meg, amely a normákból, a 
konkrét beszédhelyzetből [...] és az egyéni motivációkból ered. Ezt követi a 
vehikulum észlelése, amely egyrészt szekvenciális (lineáris), másrészt a fel
dolgozás során rekurzív. A megértés következő szakasza a nyelvi reprezen
táció műveleti feldolgozása, elmebeli reprezentációvá alakítása. Ez az a sza
kasz, amelyben a nyelvi információk folyamatosan interakcióba kerülnek a 
hallgató/olvasó tudásával az értelemadás folyamatában. A szövegmegértés a 
megértőtől cselekvő részvételt követel [...]” (TOLCSVAI 2001: 339).

Sajnos az OECD-normák szerint -  a PISA-felmérés alapján -  a magyar 
tanulók 48%-ának a szövegértési képességei nincsenek olyan szinten, nem 
érik el azt a minimumot, amellyel a munkaerőpiacra sikeresen beléphetnének 
(ARATÓ 2006).

Ahhoz, hogy megértsük egy szöveg tartalmát, háromféle alapkészséget 
kell birtokolnunk:

1. Az olvasónak képesnek kell lennie arra, hogy következtetéseket vonjon le.
2. Az olvasónak továbbá szüksége van a szövegszerkezet felismerésére, 

azaz fel kell ismernie (azonosítania kell) a fő(bb) szereplőket, szándékaikat, 
cselekvéseiket, az alapgondolatokat, valamint a szövegben leírt történések 
sorát.

3. Az olvasónak működtetnie kell saját megértési folyamatának monito
rozását. Ellenőriznie kell, hogy a feldolgozása megfelelő volt-e vagy sem 
(GÓSY 2005).

A szövegértés függ a befogadónak a nyelvismeretmélységétől; a kognitív 
és kreatív képességeitől; a szövegszók szótári jelentés szerinti értelmezésétől; 
a szöveg konnotatív értelmének felfedezésétől; az antik retorikai elv szerint 
működő szövegértelmezési „kulcstól” (a résznek az egészből fakadó megér
téséből); a szövegtípus-műfaj felismerésétől; mindenfajta (a világra, magára 
a szöveg világára vonatkozó szemantikai, pragmatikai, intertextuális) előis
meretétől, hiszen ezeknek a többletinformációi kiszélesítik a szöveg több 
síkon való értelmezhetőségével a szövegjelentés holdudvarát (SZIKSZAINÉ 
2004).

A tudáskeret, világismeret hiányából fakadó megismerési, megértési 
deficitnek az a fajtája, amely globálisan s nem az egyes szavak megértésében 
mutatkozik (sémahiány), akadályozhatja a szövegértő olvasás kialakulását 
(BÁCSI-SEJTES 2009). Ugyanakkor a szövegértő olvasás során döntő jelen
tősége van annak, hogy a szövegben lévő információt összekapcsolják a hosszú 
távú memóriában már korábban eltárolt információval. Jean Piaget szerint 
a tapasztalás útján konstruktív folyamat, rendszerépítés zajlik bennünk. 
Agyunk alkalmazkodik az új ismeretekhez, ugyanakkor be is épülnek meglévő
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tudásstruktúránkba, a sémák hálózatos rendszerébe. A rövid távú memóriá
ból (RTM-ből) fokozatosan a hosszú távú memóriába (HTM-be) kerülnek át 
(MEZŐ 2010).

„A munkamemória rövid távú -  néhány másodpercre vagy néhány perc
re kiterjedő -  emlékezés, amely lehetővé teszi az új ismeretek feldolgozását, 
szemantikus ismeretek alapján az új adatok rögzítését, valamint a szabály
képzést. A munkamemóriában történik az összetett feladatok megoldása a 
részinformációk rövid ideig történő tárolása révén. [...] A nagyobb munka- 
memória-kapacitás jobb mondat- és szövegértést tesz lehetővé [...]” (GÓSY 
2005: 63-64).

Nagy József nyomán az olvasásképesség szerveződése, elrendeződése a 
következő módon írható le: olvasásképesség vagy olvasástechnika (beszéd
hanghalló készség, betűolvasó készség, szóolvasó készség, mondatolvasó 
készség -  ez az alap, melybe beletartoznak az ismeretek: gondolatok, gondo
lathálók, fogalomhálók mint ismeretrendszerek); szövegértelmező képesség 
(szövegsémák, gondolkodás, spontán tanulás); szövegfeldolgozó képesség 
(tudásszerzés, gondolkodás, szándékos tanulás) (NAGY 2006).

A szövegértés elsődleges (alap)feltétele a fejlett olvasástechnika. A meg
értés feltétele a szavak gyors és pontos dekódolása. „Az olvasástechnika fej
lesztése a következő területeken történik: 1. az értelmes és kifejező olvasás 
kialakítása, 2. a hangos olvasás gyakorlása, 3. a néma olvasás gyakorlása.” 
A fejlesztő munka során fokozatosan alakul ki a szótagoló olvasásból a szóol
vasás, majd a szólamokban történő, azaz a hangsúlyos olvasás. Az értelmes 
és kifejező olvasás fejlődését elősegíti a szövegelemzés (a grammatikai elemzést 
is beleértve) és a pedagógus mintaolvasása (ADAMIKNÉ 2002:111).

Emellett Zsemlyéi János hangsúlyozza, hogy a sikeres anyanyelvi kommu
nikáció egyik alapfeltétele a szókincs. Megfelelő nagyságú szókincs szükséges 
a változatos helyzetben és különböző céllal közölt üzenetek megértéséhez. 
Cs. Czachesz Erzsébet pedig hozzáfűzi, hogy a pedagógiai és pszichológiai 
kutatásokban az egyén szókincsét részrendszerekre bontják: olvasási szó
kincs, megértési szókincs, beszéd- és írásbeli szókincs. Az olvasási és meg
értési szókincs receptív (passzív), míg a beszéd- és írásbeli produktív (aktív), 
az emberek ugyanis sokkal kevesebb szót használnak produktivan, mint ameny- 
nyit megértenek beszédben és olvasásban (idézi HORVÁTH FUTÓ 2012).

Az értő olvasás, a gondolatháló aktiválódásának előfeltétele az olvasott 
szöveg szavainak, azok legalább 95%-ának felismerése. így az olvasáskészség 
optimális fejlettségét Nagy József a kritikus szókészlethez, a köznyelvi szöveg
ben leggyakrabban használt 5000 szó legalább 95%-ának ismeretéhez köti 
(NAGY 2006). Cs. Czachesz Erzsébet kiemeli, hogy az egyén szókincse segíti
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az olvasás megértésének folyamatát, az olvasás által pedig gazdagítható a 
szókincs. „Az olvasás azonban nem egyszerűen növeli a szókincs nagyságát, 
hanem segíti a fogalomrendszer kialakulását is” (HORVÁTH FUTÓ 2012).

A kutatási eredmények bizonyítják, hogy a szómegértés deficitje (a szóol
vasási nehézség, szókincsismeret hiánya, az adott világdarabra vonatkozó 
háttérismeret hiánya, ismeretlen szó miatti elakadás, a kontextusból való 
következtetés képességének vagy a motivációnak a hiánya) gátolja a megértést 
(szövegértést) (N. CSÁSZI2009).

Zsigmond István és Porsche Éva nyomán az olvasottak megértését aka
dályozó tényezők lehetnek a következők:

1. A sok ismeretlen szó a szövegben. A felületes olvasó hajlamos „átugrani” 
az ismeretlen szavakat, hiszen sok esetben meg lehet érteni a szöveget egy-egy 
szó jelentésének megértése nélkül is.

2. Az olvasottak megértését megnehezítő egyik leggyakoribb tényező -  
főként ismeretterjesztő szövegek esetében -  a szövegek tagolatlansága, ami 
azt jelenti, hogy nagyon sok információ szerepel egy-egy bekezdésben. 
Gyakran találunk akár oldalnyi bekezdéseket is. Miller felfedezése szerint az 
ember egyszerre 7+/-2 információegységet tud a rövid távú emlékezetében 
tartani (ZSIGMOND-PORSCHE 2009).

A szövegértés sikerét befolyásoló tényezők közül talán az egyik leglénye
gesebb az információfeldolgozás menete: az információ érzékelése, felvétele; 
az információ tárolása; az információval való műveletek végzése; az infor
máció visszakeresése; az információ továbbítása (BÁCSI-SEJTES 2009).

A szövegszintek mentén haladva a szövegértésnek a mondatértés is 
lényeges feltétele. „[...] minden mondat megértése két síkon zajlik le. A mondat 
jelentésének a megértéséhez csak nyelvi ismeretekre van szükség. A mondat 
tartalmának a megértéséhez a világra vonatkozó nem nyelvi ismeretekre is 
szükség van. A mondat eme kettős megértése hierarchikus. Ahhoz, hogy 
megértsem a mondat tartalmát, előbb meg kell értenem a jelentését. Egyéni 
különbségek a megértés második síkján, tehát a tartalom megértése tekinte
tében lehetségesek és gyakoriak” (SZIKSZAINÉ 2004: 392).

„A mondatok elemzésében és értésében a szintaktikának és a szemanti
kának egyaránt fontos szerepe van. [...] A független elemzés elméletei szerint 
a szintaktikai és szemantikai elemzés egyaránt autonóm, egymástól független, 
a feldolgozás pedig szeriális. A mondatfeldolgozás sorrendje eszerint a szer
kezet elemzésével kezdődik, ezt követi a mondat jelentésreprezentációjának 
felépülése. [...] A mondatelemzésnek e szeriális modellje persze a kognitív 
pszichológia információelméleti korszakát tükrözi leginkább. A mondatértés 
interakciós modelljei szerint azonban a mondatértés során a szintaktikai és
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a szemantikai elemzés párhuzamosan történik, s mi több ezek az elemzések 
függnek egymástól” (CSÉPE 2006:43).

A szintagma- és mondatértés deficitjének oka lehet a kellő olvasástempó 
hiánya (a hosszabb szerkezetek, mondatok nem állnak össze a lassú olvasás 
miatt); bonyolult birtokos szerkezetek és igeneves bővítmények meg nem 
értése; a szó vagy szócsoport mondattani funkciójának, beágyazottságának 
fel nem ismerése; kötőszó-ismereti deficit; többszörösen összetett mondatok 
meg nem értése (N. CSÁSZI2009).

A szövegegész megértéséhez (ahogy a szövegalkotáshoz, fogalmazáshoz) 
is nélkülözhetetlen a retorika ismerete. Az ok egyszerű: ha egy szöveget 
retorikai szabályok szerint alkottak meg (építettek fel), akkor megértéséhez 
szükség van a retorikai szabályok ismeretére (ADAMIK-ADAMIKNÉ- 
ACZÉL 2004). A megfelelő szintű szövegértés több tényező függvénye, kö
zöttük igen lényeges a szöveg típusa, vagyis a nyelvi megformáltságukban, 
szerkezeti sajátosságaikban eltérő szövegek megértése különböző fokú 
(LACZKÓ 2006).

A szövegértés lényeges feltétele tehát a szövegtípusok ismerete. Miköz
ben tapasztalatokat szerzünk a különböző típusú szövegek szerkezetéről, azt 
is megtanuljuk, hogy a bekezdésekre tagolt szövegben -  típusától függően 
-  hol érdemes keresni a fontos információkat. Kialakítjuk elménkben a fon
tosabb szövegtípusok belső képét, mentális térképét, megtanuljuk, hogyan 
ismerjünk rá a szöveg típusára, és mindeközben gyakoroljuk, hogyan illesz- 
szük hozzá az adott szöveg szerkezetét a már meglévő belső képhez, vagyis 
hogyan készítsük el a konkrét szöveg mentális térképét. (A struktúraalkotás, 
a mentális térkép jobb féltekés tevékenység, így a magyarázat helyett hasz
nosabb az élmény, a tapasztalás.) (DELI-BUDA 2007).

Az eltérő szövegtípus más befogadói magatartást implikál, és egy szö
vegnek a megfelelő szövegtípusba vagy -műfajba történő besorolása fogódzó 
a szövegértelmezéshez. Emiatt a mindennapi pedagógiai gyakorlatban töre
kedni kell a szövegmüfajok sokszínűségére, illetve arra, hogy a különböző 
szövegtípusokban a tanulók a szövegekkel műveleteket végezzenek (szöveget 
alkossanak, elemezzenek, átalakítsanak, kiegészítsenek stb.).

A szövegstruktúra, szövegműfaj megértésében mutatkozó deficitek oka 
a következőkben keresendő: a szövegmüfaj kommunikációs céljának meg 
nem értése; a szövegműfaj kommunikációs céljának megfelelő szóhasznála
ti és grammatikai konvenciók meg nem értése; a szövegstruktúra azonosítá
sának hiánya; a szerzői cél meg nem értése (ARATÓ 2006).

Az írott szövegben a vizuális vezérlés, azaz a szövegforma könnyíti meg 
a befogadást. A nyelvi vezérlés pedig a szöveget egyértelmüsítő meg- és
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egybeszerkesztéssel valósul meg. Ezen belül különösen sokat segít a szöveg 
rendezettsége, összefüggő volta, a redundancia és az entrópia aránya. A ku
tatási eredmények alapján minél nagyobb a hírértéke egy közleménynek, 
annál nagyobb a veszteség a megértésben. Vagyis bizonyos, a megértés biz
tonságát szolgáló redundanciamennyiség szükséges a közlésben, mert a tisz
tán entrópikus szöveg nehezen értelmezhető, fárasztó (SZIKSZAINÉ 2004).

„A stílus [...] a szöveg megformáltsága által létrehozott értelem-összetevő, 
amely a beszélő bizonyos szándékolt vagy nem szándékolt, nem fogalmi és 
nem denotativ közléselemeit a befogadóban attributiv módon valósítja meg. 
[...] A stílus a szöveg műveleti megalkotásában és megértésében folyamatosan 
érvényesül, azonban nem föltétlenül minden nyelvi elemben. A szövegekben 
általában vannak közömbös stílushatású nyelvi elemek, amelyek mellett for
májukban feltűnő és valamilyen értelemösszetevővel rendelkező elemek is 
megjelennek. A stílus a szöveg mindhárom szintjében jelentkezhet, és a szö
veg értelemszerkezetét, ill. az egyes szövegrészek értelmét (»jelentését«) tá
mogathatja, erősítheti, vagy azzal ellentétes hatást kelthet a hallgatóban” 
(TOLCSVAI 2001: 324).

A stílusregiszter azonosításának sikertelenségéből fakadó deficitek: a 
szöveg ironikus voltának fel nem ismerése, valamint az alkalmazott szocio- 
lektus vagy dialektus jelentés- és hangulatteremtő voltának fel nem ismeré
séből fakadó deficit (ARATÓ 2006).

A PISA 2009 eredményei rávilágítanak, hogy a digitális szövegek olvasása 
magasabb szövegértési teljesítményt igényel, vagyis a vizsgálat magasabb 
képességszintjein elhelyezkedő tanulók képesek csak a digitális szövegek 
hatékony értelmezésére. A szövegértő olvasás szempontjából a digitális és a 
nyomtatott szöveg közötti legfontosabb különbség az információ elsajátítá
sának a stratégiája.

A nyomtatott szöveg egyik jellemzője a linearitás, ezzel szemben az 
elektronikus szöveg szerteágazó, az egyes szövegrészeket asszociatív útvo
nalak köthetik össze. A szöveg egyes egységeinek (részeinek) nincs előre meg
határozott sorrendje, az olvasó választásán múlik, hogy a szöveg hogyan épül 
fel. „A felhasználó dönti el, hogy melyik útvonalon kíván továbbhaladni. Az 
elektronikus felületen megjelenő szöveg, a hipertext egy sokközpontú, digi
tális közegben hálózatosán épülő, nyitott vagy zárt szövegrendszer, amelyben 
a szövegek elemeit, csomópontjait hiperlinkek kötik össze” (GONDA 2011).

A szöveg összességében a maga referenciahálózatával, kontextusával, 
pragmatikai rendszerével, grammatikai ikonicitásával egy lehetséges világot 
(világfragmentumot) hoz létre a megértésben, a szöveg közvetlenül megra
gadható jelentéshálózata mögé olyan világot, összefüggésrendszert állít,
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amelyben a szöveg elemei, állításai igaznak bizonyulnak, megérthetővé vál
nak (TOLCSVAI 1994).

így a szövegértés sikerét a szöveg kontextusának felismerése, azonosítá
sa, azaz a kontextuselemzés is befolyásolja (a címzettek felismerése, a kom
munikációs cél mérlegelése, a kódváltás problémája) (BÁCSI-SEJTES 2009). 
Az olvasás során a vizuális kontextus (ábrák, illusztrációk) figyelmen kívül 
hagyásából, szövegre nem vonatkoztatásából vagy olvasásukra való képte
lenségből fakadó deficit is előfordulhat (N. CSÁSZI2009).

Az olvasási stratégiákból vagy szokásokból adódó deficitek esetén megtör
ténhet: az „alulról felfelé” olvasó beleragadása a nyomtatott szavakba, valamint 
a „felülről lefelé” olvasó beleragadása az előzetes ismeretek adta jelentésantici- 
pációba (ZSIGMOND-PORSCHE 2009). Az olvasónak gyakran nincsen a 
birtokában megfelelő olvasási stratégia, amelynek a segítségével túlléphet a 
megértési akadályokon; de az is lehetséges, hogy az olvasó ismer ilyen stratégiát, 
viszont megfelelő kondicionális ismeretek hiányában nem tudja azt alkalmazni 
(ZSIGMOND 2008). A kutatások, mérések azt mutatják, hogy bármilyen algo
ritmus/stratégia alkalmazása jobb szövegértési produkciót, határozottabb fejlő
dést eredményez, mintha a pedagógus semmilyen stratégiát nem alkalmaz.

összegezve -  Tóth Beatrix nyomán -  a szövegértés fejlesztésének felté
telei a következők: a szilárd olvasástechnika; a gazdag szókincs; a megfelelő 
háttértudás, világismeret; az olvasás gyakorlása különböző célokkal (különféle 
tartalmú és rendeltetésű szövegek olvasása); a szöveg szerkezetének vizsgá
lata, tudatosítása; megfelelő olvasási stratégiák elsajátítása; változatos szö
vegfeldolgozó módszerek, technikák használata; együttműködésen alapuló 
munkaformák (kooperatív tanulás) alkalmazása; stratégiák tantárgyi kon
textusba ágyazott tanítása, vagyis az ismeretnyújtás és képességfejlesztés 
helyes arányainak kialakítása; az egyéni fejlettséghez, igényekhez igazodó 
differenciálás stb. (TÓTH 2006).

Az említett feltételek mindegyike befolyásolja a szövegértés minőségét, 
illetőleg az információfeldolgozás szintjét. Ezek ismerete azért fontos, mert 
ha a folyamat bármelyik komponense hiányzik, vagy ha nem megfelelően 
működik, akkor a szövegértés és az információfeldolgozás sikertelen vagy 
nem eléggé hatékony (BACSI-SEJTES 2009).

A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése az információfel
dolgozást (vétel, kódolás, dekódolás, átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás) 
megvalósító kognitív képességek (tudásszerzés, kommunikáció, gondolkodás, 
tanulás), valamint a szociális és egyéni kompetenciák egyidejű fejlesztésével 
valósulhat meg. Mindez változatos módszerekkel, a pedagógusok módszer
tani kultúrájának gazdagításával érhető el.
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Marta TERTELI TELEK
USLOVII NEDOSTACI U RAZUMEVANJU TEKSTA

Tekst, u celokupnosti, svojim nedostacima, kontekstom, pragmatičkim 
sistemom, stvara jedan moguć svet u razumevanju istog, iza svojih neposred
no pristupačnih mreža značenja, postavlja sistem međusobne povezanosti, u 
kom se elementi teksta, tvrdnje obistinjuju, postaju jasni. Ovaj rad skicira 
uslove razumevanja teksta. Autor rasvetljava da ukoliko bilo koja komponenta 
procesa čitanja s razumevanjem izostane ili ne funkcioniše na odgovarajući 
način, tada razumevanje teksta i obrada informacija postaju neuspešni ili 
nedovoljno efikasni. Ova studija u obliku originalne sinteze prikazuje mani
festne oblike nedostataka razumevanja teksta i otkriva njihove razloge.

Ključne reči: čitanje, informacija, PISA testiranje, uslovi razumevanja 
teksta, nedostaci u razumevanju teksta

Márta TÖRTELI TELEK
THE CONDITIONS OF TEXT UNDERSTANDING, 
TEXT UNDERSTANDING DEFICITS

In its totality, with its own reference network, context and pragmatics 
system, the text creates a possible world (world fragment) in understanding. 
It asserts behind the directly exploitable meaning network of the text such a 
world, context system, in which the elements of the text, its statements prove 
to be true, become understandable. The study sketches the conditions of text 
understanding. The author sheds light on the fact that if any component of 
the process of reading comprehension is missing or does not work suitably, 
text understanding and data processing is unsuccessful or rather not efficient. 
The study as an authodox synthesis presents forms of manifestation of text 
understanding deficits, and brings reasons to light as well.

Keywords: reading, information, PISA survey, conditions of text under
standing, text understanding deficits
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HOL VAGY, (VIDEO)TELEFON, TAPI ÉS KÉPISÉG?

Maurizio Ferraris a hang forradalmával járó másodlagos szóbeliség kommunikáció- 
technológia-történeti korszakának a létét kérdőjelezi meg. Érvelése szerint a modern 
telekommunikáció robbanásszerű terjedésével nemhogy az írásbeliséggel való szakítás
nak, avagy a literalitást megalapozó inskripciós technikáktól való eltávolodásnak, hanem 
éppen ellenkezőleg: a textualitás további elmélyülésének lehetünk tanúi. Ellenben a valós 
idejű interperszonális kommunikációnak és a multimediális szórakoz(tat)ásnak már 
léteznek olyan módozatai, amelyek esetében a hangzóanyag, a fonikus szubsztancia és a 
látvány közvetítése játszik döntő szerepet, ily módon marginalizálva a szűkebb értelemben 
vett írást. A dolgozat a videotelefonálás Philip K. Dick regényei és a valósághű filmélmény 
Aldous Huxley Szép új világa, által vizionált leírásaira összpontosít, majd pedig kitér a 
számítógépes kultúrának a képiség irányában történő orientációjára.

Kulcsszavak: másodlagos szóbeliség, Maurizio Ferraris, vid(eotele)fon, tapi, Philip K. 
Dick, Aldous Huxley

A HANG FORRADALMA ÉS A KÉPI FORDULAT 
-  CSUPÁN LÁTSZAT? (FERRARIS)

Maurizio Ferraris a mobiltelefon ontológiáját kidolgozó, Hol vagy? című 
művében a grafémákat két dimenzióban rögzítő, a lineáris írásbeliséget fel- 
váltó/infláló s a hang forradalmával járó másodlagos szóbeliség kommuni- 
kációtechnológia-történeti korszakának a létét kérdőjelezi meg. Érvelése 
szerint a modem telekommunikáció robbanásszerűen terjedő, egyre szélesebb 
tömegek számára hozzáférhető és általuk immár rutinszerűen alkalmazott 
eszközei és módozatai nemhogy az írásbeliséggel való szakítást, avagy a lite
ralitást megalapozó inskripciós technikáktól való eltávolodást, hanem éppen 
ellenkezőleg: a textualitás további elmélyülését eredményezik. Umberto Eco 
-  aki, nem mellékes körülmény: a Ferraris-kötet bevezetőjét írta (ECO 2008)
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-  hasonlóképpen érvel azon elképzelés mellett, mely szerint a (nagyobbára 
betűkre épülő) digitális kultúra megjelenése és egyre gyorsabb ütemű teije- 
dése nem jelenti az írott kommunikáció alkonyát, hiszen egyre szélesebb 
tömegek válnak általa olvasóvá. Ferraris írja: „a szóbeliségről szóló összes 
jövendölés ellenére egyre inkább az írásbeliség felé haladunk. Ahhoz, hogy 
ezt észrevegyük, csupán meg kell szabadulnunk a szóbeliséget favorizáló 
előítélettől [...], vagyis hogy a beszéd háttérbe szorítja az írást -  a mai világ
ban, amely valójában mindinkább a bábeli könyvtárhoz válik hasonlatossá” 
(FARRARIS 2008:111). Ferraris szerint nemcsak azok az információhordo
zó közegek és kapcsolattartási formák járulnak hozza az írás napjainkban (is) 
tapasztalható térhódításához, amelyek nyilvánvaló módon és döntő mértékben 
szövegekkel operálnak, azokat foglalják magukba, tárolják és továbbítják, 
mint például az elektronikus levelezés, a chat vagy esetleg maga a világháló 
is, hanem a hang forradalmát kirobbantó rádió és (mobil)telefon és a képi 
fordulatban meghatározó szerepet játszó mozi és televízió is. Ezek szerint a 
hang forradalma és a képi fordulat meg sem történt, mindez csupán illúzió 
volt; annak a látszata, hogy az írás mint inskripció és regiszráció, mint jel
hagyás transzcendálható, és helyébe a kommunikáció sokkalta autentikusabb 
formái lép(het)nek.

VID(EOTELE)FON ÉS TAPI (K. DICK ÉS HUXLEY)

A fentiekben csupán nagy vonalakban és érintőlegesen tárgyalt, derridai 
ihletésű ferrarisi íráskoncepció szempontjából „a szóbeliségről szóló [...] 
jövendölés” és „a szóbeliséget favorizáló előítélet [...]” (FERRARIS 2008: 
111) puszta tünete (volt) többek között Philip K. Dick regényeiben, például a 
Visszafelé világ (K. DICK 2009) és A Titán játékosai (K. DICK 2010) című
ben a vidfonnak, avagy videotelefonnak a szerző által leírt/bemutatott funk- 
cionálási módja. K. Dick regény világában ugyanis a vidfon (a videotelefon) 
a személyközi kommunikációs folyamatban csupán hangot és mozgóképet 
továbbít, alfabetikus vagy pedig alfanumerikus szekvenciákat nem, és mű
ködtetéséhez azokra, mármint betűkre és írásjelekre egyáltalán nincs is szük
ség. A K. Dick-regények szereplői tehát (tőlünk eltérő módon) gond nélkül 
megtehetik azt, hogy csak beszélgetésre használják vidfonjaikat, vagyis a 
(kommunikációtechnológiai fejlődés magasabb szintjére jutott, nem csupán 
hangokat, hanem mozgóképe(ke)t is továbbító mobil-, vagyis hordozható 
telefonjaikat; eközben pedig készülékeik soha nem fognak „makacsul és 
tolakodóan íi;ni” (FERRARIS 2008: 97) nekik, miként „könyörtelenül” 
(FERRARIS 2008: 97) írnak nekünk napjaink maroktelefonjai. A korabeli
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regényíró sem számolhatott -  fűzhetné hozzá és nem is alaptalanul Ferraris 
-  „az írás robbanásszerű térhódításának]” „váratlan eseményével]” 
(FERRARIS 2008: 120). A vidfon ily módon K. Dick regényvilágában az 
egymástól távol lévő embereket hozza közelebb egymáshoz. Ily módon a K. 
Dick által a korai hatvanas években megálmodott videotelefon azt a látszatot 
keltette, hogy ez a berendezés a kommunikációnak az írásbeliség frusztráló, 
az érzékeket elszegényítő és deszocializáló hatású terhe alóli várva várt 
felszabadulását valósítja meg.

Az adott összefüggésben nem mellékes körülmény, hogy a szóban forgó 
két regény a hatvanas évek első felében, illetve derekán íródott. A Titán 
játékosai (The Game-Players o f Titán) 1963-ban, a Visszafelé világ (Coun- 
ter-Clock World) 1965-ben jelent meg első alkalommal. Továbbá itt jegyez
zük meg, hogy K. Dick Az utolsó szimulákrum című 1964-es regényében 
(video)telefonálás alkalmával némelykor szükség mutatkozik telefonszámok 
használatára (K. DICK 2013: 32,65,112). Fontos azonban kiemelni, hogy ez 
utóbbi K. Dick-regény expressis verbis nem is videotelefonálást, hanem (csu
pán) telefonálást említ.

A vid(eotele)fon ilyképpen -  Dieter Mersch Medialitás és ábrázolhatat- 
lanság című, „negatív” médiaelméleti bevezetőjét idézve -  a mitológiával 
tendenciózusan rokonítható, misztériumként manifesztálódó, önmagát a 
medializálttal, jelen esetben a medializált személyekkel való teljes mértékű 
összeolvadás érdekében felismerhetetlenné tevő, vagyis önmagát, önmaga 
medialitását (technikai voltát), sőt, autonómiáját/függetlenségét eltörlő technikai 
médiumként jelenik meg. Miként Mersch fogalmaz: „A perfectio ideáljának, a 
hatékonyság optimatizálásának elkötelezettjeként fejlődési logikájuk [mármint 
a technikai médiumoké, vagyis többek között a videotelefonálást lehetővé 
tevő berendezéseké] a láthatóság szukcesszív finomítása, a zavar forrásainak 
kiiktatása, a hibátlan transzmisszió, illetve az ismételhetőség automatizálása 
irányába tendál -  egészen addig, míg a digitalizálás lehetővé látszik tenni az 
immaterialitás győzelmét és a tér-idő eltörlését” (MERSCH 2004: 176-177). 
Ily módon válik lehetővé, megtapasztalhatóvá, láthatóvá -  Hans Belting 
kifejezésével élve -  az ikonikus jelenlét. „Az ikonikus jelenlét fenntartja egy 
test hiányát, és látható hiánnyá változtatja -  fogalmaz Belting. -  A képek [és 
tegyük hozzá: a mozgóképek is] abban a paradoxonban élnek, hogy a jelenlét 
hiányát jelenítik meg, és vice versa (ami a mai médiumokban az emberek 
televíziós jelenlétére is vonatkozik). Ez a paradoxon abban a tapasztalatunk
ban gyökerezik, hogy a jelenlétet a láthatósággal kapcsoljuk össze. A testek 
jelen vannak, mivel láthatók (még a telefonban is távollevő a másik test). [A 
fentebbi módokon leírt, megjelenített és elgondolt vid(eotele)fon viszont már
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fenntartja és egyben látható hiánnyá változtatja a távollévő test hiányát, 
vagyis a jelenlét hiányát.] Amikor a távollevő testek láthatóvá válnak a képe
ken [és a mozgóképeken] keresztöl, akkor helyettes láthatóságot használnak” 
(BELTING 2005: 34).

Éppen az ikonikus jelenlét, avagy a helyettes láthatóság révén nyújt többet 
a videotelefonálás a pusztán hangot, fonikus szubsztanciát közvetítő, közve
títeni képes hagyományos telefonálásnál. Nem véletlen, hogy éppen Philip K. 
Dick regényének, Az utolsó szimulákrumnak a szereplője, Richard Kongrosian 
véli úgy és egyben tart attól, hogy videotelefonáláskor nemcsak az audiovi
zuálisjeleknek, tartalmaknak, hanem egyúttal a szag(ok)nak a közvetítésére 
is sor kerül, s hovatovább: úgy gondolja, videotelefonálással fertőzni is lehet 
(K. DICK 2013: 65-66).

A telefon, a hagyományos telefon csupán hallhatóvá teszi a beszélgetőtársat, 
láthatóvá viszont (már/még) nem. Telefonálás alkalmával a beszélgetőpartnert 
legfeljebb el lehet képzelni, vissza lehet rá emlékezni (előzetes ismeretség 
esetén), ő maga azonban láthatatlan marad. Ennek megfelelően határozza 
meg Farkas Péter Gélemének egy szöveghelye többek között a telefonálást 
„súlytalan, pusztán az érintkezés érzetét keltő, valójában azonban üres, 
vonatkozás- és viszony mentes diskurzusként]” (FARKAS 1997-2005; 
FARKAS 2004: 163).

Huxley Szép új világibán a tapik ábrázolás- és működésmódja a Mersch 
által elemzett mediális perfekcionizmus ideálját testesíti meg, és egyben ki
terjeszti: tapinthatóvá (és ezáltal térbelivé), sőt, szagolhatóvá teszi a Belting 
által elemzett ikonikus jelenlétet, avagy a „helyettes láthatóságot” (BELTING 
2005:34). Ezek olyan filmek, amelyek nemcsak audiovizuális élményt nyúj
tanak, ugyanis az érzékelés minden területére hatást gyakorolnak, és ily 
módon a percepció egyfajta multimediális teljességét valósítják meg. Például 
a tapiban egy medvebőrön játszódó szerelmi jelenet esetében -  miként a 
szöveg fogalmaz -  „A medve bundájának minden szál szőrét érezni lehet” 
(HUXLEY 1982:32). „Megdöbbentő tapintási effektusok” (HUXLEY 1982: 
32) -  olvasható nyomban ezt követően az elragadtatottságtól teli megállapítás. 
Egy későbbi szöveghely pedig az érzékelési illúzió tökéletességére hívja fel 
a figyelmet annak hangsúlyozásával, hogy a szóban forgó medvebőrnek 
„minden szál szőrét [...] kiilön-külön és jól lehetett érezni" (HUXLEY 1982: 
136). A Huxley-tól származó, vonatkozó regénybeli leírások hallható, tapint
ható és egyben szagolható képekről adnak hírt, továbbá olyan „dobozokról, 
amelyeken látni és hallani lehet, mi történik a világ túlsó felén” (HUXLEY 
1982: 104). A Szép új világ tévéhíradóiban, vagyis a tapihíradókban megje
lenő személyek szintén nem csupán Iáhatók és hallhatók, hanem egyben
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tapinthatók (HUXLEY 1982: 133), miként a filmek is (HUXLEY 1982: 203). 
A filmeknek, a tapiknak a megtekintése/befogadása egyaránt jelenti a szemnek, 
a fülnek, az orrnak és a bőrnek az idejét (HUXLEY 1982:135). A tapiműsorok 
ábrázolási módja esetében „A [mediális] perfectio ideáljának, a hatékonyság 
optimatizálásának” (MERSCH 2004: 176) lehetünk (szem- és fül)tanúi. A 
tapi mint médium -  Mersch érvelését idézve -  „kioltja önmagát, hogy teljes 
egészében összeolvadhasson a medializálttal, s önmagát technikai abszolútnak 
mutathassa” (MERSCH 2004: 177). A tapikra is vonatkoztathatjuk Mersch 
azon kritikai megjegyzéseit, melyek szerint a médiumok „Arra, akit a bűv
körükbe vonnak, az elvakítás/szemfényvesztés fátylát borítják, s így olyan 
affirmációs kényszer lép fel, amely a médiumot tendenciózusan mentessé 
teszi minden kritikától” (MERSCH 2004: 177). Figyelembe kell vennünk 
továbbá Belting azon hasonló meglátását, amely szerint „már képtelenek 
vagyunk befolyásolni egy kép és modellje közötti kapcsolatot. Ezért tehát 
-  folytatja a szerző -  inkább hiszünk a vizuális gépeknek, mint a saját sze
münknek, aminek eredményeképpen technológiájukra szó szerint vakhittel 
tekintünk” (BELTING 2005: 35). A tapik esetében azonban a tökéletes 
medializációra való törekvés, Mersch kifejezéseit idézve: „a láthatóság [és 
tegyük hozzá: a hallhatóság, a tapinthatóság és a szagolhatóság] szukcesszív 
finomítása, a zavar forrásainak kiiktatása, a hibátlan [mediális] transzmisz- 
szió” (MERSCH 2004: 176) -  a K. Dick-regényekben megjelenő vid(eotele) 
fonóktól eltérő módon -  nem a (valós idejű) személyközi kommunikációt 
szolgálja, hanem a (felhőtlen) szórakozást.

Itt jegyezzük meg, hogy K. Dick -  Huxley-tól eltérő módon -  a televízió 
által közvetített látványt nem mélyíti el a térben, mintegy háromdimenziós 
hatást keltve, és a látványhoz -  természetesen a beszéden, a hanghatásokon 
kívül -  nem társít más érzékelési területekhez, például a tapintáshoz, a szag
láshoz tartozó ingereket. Még abban az esetben sem, amikor -  miként például 
Az utolsó szimulákrum című 1964-es, vagyis több mint három évtizeddel a 
Szép új világ című, tárgyalt Huxley-szöveg megjelenése utáni regény vonatkozó 
részleteiben -  a televíziózás a nézőközönség által bizonyos szinten befolyásol
ható (legalábbis megállítható [K. DICK 2013: 26]), interaktív tevékenységgé 
válik, és akkor sem, amikor a televízió kimondottan a meggyőzés retorikáját 
alkalmazza (K. DICK 2013: 21-23, 160).

A K. Dick-regényekben a vid(eotele)fon ábrázolási módja az irodalmi 
technoutópia keretei között, alfabetikus jelek igénybevételével helyezi vissza 
jogaiba a látványt és a hangot, a vizuális és az aurális (vagyis a látványon, 
illetve a hangzáson, a halláson és a hangoztatáson alapuló) retorikát. Nem az 
írás jeleinek és az azok aktualizációja révén felhangzó/artikulált, azonban
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továbbra is (valamiképpen) az íráshoz, a lejegyzéshez kötödő (a rögzítés által 
ahhoz kötött) szavak, illetve különböző szintű nyelvi egységek változatlan 
(írásos) formában való továbbélése, hanem magának a látványnak, a valós időben 
kommunikáló személy látványának és a kommunikáció fonikus dimenziójá
nak a rehabilitációja és mindennek megfelelően egy olyan -  ismételten Dieter 
Mersch tanulmányát idézve -  „technikai illuzionizmus” (MERSCH 2004:177) 
figyelhető meg, amely „a mágiára kezd hasonlítani” (MERSCH 2004:177). 
S vajon nem (ugyan)ezt teszi a gyakorlatban, mármint nem az eredetileg, az 
alfabetikus írás megjelenése előtt őt megillető szerepkörrel ruházza fel a 
vezetékes és mobiltelefon (illetve korábban a rádió) az élő-eleven hangot (a 
fonikus szubsztanciát mint a -  verbális -  kommunikáció meghatározó, ám közel 
sem kizárólagos eszközét), továbbá a televízió, majd pedig valóban interaktív 
módon (a Skype vagy akár a Facebook esetében) a videotelefonálás a hangot 
és a látványt is?

Aczél Petra 2012-ben a következőképpen fogalmazott az aurális retorikának 
a hegemón írásbeliség korát követő, illetve az azt felváltó új/digitális média 
kontextusában megfigyelhető -  értékelése szerint -  továbbra is alárendelt, sőt 
mi több: szinte érzékelhetetlen/kimutathatatlan, pehelykönnyű szerepkörével 
kapcsolatban: „Míg a vizuális retorika az új/digitális/multi/integrált médiával 
előtérbe kerül, addig a hangzás-hallás retorika (aurális retorika) ugyanennek 
a médiának a láthatatlan és hallhatatlan aspektusa marad” (ACZÉL 2012:59). 
Pedig éppenséggel úgy tűnik, hogy napjaink új- és multi-mediális/digitális és 
egyben integrált (hogy az imént idézett, Aczél Petrától származó szöveghely 
terminológiájánál maradjunk) kommunikációtechnológiai kontextusában 
a hang, a hangzóanyag, a fonikus szubsztancia, vagyis az aurális retorika a 
látvánnyal, a képiséggel, a vizuális retorikával szövetségre lépve válik (egyre 
inkább) hallhatóvá. Teljes mértékben egyetérthetünk a szerző azon kijelen
tésével, mely szerint „ha a média multi- és integrált, ekképpen pedig új, akkor 
a hangnak, hangzásnak legalább olyan fontos szerepe van, mint a képnek” 
(ACZEL 2012: 59), azzal a derülátó megállapítással egészítve ki az idézett 
gondolatot, hogy a hang és a hangzás emancipációja kultúránkban, ha még nem 
is fejeződött be, de mindenképpen folyamatban van. Philip K. Dick fentebb 
más összefüggésben már szóba hozott, Az utolsó szimulákrum című 1964-es 
regényében például már vizionálta, előrevetítette a hangzóanyagnak, a fonikus 
szubsztanciának -  nem csupán a technikai-technológiai úton zajló interperszo
nális kommunikációban, hanem többek között a hírközlésben, a reklámiparban 
és a különböző berendezések vezérlésében egyaránt rá váró -  (részleges) 
emancipációját (K. DICK 2013:61,176,182-184,192-193,197). Mondani sem 
kell: ma már mindez közel sem utópia, hanem nap mint nap tapasztalható 
kulturális, kommunikációtechnológiai gyakorlat.
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KÖNYV-HÁLÓ VS. (MOZGÓ)KÉPEK

Az egyenes vonalú, hangjelölő-fonetikus írásnak és az arra alapuló, az 
ismereteket zárt formában rögzítő könyvnek mint médiumnak a preferálásával 
magyarázható Ferraris érvelésében a webnek „a könyv degradált változa
taiként]”, „egy őrült által írott könyviként]”, illetve „túlfűtött írást tartalmaz[ó]” 
„felrobbant könyviként]” (FERRARIS 2008: 120) való meghatározása. Egy 
további, szintén Ferraristől származó szöveghely pedig a világhálót -  a weben 
egyre nagyobb számban fellelhető, igazságértéküket, hitelességüket tekintve 
gyakran megkérdőjelezhető adat, terebélyesedő ismeretanyag folytán -  a 
„mindent és mindennek az ellenkezőjét tartalmazó”, Borges által leírt „bábeli 
könyvtárba való belépés eszközéinek]” (FERRARIS 2008: 127) nevezi.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a világháló egyre kevésbé jegyezhető 
el és azonosítható a textuális univerzummal (feltéve, hogy azt nem a derridai 
értelemben vett elsődleges, avagy betű előtti írás [DERRIDA 1991: 21-51] 
megnyilvánulási módjaként, lenyomataként határozzuk meg). Miként Orlovszky 
Géza Túl a szövegen? című írásában a vizuális és audiovizuális, valamint 
multimediális tartalmaknak a weben megfigyelhető, szemmel látható előre
törése, eszkalációja kapcsán fogalmaz: „Rövid, alig tízesztendős történelme 
során a web [...] már nem a könyv, hanem sokkal inkább a képes magazinok, 
majd a televízió és a videokamera analógiájára fejlődött tovább. A csatolódó 
vizuális és hangobjektumokkal feldúsított hiperszöveget -  folytatja gondo
latmenetét Orlovszky -  [pedig] inkább már hipermédiának szokás nevezni” 
(ORLOVSZKY 2003). A web -  habár főleg a verbális-textuális szekvenciák 
frekventált jelenléte (ha nem is hegemóniája) miatt nem határozható meg 
teljes mértékben enzensbergeri értelemben vett nullmédiumként -  bizonyos 
szembetűnő jellegzetességeit és alakulástörténeti-fejlődési tendenciáit, pél
dául az audiovizuális, ám nem nyelvi jel(entés)eket mozgósító tartalmaknak 
a terjedését, népszerűsödését figyelembe véve, igenis magán viseli a nullmé- 
dium(ok) főbb jellemvonásait, illetve azok felé mozdul el. Az internet is gyak
ran van ugyanis „abban a helyzetben, hogy a nyelv terhét” (ENZENSBERGER 
2004: 302) -  miként az Enzensberger által említett „vizuális technikák [és] 
mindenekelőtt a televízó” (ENZENSBERGER 2004: 302) -  „valóban elvess[e] 
és mindent likvidálj[on], amit valaha programnak, (verbális vagy pedig ver- 
balizálható] jelentésnek, »tartalomnak« neveztek” (ENZENSBERGER 2004: 
302). Miközben pedig -  mint a fentiekben láthattuk -  Orlovszky koncepció
jában a web a képes magazinok, majd pedig a televízió és nem a könyv 
mintájára fejlődött tovább, Enzensberger érvelése szerint a programokat, a 
fenti értelemben vett, (nyelvi) jelentéseket és tartalmakat nélkülöző nullmé-
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dium(ok)nak s föleg a televíziónak a kialakulásában többek között a képes 
újság megjelenése számított mérföldkőnek (ENZENSBERGER 2004: 302). 
S vajon nem nullmédiumok Huxley Szép új világában a (feláldozott) magas 
művészet helyett működő tapik, vagyis a különböző érzékelési területeket 
egyaránt stimuláló televízió- és moziberendezések és az illatorgonák? Ezek . 
ugyanis -  miként az a regény szövegében olvasható -  „önmagukat jelentik; 
egy csomó kellemes érzéki élményt jelentenek a közönség számára” (HUXLEY 
1982:176). A regénybeli (tapi)filmek „semmi egyébről nem szólnak” (HUXLEY 
1982:175), mint az általuk, a mediális perfekcionizmus jegyében megteremtett 
illúzióról. Például arról, hogy -  miként a szöveg fogalmaz -  „az ember érzi, 
hogyan csókolóznak” (HUXLEY 1982: 175) a (tapi)filmben. Ez a médium
ként funkcionáló tapi -  Mersch „negatív” médiaelméletét idézve -  „technikai 
illuzionizmusa” (MERSCH 2004:177), ami valóban „a mágiára kezd hason
lítani” (MERSCH 2004:177). A nyelv terhét, mindenféle programot, jelentést 
és tartalmat nélkülöző, mindezt valóban és (szinte) teljes mértékben elvető/ 
likvidáló enzensbergeri nullmédiumokhoz hasonló módon Huxley Szép új 
világébán a művészi alkotások, a tapiműsorok „gyakorlatilag semmiről sem 
szólnak, csupán puszta képzetek” (HUXLEY 1982:177). Neil Postman -  az 
értékelése szerinti -  elsősorban a szórakoztatáson alapuló 80-as évekbeli 
televíziós kultúra szempontjából éppen Huxley Szép új világát tartja auten
tikusnak, vagy legalábbis ő is a szóban forgó regény által megjelenített 
szórakoztatás formáit és módozatait vizionálja (POSTMAN 2004: 316).

S miként Orlovszky rámutat: az internetnek a (csupán olvasható) szövegek 
mellett és azokon túl a multimediális tartalmakkal való bővülésével-gazda- 
godásával párhuzamosan zajlott a böngészőknek az az átalakulási folyamata 
is, amelynek eredményeként a kezdetben csupán szöveges dokumentumok 
megjelenítésére kallibrált felhasználói felületek fokozatosan elnyerték mai 
formájukat. A manapság használatban lévő operációs rendszerek, böngészők 
és különböző egyéb felhasználói szoftverek esetében pedig már nem csupán 
arról van szó, hogy a kulturális miliő főbb változásainak megfelelően -  mintegy 
azokhoz idomulva -  egyre gördülékenyebb módon teszik lehetővé a nem 
szöveges dokumentumokhoz való hozzáférést és a velük kapcsolatos műve
letek elvégzését, hanem már maguk a kezelőfelületek is egyre több képi elemet, 
ikont tartalmaznak. (Nem véletlenül jegyzi meg Prensky, hogy a digitális 
bennszülöttek a szövegekkel szemben a képeket és az ábrákat részesítik 
előnyben, azokat kedvelik [PRENSKY 2001:2]). Ilyképpen a kezelőfelületek, 
amellett, hogy az orientáció alapjául szolgálnak a különböző médiumfor
mátumok hierarchiáját érintő s a számítógépes kultúra által is elősegített 
és abban szintén lecsapódó gyökeres átalakulási folyamatokban, szinte élő
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organizmusok módjára -  evoluálódásuk során -  formájukat, megjelenési 
módjukat tekintve is a megváltozott körülményekhez alkalmazkodtak. Kül
lemükkel a felhasználói készségeknek leginkább azokat az elemeit célozzák 
meg, illetve működ(tet)ésük során azokra az elemeire épülnek (rá), amelyeket 
a nagyobbára a képek (a látás) és részben a hangok (a hallás) által uralt 
kulturális viszonyrendszer is egyre-másra stimulál, ingerekkel lát el. Nem 
véletlen tehát az ikonoknak a kezelőfelületeken tapasztalható (el)burjánzása. 
Ez a technikai tárgyait, eszközeit és működtetésük profán szabályrendszerét 
függetleníti az írásbeliség absztrakt, az értelmező tagolás időigényes folya
matát szükségessé tevő kereteitől, és a látásnak az észlelés, a meglátás azon- 
naliságával, pillanatnyiságával kecsegtető dimenziójában helyezi el. Miként 
Flusser fogalmaz: „Az analfabéta környezethez hasonlóan ismét a képek 
jelentik a nyilvános közvetítőket, amelyek révén információhoz jutunk” 
(FLUSSER 2000). Az operációs rendszerek és a különböző felhasználói 
szoftverek kezelőfelületén például a nyomtatás funkciója a leggyakrabban 
egy tipikus nyomtatót ábrázoló kép, ikon által érhető el. Ilyképpen használata 
nem is teszi elengedhetetlenül szükségessé a funkcionális írásolvasás-tudást, 
de még a betűk ismeretét sem feltétlenül.

A különböző felhasználói szoftverek és a számítógépes/internetes kultúra 
egy jelentős, a befogadói bázis szempontjából mindenképpen meghatározó 
és mindinkább szélesedő-terebélyesedő szegmense egyre kifejezettebb mér
tékben a vizualitás irányában mozdul el, ami egyúttal az írásbeliségtől való, 
a kulturális és a hétköznapi gyakorlat szintjén egyaránt megnyilvánuló hatá
rozott eltávolodással jár együtt. Emiatt is érdemes -  például a benne rejlő 
komparatív mozzanat hangsúlyozásával -  árnyalni Aczél Petrának azt a meg
állapítását, amely a „hagyományos elektronikus média [például a televízió 
vagy a rádió] tartalmainak befogadásából]” (ACZÉL 2012: 127) olyképpen 
különbözteti meg a főleg a számítógéphez és a világhálóhoz köthető/kötődő 
újmédia kommunikátumainak befogadási módjait, hogy ez utóbbiak esetében 
a befogadói kompetenciák előretöréséről, relevanciájáról értekezik. Miként 
fogalmaz: „A hagyományos elektronikus média tartalmainak befogadásához 
nincs szükségünk semmiféle »képesítésre«, látni és hallani optimális esetben 
természetszerűleg készek és képesek vagyunk” (ACZÉL 2012: 127). Ezt 
követően pedig a szerző megállapítja, hogy „Az újmédia, vagyis a számító
géphez, internethez, közösségi médiához kötött befogadás ismét kompeten
ciákat kíván. A technológiai-informatikai nyelv ismeretét. A technikai kom
munikáció [...] kiábrándító, de kezelhető szabályait. Az új verbális kultúra 
jeleiben és protokolljában való jártasságot” (ACZÉL 2012: 128). Ezek a szerző 
által említett és az újmédia tartalmainak befogadásához, esetenként pedig
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magának az újmédia különböző eszközeinek a kezeléséhez/használatához 
szükséges kompetenciák azonban igen gyakran szinte automatikusan és 
rövid idő alatt elsajátíthatók. Például az említett „technológiai-informatikai 
nyelv[nek]” (ACZEL 2012:128), ugyanis már a felszínes ismerete is elegendő 
ahhoz, hogy a (laikus) felhasználó hozzáférjen internetes tartalmakhoz, 
azokhoz aktív-produktív módon viszonyuljon, és élni tudjon az új (virtuális) 
közeg nyújtotta kommunikációs lehetőségekkel. „Az új verbális kultúra je
leiben és protokolljában való jártasság [...]” (ACZÉL 2012:128) pedig már a 
használat során jelenik meg és fejlődik (tovább) annak megfelelően, hogy ez 
az új (számítógépes) kommunikációs kultúra nem a nyelv jelrendszerének 
dominanciájáról árulkodik, az abban való elmerülés pedig akár a nyelvi kul
túrában való járatlanság ellenére vagy pedig amellett is elképzelhető. Részben 
ezzel magyarázható „a tudományos inkompetencia és a használati kompe
tencia közti aránytalanság[nak]” a Derrida által már 1996-ban jelzett roppant 
mértéke (DERRIDA 2006: 88-89). Az Aczél Petra által említett „új verbális 
kultúra” (ACZÉL 2012:128) a teljes heterogén, sokszínű és képlékeny kulturális 
miliőnek mindenképpen meghatározó, azonban csupán egyetlenegy szeletét 
alkotja. Mindebből kifolyólag a szóban forgó jártasságok alapjaiban külön
böznek például a hagyományos, vagyis a könyvkultúra által elvárt írás-olvasás 
készségétől, aminek a kialakítása, majd pedig fejlesztése sokkalta körülmé
nyesebb és időigényesebb feladat -  legalábbis korunk vizuális és a számítógé
pes/internetes kultúra által uralt mediális viszonyrendszerében mindenképpen. 
Az újmédia tartalmaihoz való hozzáférés előfeltételeit jelentő jártasságoknak 
az elsajátítása azonban természetesen valóban nehezebb és időigényesebb, 
mint például a televízió vagy pedig a rádió esetében szükséges jártasságok 
interiorizálása (volt) -  ugyanis ez utóbbiak esetében, habár valóban nem nél
külözhetetlen (szinte) „semmiféle »képesítés [.. .]«”(ACZÉL 2012:127), min
denképpen szükségesek minimális, nem vagy pedig csak ritkán verbális 
kompetenciák/jártasságok, az új, korszerű tévékészülékekről nem is beszélve. 
Az adott különbségek ennek megfelelően csupán fokozatbeliek és nem alap- 
vetőek/radikálisak.
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Ottó BEKE

GDE SI, VIDEO(TELEFON), VIZUALNOST?

Upitno je postojanje komunikaciono-tehnološkog doba sekundarnog ora- 
liteta koju je stvorila revolucija zvuka -  kaže Mauricijo Feraris. Po njemu 
širenje moderne komunikacije ne samo da nije dovela do raskida sa literal- 
nošću i prethodnim inskripcionim tehnikama nego obrnuto, prouzrokovala 
je produbljenje tekstualnosti. Naravno uzima se u obzir i ta vrsta interperso- 
nalne komunikacije i multimedijalne razonode u kojoj je važniji zvuk, fonič- 
na substanca i vizualnost od tekstualnosti pa ona dobija sporednu ulogu. Rad 
fokusira na videotelefoniranje, na dela Filipa K. Dika, na kinematografski 
doživljaj koji je apsolutno veran stvarnosti po viziji Oldosa Hakslija opisan u
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knjizi Vrli novi svet. Pokazuje i orijentaciju računarske kulture prema vizu- 
alnosti.

Ključne reči: sekundarni oralitet, Mauricijo Feraris, (video)telefon, Filip 
K. Dik, Oldos Haksli

Ottć BEKE
WHERE ARE YOU, (VIDEO)TELEPHONE, 
TAPI AND PICTORIALITY?

Maurizio Ferrari questions the existence of secondary orality of historical 
communication technology era associated with the revolution of the sound. 
According to his argumentation, with the sudden spread of modern telecom
munication we can be witnesses of not only of breaking with literacy, or es
trangement from the inscriptional techniques substantiating literacy, but quite 
the contrary: we can face the additional absorption of textuality. Conversely, 
the real-time interpersonal communication and the multimedial entertainment 
have such methods, in case of which the transmission of sound, phonetic 
substance and view play a crucial role, consequently so putting into shade the 
proper writing. The paper focuses on writings visualized by the video telephon
ing of Philip K. Dick’s novels and the life-like film experience by Aldous 
Huxley’s Brave new world, then expatiates on orientation of the computerised 
culture happening towards pictoriality.

Keywords: secondary verbality, Maurizio Ferrari, vid(eo-tele)phon, tapi, 
Philip K. Dick, Aldous Huxley
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A GONDOLKODÁS KIMOZDÍTÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIA ÉS IRODALOMTANÍTÁS

A Z generáció, azaz az 1995 után születettek új kihívások elé állítják a tanárokat, akik
nek új módszereket kell alkalmazniuk a tanórákon ahhoz, hogy felkeltsék a diákok ér
deklődését. Habár a tanulók könnyedén nagyon sok információhoz tudnak hozzájutni, 
azok nagy részét nem értik. Erőteljes képi hatás jellemzi őket, ám sokszor meg sem kí
sérlik értelmezni a vizuális tartalmakat és korunk jelenségeit, holott a vizuális kommu
nikáció és kompetencia nélkülözhetetlen ma, sőt nagyon hasznos a vajdasági magyar 
irodalom tanulásakor.
Jelen dolgozat középpontjában a művészetre (legyen az irodalom vagy képzőművészet) 
és korunk jelenségeire való rákérdezés áll, célja az irodalomtanítás gazdagítása a múze
umpedagógiai, múzeumelméleti szakirodalomból merítve. A jelenkutatás szempontjai 
és a múzeumpedagógia olykor meghökkentő kérdésfeltevései segíthetnek a diákok szá
mára nélkülözhetetlen 21. századi készségek fejlesztésében.

Kulcsszavak: Z generáció, vajdasági magyar irodalom tanítása, vizualitás, múzeumpe
dagógia, jelenkorkutatás

PROBLÉMAFELVETÉS

Egy-egy jó kérdés megfogalmazása mindig nehéz feladat, de már fél siker. 
Nem véletlenül beszélünk a kérdezés művészetéről. Jelen dolgozat közép
pontjában a művészetre (legyen az irodalom vagy képzőművészet) és korunk 
jelenségeire való rákérdezés áll, célja az irodalomtanítás gazdagítása a mú
zeumpedagógiai, múzeumelméleti szakirodalomból merítve. A kor kihívása
inak felvázolása után rövid múzeumpedagógiai és jelenkutatási összefoglaló 
következik, végül mindezeknek az oktatásban történő kamatoztatására 
teszek kísérletet.
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A KOR KIHÍVÁSAI

A huszadik század kilencvenes éveiben bekövetkezett képi fordulat, melyet 
W. J. T. Mitchell („pictorial tűm”) és Gottfried Boehm („ikonische Wendung”) 
egymástól függetlenül fedezett fel, definiált egyre jobban meghatározza az 
életünket. Mitchell hangsúlyozza, hogy a képi fordulat nem visszatérést jelent 
„a reprezentáció naiv, mimetikus elméleteihez, vagy a képi »jelenlét« újabb 
metafizikájához. Sokkal inkább a kép posztlingvisztikai, posztszemiotikai 
újrafelfedezéséről van szó, amelynek során a vizualitás, az apparátus, a dis
kurzus, a test és a figuralitás komplex összjátékaként tekintünk a képre. Ez 
annak felismerésével jár együtt, hogy a nézőség (a látás, a tekintet, a pillantás, 
a vizuális élvezet, a felügyelet és a megfigyelés praktikái) legalább olyan mély 
problémát jelentenek, mint az olvasás (kisilabizálás, dekódolás, értelmezés) 
különféle formái, és a vizuális tapasztalat vagy a »vizuális műveltség« nem 
írható le maradéktalanul textuális modellekkel”. Szerinte annak a belátása a 
legfontosabb, hogy a képi reprezentáció problémája megkerülhetetlenül és 
még soha nem látott erővel nehezedik rá a kultúra minden egyes rétegére 
(MITCHELL 2007). A képek dominanciája, a mindenhonnan felénk zúduló 
képdömping, a digitális világ térhódítása a Z generáció esetében különösen 
lényeges kérdés. Az 1995 után született nemzedéket „digitális bennszülöttnek” 
vagy akár „homo informaticusnak” (GYARMATHY 2012:24) is nevezhetjük, 
de a legfrissebb terminológia már nem a kort, hanem a digitális technikák 
minőségi mutatóit veszi alapul. Megkülönböztetjük tehát a digitális remeté
ket, digitális felfedezőket, digitális nomádokat, digitális vándorokat, digitális 
telepeseket és digitális honfoglalókat (BUDA 2013:11). A Z generáció tagjai 
leginkább a digitális telepesek és honfoglalók körébe tartoznak. Ahhoz, hogy 
valakit digitális telepesnek tekintsünk, nyolc kritériumnak kell megfelelnie. 
Ezek a következők: „legfontosabb információforrásuk az internet, web 2.0-ás 
felhasználók, multimédiás elemekre épülő befogadás, nagymértékű digitális 
kommunikáció, intenzív jelenlét különböző közösségi oldalakon, gyors 
alkalmazkodás az új programokhoz, technikai fejlesztésekhez, digitális 
ügyintézés, multitask üzemmód” (BUDA 2013:12). Míg a digitális telepesek 
kiválóan kiaknázzák az internet lehetőségeit, addig a digitális honfoglalók 
élni sem tudnak internet nélkül. Számukra „gyakorlatilag az internet jelenti 
az egyetlen információforrást, éppen ezért sokszor elvonási tünetek jelent
keznek náluk, ha el kell szakadni a hálózattól. Laptop, iPad vagy mobiltelefon 
segítségével szinte állandóan on-line vannak, kommunikációjuk döntően 
digitális, akadnak olyan társaik, akikkel nem egyszer kizárólag digitális 
alteregójukon, azaz az avatarjukon keresztül kommunikálnak. Annyira a
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digitális világ bűvkörében élnek, hogy sokszor meg sem értik a digitális 
felfedezők vagy nomádok problémáit” (BUDA 2013:12). Mindkét csoportba 
tartozó diákok új kihívások elé állítják a pedagógusokat, akiknek a netgene- 
rációval való szót értéshez rendelkezniük kell a nyitottság, az újításra való 
hajlandóság és a bátorság tanári kompetenciájával (FARKAS 2012: 6). Az 
iskola jövőjét is feltérképező neveléstudományi kutatások (pl. NSC 2000, 
Bransford et al. 2000, 2007) megállapítják, hogy az iskola sosem állt még 
nagyobb kihívás előtt, mint a könnyen hozzáférhető, élvezetes, és nehezen 
ellenőrizhető információk korszakában” (KÁRPÁTI 2009: 30).

Ahogyan a diákok, úgy a tanárok között is megtalálhatjuk a korábban 
vázolt kategóriarendszer különböző szintű tagjait. Buda András szerint ma 
már szinte aligha találkozhatunk digitális remete tanárokkal, ugyanis Magyar- 
országon egyre több helyen alkalmazzák az elektronikus naplót. A kapcso
lattartás szükségessége miatt Buda úgy véli, a digitális felfedezők körében is 
kevés a pedagógus, a digitális nomádok körében pedig valamennyivel több. 
Az ebbe a kategóriába sorolható tanárok óráin kevés a digitális tartalom, 
főként átvett, letöltött anyagokat, vagy általuk készített prezentációkat hasz
nálnak (BUDA 2013: 12-13). „A digitális vándor tanárok már magasabb 
szintre léptek az IKT használatban, de tevékenységeiket egyfajta kettősség 
jellemzi. Egyes területeken ugyanis lehet, hogy élenjárók, miközben máso
kon még további fejlődésre lenne szükségük. Kereshetnek például sokat az 
interneten a szöveges fájlokra esetleg képekre koncentrálva, ezzel szemben 
viszont a multimédiás tartalmakra nem biztos, hogy kellő figyelmet fordíta
nak. Az is lehet, hogy rengeteg oktatásban hasznosítható anyagot töltenek le, 
de egyszer sem töltenek fel semmit, vagy hogy egy bizonyos interaktív táblát 
jól tudnak használni, de egy másik típussal a legalapvetőbb feladatokat is csak 
nehezen tudják megoldani” (BUDA 2013:13). Velük szemben a digitális hon
foglaló tanárok megfontoltan, megválogatva használják az IKT-eszközöket, 
sokszor használják a diákokkal való kommunikáció és az oktatás terepeként 
is a közösségi oldalakat, nemcsak letöltenek anyagokat, de meg is osztják 
saját készítésű segédleteiket. A ma még nagyon kis számú digitális honfog
laló tanárközösségre pedig az jellemző, hogy nem tudják elképzelni a tanórákat 
IKT-eszközök nélkül, tanítványaiktól magas fokú, hozott digitális írástudást 
várnak el (BUDA 2013: 13). A jelen új kihívásaira a tanórákon is meg kell 
próbálni kialakítani a válaszokat, korunk jelenségeit nem csak láttatni, de 
értelmezni is kell. A kémdömping ellenére a legtöbb diák csak látja, de nem 
érti a képeket, jelenségeket, legfeljebb valamiféle első benyomást őriz meg 
róluk. Míg Magyarországon külön tantárgyként szerepel a vizuális kommu



136 Novák Anikó: A gondolkodás kimozdítása

nikáció, addig Vajdaságban az irodalomtanárra hárul sok más egyéb mellett 
az a feladat is, hogy megtanítsa megérteni a múlt és jelen képi reprezentációit.

A vajdasági magyar irodalom értelmezéséhez ennek a készségnek az 
elsajátítására különösképp szükség van, hiszen a vajdasági magyar szellemi 
térségre az irodalom és a képzőművészet szoros összefonódása, szimbiózisa 
jellemző. A vajdasági magyar képzőművészekről a vajdasági magyar írók, 
költők tollából származik a legtöbb írás, például az 1990-ben elhunyt Ács 
József festőről, műkritikusról értekezett többek között B. Szabó György, 
Fehér Ferenc, Szombathy Bálint, Fenyvesi Ottó, Sziveri János, Herceg János, 
Tolnai Ottó, Tari István, Dudás Károly, Juhász Erzsébet. E lista, mely koránt
sem teljes, felvonultatja a vajdasági magyar irodalom színét-javát, rámutatva 
arra, hogy írók, költők, képzőművészek egymást inspirálva alakították, 
alakítják a jugoszláviai/vajdasági magyar szellemi térséget, „intermediális 
randevúk” sorát adják egymásnak, sőt olykor éles határvonal sem húzható 
képzőművész és író között.

A művészeti ágak szoros összefonódása a jugoszláviai magyar irodalom
ban először az Új Symposion folyóirat köré csoportosuló művészek esetében 
jelentkezett. Kiemelendő velük kapcsolatban, hogy kiváló kapcsolatot tartot
tak fenn a jugoszláviai írókkal, képzőművészekkel, akik szintén nagyban 
hatottak kifejezésmódjukra.

Az Új Symposion egy egész korszakot meghatározó karakteres vizualitá- 
sáról joggal állította a kiváló irodalomtörténész, a lap meghatározó szerzője, 
Thomka Beáta, hogy ha találomra kiragadnánk egy folyóiratszámot a hatvanas 
évek végéről, „a két nyelv együttese, a verbális és képi különös egyenrangú
sága lenne a legszembeötlőbb” (THOMKA 2009:130). A szokatlan tördelés, 
a hangsúlyos képzőművészeti beállítottság, a képszerűség Thomka szerint 
„az ellenkultúra és konvencióellenesség jegyeit erősítette. Hogy a Symposiont 
a 60-as, 70-es évek alternatív magyar kultúrájának tényezőjeként lehet szá
mon tartani, nemcsak szellemiségével, hanem grafikai karakterével is ma
gyarázható” (THOMKA 2009:131). A kortárs határon túli magyar irodalmak 
értő elemzője, Virág Zoltán ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a folyóirat 
„a Benes Józsefnek, Maurits Ferencnek, Szombathy Bálintnak köszönhető 
leleményes formatervezésével, míves kivitelezésével, merész képi illusztrált- 
ságával több évtizeden át kitartóan vonultatta fel az irodalom és művészeti 
produktumok tömegét, miközben a kritika, a szépirodalom, a médiák, a vizuális 
művészetek, a zene, a képregény és más tömegműfajok támaszpontjává, 
kommunikációs bázisává, a nyelvek és a kultúrák átjárhatóságának mixtum 
compositumává erősödött” (VIRÁG 2010:38). Hasonló átjárhatóság megte
remtésére törekednek a Symposion folyóirat szerkesztői is, akik a mostanában
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újra felerősödő, Magyarországon is egyre inkább teret nyerő képregényha
gyományt igyekeznek kiaknázni, újabb lapszámaikban a szövegek és a kép
zőművészeti alkotások szervesen élnek egymás mellett, egymás meghosz- 
szabbításai. A szerkesztő által kiválasztott szövegek ihletésére készítik el a 
felkért képzőművészek saját alkotásaikat, és a két nyelv együttese teszi egye
dülállóvá a lapot. Míg az Új Symposionban a jellegzetes vizuális megoldások 
ellenére is inkább a szövegen volt a hangsúly, addig a Symposion esetében 
már áttolódik a képre. Ugyanez még inkább elmondható a DNS folyóirat 
lapszámairól, melyekben a fénykép és szöveg együtt, egyenrangúan alkotja 
meg a kompozíciót.

A vajdasági magyar irodalmat ez a felfokozott vizuális jelleg különösen 
korszerűvé teheti a diákok körében, ha rendelkeznek a megfelelő képességekkel 
a művészeti alkotások megértéséhez. E kompetenciák fejlesztéséhez jól 
alkalmazhatók a múzeumpedagógia eszközei, amelyekkel nemcsak a múzeumi 
tárgyakhoz, de bármilyen műhöz közelebb férkőzhetünk. Nagyon érdekes 
tapasztalat, hogy a tanulók sokszor éppen a kortárs művészetet érzik a legtávo
libbnak, legművészietlenebbnek. Például, ha választaniuk kell egy Petőfi- vagy 
Petri-vers közül, a többség a hagyományos művészeteszmény jegyében a 
Petőfi-költeményre szavaz. Ez természetesen nem meglepő, hiszen a tanterv 
alig érinti a kortárs irodalmat, így a tanár személyes érdeklődésétől függ 
csupán, mennyire enged teret a kurrens jelenségeknek az osztályteremben.

SZÉLJEGYZETEK A MÚZEUMPEDAGÓGIA MÚLTJÁRÓL, 
JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL

A múzeum szimbolikusan működő gépezete a kulturális intézmények 
legrejtelmesebbike Lanfranco Binni szerint, s rejtélye éppen abból fakad, hogy 
„bizonyos értéket képes hozzáadni a benne őrzött dolgokhoz” (BINNI 1986: 
9). Tehát, amit a múzeumban kiállítanak az értékes, az művészet, legalábbis 
az átlagember fejében ez így fogalmazódhat meg. A kortárs jelenségek 
muzealizálása egyben a jelentől való eltávolításuk is, így a néző másként 
tekint rájuk. A  múzeumpedagógus iránymutatásával feltárulnak a különben 
hétköznapinak, művészietlennek tartott tárgy mélyebb rétegei. Rika Burn
ham múzeumpedagógus szerint a múzeumi csoportos beszélgetésnek a célja 
felhatalmazni a közönséget arra, hogy közösen fedezzék fel a műalkotás 
jelentésrétegeit (HUBARD 2007: 18).

Az oktatási feladatokat előtérbe helyező múzeum nem 20. századi talál
mány, ugyanez a cél vezérelte az angliai egyetemek vagy a nagy múlttal 
rendelkező magyarországi kollégiumok gyűjteményeinek létrejöttét is, mégis
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Magyarországon törvény formájában a múlt század hetvenes éveiben fogal
mazódott meg először, „hogy a múzeumoknak tudományos kutatói bázisuk
ra és gyűjteményeikre támaszkodva részt kell vállalniuk a múzeumlátogatók 
széles tömegeinek a nevelésében”. Ez a kezdeményezés a nyolcvanas évdere 
kifulladt, majd a kilencvenes években újra fellendült kissé a múzeumügy a 
magyarországi és civil vállalkozásoknak köszönhetően. 20Ó3-ban az NKÖM 
Múzeumi Főosztálya kidolgozta A megújulás kényszere című stratégiai 
dokumentumot, melyben meghatározták, hogy a „múzeum vállaljon szerepet 
a kultúrateremtésben és a kultúraközvetítésben egyaránt. A modem múzeum 
legyen kulturális központ az adott közösség, város, térség, régió számára. A 
Múzeumok Mindenkinek Program keretében fogalmazódott meg a látogató
barát múzeum megvalósítása” (KÁLDY 2009: 24-26).

Egy jelentős szaktekintélyeket felvonultató kutatás (Assessment and Tea- 
ching 21. Century Skills, www.atc21s.org) a kővetkező képességeket tekinti 
a 21. században relevánsnak: 

kreativitás és innováció,
-  kommunikációs képesség,
-  együttműködő képesség,
-  az információ-szűrés, elemzés és feldolgozás képessége,
-  kritikai gondolkodás, problémamegoldás és döntéshozás,
-  állampolgári ismeretek (helyi és nemzetközi szinten),
-  információs írástudás (az információs és kommunikációs technológiák 

ismerete és használata),
-  életpálya-építési kompetencia,
-  tanulási képesség, metakogníció” (KÁRPÁTI 2009:31).

Ha ezeket összehasonlítjuk azokkal a kompetenciákkal, melyek múzeum- 
pedagógiai eszközökkel kiválóan fejleszthetőek, azt látjuk, ezek mindegyike 
szerepel mindkét felsorolásban (vö. KÁRPÁTI 2009: 31-32).

Az előrejelzést veszélyesnek tartó, ám ezzel mégis megpróbálkozó George 
E. Hein szerint a múzeumoknak és a múzeumpedagógiának a hagyományos 
intézmények zsugorodása mellett is van jövője. „A világot beborító hatalmas 
demográfiai és társadalmi változásokkal számolva lehetetlen megjósolni, hogy 
milyen lesz egy-egy múzeum helyi közönsége 25-5frév múlva. Az egyetlen 
biztosan állítható előrejelzés, hogy a könnyen hozzáférhető szórakozás ter
jeszkedése várható, és a lakosság megoszlásában is dramatikus változások 
lesznek. Ez a kihívásokkal teli környezet további múzeumpedagógiai kísér
letezéseket tesz szükségessé, és annak elismerését, hogy a múzeumpedagó
giának még az eljövendő évtizedekben is fejlődnie kell” (HEIN. 2009:37). A 
kísérletező múzeumpedagógiai módszereknek nem kell megrekedniük a

http://www.atc21s.org
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múzeum falain belül, hanem az osztályteremben is kiválóan alkalmazhatóak. 
Ennek úgymond intézményesített formája működik az angliai Readingben, 
ahol a város múzeumának kézbe vehető gyűjteményét kikölcsönzik iskolák
nak. A múzeum által végzett kutatás eredményei a „kézzel fogható” tanulás nagy 
hatékonyságát támasztják alá, a megkérdezett tanárok 80%-a ezt a tanulási 
formát értékelte legmagasabbra, a maradék 20% pedig az egytől hatig teijedő 
skálán az ötöst, azaz a második legnagyobb értéket karikázta be, sőt a tanárok 
92%-a úgy nyilatkozott, hogy a tárgyak segítségével történő tanulás éppen olyan 
fontos, ha nem fontosabb, mint a könyvekből való tanulás (BELL 2009: 90).

John Hennigar Shuh, a Nova Scotia Museum munkatársa a tárgyakkal 
tanítás több előnyére is felhívja a figyelmet. Először is azért annyira hatékony 
ez a módszer, mert a legtöbb embert lenyűgözik a tárgyak, és ha valami olyat 
állítunk a vizsgálódásunk középpontjába, ami ilyen hatást fejt ki, akkor a tanár
nak máris nyert ügye van. A második legfontosobb előny, hogy a tárgyak nem 
életkorhoz kötöttek, a harmadik pedig, hogy a tárgyak használata az oktatás
ban segít a hallgatóknak megérteni, hogyan élhettek a múltban a hétköznapi 
emberek. Továbbá ez a módszer fejleszti a diákok fontos intellektuális képes
ségeit, megfigyelőkészségüket. Saját tárgymegfigyelői képességünket Shuh 
szerint úgy fejleszthetjük, ha megfigyeljük a tárgyakat. Nem muszáj műtár
gyakkal kezdenünk, e célra kiválóan megfelelnek a minket körülvevő dolgok, 
mint például egy műanyag pohár (SHUH 2001: 80-86).

JELENKUTATÁS

Hogyan jutottunk el a múzeumtól a műanyag pohárig, azaz hogyan kerül 
a csizma az asztalra, azaz a műanyag pohár a múzeumba? A Néprajzi Múzeum 
2006. április 27-e és 2007. február 4-e között műanyag címmel megrendezett 
kiállításán teljes joggal szerepelhetett ez a tárgy. S ezzel el is jutottunk a je
lenkorkutatásig, melyben Magyarországon a Néprajzi Múzeum jár az élen.

E kutatási iránynak a magyar néprajzban mintegy harmincéves hagyomá
nya van, a hetvenes évektől kezdődött meg az érdeklődés kortárs jelenségek 
néprajzi tanulmányozása iránt. Fejős Zoltán Jelenkorkutatás és néprajzi 
muzeológia című tanulmányában felvázolja e diszciplína harmincéves törté
netét, melyből több következtetés is levonható. E tudományterület egyrészt 
a közelmúlt megismerésére vonatkozik, másrészt a ma, az átélhető jelen terepe, 
„megerősítette a társadalmi tagoltság, a rétegek, csoportok, szubkultúrák 
szerinti vizsgálatok szükségességét”, előtérbe helyezte a mindennapi élet 
egyéni, személyes aspektusát. Fontos kiemelni, hogy „a kortárs élet egészé
nek leírása és felderítése [...] csak illúzió, ezért fókuszpontok megjelölésére
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van szükség, melyeket lehetőség szerint összehasonlításra is alkalmas módon 
szükséges tanulmányozni” (FEJŐS 2003a: 9-24). A jelenkutatás a Néprajzi 
Múzeumban elsősorban a MaDok program keretében folyik. Fejős a MaDok 
körvonalait és intézményi kereteit kijelölő írásában megállapítja, hogy a je
lenkutatás története során kiderült, „nem elegendő a feladat szükségességét 
mintegy a pusztába kiáltva általában hangsúlyozni, hanem intézményes ke
reteket biztosítva egy minimálprogram elindítása mellett konkrét stratégiai 
tervet célszerű készíteni, és annak keretében legalább kis lépésenként mun
kához lehet kezdeni.” A MaDok célja, ahogyan a neve is mutatja, a ma doku
mentálása, „melyet a kortárs mindennapi élet jelenségeinek meghatározott 
témakörök szerinti folyamatos, múzeumi célú dokumentálásában és vizsgá
latában, illetve az ezt megalapozó anyaggyűjtésben” határoztak meg (FEJŐS 
2003b: 115).

A múlt és a jelen tárgyainak izgalmas találkozási helye a Néprajzi Múzeum 
Tárgyas ragozás -  Személyes etnográfia kiállítása, melyen hét témakörhöz, 
klasszikus néprajzi témához (közlekedés, teherhordás, gazdálkodás, táplál
kozás, bútorkultúra, világítás, viselet) gyűjtött összesen 33 tárgyat mutattak 
be, melyek közül témánként szerepel egy gazdagon díszített, 19. század végi, 
vagy 20. század eleji tárgy, praktikus, népi eszköz, egy közelmúltbeli banális 
hétköznapi tárgy és egy kortárs design-szempontokat is szem előtt tartó 
tárgy. A kiállítás kurátora, Frazon Zsófia, a következőket írja e tárgyakról: 
„A bemutatott példák -  hétköznapi műanyag tárgykultúra, deszkás szubkul
túra, nagyvárosi közlekedés, az ipari formatervezés tárgyai -  első látásra nem 
tartoznak egyértelműen az etnográfia és néprajzi muzeológia tárgykörébe. 
De csak akkor nem, ha az ortodox kánont vesszük, és csak akkor nem, ha 
nem tudunk kilépni a gyűjtemények ajtaján. Attól a pillanattól kezdve, hogy 
a muzeológiát és a tárgykultúra-kutatást kortárs társadalomtudományként 
kezeljük, a történetiség fogalmát a jelenig húzzuk, és a múzeum falain kívüli 
társadalmi problémákra is nyitottak vagyunk, a felvázolt témák szinte ter
mészetesen válnak etnográfiai tereppé. Nem mások ezek, mint a kortárs 
életvilágok tárgyai, fogalmai, jelenségei és reprezentációi: globális jelensé
gek, a modernitáshoz és a mobilitáshoz kötődő új mentalitások, szokások 
és stratégiák, ismert vagy ismeretlen emberek apró, látszólag jelentéktelen 
tárgyai, melyek kiegészülnek történetek, vélemények, félelmek és kritikák 
megfogalmazásával” (FRAZON 2013).

A kortárs élet banális tárgya a Big Mac doboza, amelynek ötven megkö
zelítési módját ajánlja fel Shuh. A teljes gondolatmenet szemléltetéséhez és a 
módszer megértéséhez érdemes mind az ötven utasítást, kérdést idézni:
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1. Szagold meg!
2. ízleld meg!
3. Érezd át teljesen!
4. Ad ki hangokat?
5. Mik a méretei? Magasság, szélesség, átmérő?
6. írd le az alakját, a színét és a díszítését!
7. Tudnál adni egy olyan leírást, hogy tiszta képet kapjon az is a tárgyról, 

aki még sosem látott Big Mac-dobozt? (Egy vázlat segíthet.)
8. Miért ekkora?
9. Miért ugyanakkora az összes McDonald’s-doboz?

10. Változott-e a McDonald’s-dobozok mérete az évek során, és fog-e változni?
11. Mennyire határozza meg a doboz formáját a felhasznált anyag, az ösz- 

szeállítás módja és a doboz funkciója?
12. A doboz miért nem tiszta fehér (vagy fekete, vagy lila)?
13. Mi a dekoráció funkciója?
14. Mit mond neked a felirat?
15. Miért olyan fontosak a társadalmunk számára a szimbólumok, lógók, 

márkajelzések?
16. Milyen mértékben tükrözi a „Big Mac” név korunk divatját?
17. Mit jelöl a bekarikázott R?
18. Milyen anyagból készült a doboz?
19. Milyen nyersanyagot használtak ennek az anyagnak az előállításához?
20. Ez megújuló forrás?
21. Mit árul el ez társadalmunk fogyasztási attitűdjéről?
22. Miért éppen ezt az anyagot választották?
23. Mik az előnyei és hátrányai?
24. Miben lenne más a doboz, ha más anyagból készülne, például fából, 

vagy kerámiából, vagy fémből, vagy papírból?
25. Mit tanulhatsz abból, ha megfigyeled a dobozt és a feliratot arról, hogyan 

készült a doboz?
26. Mit gondolsz, a gyártás melyik szakaszán került rá a felirat?
27. Láttál már valamit, amit ugyanígy készítettek? Mit feltételez ez számodra 

a társadalmunkról?
28. Jól megalkotott ez a doboz?
29. Megfelel a céloknak, amelyekre készült?
30. Hogyan fejleszthették a dizájnját?
31. Ha valaki húsz, ötven, vagy száz évvel ezelőtt tervezett volna egy tartót 

a hamburgernek, a kettő miben különbözött volna egymástól?
32. Ettek akkor hamburgert?



142 Novák Anikó: A gondolkodás kimozditása

33. Hogyan fog kinézni a jövő hamburgertartója?
34. Mit jelöl a doboz alsó részén belülről lévő szám?
35. Ez egy arra utaló nyom, hogy hol készítették a dobozt?
36. Hol készült a doboz?
37. Mit váltottak fel ezek a dobozok?
38. Miért nem tányérra teszik a hamburgert?
39. Mit árul el a Big Mac-doboz az emberről, aki használja, az emberről, 

aki kidobja, és általánosságban a társadalmunkról?
40. Mutasd meg a Big Mac-dobozt 10 perc alatt annyi embernek, ahánynak 

csak tudod. Hánynak nem sikerült felismernie a dobozt? Mire követ
keztetsz ebből?

41. Ugyanezt a választ kapnád Moose Jaw-ban, Buibankben, Kaliforniában, 
Perthben, Ausztráliában is? Mit jelent ez neked?

42. Hol van a McDonald’s székhelye? Mit jelent ez neked?
43. Megérdemelsz ma egy szünetet?
44. Hány ilyen dobozt használnak naponta Észak-Amerikában?
45. Átlagosan mennyi ideig használnak egy-egy dobozt?
46. Mi történik a dobozokkal használat után?
47. Miért találsz Big Mac-dobozokat az út mentén, a pázsiton, a strandon?
48. Lehetne tenni valamit a dobozok újrahasznosításáért?
49. Helyettesíthetné valami ezeket?
50. Mit gondolsz, mi a Big Mac-doboz egyetlen, legfontosabb jellemzője? 

Miért?
És most képzeld el, hogy te egy Big Mac-doboz vagy, és írj egy történetet 

az életedről! (SHUH 2001: 89-91)
Meglepőbbnél meglepőbb kérdések soijáztak, melyekre nehéz gyorsan 

határozott, pontos választ adni, de valójában nem is ez a cél, hanem az, hogy 
kimozdítsuk a gondolkodást a megszokott menetéből, új szempontokat fe
dezzünk fel, s rájöjjünk, majd tudatosítsuk, nincs egyetlen helyes felelet. A 
nyitott kérdések megválaszolása időigényes tevékenység, s míg a diákok a 
válaszon gondolkodnak, a teremben halotti csend honol. Laurel Schmidt 
megjegyzi, hogy ez a csönd a tanár erejének próbája, hiszen a legtöbben 
nagyon szenvednek tőle. A kérdés elhangzása utáni csendet sokan újabb, 
magyarázó kérdésekkel törik meg, elkezdenek hangosabban beszélni. Ezzel 
a tanár két különböző kérdést tesz fel a tanulóknak, akiknek el kell dönteniük, 
melyik megválaszolásán dolgozzanak. Schmidt a csend jótékony hatását 
hangsúlyozza, hiszen nagyszerű közege a gondolkodásnak (SCHMIDT 2004: 
103-104).
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ÖSSZEGZÉS

A Z generáció, azaz az 1995 után született fiatalok tanítása a korábbiaktól 
más kompetenciákat, módszereket kíván meg a pedagógusoktól. Bár köny- 
nyedén hozzáférhetnek rengeteg információhoz, mégis sokszor nem értik, 
vagy inkább meg sem kísérlik értelmezni az olvasottakat, látottakat, korunk 
jelenségeit. A jelenkutatás szempontjai és a múzeumpedagógia olykor meg
hökkentő kérdésfeltevése segíthet a diákok számára nélkülözhetetlen 21. századi 
készségek fejlesztésében, a berögződések kimozdításában. John Hennigar 
Shuh Big Mac-dobozon bemutatott módszere sikerrel alkalmazható kép
zőművészeti alkotások és irodalmi művek elemzésekor is.
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Anikó NOVAK
POMERITI MIŠLJENJA
Muzejska pedagogija i nastava književnosti

Generacija Z (deca koja su se rodila posle 1995. godine) predstavlja nove 
izazove za nastavnike, koji moraju da primenjuju nove metode na časovima. 
Đaci mogu lako pristupiti informacijama, ali često ih ne razume. Iako ih odli
kuje snažan vizuelni utisak, često ne pokušavaju da tumače slike i fenomene 
našeg vremena, ali vizuelna komunikacija i kompetencija je neophodna danas, 
i veoma koristan kod učenja mađarske književnosti u Vojvodini.

Studija fokusira na novi pristup vizuelne umetnosti i književnosti na 
osnovu zaključaka muzejske pedagogije, teorije muzeja i savremenog istra
živanja. Te discipline sa njihovim zaprepašćujućim pitanjima mogu pomoći 
đacima u razvoju veštine koje su suštinske u 21. veku.

Ključne reči: generacija Z, nastava mađarske književnosti u Vojvodini, 
vizuelnost, muzejska pedagogija, savremena istraživanja

Anikó NOVÁK

REMOVING THINKING
Museum pedagogy and literature teaching

The Z generation, namely children born after 1995 challenges the tea
chers, who have to use new methods on the lessons, to captivate the students’ 
interest. Although the students can easily obtain very much information, they 
do not understand most of it. A vigorous pictorial effect characterize them,

http://www.balkon.hu/2007/
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yet on many occasions they do not even make an attempt at interpreting the 
visual contents and the phenomena of our age, though the visual communi
cation and competence are essential today, indeed very useful at the time of 
learning the Hungarian literature in Vojvodina. In the focus of the present 
study is asking about art (let it be literature or fine arts) and the phenomena 
of our age, its aim being the enrichment of literature teaching drawing from 
museum pedagogy, museum theory literature. The viewpoints of the resear
ch of the present and museum pedagogy, sometimes their astonishing inter
rogations may help the students in the development of the essential skills of 
the 21st century.

Keywords: Z a generation’s, Hungarian literature teaching in Vojvodina, 
visuality, museum pedagogy, research of the present
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SORS ÉS EMLÉKEZET

CSÁTH GÉZA: APA ÉS FIÚ, EGY BUDAPESTI KUTYA EMLÉKEI

Szajbély Mihály Csáth-monográfiájából tudjuk, hogy az író némely elbeszélésének több 
szövegváltozata is létezik. Ezen alkotások variánsainak összehasonlítása fontos feladat, 
hiszen az átdolgozások világítanak rá leginkább egy író formáló technikáira. A tanul
mány ezért két műalkotás szövegváltozatait dolgozza fel, s ezek segítségével utal a szer
ző jellegzetes alakító technikáira.

Kulcsszavak: tömörítés, groteszk, szövegvariáns, emlékelbeszélés, önéletírás

„Csáth Géza medikuséveinek kezdetén közreadta egyik-másik olyan no
velláját is a fővárosban, amelyek korábban már megjelentek valamelyik bács
kai hírlapban. A szöveget azonban sohasem hagyta érintetlenül, s apróbb-na- 
gyobb változtatásai minden esetben a többnyire furcsa történet lélektani hi
telesítését szolgálták. Előfordult, hogy csak néhány mondatot alakított át, 
toldott be vagy húzott ki, mint a Tor című novella esetében. A béka szövegé
nek revíziójánál még idáig sem ment el: változtatásai egyszerűen stilisztikai 
jellegűek. Máskor viszont egyenesen a mű szerkezetéhez nyúlt hozzá”1, s 
meghatározó módosításokat hajtott rajta végre. A most vizsgált két elbeszélés 
változatainak bemutatása során ezt a műveletet követjük végig.

Az Apa és fiú  a sorozatos átdolgozások egyik legszebb példája. Első vál
tozata Találkozás: Történet a boncteremből címmel jelent meg (Szeged és 
Vidéke, 1905. nov. 19., 2-3.).2 A Népszavában pár évvel később közzétett 
változathoz képest (Apa és fiú, 1908. szept. 27., 6-7.) ez nagyobb terjedelmű,

1 SZAJBÉLY Mihály 1989. Csáth Géza. Budapest, Gondolat Kiadó. 119.
2 Ua. Magyar Szemle, 1906. ápr. 12.; Bácskai Hírlap, 1906. jún. 24.

mailto:ondrejcsakeszter@gmail.com
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kommentárokkal, leírásokkal bővített, tehát addícióval keletkező szövegfajta. 
Történetelemeinek kiterjesztései többnyire a „találkozás” körülményeinek 
minél részletesebb visszaadását célozzák. Tüdomást szerzünk belőlük egy 
kulcsfontosságú tényezőről: az anya és fiú rossz anyagi helyzetéről, amely 
mintegy felmenti őket felelősségük teljesítése alól.3 Az 1908-as szövegben 
azonban -  a fiúra vonatkozóan -  nyoma sincs ennek a mentségnek. „A szü
leit sorsára hagyó gyermek”4 hazatérésének története erőteljesebben bonta
kozik itt ki. Ebben nagy szerepet játszik a „sűrítés és végsőkig redukált írói 
közlés”.5 Csáth itt már „semmit sem magyaráz, mindent csak jelez”.6 Az 
eredeti változat megjegyzéseinek nagy részét kihagyja.7 Átdolgozza a rész

3 A fiú egy váratlan pénzforrásból adódóan utazik haza azzal a céllal, hogy otthon maradt csa
ládját „fölsegítse” Az anya nagy nyomorban él gyermekeivel, és miután nem kap kölcsönt, 
amiből férjét eltemetesse, úgy dönt, hogy otthagyja a holttestet a klinikán.

4 „A jól öltözött főszereplő azon a napon indul el Amerikából, amelyiken az apja halálát jelentő 
levelet meg kellett volna kapnia.” Ez a „látszólagos jelentéktelen véletlen” mindkét változatban 
„rendkívül fontos szerepet játszik”, és a gyermek szülei iránt „feléledő bűntudatát sejteti”. 
DOBOS István: Racionalitás és misztikum: A novellaíró Csáth. In: Emlékkönyv Csáth Géza 
születésnapjának századik évfordulójára. Szerk. DÉR Zoltán. Szabadka, Üzenet, 1987/1-3:66.

5 Uo.
6 Uo.
7 Pl. „Az igazgató -  európai hirű tudós -  kiüzent, hogy csak pár percig fogadhat, mert előadást 

kell tartania. Tényleg a tanterem zsongott már az orvosnövendékektől, akik a bonctani 
előadásra gyülekeztek. A látogató -  magas, jól öltözött, sápadt ember -  belépett. Mélyen 
meghajtotta magát és az izgatottságtól csaknem hadarva beszédbe fogott. Angolosan simára 
borotvált arcáról, azt hitte volna bárki, hogy nem magyar emberé. Erősen rövidlátó, zöld szemei 
előtt fekete keretű csíptetőt viselt. -  Tiszta j ó  kiejtéssel beszélt. -  Bocsánatot kérek, méltóságos 
uram, hogy háborgatom, de a dolog annyira sürgős és fontos, legalább nekem. -  Nevem Gyetvás 
Pál, mérnök vagyok és tegnapelőtt érkeztem haza Amerikából. Hazajöttem, mert egy üzletemen 
sikerült annyit nyernem, hogy hazautazhassam, itthon a pénzemmel kezdhessek valamit s el
szegényedett szüléimét és testvéreimet fölsegitsem. Ezeket szükséges volt elmondanom, hogy 
megértse a méltóságos úr, hogy mit akarok és miért történhetett az, hogy most itt vagyok. 
Tudniillik, amikor hazajöttem s leszálltam a vonatról a nyugati pályaudvaron, sok nagy tervvel, 
az édesanyám azzal fogadott, hogy apám meghalt. Anyám levelét, mely a halálozásáról értesít, 
az elutazásom után való napon kaptam volna meg, ha már nem lettem volna tengeren. Szóval, 
megtudtam, hogy az apám meghalt, még pedig a klinikán. Anyám, aki nagy nyomorúságban 
volt akkor is, mikor hazajöttem, nem bírta eltemettetni, mert nem tudott még kölcsönt se kapni. 
Mitévő lehetett? -  otthagyta az apám holttestét. A szolgák azzal is bíztatták, hogy a klinika 
szentelt földbe temeti el majd, ha a hullát megvizsgálták. Ezen azután meg is nyugodott; hiszen 
elég gondja volt azzal, hogy élő gyerekeinek adjon ennivalót, nemhogy a halottakra gondol
hatott volna. ” [Kiemelés -  O. EJ
Az Apa és fiú  című változatban ez a részlet már így hangzik:
„Az igazgató kiüzent, hogy csak pár percig fogadhat/a, mert előadást kell tartania. Tényleg, a 
tanterem zsongott már az orvosnövendékektől. A látogató magas, jól öltözött, sápadt ember, 
belépett, mélyen meghajtotta magát, és az izgatottságtól csaknem hadarva, beszédbe fogott. 
Simára borotvált arcáról azt hihette volna az ember, hogy nem is magyar,pedig tiszta kiejtéssel
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leteket is, melyek ezáltal tömörebbekké, finomabbakká válnak8, jól érzékel
tetve „a főszereplőben dúló érzelmi, indulati drámát”9, mely tetőpontját a fiú 
apjával való „találkozásakor” éri el.10

A szereplő a csontvázat „egy ideig csodálkozva” nézi, „azután gyámolta
lanul”, mire az asszisztens „dicsérni” kezdi. Erre lehorgasztja a fejét, lóbálni 
kezdi „a csontváz lábát”, majd a szemüregbe néz sokáig, és rágni kezdi az 
ajkát. A szeme könnyezik, azt hiszi, „mondania kell valamit, [...] hogy azt a 
különös kevert gondolat- és érzelemvihart, melyet a lelkében készülődni ér
zett, ki kell engednie”.11 De a krízis ekkor észrevétlen katarzisba csap át: „a 
vihar, mielőtt jött volna, elsimult a tiszta, fehér porcelánoktól csillogó bonc
teremben; a bánat, a halál fájdalma elillant, és fölolvadt a nagy ablakok vilá
gosságában”.12 A fiú apjához való viszonyulása megváltozik: szégyellni kezdi, 
s lesütött szemmel, magához szorítva a csontvázat, botorkál ki a klinikáról.

beszélt. Erősen rövidlátó szemei előtt fekete keretű csíptetőt viselt. -  Bocsánatot kérek, mél- 
tóságos uram, hogy háborgatom, de a dolog annyira sürgős, legalábbis nekem. A nevem Gyetvás 
Pál, mérnök vagyok, és tegnap érkeztem Amerikából. Mikor leszálltam a vonatról, az édesanyám 
azzal fogadott, hogy az apám már nem él A halálát jelentő levelet azon a napon kellett volna 
megkapnom, amikor hajóra szálltam, hogy hazajöjjek... Szóval megtudtam, hogy az apám 
kétségtelenül meghalt, mégpedig a klinikán. Az anyám, aki nagy nyomorban élt, mikor hazajöttem, 
nem tudta eltemettetni. Szóval otthagyta az apám hulláját, mert azzal bíztatták, hogy a klinika 
eltemeti.” [Kiemelés -  O. E.]

8 Az első változatban pl. a szereplő tegnapelőtt érkezett haza, a másodikban tegnap. Ezt az elemet 
feltételezhetően azért dolgozta át az író, mert ezáltal is érzékeltetni tudta, hogy a fiúnak apjával 
való találkozása számára fontos és sürgető. Vagy: első esetben 15, másodikban 35 koronába 
kerül a „hulla kifőzése és a csontváz összeállítása”. Ugyanilyen javításokat végzett a köszönés 
illemszabályai terén, a megszólításoknál is stb., amiknek újításai valószínűleg az idő múlásával 
köthetők össze. Az eredeti változat és az újraközlés alatt eltelt 3 év alatt ezek a tényezők ugyanis 
megváltozhattak.

9 DOBOS, i. m., 66.
10 „A főhős drámája nem a halált közönyösen kezelő intézmény és az ember legszemélyesebb 

érzelmi, erkölcsi érdekeltségének összeütközésében rejlik, hanem az élet és az idő meg- 
fordíthatatlanságában. A találkozás pillanatában a fiú a koponya szemüregébe néz és sírva 
fakad. Ez az egymásra tekintés az apa életében valószínűleg nem történt meg, vagy ha mégis, 
akkor sorsdöntő volt. Tehát erős bűntudatot vált ki, vagy kegyetlen veszteségtudatot. Az előbbi 
a helyrehozhatatlanság szégyene, az utóbbi pedig a megismételhetetlenség fájdalma miatt köl
csönöz egzisztenciális mélységet a találkozásnak.” Uo. 67.

11 A csontvázzal való találkozás s a szereplő ezt követő érzelmi válsága mindkét változatban a 
szöveg terjedelméhez képest bő megfogalmazásban nyer ábrázolást. A Találkozás című no
vella hatása azonban veszít ezzel a kiterjesztéssel, és ezt az író is megérezte. Az átdolgozásnál 
ezért a szövegrészt átfogalmazta, a nem kívánt elemeket pedig eltávolította. A redukció folytán 
megváltoztatta az írásjelek egy részét is, a korábbi szöveg folyamatos közlését néhol megszakító 
pontokkal váltotta fel, így téve nyomatékosabbá a szöveg állításait.

12 Ez a mondat az eredeti szövegből hiányzik.
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„Az elbeszélés végére fénylik fel e furcsa ragaszkodás mélyebb értelme. 
A csontváz sorsmetaforává válik. A fiú saját múltját és jövőjét öleli magához 
benne.”13

A szerzői szándék tehát nem változik: mindkét „történet groteszk hang
vételű parafrázisa a bibliai tékozló fiú hazatérésének”.14 Mégis, az Apa és fiú  
címűt életszerűbbé, megrázóbbá teszi Csáth a tömörítés eszközével. Szöveg
dinamikája most már remekül árasztja a riasztóan torz és komikus elemeket, 
melyeknek az alkotás „abszurddal kacérkodó groteszk”13 hatását köszönheti. 
„Olyan intenzív művilágot hoz [itt] létre, melyben az elbeszélés minden nyel
vi eleme -  a szintagmától a szövegig -  a groteszk jelentésalkotást szolgálja. 
Modern prózai törekvéseket előlegezve fabula és szüzsé teljes összhangját 
valósítja meg.”16

Éppen ezért különös, hogy az írónak évekkel később hiányérzete támadt 
e remekművel szemben. A novellának ugyanis még egy harmadik variációja 
is keletkezett (Találkozás, Pesti Napló, 1913. ápr. 19., 1-2.). Ez viszont már 
meg sem közelíti az első két szöveg minőségét. Bár a történet megegyezik az 
előzőkkel, azonban a narráció most feltűnően hosszú, tele felesleges bővítés
sel, amelyek rontják a mű befogadóra tett (korábbi) hatását.

A kérdés immár az, melyik változatot tekintsük főszövegnek? A nagyobb 
jelentőségűt és elismertet, amelyet a szerző maga válogatott be kötetébe {Apa 
és fiú)11, vagy az utolsót, melyet még életében közrebocsátott.

Az Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata szerint az 1913-ban 
megjelent Találkozást kellene véglegesnek tekintenünk, hacsak be nem bizo
nyosodik, hogy a szerző külső vagy benső kényszernél fogva tért el korábbi 
szövegétől.18 Feltételezhető azonban, hogy sok más novellához hasonlóan az

13 DOBOS, i. m., 66. Ez a befejezés mindkét változatban megegyezik. Az apa és fiú közti azono
sulás mégis a második szövegben intenzívebb, aminek az az oka, hogy az eredeti novellában a 
főszereplő apjától különböző vonása említtetik („...az én apám pedig magas, erős ember volt, 
még magasabb valamivel, mint én.”), az utóbbiban viszont a hasonlóságot emeli ki az Író 
(„.. .az én apámnak pedig hatalmas csontjai voltak, s olyan magas volt, mint én...”). [Kiemelés 
-O.E.]

14 DOBOS,«. m„ 66.
13 VAJDA Gábor 1987. Kétarcú vitaiizmus: A Csáth-novellák egyik lehetséges tipológiai vázlata. 

In: Emlékkönyv Csáth Géza születésnapjának századik évfordulójára. Szerk. DÉR Zoltán. 
Szabadka, Üzenet, 1-3:99.

16 DOBOS, i. m„ 66.
17 CSÁTH Géza 1909. Az albiróék és egyéb elbeszélések. Budapest, Engel S. Zsigmond Nyomda, 

3-11.
18 „Az utolsó föváltozat a végleges változat. [...] Alapszövegül általában az utolsó kéz (ultima 

manus) elve alapján a szerző életében megjelent utolsó, a szerzőtől gondozott vagy jóváhagyott 
közlés, vagy a legkésőbbi eredeti (autográf) kézirat (gépirat, nyomdai levonat) szolgál. Ezt az
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átdolgozás itt is a szerző öncenzúrájának lett az eredménye. Ez nyilvánul meg 
abban, hogy az író (ezen) alkotását (is) az idő folyamán fokozatosan javítgat
ta.19 így tehát az Apa és fiú  című változat lesz az, melyet főszövegnek kell 
elismernünk.

Egy másik elbeszélésnek, az Egy budapesti kutya emlékei című novellá
nak szintén több változata maradt fenn. Az alkotás két verziója autográf for
mában található meg az OSzK által őrzött Csáth Géza hagyaték-töredéké
ben.20 Kiadásukra -  tudomásom szerint -  eddig nem került sor. Keletkezési 
idejük szintén tisztázatlan. Egyetlen biztos kiindulópontunk van: az én-elbe
szélő vidékről Budapestre való felkerülése és az orvosi egyetem említése 
(Egy budapesti kutya emlékiratai), valamint az ott szerzett élmények friss és 
aprólékos rögzítése {Egy budapesti kutya emlékei). Feltehető hát, hogy az első 
novella valamikor Csáth orvosi tanulmányai alatt, esetleg röviddel annak 
befejezése után keletkezhetett (1904-1910 k.), a későbbi változat pedig vala
mikor a diploma megszerzése után készülhetett el (1909-1918 k.). Megerősí
teni ezt az elképzelést azonban csak az író naplófeljegyzései tudnák, ha 
ugyan léteznek/előkerülnek valaha olyanok, melyek e műveket megemlítik.

Az első változat, az emlékirat és novella határán álló alkotás egy kutya 
hányatatott sorsát követi nyomon születése pillanatától (1904 áprilisától) ad
dig a pontig, ahol új, szerető gazdájához elkerül. Az előadott történet így 
körülbelül % évet dolgozhat fel, mely a tél beköszöntével ér véget. Ekkor a 
visszaemlékezés megszakad.21 A homodiegetikus elbeszélő története -  az 
olvasó várakozása dacára -  homályban marad. A jövőre vonatkozóan csupán 
annyit tudunk meg, hogy „rossz napok” köszöntenek be; nem lesz munka.22

elvet azonban nem szabad mereven, kellő mérlegelés nélkül alkalmazni; bizonyos esetekben el 
lehet, sőt el kell tőle térni. így például, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szerző 
életében megjelent szöveg csak a cenzúra beavatkozása vagy a politikai viszonyokkal számoló 
öncenzúra miatt tér el a szerző korábbi szövegétől, akkor a korábbit fogadjuk el alapszövegnek. 
Viszont a kényszer nélkül, akár más tanácsára is, de a szerző beleegyezésével történt változta
tást tiszteletben kell tartanunk.” PÉTER László: Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabály
zata. In: Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk. HARGITTAY Emil. Budapest, 
Universitas Kiadó, 1997. 78.

19 Ilyen befolyásról már DÉR Zoltán (Pillantás Csáth Géza műhelyébe. Híd, 1976/5. 670-673.) és 
SZAJBÉLY Mihály (Csáth Géza. z. m., 128-129.) is említést tett más elbeszélések kapcsán.

20 OSzK Kézirattár, Fond 457/11. A kéziratok tinta- és ceruzaírású fogalmazványok, sima papírra 
írva. A mondatok sok helyen ki vannak húzva, át vannak dolgozva.

21 Ennek több oka lehet: vagy elérkezett a szerző saját jelenéhez, vagy pedig nem is állt szán
dékában befejezni a müvet.

22 Magyarország statisztikai adataiból tudjuk, hogy a történet idején (1904-1910 körül) emelkedett 
a munkanélküliek száma, részben a gyáripar fejlődésének köszönhetően, a mezőgazdasági
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Ám mintha csak a narrátor az emlékelbeszélésben pótolni akarná a füg
gőben maradó történet nyújtotta hiányérzetet, az emlékező folyamat során 
vissza-visszaugrik a korábbi (önéletrajzi elbeszélésben felvázolt) állapot 
(munkanélküliség, szegénység) következményeinek megjelenítésére. A hang
súlyt azonban már azoknak az emlékeknek az elbeszélésére helyezi, amelyek 
a korábbiból „kimaradtak”.23 Így szerzünk tudomást az állatkínzásokról az 
anatómiai és bonctani intézetben, ahová (a kutya) került, és amelynek ő is 
áldozatává válik.

A novellákban megjelenő paradoxon, ti. hogy olyan valakinek az emléke
it olvassuk, aki nem képes azok kinyilvánítására, már a címben artikulálódik. 
Az olvasó a műfaji megjelölések miatt ugyan továbbra is hiheti, hogy a sze
replő által megélt történetek egyes elemei a szerző életéhez fűződnek, az így 
megteremtett műveket azonban már nem tudja maradéktalanul valószerűnek 
tekinteni.

Ahhoz ugyanis, hogy egy szöveget önéletírásként fogadjunk el, elsősor
ban arra van szükség, hogy a megnyilatkozás (<énonciation) szintjén ,tfelvál
lalt azonosság”24 legyen. Itt azonban nem erről, hanem „a fiktív jelleg tanú- 
sításáról”25 beszélhetünk. A szerző a hasonlóságok sokasága ellenére is ta
gadja figurájával való azonosságát.

Ennek ellenére joggal feltételezhetjük, hogy Csáth saját élményeit is be
építette fikciós történeteibe. Az az egzisztenciális félelem, ami a szereplőn a 
kivilágított terem látványakor úrrá lesz, az állatokon végzett kísérletek kivál
totta rettenet-élmény mély átélése, rendkívül precíz megörökítése stb., erre 
enged következtetni. Különösen érdekes a főszereplő tájékozottsága és

gépek elteijedése miatt, különösen a téli hónapokban (KOVÁCS Gábor 1917. A kálvinista Róma: 
Szociográfiai vázlat. Budapest, Politzer Zsigmond Kiadó, 471-474.). Az emlékirat-elbeszélés 
tehát úgy tűnik, hiteles társadalmi kdrnyezetben zajlik.

23 Az „emlékiratban” csak egyetlen mondat utal az orvosi tanulmányokra: „Később, amikor az 
egyetemre kerültem, ott meg azt láttam, hogy ott is a tanár a legerősebb, legkövérebb, a tanár
segédek elmaradnak mellette, a gyakornok pedig vékony és gőrhes.” Az emlékelbeszélésben 
viszont már az öntudatra ébredés korszakának (az orvosi egyetemre kerülés másfél éve) 
élményeiről való beszámoló áll a narráció középpontjában. Különbség mutatkozik a két szöveg 
fogalmazásmódjában (a korábbi változat stílusa még nem olyan kifinomult, mint az utóbbié), 
terjedelmében (a befejezetlenül maradt alkotás a későbbinek csak a negyedét teszi ki) és tech
nikai fejlettségében is. Mindez arra enged következtetni, hogy az Egy budapesti kutya emlékei 
cimfl novella a későbbi változat.

24 LEJEUNE, Philippe 2003. önéletírás, élettörténet, napló: Válogatott tanulmányok. Szerk. Z. 
VARGA Zoltán. Budapest, L’Harmattan, 27.

25 Uo. 29.
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tudásvágya, amibe a szenvedések közepette kapaszkodik, és ami boldogsággal 
tölti őt el.26

A szövegek soraiból tehát kicsendül „írójának szándéka, hogy írásban 
emlékezzen, emlékeztessen, megismertesse és megértesse másokkal azokat 
az átélt eseményeket, amelyeknek valamiként tanúja volt”.27 Illetékességéről 
azonban már lemond, és egy fiktív személyt használ eszközül egykori 
konfliktusai tolmácsolásához.28

Ez a „szócső” az ál-önéletrajzi elbeszélésben többnyire a külvilág felé 
irányítja figyelmét, saját fejlődéstörténetét pedig a történelmi korszak visz- 
szaadásával tükrözteti. Személyiségének formálódásáról és tudatfolyamata
inak alakulásáról inkább a második változatban közvetít. Eközben nem tö
rekszik a teljesség illúzióját kelteni, nem teremt meg folytonosságot. Vissza
emlékezései jelenét minduntalan megszakítja előre- és visszautalásaival, 
múltjához való visszarévedéseivel.29

Ezek az előre- és visszautaló elemek azok30, amelyek megszüntetik múlt
beli megtestesülésével való azonosságát, és távolságot létesítenek az elbeszélő

26 „Életrajzi kutatásokkal könnyedén gyűjthetünk egyéb információkat és meghatározhatjuk az 
elbeszélés[ek] hitelességének mértékét.” (Uo. 38.) Azonban nem szabad elfelejtenünk, „hogy 
különbség van az életrajzi jellegű személyes nyilatkozat és ugyanennek a motívumnak a 
műalkotásban való felhasználása között. A műalkotás egészen más szintű egység, s a valóság
gal is egészen más viszonyban áll, mint a memoárkötet, a napló vagy a levél. [...] Még ha egy 
mű tartalmaz is olyan elemeket, melyeknek biográfiai jellege bizonyítható, ezek az elemek úgy 
átrendeződnek és átalakulnak, hogy elvesztik minden sajátszerűen személyes jelentésüket, és 
egyszerűen úgy szerepelnek, mint konkrét emberi anyag, mint a mű szerves elemei. [...] Még 
ha szoros is a viszony a műalkotás és a szerző élete között, ezt sohasem szabad úgy magyaráz
ni, mintha azt jelentené, hogy a mű csupán az élet másolata. [...] a műalkotás nem életrajzi 
dokumentum.” WELLEK René-WARREN, Austin 2006. Az irodalom elmélete. Budapest, 
Osiris Kiadó, 77-79.

27 KÓNYA Anikó: Személyes múlt és történelem: memoárok. Elérhetősége: http://www.emleke- 
zem.hu/text/Sze-melyesmultestortenelem.html [online: 2013. 02. 13.].

28 „Az olvasót kétségtelenül elbűvöli a »tanú«- mint fiktív megnyilatkozás-alany [instance] és 
önéletrajzi kapocs -  megnyilatkozásával felkínált kettős olvasat. Az önéletrajzi fikció klasszi
kus eljárása ez: egyszerre sugalmazunk azonosságot és borítjuk rá a kétség fátylát.” LEJEUNE, 
i. m., 124-125.

29 A narrátor többnyire asszociációk segítségével tárja fel korábbi életútja fontosnak vélt moz
zanatait.

30 A bevezető előreutalást Philippe Lejeune önéletrajzi szerződésnek nevezi. A két változat azon 
szakaszai tekinthetők ennek, amelyekben a narrátor arról tudósít, hogy „saját életéről szólva 
hiteles tényeket fog elmondani”. Ez az előreutalás-fajta céloz a novella befejezésére is. Az 
olvasó, mikor „a fejlődés kezdeti szakaszáról olvas, nagyjából tudja már mi a végeredménye 
ennek a fejlődésnek, más szóval, a történet lekerekítettsége nagyrészt már a bevezetésben 
adott”. Ez arra készteti az olvasót, „hogy figyelmét ne a befejezésre, hanem elsősorban magára 
a fejlődési folyamatra irányítsa”.

http://www.emleke-
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és tapasztaló én között.31 Rámutatnak az átélő én illúzióinak szertefoszlá- 
sára32, segítséget nyújtanak az olvasónak (a későbbi változatban) ahhoz, hogy 
eligazodjon az idősíkok váltakozása, összeolvadása ellenére is a múlt és jelen 
történései között.

Az elbeszélő élete részvevőinek lelki folyamatait nem közvetíti, csak sza
vaikat és cselekedeteiket idézi.33 Retrospektív technikája mintája az emléke
ző folyamat szakadozott struktúrájának.

Ha az író a maga nevében beszélte volna el történeteit, minden bizonnyal 
nem tudott volna olyan kiszolgáltatott állapotot teremteni, mint amilyet a 
kutya szerepében ezekben a novellákban valóra váltott.
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SUDBINA I SEĆANJE
Géza Čat: Otac i sin, Uspomene jednog budimpeštanskog psa

Iz monografije Mihalja Sajbelija posvećene Čatu znamo da poneke pripo- 
vetke ovog pisca postoje u više tekstualnih varijanti. Upoređivanje varijana
ta ovih dela jeste važan zadatak, pošto upravo umetničke prerade bacaju 
najviše svetla na tehnike formiranja dela kod jednog pisca. Ova studija zato 
obrađuje tekstualne varijante dvaju dela, te uz njihovu pomoć ukazuje na 
karakteristične tehnike koje ovaj pisac koristi pri formiranju svojih dela.

Ključne reči: sažimanje, groteska, tekstualna varijanta, pripovetka, uspo
mena, autobiografsko delo

Estera ONDREJČAKOVA

DESTINY AND REMEMBRANCE
Father and Son, Reminiscences o f a Budapestian Dog by Geza Csath

It is known from Mihály Szajbely’s Csath monograph, that some of the 
writer’s short stories have more than one textual variants. It is a very impor
tant to compare these textual variants, because these alterings show the wri
ter’s forming techniques. The essay examines the textual variants of the two 
literary works, and with the help of these variant refers to the author’s repre
sentative forming techniques.

Keywords: compression, grotesk, textual variant, memoir narrative, bio
graphy
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FÜGGELÉK

A kézirat szövege1 
Csáth Géza: Egy budapesti kutya emlékiratai

I.

Újpesten születtem 1904. április 21-én. Anyám tulajdonosa egy fűszeres 
volt. Az az ember, a bolti szolgát, János nevűt, még a születésem napján 
bízta meg, hogy engem és négy testvéremet a Dunába dobjon. János teljesí
tette a parancsot azzal a módosítással, hogy engem megtartott és hazavitt a 
gyerekeinek, ők, név szerint Miklós, Jani és Ilonka neveltek fel engem, még 
pedig igen gondosan. Sok cukros tejet kaptam, -  a reggelijük felét adták 
nekem -  emlékszem, az első napokban semmise ízlett.

-  Nyiszlett kis kutya ez! -  mondta rám a János felesége, egy kövér és 
ostoba arcú asszony -  nem hiszem, hogy megmaradjon.

Mégis megmaradtam. Az anyám t. i. néhány nap múlva rám akadt Jáno- 
séknál, beugrott a kerítésen az udvarra, erre szaglászott, farkcsóválva körül
ugatott és megszoptatott. Ettől kezdve minden nap eljött egyszer-kétszer 
szoptatni, aminek nemcsak én, hanem János gyerekei is nagyon örültek. 
Valóságos riadallal fogadták mindig az anyámat. János, hatalmas izmos ember 
volt, s a legnehezebb ládákat könnyű szerrel szedte le a társzekerekről -  de 
emellett mélyen érző szív rejlett a keblében. Egy ilyen alkalommal könnyekre 
fakadt a meghatottságtól.

-  Istenem! mondta, az anyai szeretet! Némelyik asszonyban nincs annyi, 
mint ebben a kutyában.

Kár volt neki ezt mondani, mert a felesége magára vette a mondást. T. i. 
rossz szokása volt ennek a nőnek, hogy a gyerekeit minden csekélységért 
kékre-zöldre verte, amiért a férje nem egyszer szót emelt.

János felesége tehát nem hagyta annyiban a megjegyzést. Gazembernek 
és naplopónak címezte a férjét és kikérte magának a célozgatásokat.

János nem sokat vitatkozott, elment hazulról, az asszony pedig újra sorra 
végigverte a gyerekeket. Egymás után vastag lábszárai közé kapta a fejüket 
és hatalmasokat sózott rájuk. Utálatos látvány volt. Ekkor először ébredt fel 
bennem az utálat és megvetés az emberi nem iránt.

1 A novella szövegváltozatain tett javításaim ezért csak egyes szavakra, ékezetre, írásjelre vonat
koznak, a folyékony olvashatóság érdekében. A kéziratok az Országos Széchényi Kónyvtár 
Kézirattárában találhatók az alábbi jegyzéken: Fond 457 Csáth Géza, 457/11 Egy budapesti 
kutya emlékei (két változat).
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II.

János megjegyzésének az anyai szeretetre vonatkozólag további következ
ményei voltak. A kövér asszony ettől kezdve nem szenvedhetett engem. Min
dig útjában voltam. Minél jobban becéztek engem a gyerekek, annál jobban 
szidott. Egy alkalommal a konyha küszöbén botorkáUam azzal az ügyetlen 
nehézkességgel, amely pár-hetes koromban természetes és törvényszerű volt. 
A rút teremtés ki akart menni az ajtón, de útjába voltam, hát messze elrúgott. 
A gyerekek sírva fakadtak, fölszedtek, melengettek és az ágyukba magukkal 
vittek aludni. Hiába, nem szüntethették meg fájdalmaimat. Egész éjszaka 
nyöszörögnöm kellett kínjaim miatt.

Hozzá még az anyámat se láthattam többé. Valahányszor csak farkcsóválva 
megjelent a konyha ajtóban szép fehér és fürge alakja, a vastag nő elzavarta.

-  Majd mész! -  kiáltással seprűt ragadott vagy fenyegető mozdulatot tett. 
Hiába csóválta anyám barátságosan a farkát az udvar közepén várakozva, 
hiába figyelt, nézett és kémlelt a konyha irányában azzal a kedves remény
kedéssel, amelyet nálunk, kutyáknál annyiszor figyeltem meg később, amely 
nem akarja, és nem tudja megérteni az emberi rosszaságot, s erőszak erejével 
csak tréfának vagy szeszélynek minősíti. Sajnos később tapasztaltam, hogy 
a gonoszság, az elvetemültség és a rosszívűség a szabály, és ennek ellenkezője 
a ritka kivétel, és pedig nemcsak az embereknél, hanem még az állatoknál is.

Egy szép májusi vasárnap délután látogatók jöttek Jánosékhoz. A sógora 
Jóska, egy budapesti kőműves, a feleségével. Az asszony, egy szép hangú és 
igen formás, barnahajú teremtés barátságosan megsimogatott:

-  Ejnye de szép kis kutya, adjátok ezt nekünk, szólt a vastag nőhöz, aki 
mind megmondtam unokatestvére volt neki. Az ura, Jóska is odajött ő is 
dicsért, játszott velem, az ujját a számba dugta, csiklandozott, és mikor na
gyokat vakkantottam, jóízűt nevetett. O is kérni kezdte Jánost. Az apa egy 
ideig habozott, de azután ráhatározta magát hát.

-  Nem bánom vigyétek, de akkor menjetek vele, míg a gyerekek haza nem 
jönnek, mert olyan sírást csapnak itt, hogy visszaadod nekik!

Csakugyan nemsokára felkészülődtek Jóskáék. Az asszony a karjára vett, 
a melléhez szorított és elindultunk Pest felé. Most ültem először villamos 
kocsin. Késő alkonyat volt mire Budapestre értünk. Már messziről megütötte 
az orromat az embertömegek nehéz szaga. A fülembe idegen hangok, napzúgás, 
csengetések, kiáltások zsibongtak, forogtak. A szemem előtt utcai lámpák 
százai ragyogtak és inogtak, cikázva, kialudva és újra felgyulladva.

Otthon a házaspár hamar vacsorához látott. A csontokból ítélve csirkét 
ettek. Én vígan ropogtattam a csontokat, mert már négy hetes elmúltam és a
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fogaimnak már szépen hasznát vehettem. Visszagondoltam János gyerekeire, 
akik annyira szerettek és egy pillanatra nagyon elszomorodtam. De azután az 
anyjuk jutott eszembe és örültem neki, hogy elkerültem onnan. Úgy éreztem, 
hogy valami új, jobb korszakába jutottam az életemnek és megelégedéssel 
hallgattam, amint Jóska felesége jóizűket kacagott, magához hivott, az ölébe 
vett és simogatott, míg csak a férje rá nem szólt.

-  Tedd le már azt a kutyát, ideje hogy aludni menjünk.
Az ágy alatt aludtam. A szoba nem volt szép, de nem volt benne semmi 

bántó, lehangoló vagy félelmes sem. Néhány felriadást leszámítva nyugodtan 
aludtam reggelig.

III.

Ebben az időben igen gyorsan növekedtem. Szinte napról-napra nagyobb 
és fejlettebb lettem, örültem ennek, mert az életből már tapasztaltam annyit, 
hogy ott majd mindig az erős az úr. Például abban a házban, ahol Jóska 
dolgozott, a pallér volt a legerősebb, legvállasabb ember, ő is parancsolt 
valamennyi munkásnak. Később, amikor az egyetemre kerültem, ott meg azt 
láttam, hogy ott is a tanár a legerősebb, legkövérebb, a tanársegédek elma
radnak mellette, a gyakornok pedig vékony és görhes. Sokszor voltam azon 
a ponton, hogy ezt a nézetemet megváltoztassam, később azonban mindig 
rájöttem, hogy olyan szabály az, amelyet a kivételek csak megerősítenek.

Két-három hét alatt nagy, fürge és ügyes lettem. Ettől kezdve Jóska min
dig magával vitt az építkezéshez, ahol dolgozott. Kora reggel mentünk és este 
hatkor indultunk haza. Mialatt ő dolgozott, én rendesen a földszinten vagy a 
közeli utcákon kóboroltam. De ebéd időben és este is a harangozásnál sietve 
mellette termettem, hogy mulattassam, illetőleg hazakisérjem. Játszott velem, 
beszélt hozzám, még enni is adott, de én nem ettem meg a szalonnáját vagy 
tepertőjét, legfeljebb a felvágott héját, mert kószálásaim közben rendesen jól 
laktam. Ha azonban éhes maradtam is, mert történetesen nem akadt semmi 
zsákmány, akkor is megmaradtam az elv mellett, mert nem tartottam tisztességes 
dolognak, hogy a gazdám jószívűségét kihasználva, elegyem előle az ételt.

Az asszony vasalni járt házakhoz, de nem mindig akadt dolga. Átlag he
tenként -  két-három napon keresett. Egyébként otthon volt. Ilyenkor vacsorá
zott, főzött. Ha vasalásból jött, rendesen hozott egy kis csomagot, amit ebéd
nél a szakácsné félretett neki, ezt megosztotta Jóskával. Meg kell adni, igen 
finom házai voltak. Előfordult, hogy fácánpecsenye vagy őzgerinc került ki 
a papirosok közül. Ilyenkor sóhajtozott, hogy jó  lenne mindennap ilyet enni, 
de Jóska azzal hallgattatta el, hogy a marhapaprikás, amit ő főz, sokkal jobb.
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Pedig nem lehetett valami elégedett a sorsával Sokszor; amikor a bérét meg
kapta Szombat esténként, nagyokat sóhajtott és káromkodott, Aogy milyen kevés.

y4z asszony néha magával vitt engem egyes házakhoz, ahol régebbi isme
retsége volt. Itt szívesen fogadtak. Egy öreg sovány szakácsnéra emlékszem, 
akinek nagyon megtetszettem. £z egész nap kérte az asszonyt, hogy adjon 
oda neki, estefelé már egy gyűrűt kínált értem, de Jóskáné azt mondta, hogy 
az ura megtiltotta neki, hogy elajándékozzon, vagy eladjon. így hát semmi 
se lett az alkuból. Ha ott maradtam volna, bizonyosan egész másképp alakul 
az életem. Talán grófkisasszonyok mellé kerültem volna selyem párnák és 
drága szőnyegek közzé. Talán díszes szíjjon vezetgettek volna, mint azokat az 
utálatos mopszlikat, akiket a szobalányok este kapuzárás előtt sétálni visznek 
az Andrássy úton.

Ha az asszony otthon maradt, eleinte különösen, míg kicsiny voltam, min
dig otthon tartott. Ilyenkor kitakarított, vizet melegített, mosott vagy más 
házi munkát végzett. Délfelé megmosdott, megfésülködött, vállára vette 
a kendőjét és sétálni mentünk. Közben betértünk a henteshez vagy 
gyümölcskereskedőhöz ennivalóért. Igen szerette a virslit, azt főzte meg 
magának ebédre. Nem egyszer vásárolt nyalánkságokat. Például nápolyi 
szeletet, amelynek darabja 2 fillér. Nagyon szeretett beszélgetni. Az udvaron 
vagy az utcán órák hosszáig elálldogált ismerős asszonyokkal. Apró-cseprő 
dolgokról beszéltek vagy a friss újságot olvasták fel egymásnak és megvitat
ták a híreket. Különösen a gyilkosságok és öngyilkosságok közül alakultak 
ki hosszú megbeszélések. Ebéd után, ha az asszony egyedül üldögélt vagy 
varrt, gyakran bekopogott az ablakon egy vasesztergályos, aki az udvarban 
[...] járt, de igen csinos [..] arcú szőke ember volt. Jóskáné ilyenkor kinyitotta 
az ablakot és beszélgetett az esztergályossal. A férfi igen dicsérő, kellemes 
dolgokat mondott neki, ami az asszonynak szemmel láthatólag jól esett, de 
amikor az esztergályos arra kérte őt, hogy eressze őt be a szobába, ezt sohase 
teljesítette. Pedig ezzel minden alkalommal előállt az esztergályos.

Akkor még nem sejtettem, hogy e kérésnek mi volt az értelme és célja.

IV

Telt-múlt az idő. Elmúlt a nyár, elmúlt az ősz. Beköszöntött a tél. „Kutya 
hideg van!” -  mondták az emberek az utcán. Én nem tudtam magamnak 
megmagyarázni, hogy miért emlegetnek minket ilyenkor. Egyszer János egyik 
gyereke megbetegedett, Jóska hozta a hírt, aki aznap találkozott Jánossal. 
Jóska azt mondta, hogy a beteg, „kutyául van”. Harmadnap jött a levél, hogy 
meghalt. Tehát a mondás azt jelentette, hogy rosszul. Rosszul -  kutyául,
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érthetetlen! Sokat gondolkoztam ezen, de még ma se tudom kisütni, mi vitte 
rá az embereket, hogy az ilyenféle kifejezéseket megcsinálják.

Jóskáéknál rossz napok köszöntöttek be. Nem volt munka.

CSÁTH GÉZA: EGY BUDAPESTI KUTYA EMLÉKEI

Életemnek arra a másfél esztendejére, míg az Egyetemen működtem, mindig 
szívesen emlékszem .

-  Nem nagy lelkesedéssel mentem oda. A fővárosban bár, de mindig 
egyszerű parasztkutya voltam, még adót se fizettek utánam. Nem lehet cso
dálni, hogy halvány fogalmaim se voltak a tudományról. Akkor kétségbe 
voltam esve, azt hittem, hogy a borzalmas kínos halál következik reám, a 
jövőmet a legsötétebb színben láttam. Az Egyetemről t. i. roppant kedvezőtlen 
információim voltak.

Gazdámnak, a kőművesnek sógorától egy ízben megvettek egy kutyát hat
van fillérért. Ezt a szerencsétlen társamat akkor elkísértem egészen az üllői 
úti Kórbonctani intézetig, ahová az egyetemi szolga vitte. A pince kicsiny, 
bedrótozott ablakaiból kutyák hangja hallatszott fel. Nem ugatás volt 
ez, hanem nyöszörgés és vonítás. A hangról megismertem, hogy a pincében 
megkínzott, szenvedő kutyák tartózkodnak. Ekkor tudtam meg, hogy a kutyák 
számára a tudományos pálya is nyitva áll. Mondanom se kell, hogy nem 
rajongtam a gondolatért, hogy valaha én is tudományos pályára lépjek. -  Az 
eféle dekórumot nekünk mindig drágán kell megfizetni. Az Orfeumban 
például fellépett egy Rolf nevű angol kutya, aki a legcsodálatosabb dolgokat 
csinálta és egy tanár nyilatkozata szerint -  ami a plakátokon Rolf arcképe 
alatt közölve volt — értelem dolgában egy 10 éves gyermekkel bátran felve
hette a versenyt. El lehet képzelni, hogy ez a Rolf micsoda ütlegeket és 
korbácsolásokat kaphatott, míg ide jutott.

Szóval mégis a tudományos pályára kerültem. Itt gazdám, Jóska kőműves, 
akinek egy Mihály nevű egyetemi szolga a földije volt, eladott ennek a 
szolgának egy Korona hetven fillérért. A pénz -  jó l tudtam ezt, pálinkára 
kellett - s  a pálinka pedig olyan valami, amit úgy látszik, az embereknél egy 
kutya semmiképp se pótolhat. Nem is igyekeztem. Nem szedtem elő a jó l 
bevált fogásaimat, amikkel sok embert annyiszor sikerült megnevettetnem: 
az udvaron való körbe-körbe loholást, a fűben való hempergést, hirtelen való 
felugrást, farkcsóválást és vakkantást, majd újból való körbe jutást -  láttam, 
hogy mindez hasztalan: Jóskának, gazdámnak kellett a pénz, szerette a 
pálinkát, nem volt pénze. A helyében talán én se cselekedtem volna máskép.
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Ha végiggondolom a dolgokat, egy szegény ember életében igazán alig 
van valami, ami örömet okoz. Jóska például reggel fél hatkor kelt. A szobájuk 
télen olyan hideg volt, hogy igazán nem embernek való.

A felesége soká rázta. Jóska -  láttam rajta, szeretett volna aludni. Késő 
délig, estig, másnap reggelig, vagy akár négy napig is el tudott volna aludni 
ez az ember. Azt hiszem, soha életében nem pihente ki magát tisztességesen. 
Ilyenkor egy korty pálinka állította talpra, megmosdott, felöltözött, elment. 
Valahol a Nyugati pályaudvarnál dolgozott. Vele mentem. Egy óráig tartott, 
míg a munka helyére értünk. Jóska szomorúan álmos szemekkel bandukolt 
utánam és legtöbbször hiábavaló volt minden tudásom és igyekezetem, hogy 
kissé felvidítsam. Hétkor munkába állt és dolgozott este hétig. Közbe egy fél 
órai alvás ebéd időben igazán nem számított. Jóska fáradt volt este, mint egy 
halott. Azt hiszem, a pálinka volt az, aminek segélyével valahogy hazajutott. 
Pár kortyot húzott és erre kiegyenesedtek valamennyire roppanó térdei. 
Elbúcsúzott a szaktársaitól és azután hazamentünk. Az alatt a három 
esztendő alatt, míg együtt voltunk, ilyen volt minden nap. Vasárnapokon 
Jóska nyolcig aludt, azután felöltözött és a Korcsmába ment, ott ült estig. Este 
tökrészegen tántorgott haza kíséretemben, megverte a feleségét és hangosan 
horkolva aludt, nem egyszer fölkiabált álmában. Minden Vasárnap pont 
ugyanilyen volt. Ezt nem tudtam megszokni, őszintén sajnáltam a szegény 
kedves nőt, akit Jóska kíméletlenül nyakon és pofon vert. Sírására mindig 
összeszorult a szívem.

Ez volt az egyik körülmény, ami miatt Jóskától való válás talán könnyebb 
volt, mint különben lett volna. Durvasága napról-napra fokozódott, mind 
több és több pálinkát ivott, mindig kevesebbet törődött velem, meg is rúgott 
egyszer-kétszer, éjjelente mindig nyugtalanabb lett és sokszor üvöltésszerű 
kiáltásokat hallatott, mintha valami borzalmasat álmodna. Később az egyetemen 
tudtam meg, a pálinkaivók elméje gyakran megzavarodik, s az ilyenek szoktak 
éjjel kiabálni, és rettenetes dolgokat álmodni.

Az egyetemi szolga, akinek Jóska eladott, egy rövid spárgát hurkolt a 
nyakamra, és az egyetemre vezetett. Láttam, hogy az ellenkezésnek itt nin
csen semmi célja, a legokosabb, amit tehetek, hogy követem. Hosszú ideig 
haladtunk ismeretlen utcákon, és egy széles nagy utcán is keresztülmentünk, 
amelyet eddig sohase láttam. Sok minden nagyon lekötötte az érdeklődésemet, 
szinte elfeledkeztem szomorú sorsomról, amelyet félig már ismertem. Egy- 
egy pillanatra eszembe ötlöttek azok a vonítások és nyögések, amelyeket a 
Kórbonctani intézet pincéje ablakánál egy alkalommal hallottam, de mind
annyiszor elterelte a gondolataimat valami újság. így például emlékszem egy 
mészárosra, aki kerékpáron, hátán kosárral húst vitt, s aki az utca közepén
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elesett, mialatt szatyorfából a húsdarabok a kövezetre hullottak. A tetejébe 
derekasan megütötte magát. Közben alaposan megbántam, hogy még régebben 
be nem kószáltam a várost, s hogy minden időmet gazdámnak szenteltem, aki 
a hálával ugyancsak adós maradt. Talán sohase látom többé ezeket a helyeket! 
-  mondottam magamban és elszorult a szívem.

Az egyetemen a szolga a hóna alá fogott és fölvitt a második emeletre. Itt 
egy szobába mentünk, amelynek két ablaka volt, s amelynek falai mellett 
szerteszét drótból készült, szinesre-mázolt apróbb és nagyobb ketrecek állot
tak. Az egyiknekfelnyitotta a fedelét, beletett, bezárt és otthagyott.

Idő kellett hozzá, míg a szemem megszokta a sötét helyiséget. Valami 
kisebbfajta udvarra nyíltak az ablakok és egy tenyérnyi eget sem láttam 
a ketrecemből. A szomszédaimat kezdtem vizsgálni tehát, miután erős macs
kaszag ütötte meg az orromat. Valóban jobbra tőlem egy nagyobb ketrecben 
hat nagyobbfajta fekete macska játszadozott és nyivákolt. Amikor észrevet
ték, erősen sziszegtek reám, én pedig mintegy szokásból, jó  hangosan meg
ugattam őket. Ekkor balról mély morgást hallottam. Egy óriási kuvasz feküdt 
ottan lustán, álmosan. Ez a kutya vagy nagyon öreg lehetett már, vagy a 
kínok és szenvedések végleg elgyengítették. Rám nézett egy pillanatig, azután 
lecsukta a szemeit, és fejét a lábaira hajtotta. Az ablakfelé eső nagy ketrec
ben házinyulak tanyáztak; lehettek vagy húszán. Ebben a ketrecben igazán 
vidám élet folyt. Gyönyörködtem ezekben az állatokban, és egyszersmind 
bosszankodtam rajtok. Muján és ostobán bámulnak a levegőbe egyirányba 
fordított fejekkel, lehúzott nyakakkal. Majd megmozdul az egyik, s erre az 
egész társaság összerezzen, szétugrik és megváltoztatja a helyét. Jól megfi
gyeltem a házinyulak nevetséges és értelmetlen viselkedését, miután semmi 
más mulatság nem kínálkozott. A többi ketrecben csak egy-egy magános 
apróbb fajta kutya, egy-egy macska gubbasztott, míg az én felemen lévő 
sarokból, tehát az ablakkal ellenkező oldali fal mellett elhelyezett ketrecből, 
amelyet azonban nem láthattam, egyrészt a sötétség, másrészt a mellettem 
lévő ketrecek, s az azokban elhelyezett állatok miatt -  mondom ebből a lát
hatatlan ketrecből erős vakkantások hangzottak. Első pillanatra megismer
tem a taxiik jellegzetes hangját és csöppet sem lelkesített ez a gondolat, hogy 
efajta csúnya és ellenszenves kutyákkal kell egy helyiségben lennem. Szüle
tésemtől kezdve gyűlöltem a taxiikat és mindig boldog voltam, ha az utcán 
valamelyikbe beleköthettem és összemarhattam. Főleg alamuszi természetük, 
nyakasságuk bosszanthatott, de pontosan számot adni nem tudok magamnak 
a gyűlölet okáról.

Már csaknem bealkonyodott, amikor egy fehérkabátos fiatal úr lépett a 
szobába.
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-  Mutassa a kutyát Mátyás! -  mondotta annak a szolgának, aki engem 
megvásárolt és elhozott.

Mátyás meggyújtotta a gázlámpást, azután kinyitotta a ketrecem fedelét.
-E z  az kérem tanársegéd úr! -  mondotta tiszteletteljesen a fehérkabátosnak.
A tanársegéd megsimogatott, megnézett, megtapogatott, azután megszólalt:
-  Megmérte már?
-  Nem, mondotta a szolga!
-  Tegye a mérlegre!
A szolga a nyakam és hátam bőrénél fogva kiemelt a ketrecből és egy 

mérlegre tett, amelyről azonban nem lehetett volna leugrani, mert körül volt 
ráccsal kerítve.

-  Öt és fél kiló, mondta a szolga, miután egyensúlyozta a mérleget.
-  Ez egy kiéhezett kutya, mondta a tanársegéd, adott már neki enni?
-  Még nem, felelte a szolga!
-  Hát akkor hozzon neki rögtön, mert nekem ez a kutya már holnapután 

kell!
Megdobbant a szívem, vájjon mi fog velem történni? Csakhamar azonban 

minden eféle gondolatot háttérbe szorított az étkezés öröme. Mihály kitűnő 
moslékot hozott. Zsemlyedarabok zsíros vízben és tejben, csontok, tepertő
cafatok, jobbat sohase ettem, a legszerencsésebb összeállítás. Valahányszor 
ezt az egyetemi moslékot elém tették, később is mindig felötlött bennem a 
gondolat, hogy az emberek -  bár ízlésük különben természetszerűleg annyira 
eltér az állatokétól: és az én életemről szólva: a kutyákétól -  hogyan is voltak 
képesek ily tökéletesen eltalálni mi kell a mi fogainkra, mi kell nekünk!

Mire elkészültem a vacsorával, a szoba üres volt. Nemsokára bejött Mátyás, 
[az] egyes ketrecek levezető csövei alatt elhelyezett pléh-edények tartalmát 
üregekbe öntötte, eloltotta a lámpát és kiment. Néhány ajtócsapást hallottam 
még, lépteket künn a folyosón, azután elcsendesedett minden a házban. Hasra 
feküdtem, egy ideig még füleltem, de azután elnyomott az álom.

II

Már kora hajnalban fölébredtem, még egészen sötét volt minden. Körülöt
tem a ketrecekben csendesen szuszogtak a macskák, kutyák és házinyulak. 
-  Jóskát már valószínűleg költögeti a felesége! -  gondoltam magamban és 
ismét elnyújtózkodtam. De csakfélszemmel aludtam. Lassan megvilágosodott 
a szoba, ajtók csapkodása hallatszott. Majd kinyílt az ajtó és keresztül ment 
a szobán a szolga. Mátyás kis vártáivá visszajött már kék munkakabátban, 
megnézett, kinyitotta a ketrecem födelét és megsimogatott.
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őszintén szólva nagyon megörültem ennek a gyöngédségnek. Egy ember 
el nem képzelheti, hogy nekünk, kutyáknak ez milyen nagy őrömet okoz. 
Azután bejött a másik szolga is.

-  Jöjjön, jöjjön János -  mondta Ferenc, mert már nagyon szomjas va
gyok.

János egy nagy zöld üveget hozott és átadta. Mind a kelten ittak belőle 
egy kicsit, és azután köszörülgették a torkukat. Ezt a torokköszörülést ismer
tem már, abban az üvegben pálinkának kellett lenni. Csodálkoztam rajta, 
hogy ez az ital ilyen nagy elterjedettségnek örvend. Eddig azt hittem, hogy 
csak a kőművesek és a szegény, földhözragadt emberek élnek vele, akik nem 
tudják soha kialudni magukat, és semmi örömük nincsen az életben. Az üve
get egy kis szekrényben rejtették el, azután dolgukra mentek. Künn az ajtó 
előtt hallottam a tanársegéd hangját:

-  Ez mégse járja, amit maguk csinálnak. Az előadásra semmi sincs beké
szítve. Tegnap megmondtam már, hogy az operáló tálcát és tíz békát vigyenek 
be. Megint az utolsó percben nekem kell majd szaladgálni!

Az egyik szolga erre bejött és az egyik sarokból hatalmas üveget emelt ki, 
olyat amilyenben ecetes uborkát szokás eltenni. Ez az üveg félig volt vízzel 
és beriiie\alámi húsz-huszonöt óriási kecskebéka lubickolt. Az egyetemen 
való tartózkodásom első heteiben ezekből az utálatos állatokból az orvosnö
vendékek számára minden nap lemészároltak vagy tíz darabot. Vizsgálatokat 
végeztek rajtuk, az idegeiken és izmaikon, a vége az volt, hogy egy csomó 
béka mindig hiányzott az üvegből. Ezek helyett a pincéből újakat hoztak. Egy 
beszélgetésből később megtudtam, hogy ezeket a békákat valahonnan az 
alföldről szállítja egy öreg csikász minden őszkor, darabját 4 fillérért. A 
békák akkor vízbe kerülnek és minden étel nélkül jól kitelelnek. Nyáron a 
tanév vége felé szoktak elfogyni, de mind kés alatt pusztul el, és éhen -  egyse.

Csodálatos a természet! -  egy ember vagy kutya sohase volna képes ha
sonló koplalásra, inkább elmegy csontot lopni még mészáros-boltba is, és 
kiteszi magát annak, hogy leütik a derekát (t. i. a kutya) vagy munkát vállal 
és izzad hajnaltól estig (t. i. az ember), míg egy béka kényelmesen él a 
levegőből!

Tényleg nemsokára megkezdődött az előadás. Jó csomó fiatalembert és 
néhány fiatal leányt láttam a szemközti folyosó ablakaiban, amint keresztül
vonultak nyilván a tanterembe. Egy óra múlva, ahogy jöttek, távoztak. 
Később bejött a tanársegéd Mihállyal.

-  Most siessen ám és altassa el azt a macskát, mondotta, és hozza az új 
kutyát is.

Megdobbant a szívem, könnyeztem az aggodalomtól.
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Mihály nem sokat teketóriázott. Félkézzel kiszedett egy magános macskát 
a ketrecéből azután kivitte. Egy perc múlva bejött értem is, kiemelt és egy 
világos nagy terembe vitt. Első, amit megpillantottam, a szerencsétlen macs
ka volt. Széles üvegedényben ült, amely fedővel le volt takarva. Hunyorgatott, 
kapkodott a lábaival, azután egyszerre csak lefeküdt mintha valami ellenáll
hatatlan álmosság lenyomta volna a fejét. Az edényben lévő étergőzöktől 
bódult el

-  Eressze el a kutyát és kösse ki a macskát -  mondta a tanársegéd. Nem 
akarom, hogy megdögöljön, mint a múltkor.

A szolga letett a földre, sietve kivette a macskát az edényből és az ablak
nál lévő asztalhoz vitte, ahol különböző spárgákkal négy lábánál fogva kife
szítette, mint valami kimosott inget.

Rémes látvány volt. A szájára s a fejére egy gyűrűt erősített, amely lehe
tetlenné tett minden mozgást és szájnyitást. Mire elkészült a munkával a sze
rencsétlen macska újra éber volt és a szemgolyóit kétségbeesetten forgatta.

-  Most adja a kutyát, azután visszaviheti mindjárt.
A szolga újra fölvett, onnan ahová az imént letett, mert mozdulni se mer

tem, és egy másik asztalra állított, lefogta a fejemet és simogatta a hátamat.
-  Hogy fé l ez a kutya, hallatlan, mondta a tanársegéd és megtapogatta a 

szivem táját. Azután egy vékony tűt szúrt belém és folyadékot fecskendezett a 
testembe; éreztem, hogy valami hideg került a bőröm alá. Meg se mukkantam.

-  Na látod kutyus, mondta a tanársegéd, nem kell félni.
A szolga visszavitt a ketrecembe.
-  Jól kezdődik, mondottam magamban, csak ne legyen tovább se semmi 

baj. És eltereltem a gondolataimat a szerencsétlen macskáról.
Először történt, hogy ezt az utálatos fajtát sajnáltam. Féltem törni még a 

fejemet is rajta, hogy mi történhetik ezzeí1 a lekötözött kipányvázott állattal.
Körülbelül egy óra múlva visszahozták a macskát. Áléit volt, lógott a 

szolga kezében, mintha csak a lenyúzott bundája lett volna. A szolga a ket
recbe helyezte és reáhúzta a fedelet.

Először azt hittem, hogy döglött, és párája ott maradt a másik szobában 
a tanársegédnek valamelyik ledugaszolt üvegében, de később láttam, hogy 
mozgolódni kezd. Nemsokára keserves nyávogásba fogott és a hasát nyal
dosta. Jól megfigyeltem. A hasán hosszában egy jókora varrás díszlett, a 
fonal kanyarodásait is ki lehetett venni. Egy alkalommal Jóskának leszakadt 
a télikabátjáról minden gombja, akkor egy spárgával hasonlóan fűzte össze 
a kabátja nyílását. A gombok helyét bugyli-bicskájával keresztülszúrta és a

2 evvel [?] k
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zsineget végigőltőgette a kabáton. Annak idején rendkívül csodálkoztam Jós
ka ügyességén, később azután reájöttem, hogy a fűzős cipőknél, amit elő
kelőbb emberek hordanak, ugyanez az elv érvényesül. Érdekes, hogy milyen 
sok idő kellett, hogy ezt észrevegyem. Éveken keresztül jártam a budapesti 
utcákon gazdámmal, mindennap ezer és ezer fűzős cipőt láttam közvetlen 
közelről, de körülményesen megnézni őket mindannyiszor elmulasztottam.

Semmi kétség se lehetett, hogy a macskának fölvágták a hasát. A levegő
ben jó l éreztem a vér szagát. A nyávogása folyton erősebb és erősebb lett, 
azután lassanként elhallgatott.

Ugyanennek a napnak délutánján a szemközt lévő ablakokat figyeltem, 
ahol valami nagyobb terem volt. Az ablaknálfiatal emberek és hölgyek gör
nyedtek rövid sárgaréz csövek mellett, amelyek bizonyos tekintetben hason
lítottak az építész-mérnökök messzelátóihoz. órákig elbabráltak a szerszá
mukkal, és alig törődtek egymással. Türelmességük határozottan ellentétben 
állott fiatalságukkal. Beljebb a terem mélyén kékes lángok égtek. Később, 
amikor bealkonyodott és a gázokat ott meggyújtották, láttam, hogy ott is f i
atal emberek munkálkodtak. Üveg edényekben különböző színű folyadékokat 
öntőgettek össze, főztek, szűrtek, és újra főztek és szűrtek. Érthetetlen volt 
mindez az első napokban és sokat tűnődtem a látottakon. Később persze 
mindent megtudtam.

A furcsa helyiség az egyetemi hallgatók laboratóriuma volt, a sárga mesz- 
szelátócsövek pedig mikroszkópok.

-  Készítsd ki a mikroszkópokat, gyakorlat lesz, mondta nem egyszer az 
öreg Ferenc a fiatalabb szolgának. És utána láttam, hogy ez kirakta a csö
veket az asztalokra. Hogy mire valók ezek a szerszámok azt -  sajnos -  máig 
sem tudom.

Ily módon tudtam meg apránként, hogy az egyetem3 élettani intézetében 
vagyok, ily módon tudtam meg a tanár nevét, a tanársegéd nevét, a tanár 
barátnőjének a nevét, akiről a szolgák nem egyszer beszéltek. Szerencsém 
volt hallani egyszer egy hosszú tudományos vitát is, amely az intézet igazga
tója és egy másik idegen tanár között folyt le, s amelyből sajnos egy szóra 
sem emlékszem. Mégis büszke vagyok reá, hogy végig hallgattam.

Állandóan különbnek éreztem magam a többi állatnál* Azok nem törőd
tek senkivel és semmivel. Ha valamit csináltak velők, ha fölvágták itt-ott a 
bőrüket, ha kiszedték valami szervüket, akkor vonítottak naphosszat, de kü
lönben utálatos lustálkodással és nemtörődömséggel pihentek a ketrecükben.

3 <az egyetem az éllettani> k
4 <állatoknát> állatnál k
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Vagy ettek, vagy az evés idejét várták, mással nem foglalkoztak. Én, ha a 
fájdalmak később lefoglaltak is, mindig figyeltem és szaglásztam magam kö
rül, tanulni akartam, néztem ameddig elláttam a szűk helyemről, és emléke
zetes órákat éltem át. Nem zúgolódtam a sorsom iránt, beletaláltam magam 
különös helyzetembe.

III

így jól mulattam egy orvosnövendék és egy orvosnő szerelmi viszonyán, 
amely a szemközti ablakban szövődött Ott kezdődött, és ott folytatódott, a 
végéről már csak hallomásból értesültem.

Ebben a labirintusban a hallgatók délelőtt dolgoztak. Ilyenkor tele voltak 
az ablakok fiatal emberekkel, akik kis asztalkák mellett a mikroszkópok mel
lett babráltak. Itt-ott egy szőke leányfej és világos blúz tarkította a képet. 
Délután csak kevesen, három-négy ember járt be. 3 és 4 óra között érkeztek, 
kiszedték a fiókjaikból az edényeket, meggyújtották a kis kéklángú gázlám
pásukat és dolgoztak késő estig. A lassan leszálló estében szinte elnyelte őket 
ez az egyformaság, ez a makacs szorgosság, eltűntek a laboratórium sötét
ségében és csak a kis kék lángjuk jelezte, hogy még ott vannak. Azután mint
ha egyszerre eszükbe jutott volna valami, felgyújtották a lámpákat, cigaret
tára gyújtottak, beszélgettek egy kicsit és folytatták a kotyvasztást. Végül 
összerakták a holmit, újra elzárták az edényeket, hogy másnap elölről elkezd
jék a mulatságot.

Mindig irigyeltem az embereket kiváltságos helyzetükért, amelyet a ter
mészetben elfoglalnak, s amelynek segélyével az összes állatok felett uralkod
ni képesek, de ez az irigység különösen akkor lett erős bennem, amikor meg
tudtam, hogy ez az egyforma munka csak látszólag egyforma. Valójában 
mindig előre halad valami cél felé. Az egyik orvosnövendék például nyolc 
hónapig dolgozott egy új vegyület előállításán és végre sikerült neki. Ez az 
öröm, amelyet neki a cél elérése okozott, hasonló ahhoz, ha mi kutyák pél
dául valami jó falat húst igyekezünk elcsenni egy éléskamrából vagy mészá
ros boltból -  mellesleg szólva: ritka alkalom -  és végre csakugyan megsze
rezzük. Jól tudom, hogy ez a két dolog tulajdonképen ugyanaz, de a mi cél
jaink mindig csak közeliek és rövid idő alatt elérhetők.

Egyszer hallottam, amikor egy házmesterné elbeszélte a Jóska feleségé
nek a hű kutya történetét, amelyet moziban mutattak be. Ennek a történetnek 
a hőse egy újfundlandi kutya, aki gazdáinak ellopott gyermekét megtalálja, 
nyomra vezeti a kétségbeesett szülőket és a család örök háláját biztosítja a 
maga számára. Ez talán a legtöbb és legnagyobb, amit eddig kutya elért.
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Nem lehetett kétség, hogy egy tudós öröme, aki évek hosszú során át 
dolgozik és kutat, hogy megismerje a természetnek valami titkát vagy rejtett 
igazságát -  mégis sokkal nagyobbszerű. És azt hiszem, hogy az állatok csak 
akkor fognak kiemelkedni az állatsorból, ha valaha közöttük általánossá lesz 
a vágy ilyen szellemi élvezetek után, mert mihelyst ez meglesz, akkor magától 
el fog következni az az idő, amikor az ilyen dolgok -  valaminek a megisme
rése vagy belátása -  csakugyan őrömet is okoznak majd azoknak, akik nem 
restellték a fáradtságot, hogy hozzájukjussanak. És ebből a szempontból én 
például különbnek tartom magam az újfundlandi kutyánál, mert ez a vágy 
kezdettől fogva megvolt bennem, és azokat a testi szenvedéseket, amiket ké
sőbb el kellett szenvednem, nagyban enyhítette.

Mondom, nagy rokonszenvvel figyeltem a laboratóriumban délután dol
gozó fiatal embereket, kik között egy napon egy hölgy is megjelent. Ez az 
orvosnő nagyon csinos volt, jól öltözködött. Szorgalmasan dolgozott és azzal 
a fiatalemberrel, akit az imént említettem, mindenkor legutoljára mentek el. 
A többiek már régen elbúcsúztak, már a többi lámpákat a szolga mind elol
totta csak az ő asztaluknál volt világosság.

Két hét múlva a laboratórium mélyén egészen a homályos sarokban egy 
csókot váltottak. Meglepődve láttam, hogy milyen hosszas és lassú volt ez a 
csók. Jóska hébe-hóba meg szokta volt csókolni a feleségét, de az egészen 
más volt. Ők nagyot szoktak cuppantani, és az egész csak egy pillanatig 
tartott.

Egymáshoz való vonzódásuk természetével kezdettől fogva tisztában vol
tam. Egyáltalán nem lepett meg, amikor tanúja voltam, hogy a fiú, miközben 
mind a ketten egy könyvbe néztek, ráteszi kezét a lány karjára. A kis nő el
pirult és hirtelen elnézett a levegőbe, de a kezét nem mozdította. Ezt a moz
dulatot az állatvilágban is elég gyakran nyílt alkalmam megfigyelni. Pár 
pillanatnyi feszült várakozás következett. Mintha megkövültek volna mind a 
ketten és szimatolták volna a levegőben, hogy mit kell tenniök. A fiú mozdult 
meg előbb, ügyetlenül és hevesen felállt, és a jobb karjával át akarta ölelni 
a lányt. Ez azonban lassan, egyáltalán nem sietve, fölállott, elhajolt és egy 
lépéssel kikerülte az ölelést. A fiatalember most, láthatólag megdöbbenve, 
abbahagyta a támadást és úgy látszott, hogy zavartan beszél valamit. A lány 
komolyan nézett rá, mire újra leültek, most már távolabb egymástól és kü- 
lön-külön füzetekbe jegyeztek. Nem szóltak többé egymáshoz, nem néztek 
egymásra, de egyszerre távoztak.

Néhány perc múlva az egyik szolga rendesen kinyitogatta ennek a szobá
nak az összes ablakait, eloltotta a lámpákat és elment. Megtörtént azonban 
az is, hogy a lámpák még órák hosszáig égtek az üres teremben, sőt egész
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éjszaka is égve maradtak. Ez feledhetlenül különös látvány volt. Általában 
mindig ijesztőnek és félelmesnek találtam, ha egy üres szobában lámpa égett. 
Afég mikor Jóskáéknál laktam, megfigyeltem a szemétdomb tetejéről egy 
ilyen üres szobát, ahol egy vasesztergályos lakott Valami olyat érez ilyenkor 
a kutya -  és nem kételkedem benne: az ember is hogy mindjárt be fog 
valaki lépni az ajtón. A várakozás türelmetlenséget okoz. Ez az állapot pedig 
mindig rosszabb és rosszabb gondolatot szül. Emlékszem, Jóskáék udvarán 
annak idején végül azon töprengtem, hogy egy rettenetes idegen ember fog 
jönni, bebújik az ágyba, es mikor a vasesztergályos visszaérkezik a szobájá
ba, amelyből csak azért távozott, hogy pár szót váltson Jóska feleségével, 
kiugrik, bezárja az ajtót és megöli őt. Emlékszem, ezek a következtetések 
olyan félelmet okoztak nekem, hogy teljes erőmből ugatni kezdettem.

Látva az üres laboratóriumot, amelyben egész éjszaka égtek a gázlámpák, 
hasonló rettegés lett úrrá nem egyszer rajtam, és semmit se tudtam aludni. 
Vártam a bekövetkezendő szerencsétlenséget, a rablást, rombolást vagy rob
banást. Ha jól visszaemlékszem, volt egy eset, amikor ez a várakozás rette
netes eseményt szült. Még akkor eléggé fürge kölyök kutya voltam, és nem 
egyszer vígan szaladgáltam a tégla rakások tetején5, keresztül a padlókon 
és lejtős feljárókon. Ekkor akadtam rá egy helyre, ahonnan jól beláthattam 
a pallér bódéjába. A kis ablakon keresztül besandítottam a szűk szobácská
ba, amelynek minden bútorzata egy ágy és egy asztal volt, továbbá egy szék, 
amelyen egy mosdótál állott. A pallérok itt szoktak inspekciózni és délutáni 
álmukat aludni, ezenkívül itt olvassák, rendezik a pénzeket, mielőtt a mun
kásokat kifizetnék. Szóval egy ilyen alkalommal nagy kiabálást hallottam. 
Rémült, ordító hangok röpködtek körös-körül. Én nem mozdultam, mereven 
néztem be az üres szobába. És ekkor hirtelen borzasztó recsegés-ropogás 
hallatszott, mint egy villámlás után. Egy három emeletes állvány dőlt össze 
abban a pillanatban.

Alattam is nagyot rázkódott a deszka. Nyolc munkás zuhant akkor le, és 
heten közülök, mint este Jóska beszélte, rögtön meghalt.6 Én magam szinte 
azt hittem, hogy elvesztettem az eszemet, és bolondul szaladgáltam ide-oda, 
míg meg sikerült találnom a lejárást. Most azt gondolom, hogy azóta félek a 
lámpával kivilágított üres szoba látványától. Ez az esemény egyébként még 
valami miatt emlékezetes számomra. Ekkor kóstoltam először embervért.

Míg a mentőket elhítták, akik a holttesteket elszállították, ott feküdtek a 
földön a tönkrezúzott munkások. Némelyikben még volt egy kis élet. Ezek

5 <tetejében> tetején k
6 <meghalíak> meghalt k
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keserveseket hörögtek és nyögtek és forgatták bágyadt szemgolyóikat. Meg- 
hatottan néztem, amint egyiknek-másiknak előkerült a felesége (az egyik igen 
szép nő volt, fekete szobalányruhát viselt, egy közeli házban szolgált) és két
ségbeesetten kezeit tördelve szólitgatta a férjét, aki már nem tudott felelni. 
Később, amikor a holttesteket elvitték, nem tudtam megállni, bár tisztában 
voltam, hogy cselekedetem rút és szemtelen, hogy a vértócsákból ne rendez
zek egy kis lakomát.

Mondhatom, hogy az embervérnek megejtő ize és igen finom szaga van. 
Bár az élet mostoha volt hozzám, mégis alkalmam nyílt majdnem mindenféle 
nyers húst megkóstolni. A borjúé igen jó. A marhahús kitűnő. A libavér feje
delmi csemege. De legjobbnak az ürühust Ítéltem, melyet csak egyszer nyílt 
alkalmam megkóstolni. Egy szabadjára hagyott vékonylábú bársonyba öltöz
tetett apró, fekete kutyától raboltam el ezt a hús-darabot, mely bár terjedel
mére nézve igen kicsiny volt, mégis maradandó nyomot hagyott az emléke
zetemben.
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A tanulmány a vajdasági magyar nyelvhasználatban megfigyelhető szókölcsönzést vizs
gálja. A kutatás kérdőíves felmérés segítségével történt két bácskai és egy bánáti tele
pülés magyar tannyelvű tagozatainak diákjai körében. A felmérés során a szókölcsönzés 
jelenségét a kölcsönszavak előfordulásának a gyakorisága alapján figyeltem meg. A 
kutatás további célja, hogy meghatározza mindazokat a tényezőket, amelyek befolyásol
hatták a kölcsönszavak használatának elterjedését a magyar anyanyelvű diákok körében 
s a szókölcsönzés jelenségét is.

Kulcsszavak: szociolingvisztika, szókölcsönzés, vajdasági magyarok nyelvhasználata

BEVEZETÉS

„A magyarságot már senkinek sem teszik készen a bölcsőjébe. Mindenkinek meg 
kell dolgozni érte. Intsük-tanítsuk egymást szeretettel, félretéve egyéni hiúságot, vélt 
jobb tudást, semmi egyebet nem tartva szem előtt, mint egy eljövendő nagy magyar 
kultúra ideálját. Ez pedig beszédkultúra nélkül nem képzelhető e l  ”

(Kodály Zoltán)

A nyelvek közötti érintkezés nem új keletű jelenség. A fogalmat már az 
ókori görög és latin szerzők is ismerték, ám közülük kevesen vállalkoztak 
arra, hogy a kutatásuk tárgyává is tegyék (BARTHA 1999: 23). Uriel Wein- 
reich 1953-ban megjelent úttörő munkája hatására került a nyelvi kontaktus 
a tudományos érdeklődés középpontjába (LANSTYÁK idézi WEINREICHot 
2002: 73). A német nyelvész a következőképpen határozta meg a nyelvi érintke
zés mibenlétét: „.. .két vagy több nyelv kontaktusban van, ha azokat felváltva
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használják ugyanazok a személyek” (KONTRA idézi WEINREICHot 1981:8). 
Peter Trudgill elmondása alkján a nyelvérintkezés „...azokat a helyzeteket 
jelöli, amikor két vagy több, közös anyanyelvvel nem rendelkező beszélői 
csoport társas érintkezésben áll egymással. Eleinte esetleg nehézkes a kom
munikáció a csoportok között, hosszú távon viszont a különböző nyelvek 
hathatnak egymásra, a beszélők vagy egy részük kétnyelvűsége következtében” 
(TRUDGILL 1997: 56).

Bartha Csilla nézete szerint a nyelvek között létrejövő érintkezés ereden
dően magába foglalja a beszélők kontaktusát is (BARTHA 1999:25). Vajda
ságban, e heterogén nemzetiségű beszélőközösségben, a magyarok és a szerbek 
más etnikumok mellett már évszázadok óta együtt élnek (HORVÁTH 1990: 
459). A kisebbségben élő magyarok nyelvét leginkább a régió többségi nyel
ve, a szerb nyelv befolyásolja (VUKOV RAFFAI2012: 17). A nyelvi érint
kezés számos jelenség előidézője lehet, egyebek mellett a kódváltásnak és a 
kölcsönzésnek is (TRUDGILL 1997:56).

A KÖLCSÖNZÉS FOGALMA

Nyelvünk több szintből épül fel, s legdinamikusabb rétegét a szavak szintje 
alkotja. A szavak funkciója kettős, egyaránt biztosítják a beszélők és a kül
világ közötti kapcsolatot is (PÁSZTOR KICSI 2005:49). Láncz Irén A lexikai 
interferencia és kontaktusváltozatok a magyar nyelvben című tanulmányában 
kifejti, hogy „A nyelvek együtt vagy egymás mellett élésének természetes 
következménye, hogy a nyelvek kölcsönöznek egymástól elemeket” (LÁNCZ 
2004:101). Bartha Csilla szerint a kölcsönzés jelensége a nyelv bármely szint
jén megjelenhet, a döntő szerepet mégis a lexikon játssza (BARTHA 1999:119). 
Haugen elképzelése szerint „a nyelvek közötti érintkezés legszembetűnőbb 
hatása a szókölcsönzés” (CSERNICSKÓ idézi HAUGENt 2004:476).

A lexikai kölcsönzést Peter Trudgill a következőképpen határozta meg: 
„Az a folyamat, amelynek során kétnyelvű beszélők az egyik nyelvükből való 
szót használnak a másik nyelvükben, és ezek a kölcsönszavak [...] az utóbbi 
nyelvnek is szerves részévé válnak” (TRUDGILL 1997:41). Haugen szerint 
a kölcsönzés „egy nyelv elemeinek egy másik nyelvbeli reprodukciójára tett 
kísérlet” (BARTHA idézi HAUGENt 1999:119). Kassai Ilona Kommunikatív 
stratégiák a nyelvvesztés kezdetén című tanulmányában a kölcsönzést a kö
vetkezőképpen fogalmazta meg: „egy szó átvétele Ll-ből”. „Az átvétel lehet 
változatlan és változtatott, a célnyelvi kiejtéshez igazodó” (KASSAI 1995: 
102). Kontra Miklós a kölcsönzést azzal a jelenséggel azonosítja, melynek 
során A személy B személy beszédének bizonyos vonását alkalmazza. A
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kölcsönzés megvalósulását az A és a B nyelv hasonlósága befolyásolja. Ha 
az A és a B nyelv idiolektusa nagyon hasonló vagy nagyon különböző, abban 
az esetben a kölcsönzés esélye minimális. Ahhoz, hogy lejátszódjon a jelen
ség, a nyelvi idiolektusoknak a fent említett két véglet között kell lenniük 
(KONTRA 1981: 10).

A kölcsönzést Thomason és Kaufman kölcsönzési helyzetben lejátszódó 
jelenségként képzelte el. A folyamat során az anyanyelvi beszélők segítségé
vel idegen elemek épülnek be a beszélőközösség első nyelvébe. A beszélő
közösség első nyelve megőrződik, ugyanakkor új vonásokra is szert tesz 
(LANSTYÁK idézi THOMASONt és KAUFMANt 2004: 25). Haugen sze
rint a kölcsönzés folyamata háromféleképpen jöhet létre: „(1) az átadó nyelvi 
elemek egyszerű átvételével (importation), (2) a befogadó nyelv elemeivel 
való helyettesítésével (substitution), (3) s e kettő jelentkezhet egyszerre” 
(BARTHA idézi HAUGENt 1993: 28). E meghatározás fontosnak tartja azt, 
hogy a nyelvész minden egyes kölcsönelemről bebizonyítsa a következőket: 
„először A nyelv eleme volt, csak A és B nyelv első kontaktusa után jelent meg 
B-ben, és nem keletkezhetett B spontán fejleményeként” (KONTRA idézi 
HAUGENt 1990: 89).

A KUTATÁS CÉLJA

A dolgozat elsődleges célja feltárni a szókölcsönzés elterjedtségét a ma
gyar tannyelvű tagozatokba járó diákok körében, három, nemzeti összetétele 
szempontjában jelentősen különböző vajdasági településen. A kutatás további 
célja meghatározni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatták a köl- 
csönszavak használatának elterjedését a magyar anyanyelvű diákok körében, 
s így a szókölcsönzés jelenségét is.

A KUTATÁS MÓDSZERE

A dolgozat hipotézise, hogy azokon a településeken, ahol a szerb lakosság 
részaránya nagyobb, elterjedtebb a kölcsönszavak használata a magyar 
tannyelvű tagozatokba járó diákok körében. A kutatás alanyai az újvidéki, a 
magyarkanizsai és a törökkanizsai oktatási intézmények magyar tannyelvű 
tagozatainak általános és középiskolás diákjai. Ezeken a településeken a magyar 
anyanyelvű lakosok százalékaránya különböző. Magyarkanizsán a magyarok 
jelenléte 87%-os, Törökkanizsán 35%, Újvidéken pedig a lakosság mindössze 
5%-át alkotják a magyar anyanyelvűek.
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Újvidéken a felmérésben a József Attila Általános Iskola ötödikes (UJ5JA) 
és nyolcadikos (ÚJ8JA), a Nikola Tesla Általános Iskola ötödikes (UJ5NT) 
és nyolcadikos (ÚJ8NT), a Sonja Marinkovié Általános Iskola ötödikes 
(ÚJ5SM) és nyolcadikos (ÚJ8SM), valamint a Petőfi Sándor Általános Isko
la ötödikes (ÚJ5PS) és nyolcadikos (ÚJ8PS) diákjai vettek részt. Az újvidéki 
középiskolások közül adatközlők voltak a Svetozar Markovié Gimnázium 
(ÚJ3SM), az Április 7-e Egészségügyi Iskola (ÚJ3A), a Mihajlo Pupin Vil
lamossági Szakközépiskola (ÚJ3P) és a Bogdán Suput Formatervezői Iskola 
(ÚJ3BS) harmadikos tanulói.

Törökkanizsán a kutatásban a Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola 
ötödikes (TK.5JJ) és nyolcadikos (TK8JJ), valamint a Törökkanizsai Gimná
zium (TK3G) és a Dositej Obradovic Középiskola (TK3DO) harmadikos 
tanulói vettek részt.

Magyarkanizsán a Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola ötödikes (MA5JJ) 
és nyolcadikos (MA8JJ), valamint a Beszédes József Mezőgazdasági és 
Műszaki Iskolaközpont harmadikos tanulói vettek részt a kutatásban (MA3BJ).

A kutatás -  a nagy mennyiségű adatközlőre való tekintettel -  írásban 
kitöltendő anonim kérdőívvel valósult meg. A vizsgálat folyamán használt 
kérdőív úgy épült fel, hogy az megfeleljen a kutatás céljának, az adatközlők 
számának és életkorának. A kérdőív csak zárt típusú kérdéseket tartalmazott. 
A zárt típusú kérdésekre az jellemző, hogy a kutató már előre megfogalma
zott válaszlehetőségeket sorol fel a kérdőív kitöltője számára. Az ilyen típusú 
kérdések megkönnyítik a válaszadást az adatközlő számára, és egyértelművé 
teszik. Az adatközlők minden kérdésnél két vagy több válaszlehetőség közül 
választhattak.

A kérdőív központi részét egy szószedet képezte, amely a kérdőív utolsó 
kérdésében található (24. kérdés). Az utolsó kérdésben az adatközlők 50 fo
galmat találtak. Minden fogalom egyaránt meg volt jelölve magyar és szerb 
nyelvű megfelelőjével is. Ennél a kérdésnél az adatközlők azt az utasítást 
kapták, hogy keretezzék be azt a szót, melyet leggyakrabban használnak a 
fogalom megjelölésére magyar nyelvű beszédükben. Amennyiben más szót 
használnak a fogalom megjelölésére, lehetőségük nyílt a megkérdezetteknek 
arra, hogy azt beírják az erre előlátott kipontozott helyre, vagy ha nem ismerik 
a fogalmat, akkor bekeretezhették a „nem használom” lehetőséget.

A kérdésben megtalálható szólista a Papp György által szerkesztett 
szószedetből származik, amely a Mi ilyen nyelvben élűnk című kötetben jelent 
meg (PAPP 2004). Ez a szóanyag fellelhető még a Termini kutatóhálózat 
honlapján is (http://ht.nytud.hu/htonline). Papp György a szószedetben talál
ható szavakat a következőképpen határozta meg: „nem mindig idegen szavakat

http://ht.nytud.hu/htonline


Tanulmányok, Újvidék, 2013/1.46. fűzet, 173-182. 177

tartalmaz a szó hagyományos értelmében, hanem kölcsönszavakat, a hivata
los és közéleti használatból eredő állami kölcsönszavakat is, amelyek nem 
mentesek az interferencia hatásaitól” (PAPP 2004: 293). A szójegyzékben a 
Vajdaságra vonatkozó kölcsönszavak mellett a Felvidékre, Erdélyre, Horvát
országra, Kárpátaljára, Muravidékre és Őrvidékre vonatkozó kölcsönszavak 
is megtalálhatók.

A kérdőív szószedetének kialakítása több lépésben történt. Az első lépés
ben Papp György szószedetéből csak a Vajdaságban használatos szavakat 
választottam ki. Megközelítőleg 600 ilyen szót tartalmazott a szószedet. 
Ezekből egy erre a célra tervezett szoftver segítségével (http://www.randomizer. 
org/form.htm) véletlenszerű választással 50 szó mellett döntöttem, csökkentve 
ezzel a részrehajlásból adódó pontatlanságok veszélyét. A fent említett szósze
det mellett a kérdőív további 23 kérdést is tartalmazott, melyek célja feltárni, 
hogy milyen tényezők befolyásolhatták a kölcsönszavak számát a diákok 
magyar nyelvhasználatában. A kutatásban használt kérdőív elérhető az inter
neten, az alábbi címen: http://goo.gl/0IAHP.

A három településen összesen 336 adatközlő töltötte ki a kérdőívet, ebből 
143-an Újvidéken, 119-en Magyarkanizsán és 74-en Törökkanizsán.

EREDMÉNYEK

A kutatás fontosabb eredményeit az 1. táblázat összegzi. Az eredményekből 
kitűnik, hogy Újvidéken gyakrabban használnak a diákok kölcsönszavakat, 
mint a magyarkanizsai, illetve a törökkanizsai diákok. Az újvidéki diákok 
27%-kal több kölcsönszót karikáztak be a kérdőívben, mint a törökkanizsai 
adatközlők, illetve 46%-kal többet, mint a Magyarkanizsán megkérdezettek. 
Az adatok összhangot mutatnak azzal a hipotézissel, mely szerint azon a 
településen, ahol a magyarok részaránya kisebb, ott elteijedtebb a kölcsönszavak 
használata a diákok körében.

A dolgozat egyik célja feltárni, hogy megfigyelhető-e valamilyen szabá
lyosság a 24. kérdésben bekarikázott kölcsönszavak számának alakulásában, 
attól függően, hogy a diákok milyen válaszokat adtak az 1-től 23-ig terjedő 
kérdésekre. A fenti összefüggést alátámasztandó kimutattam, hogy az azonos 
választ adó diákok osztályonként és településenként átlagosan hány kölcsönszót 
karikáztak be. Tekintettel a korpusz terjedelmére, az alábbiakban mindössze 
a fontosabb megfigyeléseket összegzem. A részletes eredmények, amelyek 
alapján ezt a következtetéseket levontam, megtekinthetők az interneten, az 
alábbi címen: http://goo.gl/0IAHP.

http://www.randomizer
http://goo.gl/0IAHP
http://goo.gl/0IAHP
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1. táblázat: A bekarikázott kölcsönszavak átlagos száma és részaránya a szósze
detben településenként és osztályonként

Újvidék Törökkanizsa Magyarkanizsa
Osztály %* absz. Osztály %* absz. Osztály %* absz.

Ötödikes ÚJ5JA 46% 22,9 TK5JJ 30% 14,8 MA5DJJ 21% 10,6
általános
iskolás
osztályok

ÚJ5NT 73% 
ÚJ5SM 35% 
ÚJ5PS 50%

36.4
17.4 
25,1

MA5FJJ 22% 10,8

Nyolcadikos ÚJ8JA 35% 17,4 TK8JJ 36% 17,8 MA8EJJ 28% 13,8
általános
iskolás
osztályok

ÚJ8NT 60% 
ÚJ8SM 68% 
ÚJ8PS 32%

29,9
34,2
16,0

MA8FJJ 26% 12,8

Harmadikos ÚJ3SM 44% 22,0 TK3G 41% 20,3 MA3/6BJ 35% 17,3
középiskolás
osztályok ÚJ3A 50% 24,9 TK3/6DO 42% 21,0 MA3/2BJ 33% 16,4

ÚJ3P 62% 31,1 TK3/4DO 38% 19,0 MA3/10BJ 26% 12,8
ÚJ3BS 52% 25,8

Település átlaga 50% 24,9 36% 18,2 27% 13,5
* a bekeretezett kölcsönszavak részaránya a szószedetben

A diákok által használt kölcsönszavak gyakoriságát nem befolyásolja a 
diákok neme. Közel azonos számú osztályban volt megfigyelhető, hogy a 
fiúk vagy a lányok használnak több kölcsönszót. Kismértékben viszont ha* 
tással van a kölcsönszavak használatára a diákok anyanyelve. A magyar 
anyanyelvű diákok mindhárom településen kevesebb kölcsönszót használtak, 
mint a szerb anyanyelvű diákok. Ám figyelembe véve azt, hogy a mintában 
igen kisszámú nem magyar anyanyelvű diák szerepelt (mindössze 5), ezt az 
állítást bizonyos fenntartásokkal kell kezelni. Megfigyelhető volt az is, hogy 
az adatközlők szüleinek az anyanyelve nagymértékben befolyásolja a köl
csönszavak gyakoriságát. Mindhárom településen megfigyelhető, hogy a 
vegyes házasságokból származó diákok több kölcsönszót használták, mint 
azok a diákok, akiknek a szülei mindketten magyar anyanyelvűek. Ez Tö- 
iökkanizsán a legszembetűnőbb, ahol a vegyes házasságból származó diákok 
30%-kal több kölcsönszót használtak, mint a magyar szülők gyerekei. A kapott 
adatokból kitűnik, hogy a kölcsönszavak használata csökken az édesapák 
iskolai végzettségének a növekedésével, továbbá, hogy ilyen összefüggés nem 
figyelhető meg az édesanyák iskolai végzettsége esetében.
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Összefüggés áll fenn a diákok által használt kölcsönszavak száma és a szerb 
nyelv használatának a gyakorisága között, valamint hatással van a diákokra az 
utcájukban élő emberek anyanyelve is. Ez az összefüggés egyenesen arányos, 
azaz a kölcsönszavak használatának a gyakorisága egyenes arányban nő a 
szerb nyelv használatának a gyakoriságával, valamint az utcában lakó szerb 
anyanyelvűek részarányának a növekedésével. Ez részben megmagyarázza a 
kölcsönszavak igen nagymértékű használatát az újvidéki diákok körében.

A beérkezett válaszokból arra lehet következtetni, hogy az olvasás, a rádió 
és a tévé nyelve meghatározó tényezője annak, hogy a diákok mennyi köl- 
csönszót karikáztak be. Legnagyobb mértékben az újság, a zeneszámok és a 
könyv nyelve van kihatással a jelenségre. Általánosságban megállapítható, 
hogy azok a diákok, akik szerb nyelven olvassák az újságokat és a könyveket, 
illetve hallgatják a zeneszámokat, 45-50%-kal több kölcsönszót használnak, 
mint azok a diákok, akik ezt kizárólag vagy többnyire magyar nyelven teszik. 
Kisebb mértékben ugyan, de hat a tévéműsorok, illetve a rádióállomások 
nyelve is a használt kölcsönszavak számára. Nem ismerhető fel szorosabb 
összefüggés az adatközlők filmválasztási szokásai (magyar, idegen vagy 
szerb nyelvű filmek) és az általuk használt kölcsönszavak száma között. Új
vidéken és Magyarkanizsán a kölcsönszavak gyakori használata legkevésbé 
jellemző azokra az adatközlőkre, akik az idegen, illetve szerb nyelvű filme
ket magyar nyelvre szinkronizálva tekintik meg. Ezzel szemben Törökkani- 
zsán azok a diákok keretezték be a legkevesebb kölcsönszót, akik az ilyen 
filmeket szerb vagy más idegen nyelvű felirattal nézik.

A szerb nyelvtudás szintjének a növekedésével nő a kölcsönszavak használa
ta a diákok magyar nyelvű beszédében, tehát kihat a diákok szerb nyelvtudásának 
szintje az általuk bekarikázott kölcsönszavak számára. Azok a diákok, akik a 
szerb nyelvet anyanyelvi szinten beszélik, Újvidéken átlagosan 37%-kal, Török- 
kanizsán 86%-kal, Magyarkanizsán pedig átlagosan 64%-kal több kölcsönszót 
karikáztak be, mint azok a diákok, akik a szerb nyelvet egyáltalán nem beszélik.

Az eredményekből kitűnik, hogy az adatközlők által átlagosan használt 
kölcsönszavak számát befolyásolja az, hogy melyik kultúrával azonosul az 
illető személy. Átlagosan legkevesebb kölcsönszót azok az adatközlők kari
káztak be a kutatás során, akik csak a magyar kultúrával azonosulnak. Bár
melyik más kultúrával, illetve két kultúrával való azonosulás a kölcsönszavak 
számának a növekedését eredményezi. A kapott válaszokból kiderül, hogy 
azok az adatközlők, akik tagjai valamely magyar művelődési egyesületnek, 
Törökkanizsán átlagosan 40%-kal, Újvidéken átlagosan 7%-kal, Magyarka
nizsán pedig átlagosan 12%-kal kevesebb kölcsönszót használnak azoknál a 
diákoknál, akik nem csatlakoztak ilyen szervezetekhez.
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Befolyásoló tényezőnek számíthat az is, hogy a megkérdezettek milyen 
gyakran járnak magyar vonatkozású kultúreseményekre. Az adott kutatásban 
a magyar vonatkozású rendezvények gyakori látogatásának pozitív hatása 
csak az újvidéki diákok esetében volt jelentős. Felismerhető kapcsolat a köl- 
csőnszó gyakori használata és aközött, hogy milyen nyelven beszélnek az 
adatközlők a kétnyelvű ismerőseikkel, akik a szerb és a magyar nyelvet is 
egyforma szinten beszélik. A felmérésben részt vett osztályok túlnyomó 
többségében érvényes, hogy azok a diákok használnak átlagosan legkevesebb 
kölcsönszót, akik magyar nyelven beszélnek a kétnyelvű ismerőseikkel. Ez a 
legkifejezettebb Újvidéken, ahol azok a diákok, akik szerb nyelven beszélnek 
kétnyelvű ismerőseikkel, 53%-kal több kölcsönszót használnak, mint azok a 
diákok, akik magyar nyelven szólítják meg említett ismerőseiket.

A beérkezett adatokból kiderült, hogy összefüggés található a kölcsönsza
vak bekarikázott száma, illetve aközött, hogy az adatközlők milyen feleletet 
adtak arra a kérdésre, miszerint elfogadhatónak tartják-e a szerb szavak hasz
nálatát a magyar nyelvű beszédben. A legtöbb osztályra érvényes, hogy azok 
a diákok használnak átlagosan legtöbb kölcsönszót, akik ezt elfogadhatónak 
tartják. Az eredményekből továbbá az is megfigyelhető, hogy azok a diákok, 
akik szerint a szerb szavak használata gazdagítja magyar nyelvünket, tele
pülésenként átlagosan 25-35%-kal több kölcsönszót használnak, mint azok 
a diákok, akik ezzel a kijelentéssel nem értenek egyet. A kapott eredmények 
azt is tükrözik, hogy van összefüggés a kölcsönszó gyakori használata és 
aközött, hogy az adatközlő rászól-e ismerőseire, ha szerb szavakat használ
nak a magyar beszédben. Újvidéken átlagosan 40%-kal, Törökkanizsán 11%- 
kal, Magyarkanizsán pedig 3%-kal kevesebb kölcsönszót kereteztek be azon 
diákok, akik rászólnak az ismerőseikre ilyen esetekben, mint azok a diákok, 
akik ezt nem teszik. Megfigyelhető továbbá az is, hogy nincs különösebb 
összefüggés a kölcsönszó gyakori használata és aközött, hogy az adatközlőre 
rászólnak, ha szerb szavakat használ a magyar beszédben.

ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás betekintést nyújtott a kölcsönszavak használatának elterjedtsé
gébe három vajdasági település általános és középiskolás diákjainak a körében, 
valamint feltárt számos tényezőt, melyek meghatározói lehetnek a magyar 
tannyelvű tagozatok diákjai szókölcsönzési szokásainak. A kutatás eredmé
nyei teljes mértékben alátámasztották a dolgozat kiinduló hipotézisét, miszerint 
azon a településen, ahol a magyarok részaránya kisebb, ott elterjedtebb a 
kölcsönszavak használata a magyar tannyelvű tagozatokba járó diákok köré
ben, s így a szókölcsönzés jelensége is kifejezettebb.
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A továbbiakban a kutatás kiterjedhetne az összes vajdasági iskolára a 
tömbben és szórványban élő diákok nyelvállapotának a vizsgálata érdekében. 
A településenkénti kutatás eredményei tükröznék a diákok nyelvállapotát, s 
ez a tudás segíthetné a magyar nyelv oktatását, tisztaságának megőrzését. A 
kapott eredmények beilleszthetők egy nyelvállapot-feltáró és -megőrző program 
keretébe is, melynek célja megvizsgálni a vajdasági magyar nyelv és a szerb 
nyelv mint környezetnyelv közötti kapcsolatot.
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Žužana LOŠONC
RASPROSTRANJENOST JEZIČKIH POZAJML JENICA 
U GOVORNOM JEZIKU UČENIKA U KANJIŽI, 
NOVOM KNEŽEVCUI NOVOM SADU

Rad istražuje pojavu leksičkog pozajmljivanja u mađarskom govornom 
jeziku u Vojvodini. Istraživanje je sprovedeno uz pomoć upitnika među učeni
cima mađarskih odeljenja dva naselja u Bačkoj i u jednom naselju u Banatu. 
Prisutnost jezičkog pozajmljivanja je procenjen preko rasprostranjenosti po- 
zajmljenica u govornom jeziku učenika osnovnih i srednjih škola. Jedan od 
ciljeva istraživanja je definisanje faktora koji mogu uticati na rasprostranje
nost pozajmljenica u govornom jeziku mađarskih učenika, a samim tim i na 
pojavu jezičkih pozajmljivanja.

Ključne reči: sociolingvistika, pozajmljenice, govorni jezik vojvođanskih 
Mađara

Zsuzsanna LOSONC
PENETRATION OF THE LOAN-WORDS IN THE 
STUDENTS’ HUNGARIAN USAGE IN MAGYARKANIZSA 
(KANJIŽA), TÖRÖKKANIZSA (NOVI KNEŽEVAC) 
AND ÚJVIDÉK (NOVI SAD)

The study examines the phenomenon discernible in the Hungarian language 
use in Vojvodina, the adoption of words. With the help of a questionnaire 
survey, the research took place among students attending the two divisions 
with Hungarian language of teaching from Bačka and that of the students of 
a settlement from Banat. In the course of the survey, I observed the phenom
enon of adoption of words based on the frequency of the loan-words’ occur
rence. The additional aim of the research is to define all those factors that 
may have influenced the spread of the usage of loan-words among students 
whose mother tongue is Hungarian and in this way the phenomenon of adop
tion of words as well.

Keywords: sociolinguistics, adoption of words, the usage of the Hungar
ians in Vojvodina
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(előtte és utána sorkihagyás). A közcímek, a művek címei és a kiemelések 
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) ábécérendben 

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, TAPO- 
DI Zsuzsanna Mónika. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság. 49-75.

KOLLÁTH Anna 2008. Szókölcsönzés és attitűd. = Tanulmányok=Studi- 
je, 41: 50-62.

A kéziratok minimális terjedelme 10 (24 000 karakter), maximális terje
delme 16 oldal (40 000 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, hanem 
mellékletként, a beillesztés helyének pontos megjelölésével kapcsolódjanak 
a tanulmányhoz.

A beérkezett tanulmányokat szakvéleményeztetjük. A megjelenés felté
tele két pozitív recenzió.
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Géza Csáth: Memoirs o f a Budapestian Dog. Géza Csáth: Reminiscences 
o f a Budapestian Dog [149-172]

*

LOSONC, Zsuzsanna: Penetration of the loan-words int he students’ 
Hungarian usage in Magyarkanizsa (Kanjiía), Törökkanizsa 

(Novi Knezevac) and Újvidék (Novi Sad) [173-182]
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