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UTASI CSABA 

A MÚLT IRODALMI FELFEDEZÉSE 
Történelmi regényeink a hetvenes évek második felében 

Discovering the Past through Literature — Hungarian Historic Novels 
Written in Vojvodina in the Second Half of the 1970s 

Az újraolvasó dolgozat a hetvenes évek második felében közzétett jugoszláviai magyar tör- 
ténelmi regényekre vet pillantást. Számba veszi és elemzön tárgyalja, hogy a szerzök a múlt 
mely idöszaka felé tájékozódtak, s mekkora esztétikai hatásfokkal tudták feldolgozni a vá- 
lasztott témát. 

Kulcsszavak: erösödö történetiség, iires ország, vallásos megszállottság, szerémségi huszitizmus 

(Rojtos Gallai István tovább citerázik) A Virágos katona sikere után 
Gion Nándor viszonylag gyorsan megírta a regény Rózsaméz címú folytatá- 
sát, amely az 1920-tól 1941-ig terjedö idöszakot öleli fe1. 1  A helyszín és a 
szereplök nagyrészt azonosak, a regénykoncepció azonban újító szándékról 
tanúskodik. 

A Virágos katonában Gion Nándor, mint ismeretes, a fejezetek többsé- 
gében Rojtos Gallai Istvánra bízza a narrátor szerepét, s csak idönként lép- 
tet föl egy megnevezetlen, harmadik személyíí elbeszélöt, akinek segítségé- 
vel olyan eseményekröl, cselekedetekröl és tényekröl számolhat be, me- 
lyekröl föszereplöje nem tud. Ettöl a szerkezetbontó megoldástól a Rózsa- 
mézben eltekint, s mindvégig a távolságtartó harmadik személyú elbeszélés 
eszközei mellett marad. A regényben így fölerósödik a szereplöiröl mindent 
tudó író jelenléte, ami egyfelöl történetibbé, másfelöl pedig hagyományo- 
sabbá teszi a szöveget. 

Nem véletlen hát, hogy a korabeli kritikának mérlegelnie kellett a két re- 
gény közötti kiilönbségeket. Közvetleniil a regény megjelenése után, a het- 
venes évek második felében, Herceg János úgy találta, hogy az „elsö könyv 

I A míí elöször, a Virágos katonával egy kötetben, 1976-ban jelent meg a Forum Könyvki- 
adónál. Jóval késöbb Gion tetralógiává fejlesztette a vállalkozást (Ez a nap a miénk, 1997; 
Aranyat talált, 2002), a két zárókötetröl azonban, éppen mert késöbb írta meg öket, ebben 
az írásban nem foglalkozom. 
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költöi képekben talán gazdagabb, színesebb", a Rózsaméz azopban „iga- 
zabb, eröteljesebb": „Nemcsak azáltal, hogy egyes alakjainak árnyéka, mint 
Morel Andrásé, például, átvetödik a mába. Gion ábrázolóereje is plasztiku- 
sabb, söt látványosabb képekben mutatkozik, mint a V rágos katonában."z 

Néhány évvel késöbb Pintér Lajos már másként érzékelte ezeket a kn- 
lönbségeket. Megítélése szerint a második regény életanyagára „Gion már 
nem tudott olyan önfeledten rátekinteni, nem tudta vagy nem kívánta az 
egész idöszakot folklórélményként kezelni", úgyhogy itt „már nem is annyi-
ra a mondaelemek dominálnak", hanem inkább a szociográfiai és szocioló- 
giai elemek, amelyek, részben hátrányára, részben elönyére, többrétegúvé 
teszik a míívet. Hátránya, hogy „szemléletében nem oly egyöntetú és egy- 
értelmú, mint az elsö regény", elönyére szolgál viszont, hogy „tablója na-
gyobb, ismeret- és információ-rendszere sokrétíí". 3  

Pintér Lajos észrevételei pontosan jelzik azt a kettösséget, melyet Gion 
a Rózsamézben nem tudott maradéktalanul kiknszöbölni. Minthogy Gallai 
István, Rézi és Török Ádám idöközben felnötté váltak, s jellemnk alakulá- 
sa csaknem teljesen befejezödött, útjukat itt már nagyon nehéz lett volna va- 
lamely fix pontról, mondjuk, a Kálváriáról kísérni, vagy ismételten oda ve- 
zetni vissza. Annál inkább, mert a szereplök élete jóval több szállal kötö- 
dik már a szenttamási mindennapokhoz, semhogy az elsö személyíí narrátor 
szerepét bármelyiknk vállalhatná. Ez azonban korántsem azt jelenti, mintha 
Gion Nándor a konkrét tapasztalatiság és a vizionált valóság elegyítésénak 
atmoszférájáról lemondott volna. Amiképpen az elsö regényben a Virágos 
Katona rejtélyes mosolya, azonképpen itt a rózsaméz motívuma az, amely- 
nek segítségével a szöveget ismételten a mindennapiság fölé emeli. 

Az eröt, védelmet és örök fiatalságot biztosító rózsaméz lelöhelyét a 
népmesék világában kell elképzelnnnk. A rózsafákon bukdácsoló méheket 
szemlélve Rojtos Gallai István elmondja néhány éves fiának, hogy négytor- 
nyú palotájukban, egy magas fa tetején, a méhek rózsamézet készítenek. A 
fa irdatlanul magas, a koronája nem is látszik, a törzse pedig teljesen sima, 
s így senki sem tud fölmászni rá, hogy megdézsmálja vagy netán ellopja a 
rózsamézet. A mezei egereknek, hörcsögöknek, patkányoknak és rókáknak 
semmi esélynk nincs arra, hogy feljussanak, de még a feketerigóknak sem, 
a fa tetejére ugyanis csak a„méhek tudnak felrepiilni, mert ök rózsamézet 
esznek, és mert nekik a szél is segít". 

E rögtönzött mese alapján azt hihetnénk, hogy Rojtos Gallai István itt a 
fia képzeletének ébresztgetésére és mííködtetésére törekszik csupán. Erröl 

2  A Gallaiak és a többiek. ln: Összegyújtött esszék, tanulmányok lll. Összegyííjtötte, az utó- 
szót és a jegyzeteket írta: Pastyik László mgr. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, 2003. 691. 

3  Gion Nándor: Latroknak is játszott. Tiszatáj, 1983. 6. 79. 
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azonban szó sincs! Nemegyszer másoknak is beszél a méhek palotájáról, söt 
egy ízben fölkeres egy idös, mesébe illö méhészt is, arról faggatva öt, van- 
e rózsaméz, s ha van, milyen. Mint a parázs, válaszolja az öreg, s találko- 
zásuk után Rojtos Gallai István már-már megszállottan kutat tovább a ró-
zsaméz után. 

Fölmeriil természetesen a kérdés, hogy a föszereplö csakugyan hiszi-e, 
hogy a rózsaméz fogyasztása csodákat eredményez. Bár a regény ezt a kér- 
dést nem veti föl explicit módon, a válasz csakis nemleges lehet. Abból az 
epizódból ugyanis, amelyben annyi év után Rojtos Gallai István ismét föl- 
keresi a Kálváriát, kideriil, hogy miután a hadifogságból hazatért, egyetlen- 
egyszer sem nézett vissza rá s nem ragadta öt boldogabb világokba a Virá- 
gos Katona. Rojtos Gallai István tehát végérvényesen elvesztette illúzióit, s 
ebböl nem más következik, mint hogy a rózsamézet már nem a maga meg- 
váltása végett keresi, hanem hogy örömet szerezzen másoknak, elsösorban 
a gyerekeknek és feleségének. 

Ezzel fiigg össze aztán az is, hogy a regényben kétféle rózsamézröl esik 
szó. A kommunista Krebs Péter megítélése szerint Rojtos Gallai István rég- 
óta hozzájuk tartozik, épp ezért egy ízben agitatív kiselelöadást tart neki ar- 
ról, hogy miután a hereméhektöl a jelképes rózsamézet hamarosan eröszak-
kal elveszik, mindenkinek egyformán osztanak majd belöle. Ez az egyetlen 
járható közös út, hiszen citerával és mesélgetéssel semmire sem mehet az 
ember. Rojtos Gallai István erre megjegyzi, hogy ök ketten nem ugyanar- 
ról a rózsamézról beszélnek, majd hozzáfúzi: „A rózsaméz, az rózsaméz. 
Azt én egymagam keresem, és egyszer majd megtalálom." 

Kettejiik párbeszédelése egész sor olyan további mozzanatot is tartal- 
maz, amely Rojtos Gallai István knlönállását nyomatékosítja. Amikór Péter 
megemlíti, hogy javasolni fogja fölvételét a pártba, Gallai István elutasítja 
az ötletet, mert úgy véli, senkihez sem tartozik egészen. Amikor Péter azt 
lobbantja a szemére, hogy a váryjánosoknak, törökádámoknak, johann-
schankoknak is citerázik, azt feleli, hogy a citeraszót hallgató emberek tu- 
lajdonképp egyformák; máskor azonban megválogatja öket. Amikor pedig 
Péter azt sugallja, hogy az éhbérért giircölés és a színes papírszalagok alat- 
ti citerázgatás aligha biztosíthat hosszú életet, így vág vissza: „Így is soká- 
ig élhetek. Éppen azért, mert színes papírszalagok alatt citerázok." 

Rojtos Gallai István tehát a második regényben is sikerrel óvja meg 
egyéniségét, amelyet itt is lappangó míívészhajlam tesz színesebbé. A távol- 
ságtartó, harmadik személyíí ábrázolásmód, igaz, csökkenti kissé alakjának 
bensöségességét, az alkalmazott stilisztikai és retorikai megoldások azon- 
ban nagyrészt feledtetik ezt a köriilményt. 

Akár a Virágos katonában, itt is fontos szerepet játszik az ismétlés. Nem 
arra gondolok persze, hogy a szöveg egy-egy szegmensében Gion indoko- 
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latlanul sokszor említi valaki nevét 4, hanem arra, hogy bizonyos eseménye- 
ket újra meg újra megidéz 5 , azt a paradox hatást váltva ki, mintha a retro-
spekció egyre nagyobb sugarú köröket vonna a regény cselekménytartomá- 
nya köré. Ennél is fontosabb, hogy számos esetben megbontja a dialógusok 
ok-okozati összefi.iggéseit, lineáris menetét, s egy olyan párbeszédmodellt 
munkál ki, amely felfokozott indulatok közvetítésére is alkalmas. Ebben a 
modellben a beszélgetök egyike leszögez valamit, amit társa figyelemre se 
méltat, hiszen gondolatai másfelé járnak. Mondani próbálja tehát, ami fog- 
lalkoztatja, az elsö megszólaló azonban, ahelyett hogy az elhangzott közbe- 
vetésre reagálna, nyomatékosan megismétli a mondandóját, most már jobb 
belátásra bírva társát, majd végnl szinte szó szerint harmadszor is elhangzik 
a beszélgetést indító mondat. Ez a variációkat is megengedö modell, akár a 
regény „köznyelv" felé közelítö mondatszerkezetei is, stilisztikai megmoz- 
gatottságot eredményez, még ha Gion Nándor olykor helyzettöl, környezet- 
töl és embercsoporttól fiiggetlenni kissé gépiesen, modorosan alkalmazza is. 

Igen érdekes, hogy a társadalmi háttér rajza, amely szociográfiai és szo- 
ciológiai mozzanatok révén csakugyan többrétegíívé teszi a regényt, kevés- 
bé meggyözö, mint a föszereplövel megtörténö, „magánérdekíí" események 
elbeszélése. Hadd illusztráljam ezt egy-két példával is. 

A regény elsö fejezetében, 1920 tavaszán, Csoszogó Török Ádám és az 
orosz hadifogságból hazatérö Gion Antal összetalálkoznak a verbászi vas- 
útállomáson. Minthogy Szenttamásra aznap már nem indul vonat, gyalog 
vágnak neki az útnak, s jól elbeszélgetnek. Az „új határok"-ról azonban, 
melyek épp akkortájt megrázkódtatásokat okoztak a vajdasági magyarok 
körében is, csak néhány anekdotikus szót váltanak. A késöbbiek során pe-
dig a regény egyetlen szereplöje sem említi a trianoni békediktátumot. Va- 
lószíníínek látszik, hogy Gion Nándor tudatosan szorította háttérbe ezt a té- 
mát, amely a regény írásakor erre felénk még mindig tabunak számított. 

Hasonlóképpen vagyunk, bár más okból, Morel Andrással is, akinek 
Herceg János annyira megörnit annak idején. Megtudjuk, hogy abba a teme-
töpalánkon beliil épiilt házba, melyet bérelt, pártutasítások futottak be, 
feketicsi, péterrévei, adai összekötök és pártvezetök keresték föl, késöbb 
Mayer Ottmár és Siinokovich Rókus is járt nála Szabadkáról, rendszeres ol- 
vasója és terjesztöje volt a Hídnak, adatokat gyííjtött Szenttamás lakosságá- 

4  A jelenségre Dér Zoltán hívta föl a figyelmet Tudatos építkezés címú dolgozatában. In: 
Szembesiilések. Szabadka, Életjel, 1979. 220. 

5  Mellékesen jegyzem meg, hogy a narrátor, illetve Rojtos Gallai István emlékezete nem 
mindig múködik pontosan. „Nemcsak a Krisztusnak citeráztam — mondta Gallai István. — 
A két latornak is citeráztam." — olvassuk a 331. oldalon, késöbb azonban Gallai megfeled- 
kezik erröl, s a 373-374. oldalon a következöket mondja: „— Azt mesélik, hogy én vala- 
mikor éjjel-nappal citeráztam itt a Kálvárián a megfeszített Krisztusnak. Sokat jártam ide, 
az igaz, de nem emlékszem, hogy aalaha is citeráztam volna Krisztusnak." 
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nak számáról, nemzetiségi megoszlásáról, távolabbi és közelebbi múltjáról, 
és lelkiismeretesen végezte munkáját a téglagyárban. Morel Andrást azon- 
ban a számos érdekes adat ellenére Gion Nándor mégsem állítja szituáció- 
ba, hiszen alig néhány oldal után végérvényesen búcsút vesz alakjától. 

Ezek és a hozzájuk hasonló kisebb rövidzárlatok azonban végsö fokon nem 
veszélyeztetik a múvet. A regény nyelve, stilisztikai megoldásai a Virágos ka- 
tona Rojtos Gallai Istvánját idézik, azt a benyomást keltve, mintha a távolság- 
tartó harmadik személyíí narráció mögött mindvégig ó állna rejtözködön. 

(Az „ iires ország "-ról, töredékesen) Vissza címú kisregényében 6  Bras- 
nyó István tájaink XVII. és XVIII. századi világát idézi meg. Az idöszakot 
évszámokkal, a földrajzi koordinátákat falu- és városnevekkel, a történelmi 
hátteret több helyntt közismert emberek nevével jelzi. Megtudjuk, hogy 
Jean de Mercier-t, a„konstantinápolyi francia követ bizalmas emberét" 
1680 táján rabul ejtik a„transsylvaniai fejedelem" rebellis emberei, a csá- 
szár követsége pedig 1681 telén, a portától hazatéröben, „Péterváradon ke- 
resztiil Bécs felé igyekszik". Szó esik I. Leopold császárról, Kara Musztafa 
nagyvezírról, Ibrahim budai pasáról, arról, hogy a„fiatal Thököly gróf ineg- 
házasodott, özvegy grófnét vett feleségiil két gyermekkel, az elsó férjét Rá- 
kóczinak hívták", illetve hogy a jelzett idöszak egy évében igencsak száraz 
volt a tavasz, s így az út „Szenttamás, Drejafalu, Moholi-völgy, Tornyos, 
Zenta, Szeged irányában" járhatónak bizonyult. 

Az ekképpen kijelölt koordináták között azonban nem annyira a történet- 
mondás, hanem inkább a török hódoltság alatt elnéptelenedett déli vidékek 
vázlatos rajza keriil elötörbe. „Ebben az országban teremtett lélek nem él, 
tán egész fölig , a német császár városaiig" — olvassuk már az elsð fejezetek 
egyikében, s ennek megfelelöen csakhamar kideriil, hogy az elnéptelenedett 
tájon, annak ellenére, hogy „vírrad és sötétedik", valójában nincs igazi nap. 
Így aztán ennek a földnek a hátán falu meg nem él, „csak Tereintðje dicsó- 
ségére burjánzik a vad növény, hogy hajnalra benövi az embert, míg sóhaj-
toznak testének súlya alatt a föld mocsaras bugyborékai". „llres ország" ez, 
ahol az idetévedö idegen folyton úgy érzi, hogy félálomban bolyong. „Az 
utakon egy nyom sincs, miféle ország legyen tnost ennek a neve, ha népét 
megtartani nem tudta" — túnðdik el találóan a messzeséget kémlelve Caprara 
követ, és ennek a mozdulatlanságba dermedt jeltelenségnek érzékeltetése 
során a„széles, évszázadokat hömpölygö »idö« a regényben egészen rövid 
fejezetekbe" súrúsödik, de úgy, hogy éppen „ez a felaprózottság váltja ki az 
idötlenség benyomását". 7  

6  Elöbb a Hídban, majd a Tiikrös madonna címti kötetben jelent meg. Újvidék, Forum 
Könyvkiadó, 1976. 

7  Bori Imre: Történelmi regény Brasnyó módra. In: Krónikák irókról, könyvekröl. Újvidék, 
Forum Könyvkiadó, 1999. 79. 
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Az elvesztett idönek ezen a kietlen térségén a kisregény magyar hadna- 
gya a következöképpen fogalmazza meg alapvetö célját: „Utolérni az idöt, 
amelyböl kihullottunk." Ezt a célt természetesen nemcsak a hadnagy, hanem 
a narrátor is vallja, hiszen a kisebbségi lét ideje sziikségszerííen az idöböl 
kihullottság éhnényét mélyíti el az emberben. Kár tehát, hogy a Vissza töre- 
dék maradt, még ha Brasnyó István netán eleve töredéknek szánta is. 

(Regény a„ csábító remeté "-röl) A XIX. század második évtizedének 
vége felé, ahogyan a történetírás megörökítette, kiilönös vallási mozgalom 
keletkezett Bácskában. Frankovics Mihály huszonhat éves kupuszinai 
szúcsmester, remetének és szentnek hirdetve magát, sorra látogatta a búcsú- 
helyeket, s mint bebörtönzése után maga is elismerte, serényen gyógyította 
a betegeket: „A' vakoknak rész-szerént nyálammal, rész-szerént szentelt 
vízzel szemeiket kenyegettem, a snketek fiilökben szentölt vizet töltöget- 
tem, a nyavalyától törötteknek hogy három miatyánkot, három ndvözletet és 
egy Hisek-egyet, a Szt Háromság és Jésus Mária Szt Anna tiszteletére imád-
kozzanak, meghagytam, a sebesseket Szentelt vízzel orvosoltam, az inasza- 
kadtaknak inait nyállal és Szentelt vízzel kenyegettem, a magtalan Asszo-
nyoknak Imádságot hagytam, és magam is minnyájok felett imádkoztam."g 

A hiszékeny falusi szegénység körében népszeríísége nöttön nött, emellett 
a koluti plébános és Odry András alispán pártfogását is megnyerte, ám az egy- 
házi és világi hatalom természetesen nem nézte jó szemmel, hogy ténykedé-
se nyomán mind nagyobb tömegek mozdulnak meg, épp ezért 1819. április 
11-én elfogatták, és a zombori megyeházára vitették. Híveit azonban ekkor 
már nem lehetett szép szóval lecsendesíteni. Egyházi zászlók alá gyiilekezve 
Zomborba vonultak, megrohamozták börtönét, úgyhogy végiil a katonaság- 
nak kellett szétvemie a tömeget. Frankovicsot a törvényszék kétévi fegyház- 
ra ítélte, és kitiltotta a megye ternletéröl. 1825-ben a pozsonyi irgalmasrend 
kolostorában bukkant fel, ahol kapusként élte le hátralevö napjait. 

Frankovics Mihály életének eseményei tehát ismeretesek, az viszont nem, 
hogy az írástudatlan szíícsmestert valójában mi is indította el a mozgalom- 
szervezés útján. Ezt a homályosságot Muhi János már a múlt század negy- 
venes éveinek derekán érzékelte, megállapítva: „Szent Miska mozgalmának 
háttere még ma sincs kellöképpen megvilágítva. Kétségtelen, hogy a nép val- 
lási rajongására alapozta mozgalmát, az azonban kevésbé bizonyos, vajon 
megszállott volt-e vagy jámbor újító, aki vallási mozgalom útján akarta szo- 
ciálisabbá tenni a kisembernek akkor nagyon nehéz magyar világot." 9  

g Frankovics Mihály mozgalmának igen gazdag peranyaga van, amelyre Virág Gábor buk- 
kant rá a Vajdasági Levéltár 1819. évi állagában. Az anyagot A koluti remete címmel tette 
közzé a Hídban. Idézetiink Frankovics Mihály kihallgatási jegyzökönyvéböl való (Hid, 
2001. 3. 76.). 

9  Egy bácskai szentember. Kalangya, 1944. 2. 76. 
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A Muhi János jelezte homály következtében Frankovics Mihály már- 
már eszményi regényhösnek látszik. Életútjának szépírói feldolgozása során 
alakja szabadon formálható, annál inkább, mert közben a szerzönek a vonat- 
kozó történeti tényektöl sem kell eltekintenie. Alkalmasint épp erre eszmélt 
rá Gobby Fehér Gyula, amikor a Szent bolond cíiníí regényének megírásá- 
hoz fogott. 10  

A legkézenfekvöbb megoldás nyilván az lett volna, ha a szúcsmester 
megszállottsága mögött lappangó szociális indítékokra helyezte volna a 
súlyt, ettöl a lehetöségtöl azonban végúl elzárkózott. Bár a regényben 
Frankovics Mihály alakja köriil sziinteleniil ott villódznak a társadalmi lá- 
zongás szikrái, ö maga képtelen a lázadásra. Barátai, ismerösei száinos eset- 
ben kísérletet tesznek rá, hogy tudatosítsák benne vezéri szerepének fontos- 
ságát, Frankovics azonban ezt a szerepet nem tudja vállalni. A regény vége 
felé megígéri ugyan barátainak, hogy a szegénységet sújtó igazságtalansá- 
got, kíméletlen bánásmódot, jogfosztottságot és sanyargatást kemény kéz- 
zel meg fogja sziintetni, a következö pillanatban azonban ezúttal is meghát- 
rál, s„mintegy félálomban" újra a sodortatott emberek pozíciójába jut: „Im- 
már az általam teremtett mozgalomra bíztam magam. Állítólagos követöi-
met követtem, állítólagos tanítványaim által taníttattam." 

Gobby Fehér Gyula tehát nem vállalta a lehetséges feladatot, hogy a pró- 
zaírás hagyományos eszközeivel társadalomkritikai narratívát hozzon létre. 
Épp ezért a Frankovics Mihály megszállottságát tápláló erök köziil nem a 
közösségieket tette meg elsödlegesnek, hanem a Móricz-regényekre emlé- 
keztetó, csillapíthatatlan asszonyéhséget. Szent Miska ugyanis válogatás 
nélknl öleli meg a fejletlen lányokat, a parasztmenyecskéket és mesterasz- 
szonyokat, söt könnyúszerrel eljut Odry alispán feleségének és a megye is- 
mertebb asszonyainak ágyába is. 

Nein véletlen hát, hogy már a korabeli kritika kitért Frankovics Mihály 
regénybeli szeretkezéseinek kérdésére. Herceg János eredetinek találta az 
elképzelést, hogy a„csinos kupuszinai szúcs phallos-hös volt, s az elökelö 
asszonyokat leteperve úgy érezte, hogy tulajdonképpen magát a vármegyét 
és az úri világot gyGrte maga alá".>> Bori Imre viszont, a szerzö ironikus 
höskezeléséröl szólva, azt emelte ki, hogy a megszédiilt Frankovics Mihályt 
valójában nem lehetett „hósi" vonásokkal felruházni, s így aztán a regény- 
ben diadalait nem is a„társadalmi élet mezején, hanem Vénuszoknak domb- 
ján" aratja. 12  

Mindkét észrevétel összhangban áll a szerzöi intenciókkal, Szent Miska 
falusi donzsuánkodása azonban mégsem egészen meggyözó. Kalandjainak 

10  A regény a Forum Könyvkiadónál jelent meg 1976-ban. 
11 [Gobby Fehér Gyula: Szent bolond]. In: Összegyújtött esszék, tanulmányok III. I. m.: 683. 
12  A források értelmezéséról. Magyar Szó, 1977. március 5. 13. 
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eléggé részletezó leírásában a szexuális játszadozást általában kegyes vallá- 
si szólamok kísérik, félreérthetetlen jeleként annak, hogy Gobby Fehér 
Gyula Boccaccio mester nyomdokaiba lépett. Ennél is zavaróbb köriilmény, 
hogy az asszonyokat már szúcsmesteriink érintéseinek emléke is eksztatikus 
vonaglásig viszi el. 

A XV. fejezetben a„megyei elökelöség öt asszonya" látogatja meg Elvirát, 
Odry alispán feleségét. Eleinte jelentéktelen témákról csevegnek tempósan, 
késöbb azonban, amikor egyikúk elújságolja, hogy Szent Miska letartóztatásá- 
ra felsöbb utasítás érkezett, elszabadul érzékeik pokla. A név hallatára az asz-
szonyok egymás melle, combja után kezdenek kapkodni, majd lezuhannak a 
szönyegre, összefonódnak, egymásra hengerednek, sikongva simogatják, 
nyomkodják, fogdossák, gyíírik, gyömöszölik, rángatják és csipkedik egymást. 

A funkciótlan túlzás jelzetei azonban nem csupán a szexualitás szférájá- 
ban figyelhetök meg. A regény béregi plébánosa p1. oly erösen izzad, ahogy 
ezen a világon senki. Tenyeréböl elöbb víz fröccsen, nem sokkal késöbb fe-
je már csatakos, akárha alaposan megázott volna, majd végnl a testéböl elö- 
törö vízsugarak csobogásának ellensúlyozására beszélgetés közben meg 
kell emelnie a hangját. Máskor, ugyancsak minden mélyebb jelentést nélkn- 
lözön, a mellékszereplök hosszú oldalakon át a korabeli pénznemekröl, il- 
letve késöbb a inértékegységekröl párbeszédelnek makacsul. 

A céltévesztö túlzás legszembeötlöbb jegyei azonban talán mégis az el- 
sö fejezetben fgyelhetök meg, ahol Frankovics Mihály a„monostorszegi 
Hrabovszky-féle csárdában" a„megvilágosodás" élményében részesiil, arra 
a boldogító felismerésre jutva, hogy „öt szent életíí remetének rendelte a 
sors". A csárda itt rövid úton elszabadul a faluvégi kiserdöböl, bizonytalan 
imbolygással megindul lefelé a Dunán, mennyezetén rákok, pókok és kétél- 
túek jelennek meg, a tárgyak váratlanul beszélni kezdenek, majd végiil egy 
teljes oldalon át kiilönféle növények és állatok átváltozására kernl sor. A re- 
meteségre ébredést tehát egyre intenzívebb sziirrealista látomások kísérik, 
kiemelve, hogy Gobby Fehér Gyula már a regény elején érzékeltetni kíván- 
ta föszereplöje knldetésének problematikusságát. Az elsö fejezet azonban 
ezt a célt mégsem éri el. 

A míí több epizódjában maga Frankovics Mihály a narrátor, aki az elsö- 
személyííség közvetlenségét kihasználva visszapillantón beszámol bQneiröl: 
kevélységéröl, mohóságáról, hiúságáról, paráznaságáról, önzéséröl, ma- 
kacsságáról és butaságáról. Ezekkel a részletekkel szemben minden olyan 
eseményröl, amelyhez Szent Miskának közvetleniil nincs köze, egy harma- 
dik személyíí narrátortól értesnlnnk. Az elsö fejezet azonban kivétel, lévén 
hogy ott a föszereplö megszédiilésének legszemélyesebb története is a távol- 
ságtartó, harmadik személyíí narráció révén bontakozik ki, eklektikussá té- 
ve a regény szerkezetét. 
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A veszélynek föltehetöleg tudatában volt Gobby Fehér Gyula is. A re-
gényt ugyanis Werner Mihály érseki titkárnak Klobusiczky Péter kalocsai 
érsekhez írt levelével indítja, amelyböl megtudjuk, hogy a„zsenge mun- 
kácskát" nem más, maga a titkár állította össze. Munkája során elsösorban 
Frankovics Mihály „személyes vallomás"-aira támaszkodott, de ahol a tör- 
ténetet hiányosnak találta, ott a maga följegyzéseit, korábbi kutatásainak 
eredményeit is felhasználta, helyenként kissé „szabadabban csapongva" az 
érsek úr lelkét oly közelröl „foglalkoztató csodás elemek között". 

Ez az irodalomban eredetinek nemigen mondható levél látszólag kellö- 
képpen ellensúlyozza a regény szerkezeti egyenetlenségeit. Azért látszólag 
csupán, mert a szöveget, igaz, Werner Mihály „hozta össze" Pozsonyban, az 
Úr 1825. évében, nem feledhetjnk azonban, hogy végiil mégis Gobby Fe-
hér Gyula „találta meg" és tette közzé, szem elöl tévesztve, hogy a jelek sze-
rint bizonytalan ízlésú titkár úr túlzásait és melléfogásait a mai olvasó érde- 
kében ki kellett volna kiiszöbölnie. 

(Husziták között) Történelmi regény írására vállalkozó íróink köznl 
Burány Nándor lépett vissza leginesszebb a múltba. Kamanci Balázs címú 
múve 13  a XV. századba kalauzolja az olvasót, amikor az akkortájt még job- 
bára magyarok lakta Szerémségben, Prágából hazatérö papok munkája nyo- 
mán, számottevö huszita közösségek jöttek létre. Magyarra kezdték fordíta- 
ni a Bibliát, újraértelmezték az isteni parancsokat, nem ismerve el sem az 
Isten elötti személyválogatás gondolatát, sem az anyagi javak egyházi hal- 
mozásának gyakorlatát. Mozgalmuk oly mértékben megerösödött, hogy az 
egyház a„megtévedt" híveket az inkvizíció révén kívánta visszaterelni az 
akolba. Marchiai Jakab olasz minorita szerzetes több ízben is feltíínt a vidé- 
ken, de ténykedése kemény ellenállásba ntközött. Bácsi Simon pécsi kano- 
nok p1. egyházi átokkal sújtotta Újlakon, helyenként kegyetlen eszközeivel 
fegyveresen is szembeszálltak, végnl azonban a királyi seregek segítségével 
mégis gyözni tudott a husziták felett. 

A szerémségi huszitizmus tehát kivételes fellobbanás volt, amelyet 
azonban Burány Nándor nem a maga teljességében kívánt megragadni, hisz 
mindig is a lélektani vonatkozások érdekelték elsósorban. Korábbi regénye-
iben tönk szélére jutott, vívódó figurákkal próbálta megvilágítani a valóság 
egy-egy részletét, miközben szenvedélyesen kutatta azokat az egyéni és tár- 
sadalmi okokat, amelyek ezeknek a figuráknak összeroppanását vagy csód- 
helyzetét elöidézték. 

Voltaképpen ezt cselekedte ezúttal is. Olyan történeti személyiség után 
kutatott a szerémségi huszita mozgalom szekundáris irodalmában, akinek 
életében sorsdöntö törés következett be, ennek okát azonban a fennmaradt 
adatok alapján nem lehet pontosan megnevezni. Így talált rá Kamanci Ba- 

13  A regény 1977-ben jelent meg a Forum Könyvkiadónál. 
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lázsra, aki az egykori krónikás szerint az inkvizíció elöl megszökött, s 
„Bácsba menvén, hol nagyprépost vala, megjavult és dicséretesen élte le 
hátralevö napjait". 14  Ez a szúkszavú információ kérdések sorát veti fel. Mi 
történt Balázs mesterrel? Elárulta ifjúsága eszméit, híveit, barátait, életének 
értelemadó célját? Netán elvtelennl megbékélt a hatalommal, miután ráesz- 
mélt, hogy iigynk végérvényesen elveszett? Vagy talán azért meneknit a bá- 
csi vár vastag falai közé, hogy Marchiai Jakab elött ne kelljen képmutatóan 
megalázkodnia? Ezekre a kérdésekre nincs válasz, s mert nincs, Burány 
Nándor joggal remélhette, hogy Kamanci Balázs életének és sorsának újra- 
alkotása közben teljes mértékben hú maradhat írói alkatához. 

A regény globális struktúrájának meghatározó mozzanata, hogy négy 
évtizeddel Marchiai Jakab gyözelme után a bácsi várba vendég érkezik a 
messzi Moldvából, aki tisztázni szeretné, hogy csakugyan áruló volt-e 
Kamanci Balázs, mint az inkvizíció elöl elmenekiilt husziták nagy része hit-
te egykor. Ennek megfelelöen a regény lapjain szokatlan dialógus alakul ki, 
amelyet nem mondatok, hanem elmondott életszakaszok alkotnak. Balázs 
mester életének, cselekedeteinek számos eseményét maga az emlékezö ven- 
dég tárja föl , amiröl viszont nem tud, annak elmondására a föszereplö vál- 
lalkozik. 

Kettejnk túlméretezett párbeszédeléséböl pontosan kirajzolódik Kaman-
ci Balázs karaktere. Örökösen kétkedö, sem mások gyözelmének, sem saját 
sikereinek maradéktalanul öriilni nem tudó emberröl van szó, akin nemegy- 
szer tanácstalanság, bizonytalanság lesz úrrá, amely gátolja a gyors cselek- 
vésben. Sorsdöntö helyzetekben annyira riasztja a tévedés lehetösége, hogy 
magatartása akarva-akaratlanul gyanút kelt társai körében. Épp ezért amikor 
Marchiai Jakab másodszori megérkezése után rövid idöre eltíínik a kaman- 
ciak szeme elöl , azonnal árulással vádolják. Pedig nem akart szökni. „Én 
maradni akartam. A testvérek közelében lenni, rajtuk segíteni, csak ez a cél 
vezérelt. Életem megmentésével törödtem a legkevesebbet. Ha ök elvesz- 
nek, mit ér nekem az élet, amelyet örök szégyenben kell eltöltenem?" — bi-
zonygatja a messziröl érkezett vendégnek, s mint késöbb kideriil , szökése 
csakugyan netn tekinthetö árulásnak, hiszen annak idején segítségért sietett 
Bácsba. Hasztalan próbálta azonban menteni a menthetöt, az események kii- 
lönös egybejátszása folytán az igaztalan vádtól soha többé nem tudott sza- 
badulni. 

Burány Nándor alapvetö írói intenciója tehát az volt, hogy minél köriil- 
tekintöbben érzékeltesse: a töprengön eszmélkedö ember óhatatlanul magá- 
ra marad, s igen könnyen a történelmi erök áldozatává lesz. E szándék tel- 
jes értékú megvalósulását azonban több köriilmény gátolja itt. Minthogy 

14  A ferences rend egykori krónikását, Szalkay Balázst Irodalmunk évszázadai címú míívé- 
ben Bori Imre idézi. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1975. 7. 
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Balázs mester negyven év után végre részletekbe menöen tisztázhatja ma- 
gát, a„mindent elmagyarázok" álláspontjára helyezkedik, adatok és vonat- 
kozások özönével hozakodva elö, ezek azonban, talán épp a mindent elmon- 
dás kényszere következtében, ahelyett hogy aktivizálnák, megbénítják az 
olvasó képzeletét. Szeinet szúró továbbá az a dichotómia, amely az ábrázo- 
lásmódban figyelhetó meg. Ha a föszereplöt csalán csípi meg, légy unal- 
maskodik a feje körnl , vagy gennyes kelés fájdítja a nyakát, a szöveg, csak- 
hogy a valóságosság érzetét minél jobban elmélyítse, visszatérön elidöz 
ezeknél és az ezekhez hasonló mikroreáliáknál, ugyanakkor azonban a két 
párbeszédelö mégis a modern regény idökezeléséhez igazodva adja elö 
inondandóját. Ennél is zavaróbb talán, hogy a föszereplö és a vendég között 
folyó óriási párbeszéden belnl olyan kisebbek is olvashatók, amelyek a 
dialogikus formát megórizve krónikázón történeti ismereteket próbálnak az 
olvasóba sulykolni. 

Mindennek következtében a Kamanci Balázs nem kernlhetett emlékeze- 
tes regényeink közé, amit csak sajnálhatunk, hiszen Burány Nándor vállal- 
kozása számos, tájainkon réges-rég feledésbe ment míívelödéstörténeti in- 
formációval gazdagította a jugoszláviai magyar olvasót. 

DISCOVERING THE PAST THROUGH 
LITERATURE - HUNGARIAN HISTORIC NOVELS 
WRITTEN IN VOJVODINA IN THE SECOND 
HALF OF THE 1970S 

This paper looks back on the Hungarian historic novels published in 
Vojvodina in the second half of the 1970s. Its surveys and analyses the peri- 
ods which the authors focused on, and how successful their aesthetic analy- 
ses of the chosen topics were. 

17 



ETO: 821.163-41-4 	 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 
821.511.141(497.1)-4 

FARAGÓ KORNÉLIA 

A RECEPCIÓ MINT JELENTÉSTÖRTÉNÉS 
Aleksandar Tišma mííveinek magyar fogadtatásáról 

Reception as a Development of Meaning — On the Hungarian 
Reception of Aleksandar Tišma's Works 

A magyar Tišma-olvasás története fél évszázados múltra tekint vissza, az ötvenes évektöl 
kezdve bontakozik ki, mint ahogyan az alkotói jelenlét is öt évtizedre terjed ki. Ez az áttek- 
intés a múveknek a magyar fordításkultúrában való jelenlétén túlmenöen föként a szinkrón 
recepció legjelentösebb diszkurzív eseményeit veszi számba, mindenekelött azt, hogyan 
alakult ki ez a recepció, melyek voltak kezdeti irányai, hogyan módosult. Abból indulva ki, 
hogy a reciprocitási szerkezetek (fordítás, szemlézés, recenzeálás) meghatározó módon ját- 
szanak közre a magyar befogadás történetének alakulásában. Van, hogy az idegen kontextus 
nem kizárólag poétikai értékek alapján juttatja kanonikus helyzetbe a szerzöt, hanem teljes 
munkásságának szellemi-kulturális-irodalomtörténeti mintázatára reflektálva. Egy kisebbsé- 
gi—regionális elvárásrendben, ahol sajátos létértékkel ruházzák fel a méltányló megértés 
kölcsönösségét és fokozottan számítanak rá, bizonyos szemléleti viszonylatok és gesztusok 
olyan hangsúlyokat nyernek, amelyek befolyásolják a míívek recepciós életét, létmódját. 

Kulcsszavak: Aleksandar Tišma, recepciókutatás, fordításkultúra, szinkrón befogadás, vis- 
zonossági szerkezetek, kultúraközvetítés, értelmezés-értékelés 

(A reciprocitás szerkezetei) Aleksandar Tišma szövegei viszonylag korán, 
már az ötvenes években megjelentek a vajdasági magyar fordításkultúrában. 
Ahogyan az elsö közléseld is érzékeltetik, a múfaji sokrétúségéról ismert al- 
kotó költöként indult, és a motivikus olvasás meglátásai szerint már versei- 
ben ott vannak elbeszélö míívészetének „vezérszavai: a megalázás és az 
erószak'. 2  Egyértelmúen a Híd az a publikációs fórum, amely a kezdetektöl 

1  A Hid (1956/6-7. 530-535.) elsö versközlése kétnyelvíí (Tišma—Saffer: Pesme — 
Versek. Podlaci — Aljasok, Uteha — Vigasztalódás, Jesen — Ósz, No ć  čutljivih 
mladića — Hallgatag legények éjszakája). 

2  Bori Imre: Jugoszláviai szemle. Aleksandar Tišmáról — még egyszer. Jelenkor, 
1980/5. 423-424. Lásd még uö: Jugoszláviai szemle. Aleksandar Tišmáról. Je- 

lenlcor, 1980/2. 143-144. A szemle íróját az Upotreba čoveka címszövege Tö- 
mörkény István posztumusz novelláskötetének címére (Népek az ország haszná- 
latában) emlékezteti. 
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fogva a legfolyamatosabban, a legintenzívebben figyel a szerzöre, bár szór- 
ványosan másutt (Magyar Szó, Dolgozók, Úzenet, Új Symposion) is közlik. 
A folyóirat kiilönös figyelmét jelzi, hogy fordítások és kritikák közlésén kí- 
viil, krónika-rovatában beszámol az íróhoz fiízödö eseményekröl, Nolit- 
díjáról, könyveinek kiilföldi (berlini, prágai) kiadásairól, életmíídíjáról, aka- 
démiai székfoglalójáról, majd hozza is a székfoglaló beszéd szövegét. 3  

Az Aleksandar Tišma írásmúvészete és általában a szerb irodalom iránti 
érdeklödésen túl az itteni magyar irodalmi közösség szellemi képét, iroda- 
lomszervezési-fordításpolitikai szemléletét, az itteni (vagy az itteni ihletésíí, 
itteni kötódésú) magyar fordításkultúra személyi gazdagságát is jellemezhe- 
ti az a fordítói névsor 4 , amelyet a recepciókutatás felszínre hoz. A szinkrón 
befogadás, a kortárs kritikai értékelés vázlatos jellemzésében arra is utalni 
kell, hogy ha nem is rendkívnli mértékíí a fordítói, a recenzensi érdeklödés 
(voltaképpen nem túl gazdag a szöveganyag), de hézagosságában is folya- 
matosnak tetszö és elismerö jellegíí; a név jelenlétének aránylagos intenzitá- 
sa mellett is vannak olyan könyvek, amelyek visszhangtalanok maradtak. 
Felmeriil a kérdés, hogyan fogadta a magyar irodalom Aleksandar Tišma 
könyveinek szerb, és hogyan magyar nyelvú megjelenését? A fömúvek (a 
Blahm könyve. Budapest, 1977, Az ember ára. Budapest, 1985, mellett a vá- 
logatott elbeszélésekböl is késziilt kötetkiadás: Az ezerkettedik éjszaka, Újvi- 
dék, 1984 5) kissé megkésett magyar megjelenése nyomán sein tapasztalható 
jelentösebb felerösödés, hiszen az illetö regények kapcsán kibontakozó re- 
cepció magyar nyelvteriileten nemegyszer a magyar köteteket megelözve, a 
szerb kiadásokhoz kötödött. Bizonyos mértékben ezzel is összefiiggésbe 
hozható, hogy nem részesiil kellö figyelemben a fordítás színvonalának, a 
fordítói interpretációnak a kérdése, hogy a gondolkodás fordításkritikai as-
pektusai szinte jelentéktelenek. 

Amikor a fordítás és a recepció kérdését a kultúra tágabb kontextusába 
ágyazva vizsgáljuk, óhatatlanul felmeriil a kérdés: létrejött-e a kultúrák kö- 
zötti párbeszéd, vagy kihasználatlanul maradt az interkulturális dialógus le- 

3  Aleksandar Tišma: A meg nenz irt novella. Ford.: Borbély János. Híd, 1986/11. 
1334-1343. 

4  Tišma-fordítóink: Ács Károly, Beretka Ferenc, Borbély János, Csuka Zoltán, Du- 
dás Kálmán, Hornyik György, Illés Sándor, Jung Károly, Kollin József, Pap Jó- 
zsef, Saffer Pál, Tomán László, Varga Zoltán, Vasagyi Mária. 

5  Tišma elsð regénye a Za crnom devojkom (1969) címú Hornyik György fordítá-
sában jelent meg a Hídban: A barna lány nyomában. 1970/6., 7:, 9., 10-11. Más 
magyarul megjelent folyóirat- és lapközlések könyvészeti adatait lásd. Ankica 
Vasi ć : Bibliografaja akademika Aleksandra Tišme. = Aleksandar Tišma: 
Nenapisana priča. Novi Sad, 1989. 
Borbély János Aranyhegyek birodalma. Válogatott múforditások a mai jugoszláv 
prózából (Újvidék, 1985) címú fordításkötetében Tišma Bez krika (Jajszó nélkiil) 
címú novellája szerepel. 
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hetösége? Az Aleksandar Tišmát övezö szellemi térben lehetöség nyílt a 
kultúrális cserére, a kultúrák találkozására, hiszen ö maga is alakító résztve-
vöje a kultúraközvetítés rendszerének. Bizonyos tekintetben úgy tíínik, a 
magyar befogadás ismeri és méltányolja fordítói törekvéseit. „Hazájában 
rangos múfordítóként is számon tartják, német, francia, angol és magyar 
múveket tolmácsol szerbhorvát nyelven. Elmondhatjuk, hogy munkásságá-
ban igen jelentös helyet kap a magyar irodalom: Jókai Az új f'öldesúr, Mó- 
ricz Zsigmond Barbárok, Déry Tibor Niki, Babits Mihály Flalálfiai címíí 
írásainak míves fordítása az ö nevéhez fiízódik" — áll a Vujicsics Marietta 
által készített interjú 6  felvezetésében. Az itt nem említettek, Végel László 
Egy makró emlékiratai7  címú, Ottlik Géza Hajnali háztetók címíí, vagy Ker- 
tész Imre Sorstalanság címú regényének szerb nyelvú kiadásai késöbbi kel- 
tezésííek. Ez utóbbi fordítását egyébként a Magyar Fordítóház Alapítvány a 
balatonfúredi Magyar Fordítóházban késziilt (1999) könyvek között tartja 
számon. Idöközönként a felsoroltakon kíviil verseket (föként Fehér Ferenc-
töl, Pap Józseftöl, Acs Károlytól) és rövidprózai múveket, olykor antoló- 
giadarabokat (a Šest jutara ruža i druge novele majstora mađarske 
pripovetke címíí 1953-as kötetbe) is fordított. Megbecsnitségéról vall az a 
tény is, hogy fordításköteteinek egyikéhez-másikához a vajdasági magyar 
irodalom neves képviselöi írtak utószót. 

A Bazsalikom Míífordító Díj odaítélésekor (1985) a laudátor már-már a 
kultikusba hajló nyelvhasználat eszközeivel él, hogy kellö súllyal érzékeltet- 
hesse: a magyar múveltség-szférákban otthonosan mozgó Aleksandar Tišma 
a„kilépés" létfontosságú alkalmait teremtette meg irodalmunk, „szellemi 
kapcsolataink" számára. „Tišma fordítói érdemeiröl olyan szempontból is 
szólnunk kell, hogy igen jelentös mértékben járult hozzá, hogy a jugoszlávi- 
ai magyar irodalom kiléphessen nyelve zárt köréböl. De. nemcsak a nyelvi 
mííalkotás természetes kereteiböl, hanem sok más örökölt vagy mestersége- 
sen alkotott korlátai köznl is. (. ..) egymás eredményeinek kölcsönös megis- 
mertetése sohasem volt sem fölösleges, sem pazarló tékozlása a költöi erö- 
nek, hanem úgyszólván mindig életsziikséglet. S mindenki, aki hozzájárul e 
sznkséglet kielégítéséhez, kiildetést teljesít." A fordító módszeréröl szólva a 
kulturális fordítás fogalomkörében mozog: „Tišma nem szavakat fordít, nem 
pusztán lexikális megfeleléseket keres, hanem kulturális tartalmakat iiltet át 
a másik nyelv talajába: fogalomkincset és gondolatformákat közvetít, tnég- 

6  Vujicsics Marietta: Vendégúnk: Aleksandar Tišma. Élet és Irodalom. 1979. júni- 
us 9. 23. sz. 7. 

7  Gerold László: Érdekes, mai regény. Aleksandar Tišma nyilatkozik Végel regé- 
nyéröl. Magyar Szó, 1970. II. 12. 10. 
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pedig az adattartalmak filológusra jellemzö gondos egybevetésével, a költö 
újjáteremtö erejével, a szó míívészetének atmoszférakeltö eszközeivel." 8  

Aleksandar Tišmának a magyar kultúrához való viszonya azonban nem- 
csak fordítási vonatkozásokban lényeges. Minden bizonnyal jelentösen erö- 
síti a magyar recepciós készséget, hogy sokirányú érdeklödést mutat, és 
több múfajban is megnyilatkozik ilyen értelemben. Egyáltalán nem megle- 
pö, hogy mindezek meghatározó módon játszanak közre a magyar Tišma- 
olvasás történetének alakulásában, amely okkal kötödik olyan erösen a re- 
ciprocitási szerkezetekhez. Van, hogy az idegen kontextus nem kizárólag 
poétikai értékek alapján juttatja kanonikus helyzetbe a szerzöt, hanem teljes 
munkásságának szellemi-kulturális-irodalomtörténeti mintázatára reflektál- 
va. Egy kisebbségi-regionális elvárásrendben, ahol sajátos létértékkel ru- 
házzák fel a méltányló megértés kölcsönösségét, és fokozottan számítanak 
rá, bizonyos szemléleti viszonylatok és gesztusok olyan hangsúlyokat nyer- 
nek, amelyek befolyásolják a múvek recepciós életét, létmódját. 

Aleksandar Tišma, amikor 1955-ben lefordította a Letopis Matice srpske 
számára Szirmai Károly Tííznél (Oko vatre) címú novelláját, rövid, de a létkö- 
riilmények és értékviszonylatok rendkívnl pontos ismeretét érzékeltetö 
jegyzetet9  is írt a szerzöröl. A folyóirat szemlerovatában (Listajući časopise) 
ugyancsak a perspektívákat a magyar kultúra felé is szélesíteni kívánó szemé- 
lyiség mutatkozik meg. Figyelme tnár 1957-ben kiterjed az 56-os magyar emig- 
rációra és a betiltott Irodalmi Újság londoni (arról valószínúleg nem tud, hogy 
a lap 1957. március 15-én indult újra Bécsben, de a május 15-i londoni szám is 
elsö évfolyam elsö számjelzésíí) megjelenésú elsö számáról ír, de szemlézi a Ti-
mes egyik májusi irodalmi mellékletét (Times Literary Supplement) isw, mert- 
hogy az a magyar forradalommal kapcsolatos könyveket ismertet. Több ízben 
tájékoztat a miincheni Látóhatárról is.>> Vagy: 1957 márciusában a Les Temps 
Modernes „magyar" témájú hármas számát mutatja be 12 , majd ugyanezen fo- 
lyóirat egy késöbbi számában Déry-dokumentumokra le1. 13  A felhozott példá- 

8  A Híd (1986/1.) Krónika címíí rovata csupán részleteket közöl Szeli István mél- 
tatásából. Az idézet részleges forrása a kézirat. 

9  A. T.: Karolj Sirmai. Letopis Matice srpske, 1955/9., God. 131. Knj. 376, sv. 3. 
300. 

10  P. G. : Listajuć i časopise. Irodalmi Újság, ... O mađarskoj pobuni ... Letopis 
Matice srpske, 1957/ 7-8., God. 133. Knj. 380, sv. 1-2. 159-160. 

11  P. G.: Listajuć i časopise. Mađarski savremeni pisac Č . Sabo Laslo ... Letopis 
Matice srpske, 1956/2. God. 132. Knj 377. sv. 2. 167-168. ... Talas emigracije . 
.. 1957/10. God. 133. Knj. 379. sv. 4. 396-397. 

12  P. G.: Listajuć i časopise. Les Temps Modernes 	. Letopis Matice srpske, 
1957/3., God. 133. Knj. 379, sv. 3. 276. 

13 P. G.: Listajući časopise. Les Temps Modernes 	. Letopis Matice srpske, 
1957/9., God. 133. Knj. 380. sv. 3. 274-275. 
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kon túl máskor is vannak magyar vonatkozású szemletémái, Csuká. Zoltán írá- 
sa az Ady-versek szerb nyelvíí kiadásáról, egy Bori-tanulmány az újvidéki Híd- 
ban, a Világirodalmi Figyelö, vagy éppen Illyés Gyula. De arra is vállalkozik, 
hogy elöszót írjon a Danilo Kiš által fordított Radnóti-kötetekhez (Strinom sta- 
zom, 1961, Borska beležnica, 1979 14) vagy, hogy bemutassa (1968) Varga Zol- 
tán A méregkeveró címíí regényét a Letopisban. 1 5  

Más vonatkozásban voltaképpen Végel László is egy (nyelvi) kölcsönös- 
ségi reláció megéléséröl, söt, identitás-megújító erejéröl beszél, amikor a 
következöket jegyzi fel: „Kezembe veszem a vaskos könyvet, megköszö- 
nöm. Tišma magyarul válaszol, ettöl valahogy újra újvidékinek érzem 
magam." 16  Ahogyan más, általa idézett naplómondatok (Részletek a napló- 
ból [Dnevnik 1942-2001. Sremski Karlovci—Novi Sad, 2001] Híd, 
2003/3-4 és 2003/5. Ford.: Borbély János; Tiszatáj, 2005/1. Ford.: Orcsik 
Roland) is („Egyednl Pest menthet meg engem." vagy: „Az ízlésemet még-
is Pesten palléroztam.") sugallják, mintha Tišma azt a magyar kultúrát köz- 
vetítené, amely mintegy hozzájárult rejtegetett, de becsnit és megszenvedett 
másságának kiteljesedéséhez, háborús létlehetöségeinek biztosításához. 
Meridijani Srednje Evrope (Közép-Európa délkörei) címú esszéjében arról 
a Budapeströl beszél, amelyhez, ha nem is túl erösen, de tartósan kötötték 
az emlékezés szálai, amely elrejtette és éretlenségében alakította, formálta, 
de mégsem csupán önnön távlatait kínálta, hanem a messze mutató valódi 
perspektívákat. A magyar olvasás egy szöveghelyel 7  Tišma háborús Buda- 
pest-élményéhez köti Közép-Európa képzetének egyik korai alakváltozatát: 
a gondolkodói attitííd jellemzésére a közép-európai eszmeiséget egy talál- 
kozó ötletében megjelenítö írót mutatja. 

Pre mita (Banja Luka, 1989) címú kötetét e szövegpáros emeli a tartalmi hun-
garikumok sorába. 

15  A. T.: Varga Zoltán (Zoltan Varga): A méregkeveró (Spravljač  otrova). Letopis 
Matice srpske, 1966/6. God. 144. Knj. 402, sv. 1. 123-124. 

16  Végel László: Idóírás, idóközben. Naplójegyzetek 2000-2002. Családi Kör — 
Noran, Újvidék—Budapest, 2003. 170. 

17  E. Fehér Pál: Háborúban, Budapesten. Adalék a közép-kelet-európai sorsközös- 
séghez. Élet és Irodalom. 1997/29. Az írás a Drugde (Beograd, 1969) címú kötet- 
ben közölt Meridijani Srednje Evrope (Közép-Európa délkörei) címet viselö esz- 
szére alapoz („Szerbek, magyarok, lengyelek, osztrákok, szlovákok, oroszok ka- 
varognak Tišma emlékképeiben; egyszóval: otthon érzi magát Közép-Európá- 
ban.") és a következö mondattal zárul: „Nemrég Budapesten találkoztam Tišmá- 
val. Az ó ötlete volt az, amit most továbbítok. Mi lenne, ha egyszer valamely in-
tézmény vállalkozna ennek a kiilönleges közép-kelet-európai találkozónak a 
megszervezésére? Azoknak a szlovák, román, szerb, ukrán, lengyel íróknak kel-
lene találkozniuk egyszer, akik népúnkkel egyútt (a háborús Budapesten) élték át 
a fasizmus gyalázatát, s azóta is öszinte barátaink." 5. p. 
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(A hermeneutikai elófeltevés) Úgy tíínik, az interjúkészítök a nemzeti kul- 
turális önigazolás klasszikus magatartásával reagálnak az „idegennel" illetö- 
leg, a„félidegennel" való találkozásra. Az életmú mögött rejtözködö szerzö 
egyéniségét, gondolkodásmódját kutató „kérdezö kultúra" a saját pozíciójá- 
ra való reflexiót vár, elmaradhatatlanok az önolvasás, az önértés számára 
fontos kérdések, a„hogyan lát, milyennek ítél bennnnket" kérdése, vagy 
ugyanez az irodalom vonatkozásaira szúkítve. Nem kérdés tehát, kimutatha-
tó-e a szövegekben a mások általi önmegértés hermeneutikai elöfeltevése. A 
kérdezö azonban a„másik kultúra" partikuláris reprezentációját föként ön- 
maga közvetlen megragadásának érdekében kívánja és tudja megvalósítani. 
A legmélyebben az érdekli, hogy milyen az általa befogadott szerzö viszo- 
nya a „sajáthoz", a magyar szövegeket olvasó, értelmezö és elismerö válasz- 
adót kívánja hallani. Másságának föként a kérdezö „kulturális sajátját" érin- 
tö mííködésmódjára kérdez. A tizenhat év kiilönbséggel feltett interjúkérdé- 
sek ilyen értelemben erös szemléleti-tematikus hasonlóságokat mutatnak. 
Tišma magyarságélményének eredetére, többes kulturális hovatartozásának 
magyar dimenzióira, a magyar kultúrához való viszonyára kérdeznek. Az ön- 
értés lehetöségformáit keresö, egybevágó kérdéseket hosszan lehetne sorol- 
ni: hogyan keriil a magyar irodalom vonzásába? A kortárs magyar irodalom- 
ból mit olvas a legszívesebben? „Ön gyakori vendég Magyarországon, a 
könyv nnnepe mégis kiilönösen jó alkalom, hogy itteni benyomásairól szól- 
jon." „Önt — mííveiböl is tapasztalom — sok szál köti a magyar kultúrához, a 
magyarsághoz. Mi az oka ennek, és mi volt az elsö találkozása ezzel a kul- 
túrával? Mik voltak az elsö hatások, amik érték?" Az 1979-ben késznit lap- 
interjú saját terjedelmi lehetöségeinek arányában éppúgy a magyarsághoz 
való kapcsolódás súlypontozásával teszi fel a kérdéseit, mint az 1995-ben ké- 
sziilt nagyinterjú. 18  Miközben az interjúkérdések nagy része Aleksandar 
Tišmának a magyar kultúrához, a magyar nyelvíí irodalomhoz való viszonyát 
érinti, az európai jelenségekhez vagy a szerb irodalmi hagyománytörténések- 
hez való viszonya egy árnyalattal reflektálatlanabb marad. Ezért olykor mint- 
ha arra törekedne, hogy ne a magyar elváráshorizontnak megfelelöen artiku- 
lálja a választ. A kérdésre, hogy „Melyek azok az irodalmi értékek az itteni 
vagy a magyarországi magyar irodalomból, amiket Ön kiilönösen sokra tart, 
és amelyek iránt érdeklödik? Kik azok a magyar írók, akik iránt Ön knlönö- 
sen érdeklödik?" — a következöképpen kezdi válaszát: „Én nagyra becsiilöm 
az itteni nemcsak magyar, hanem szerb irodalmat is ..." 

(Az értelmezó-értékeló aktivitás) Eröteljes-e a befogadás a kritikai recep-
cióban, az irodalomtudományos diskurzusokban? Kimutatható-e magyar 
nyelvteriileten a szövegekkel való úgynevezett intenzív foglalkozás? Mi- 

18  Aleksandar Tišma (1924). ,,. . a fó táncosnöt úgy hivták, hogy Diana Clayton". 
= Rózsaszín flastrom. Beszélgetések vajdasági irókkal. Szerk.: Szaj-bély Mihály. 
JATE, Szláv Filológiai Tanszék. Szeged, 1995. 21-33. 
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lyen arculatot vesznek fel a fordított míívek a recepcióban? Megmutatkoz-
nak-e az életsorsból, az aktuális élettapasztalatból eredö textuális preferen- 
ciák, a kulturális sajátszempontúságok? Leírhatóan más optikát adott-e az 
olvasásnak az „idegen kontextus", vagy inkább a múvek viszonylagos jelen- 
tésazonosságáról kellene beszélniink? A szerb recepció sokrétííségével való 
szembesnlés nyomán knlön kellene vizsgálni a szerb nyelvíí és a magyar re-
cepció közötti ekvivalencia-mozzanatokat és hangsúlyeltolódásokat, a speci- 
ális értékformációk jellegét. 

A magyar Tišma-olvasás története fél évszázados múltra tekint visz-sza, 
az ötvenes évektöl kezdve bontakozik ki, mint ahogyan az alkotói jelenlét is 
öt évtizedre terjed ki. Ez az áttekintés föként a szinkrón recepció legjelen- 
tösebb diszkurzív eseményeit veszi számba, mindenekelött azt, hogyan ala- 
kult ki ez a recepció, hogyan módosult, melyek voltak a kezdeti irányai. 

A kortársi befogadástörténetben már Aleksandar Tišma elsö könyve a 
Naseljeni svet címú verseskötet is jelen van. 19  Szi'rmai Károly versröl vers- 
re haladva, nagy figyelemmel olvassa a kötetet, és a múfaj korábbi megva- 
lósulási formáihoz képest újszerííségeket, olykor tartalmi knlönösséget ér- 
zékel: „Az ún. szabad versek közé tartoznak, de sajátos tagoltságukban, ki-
kihagyó ritmusukban s ezzel kapcsolatos prózai hangváltásukban eliitnek a 
megszokottaktóP' — írja. Egységes hangulatú, dísztelen gondolati (de nem 
bölcselkedö) költészetröl beszél, amely élet és halál egymáshoz való viszo- 
nyát jelenítve meg a nyomtalan elmúlás, a pusztulásraítéltség gazdag válto- 
zatait dolgozza ki. 

A recepció szövegeinek egymás mellé helyezésével bontakozik ki: e ko-
rai írásoktól egészen a legutóbbiakig jelen van a város („Tišma költeménye- 
inek háttere többnyire a kisváros. Annak megállott, megrekedt, félbemaradt 
alakjai meriilnek fel csoportosan, körvonalaikban összemosódva.") és a vis- 
szagondolás, az emlékezés élményköre. 

Mai távlatból bizonyosnak látszik, hogy Aleksandar Tišma novellaírása 
is újszerúségével, a megszokottól eliitö, puritánul egyszeríí stílusszemléle- 
tével és tematikus nyerseségével, durvaságával túnt fel, ilyen értelemben 
eredetinek számító merész írásmódjával. A részletes anyagismeretröl tanús- 
kodó „adatgazdag" novellák az eröszakmódok, a bííntettek variatív megkö- 
zelítései és a bíín pszichológiájának pontos rajzát adják. A szereplökhöz va- 
ló elbeszélöi viszonyt változatos, a kötet egységét „az írások hangulati és 
stilisztikai eltérése, a szerzö érzelmi viszonyulása tárgyához és a szemé- 
lyekhez" 20  bontja meg. 

19  Szirmai Károly: Naseljeni svet. Tisma Alekszander versei. Híd, 1956/6-7. 
555-556. 

20  (TL): Biinösök között. Aleksandar Tišma: Nasilje. Híd, 1965/12: 1628— 1630. 
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Amikor Csuka Zoltán21  1973-ben a Nagyvilág címú folyóiratban ismer- 
tette a Blahm könyve szerb kiadását (magyarul majd csak 1977-ben jelenik 
meg) érzékelve, hogy Tišina még nem foglal el olyan pozíciót a magyar iro- 
dalmi mezöben „amilyent megérdemelne", egy szííkebb életmúrajzot is kö- 
zöl, söt a kor ideologikus szemléleti-nyelvhasználati jellemzöit visszhan- 
gozva, amolyan „helyrajzi-történeti" eligazítást is ad. Ez utóbbiak szinte 
felszólítanak a referenciális olvasásra és aktivizálják az irodalmon kíviili 
kérdésirányokat. Már a címszöveg (Emlékezés és figyelmeztetés) is valami- 
féle emlékmúpróza képzetét kelti, a témák és hangoltságok kezelése pedig 
egy funkcionális szövegfelfogást prezentál. Az aktuális léthelyzet által is 
erösen befolyásolt („s itt lehetetlen, hogy egyúttal napjaink háborús bGnei- 
nek végrehajtóira és ki- eszelöire azok kieröszakolóira ne gondoljunk") ér- 
telmezés úgy építkezik, hogy a kiilönbözö nagy elbeszélések (családtörté- 
net, háborús tematika, zsidóiildözés, kommunista mozgalmiság) felöl köze- 
líthessiink a regényhez, és inegalkotja a morális példázatosság olvasási reto- 
rikáját. A regény létszemléleti jellegére a kiszolgáltatottság kiemelésével 
utal. „A szerzö az elsösorban lélektani regény valóban legmagasabb csúcsá- 
ig abban a fejezetben jut el, amelyben a szomorú emlékezetú három- napos 
újvidéki vérengzést írja le, ugyanazzal a húvös tárgyilagossággal, amellyel 
az egész korszakot tárgyalja" — írja Csuka Zoltán, méltatva a panasz- és si- 
rámmentes hangot. 

A Híd sem várja be az Upotreba čoveka (1976) címíí regény magyar vál- 
tozatát. Végel LászlóZ 2  a beteljesiilö fátum regényének tartja Tišma új múvét, 
és a szerb próza klasszikus értékei közé sorolja. Legszembeszököbb vonása 
az, hogy mitikus transzfigurációt hajt végre: nem a háborúról szól, hanem a 
háború mítoszát eleveníti fel. Itt sem marad említetleniil az újvidéki ambiens, 
de a mitikus idötlenítés félhomályába helyezödik a történet, voltaképpen az 
emlékekból épni ki az életszféra. Mintha minden szereplö ugyanazon sorskép- 
let részbeni kiteljesítóje lenne. Vera Kroner mindvégig saját mítosz-börtöné- 
nek foglya marad, „Tišma regényében a hétköznapi élet és a mitikus létél- 
mény keresztezi egymást. Pontosabban: a hétköznapiság szegélyezi a inítosz 
világát". A mitikus és a hétköznapi ilyen értelmíí kettösségéböl klasszikus ér-
ték jön létre. A megközelítés egyik sajátossága, hogy a regény fókuszába he- 
lyezi azokat a naplószövegeket, amelyek az Új Symposion recenzensének va- 
lamivel késöbbi olvasatában föként az érzelgösség levezetésére szolgálnak, 
mint-egy megóvják a regény egyéb helyeit ettöl a modalitástól. 

Az Új Symposion 1977-ben részletet hoz a regényböl, és a fordító kísé-
rö, ismertetö-bíráló szövegét is köz1i. 23  Nern maradhat említetlennl, hogy 

21  Csuka Zoltán: Emlékezés és figyelmeztetés. Nagyvilág, 1973/9. 1431-1432. 
22 Végel László: A mítosz bíívöletében. Híd, 1977/1. 113-115. 
23  Aleksandar Tišma: Amire az ember használható. Ford.: Beretka Ferenc. Új Sym- 

posion, 1977/144. 163-169. 
Beretka Ferenc: Amire az ember használható. Uo. 169-170. 
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egyedúl ebben az írásban képezi a valóságreferencialitás mozzanatát a töb- 
bkultúrájúság egymondatos felvillantása. A szerzö a regény tartalmi vonat- 
kozásairól értekezve a választás lehetöségéröl, illetve lehetetlenségéröl, a 
békebeli megviseltetésröl és a háborús elhasználódásról beszél. Majd a re-
gény idöszerkezetéröl, sajátos hármas rétegzödéséröl, a stilisztikailag érté- 
kesnek ítélt ige-hiányos („Ezekben a szövegekben pedig oldalakon át nincs 
egyetlen személyes igealak sem. Vázlatmondatoknak vagy egyszeríí cím- 
jegyzéknek túnnek, de tartalmi sajátságaik túlmutatnak ezen — stilisztikailag 
a legrelevánsabb mondatokká válnak.") prózarétegekröl és a naplóbetétek 
túlfokozott szentimentalizmusáról, kissé túlméretezett szerepéröl. Mintha 
nem eléggé érzékelné a napló kontrasztív értékeit, Tišma stilisztikai megol- 
dásainak fogyatékosságát, az. írói kimeriilés jeleit véli felfedezni ezekben a 
„kevésbé értékes és lényeges, de a szerkezetbe azért úgy-ahogy beépiilö" 
szövegekben. A Boško Novakovi ć  meglátásait (A. T. Romansijer. Izraz, 
1977/I.—II.) is hasznosító írás végkicsengése szerint „erényei és fogyatékos- 
ságai összességében Tišma új regénye fontos állomása a jugoszláv regény- 
irodalomnak. 

Az Upotreba čoveka címú regény szerb kiadásáról a Nagyvilág, a jugo- 
szláviai magyar recenzens nyelvtudását és kompetenciáját kiaknázva közöl- 
het recenziót. Az írás 24  Aleksandar Tišmára, mint a modern szerb próza él- 
vonalbeli szerzöjére hivatkozik. Idegen nyelvíí szövegröl lévén szó, minde-
nekelött igyekszik megragadni az elbeszélés föbb szálait. Kitér arra is, mi- 
lyen a naplószerú távlatok szerepe az elbeszélésben. Kiváltképp az foglal- 
koztatja, hogy a regényt nem sziíkítik be a földrajzi-lokális meghatározott- 
ságai és tematikai ismérvei sem. „Újvidék a háború elötti években, a hábo- 
rúban és a háború után — ez a regény világának ideje és tere. De mégsem Új- 
vidék regénye Tišma könyve ..." Határozott történeti keretei ellenére sem 
a„megtörtént" elbeszélése „nem a reálisan lehetségest, hanem az elképzel- 
hetöt, a múvileg viszonyba állíthatót írja le". Elbeszélésmódjával „elsösor- 
ban arra törekszik, hogy kapcsolatokat, viszonylatokat teremtsen". A rövid 
írás voltaképpen a valós fiktív közvetíthetöségének kérdését veti fel. Próza-
poétikai perspektívából a sorsszeriíség és a kiszolgáltatottság, „mint a re-
gény szuggesztivitásának belsö értéke" nyer jelentést. Ennél is fontosabb 
azonban, hogy a relációk egyidejíísített történelmének éš a„párhuzamos el- 
járás" eszközének megnevezésével határozottan a meg-formáltságra helye- 
zödik a hangsúly. 

Amit utóbb már igen nehéz megítélni, az az, hogy vajon segítették-e az 
ilyen recepciós elözmények a fordítás megjelentetését. Amikor csaknem hat 
évvel a szerb nyelvíí kiadás után, 1985-ben az Európa Kiadónál megjelenik 
Tišma legnagyobb hatású múve magyarul, a Nagyvilág egy újabb recen- 

24 Bányai János: Mire használható az ember? Nagyvilág, 1979/10. 1579-1580. 
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zense 25  is kitiinteti figyelmével a könyvet, és affirmatívan viszonyul hozzá. 
Egymásra vonatkoztatja a két magyarul is olvasható regényt, és fontosnak 
tartja megemlíteni, hogy dimenzió-bövnlést érzékel, az újabb regény az elö-
zötöl eltéröen nem egyetlen magányos sors belsö poklát mutatja fel, Az em-
ber ára szélesebb körkép, itt új cselekményi színterek, jelentésperspektívák 
nyílnak. 

Sajnos a magyar változat nyomán sziiletett írás csupán egyetlen kedve- 
zötlen mondatban, ráadásul kifejtetlennl utal a fordítás esetleges hibáira: „A 
fordítás Dudás Kálmán posztumusz múve. Tišma súríí szövetíí, intellektuá- 
lis prózája rendkíviili föladat elé állította: nem is sikeriilt mindenntt megbir-
kóznia vele." 

A recepcióban helyenként felmeriilö, a kötet címére referáló kitételek 
kiilön elemzést igényelnének. 

A Škola bezbožništva (1978) címíí elbeszéléskötet méltatása sem késett. 
Bányai János bírálataŽ 6  szorosan követi a szerb nyelvú kötet megjelenését. 
(Aleksandar Tišma elbeszéléseinek ezen gyííjteményéért egyébként másodszor 
is Szirmai-díjban részesiilt. 27) Nem túl gyakran fordult elö, hogy a lelkes re-
cepciós beszédbe ilyen elmarasztaló hangok is vegynitek. Ezúttal az erösen po-
étikai érdekíí megszólalás (a magyar Tišma-olvasásban szokatlan kritikai erö-
vel) a mikrorealista leírásnak, az aprólékos pszichologizálásnak az „árnyolda- 
lait" is felmutatja. A nehézkes és túlbonyolított, a kelleténél nagyobb teherbí- 
rású tišmai inondatok eltorzulásának okát az irónia hiányában látja. „Kétség- 
telen, az olyan sokszor emlegetett mikrorealizmus mint elbeszélöi eljárás vi- 
szonylagos csödje ez." (. ..) „Tišma mikrorealista mondata az irónia ellenör-
zö és egyúttal irányító szerepe nélkiil amorf és eltúlzotY' — olvassuk. 

Egy olyan elbeszélöforma kibontakozásának érzékeléséröl van itt szó, 
amely a mikrorealista leírás eszközeivel kötödik ugyan Tišma korábbi írás- 
múvészetéhez, de amelyben „mégsem ezek határozzák meg elsösorban az 
elbeszélések jellegét és felépítését, hanem az írói technika, az írói eljárás, az 
elötérben levö történetkonstruáló elv". Ez az írás a konstrukció és a narrá- 

25 Vidor Miklós: Emberhasználat. Nagyvilág. 1986/5. 774-775. 
26  Bányai János: A pogányság iskolája. Hid, 1978/11. 1379-1383. 
27  Aleksandar Tišma elsó ízben (1977) Povratak miru címíí elbeszéléskötetéért ré- 

szesnit Szinnai Károly-díjban. Erról lásd: Jung Károly: Aleksandar Tišma kapta 
a Szirmai Károly-dijat. Misao/Gondolat. 1977/8. október 15. Lásd még: A Szir- 
mai-dijas Aleksandar Tišma Szirmai Károlyról. Ford.: J. F. = A magányos óriás. 
II. Mnnchen—Stuttgart, 1979. 129-131. 
A díjazott kötetek több elbeszélése (Čovek u mle čnom restoranu, Hiljadu i druga 
noć , Tvrđava, Devojka u snu, Povratak miru, Jalousie, Zemlja—vazduh, Najve ć i 
znalac na svetu, Šnek, Stan) is megjelent magyarul: Az ezerkettedik éjszaka. Új- 
vidék, 1984 
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ció összefiiggéseire fogékony látásmódról tanúskodik, az elbeszélések szer- 
kezeti megformáltságának tulajdonít összetett jelentéstani funkciót. Az ér- 
telmezö jellegíí retrospektivitás és az úgyszintén értelmezö szerepkörú pár- 
huzamosság formaértékeire figyel. Úgy látja, a sorsszerú meghatározottság 
változatait dolgozzák ki A pogányság iskolájának elbeszélései (köziilnk A 
lakás emelkedik ki) „az egymást feltételezö és indukáló események kapcso- 
lódását" és olyan figurákat teremtenek, „amelyek sohasem lépnek ki emlé- 
keik jelzésrendszeréból ", következésképpen jelenbeli cselekvéseiket az em- 
lék vagy éppen egy párhuzamos élmény értelmezi. 

Az eddigiekböl következöen, a példák további elösorolása nélkiil is jól 
látszik, hogy a befogadástörténet, úgy tíínik, szinte minden olyan lényeges 
momentumot felszínre hozott, amelyet a jelenkori szerb olvasás is releváns- 
nak tart, amikor visszatekintö-összefoglaló elemzéseiben 28  karakter-, sors-
és emlékezet-tanulmányokról, söt ezek jellegzetes összefonódásáról beszél 
Aleksandar Tišma írásmíívészetének három legföbb tematikus modelljét.il- 
letöen. S egy negyedikkel, a város-tanulmányokkal (az emlékezö város atti- 
túdjének leírásával) valószínííleg gazdagította is a kiemelten átfogó temati- 
kus köröket. Amikor az újraolvasás 29  Tišma magyarul is megjelent regénye- 
it Végel László Újvidék-prózájának hagyományhátterében helyezi el („Végel 
szinte Tišmát folytatva, prózaírásában egy késöbbi városképet rajzol ..."), vol- 
taképpen komparatív szempontokat keres: a két gondolkodást az hozza egy- 
máshoz közel, hogy egyiket sem egyszerúen az emlékek városa érdekli. Ez 
az egybevetö mozzanat azért említendö, mert a magyar Tišma-kritika a 
szerb irodalom legkiemelkedðbb reprezentásai sorában látja a szerzöt, szín- 
vonalasan foglalkozik vele, de a kertészi életmíível való összevethetöség 
felmeriiléséig30  szinte nincsenek más komparatív szempontjai. A szerb re- 
cepcióban felmernlð esetleges Faulkner, Singer és más összevethetöségeket 
nem vizsgálja, mint ahogyan nem kutatja azt sem, milyen szálakkal kötödik 
Tišma a szerb próza Ignjatovi ćtól Andrić ig és tovább gyúriízð realista ha- 
gyományához. A legutóbbi szerb írás-mozdulatok 31  egy olyan közép-euró- 
pai hagyomány részévé avatják Tišma életmiívét, amely a Holocaust-effek- 
tus fogalmához kötödve enged teret az újabb értelemadó olvasásoknak. A 
kritikai stratégiák nyelvében és gondolkodásában bekövetkezö változások- 
kal az újraolvasás felszínre hozhatja inindazt, amit a recepcióban kiteljese-
dö szövegek saját mai létértelmezésnkhöz kínálnak. 

28  Példaként lásd: Vasa Pavkovi ć : Aleksandar Ti.šma, ili samo: Tišma.= Savremena 
srpska proza. (Književni portret Aleksandra Tišme). Trstenik, 1997/9. 11-28. 

29 Bányai János: Túlélök reménytelensége. Aleksandar Tišma két regényéröl. = Mit 
visziink magunkkal? Forum, Újvidék, 2000. 164-167. 

3o Uö: Aleksandar Tišma 1924-2003. = Egyre kevesebb talán. Forum, Újvidék, 
2003. 184-186. 

31  Vladimir Gvozden: Aleksandar Tišma és a Holocaust-effektus. Tiszatáj, 2005/1. 
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RECEPTION AS A DEVELOPMENT OF MEANING 
- ON THE HUNGARIAN RECEPTION OF 
ALEKSANDAR TISMA'S WORKS 

The Hungarian Tišma-reading is half a century old. lt started in the 
1950s, when Tišrna's works were first published. Apart from the writer's 
presence in Hungarian translation, this survey mainly focuses on the chief 
discursive events in synchronous reception: how it appeared, which were its 
initial directions and how it was modified. The paper is based on the 
premise that reciprocal structures (translation and criticism) play a pivotal 
role in the development of the Hungarian reception. It may happen that a 
foreign context raises an author to a cult status which is not entirely based 
on his poetic achievements but reflects his spiritual and cultural achieve- 
ments and the importance he plays in literary history. In a minority, region- 
al system of expectations, in which specific importance is attributed to 
mutual acceptance and is greatly counted on, certain points of view and ges- 
tures receive emphasis which influences the reception and the mode of exis- 
tence of works. 
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BENCE ERIKA 

A RÖVIDTÖRTÉNET ELÖTÖRTÉNETE ÉS 
„UTÓÉLETE" A VAJDASÁGI MAGYAR 
IRODALOMBAN 
The Prehistory and "Afterlife" of the Short Story in Hungarian 
Literature in Vojvodina 

A tanulmány tárgyát a vajdasági magyar irodalomban is jelenvaló rövidtörténet (short story) 
alakulás- és míífajtörténeti jelenségei képezik. Az elötörténeti harmincas évek és a míífaj- 
konstruáló hatvanas évek rövidpróza-termésének, -sajátosságainak, és -erövonalainak feltér- 
képezése alapján, Tolnai Ottó kisprózája mint a míífaj utóélete, a mönemi átjárhatóság kon- 
stituálódott formája keriil vizsgálat alá. 

Kulcsszavák: elötörténet, narratív struktúrák, töredék, liriko-epika, múfaji átjárhatóság, utóélet. 

(Elbeszélés, novella, rövidtörténet) Thomka Beátal a két világháború kö- 
zötti évek vajdasági magyar elbeszélöi prózatermését vizsgálva a rövidtör- 
ténetröl mint az egyik leggyakoribb narratív struktúratípusról tesz említést. 
A míífajnév szinonímáiként a német Kurzgeschichte és az angol short story 
megnevezéseket használja. Az elbeszélés és a novella mellett az elbeszélöi 
szövegek harmadik alaptípusaként jelöli meg, míg a korszak más — irodal- 
mi megvalósulásként kétséges — narratív közlésformáitól (pl. a„megszer- 
kesztetleniil hagyott történet" 2-tól) megkiilönbözteti. A terjedelmi kérdése- 
ket mellözö összehasonlítás/elknlönítés alapja „az anyag és a szerkezet 
kiilönbségei" 3 . A rövidtörténet kompozíciós lehetöségei a novellai zárt szer-
kezetet, elörehaladó-fokozódó elbeszélésritumust és létmetszetet, de a klasz- 
szikus elbeszélés epizódszeríí mellérendeltségét és „epikai mélység" 4-ét is 
egyaránt kizárják; ezeket nyitott szerkezet, állapotszerú megragadás, háló- 
zatos elbeszélésszövedék váltja fel. 

THOMKA Beáta, Novellatípusok a két háború közötti jugoszláviai magyar irodalomban 
= T. B. Prózatörténeti vázlatok, Újvidék, 1992, 3-18, 4. 

2  uo. 
3  U0. 

4  i.m., 5. 
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A harmincas évek prózatermésének múfajtipológiai vizsgálata a rövid- 
történet kategóriájába Kristály-, Szirmai-, Herceg- és Sinkó-szövegeket so- 
rol: „Ennek a típusnak a képviselöje Kristály István, akinél az expresz- 
szionista képteremtés, látomásos felidézés, zaklatott, tagolt nyelvkezelés a 
rövidprózai formák kiilönös változatait hívta életre. A Föld és mag meggyö- 
zöen bizonyítja ezt. Szirmai Károly vizionáló, irracionális elemekkel, szim- 
bólumokkal építkezö szövegei szinte kivétel nélkiil a rövidtörténet típusába 
tartoznak (pl. A sárga állomás, Uzent az ösz, Vesztegló vonatok a sötétben, 
A marionett-kert, Az órák háza). Herceg elsö kötetének, a Viharban címú- 
nek a szövegei között is ez az elbeszélö forma uralkodik (Öszi vízió, Bolond 
legény a faluban). Sinkó Godofréd úr címn szövege a monológszerú elö- 
adásmód által a tudatfolyam rögzítésén alapuló rövidtörténet típusába tar- 
tozik."5  A szövegek vizsgálata során körvonalazódnak és leírhatóvá válnak 
a rövidtörténetet mint narratív stuktúrát teremtö eljárások: az expresszionis- 
ta kép, a látomás, az irracionalitás, a metaforikusság, a tudati jelenségek 
kifejezödései és a szimbolikus vagy szaggatott nyelv. A múfajt újraélesztö 
és újjáteremtð hatvanas-hetvenes években — más kisprózai formák (p1. frag- 
mentum, minimálpróza etc.) szövegszervezö elveivel érintkezve és gazda- 
godva — a rövidtörténet tnódosult formában viszi tovább ezeket a sajátossá- 
gokat, mindenekelött a képszerííség és az irracionalitás motívumait, vala- 
mint a nyelvkezelés alogikus vagy töredék-teremtó lehetóségeit megörizve. 

(Minimalista próza, töredék, liriko-epikai szövegforma) A huszadik szá- 
zad utolsó másfél évtizedében, vagyis az 1986-os korszakhatárt 6  követö 
„legújabb magyar irodalomm jegyében létrejött prózát is a töredék, a rövid- 
történet és a kis prózaformák múfajkontextusában látja és láttatja a kritika. 
,,...feltúnik a személyesség, érintettség kifejezéseinek kihullása a recepció- 
ból, a distancia közbeiktatódása, az elmaradt (lét)élrnényre hulló szófátyol 
bogozgatása, a valóság és a mesélés kívánságának problémája. A ráhango- 
lódást a mozaikszerííen összetört »egésza szemlélésére, a töredékesség [ki- 

5  i.m., 6. 
6  Takáts József Beck András 1991-es rádióinterjújára (Kemény István Témák a Rokokó-

filmböl c. könyve kapcsán) és Csuha István 1992-es tanulmányára (Hátra és elöre. Vázlat 
az újabb magyar próza történetének korszakolásához, Korunk, 1992. 8.) hivatkozva álla- 
pítja meg, miszerint mindkét szerzö a két nagy könyv, Esterházy és Nádas míívének meg- 
jelenése miatt javasolta a fordulatot jelzö dátmnnak a 86-os évet. „Csuhai mint »egy szo- 
rosan összetartozó vállalkozás« két feléröl beszél a két mííröl. Míg ö »az újabb próza legle- 
sebb belsö határvonalának« tartja az 1986-os évet, Beck érveléséböl az deriil ki, hogy 86 
után új észjárások ás formálási módok jelentek meg.", TAKÁTS József, Rövidtörténet, 
1986, posztmodern = Csipesszel a lángot (szerk. Károlyi Csaba), Bp., 1994, 9-23., 9. 

7  Lásd a jelenséggel kapcsolatban a Csipesszel a lángot (szerk. Károlyi Csaba) címú kötet 
tanulmányait (Bp., 1994) és a Hungarológiai Közlemények, Újv., 1996.1-2-es, a„legújabb 
magyar irodalom"-ról Újvidéken rendezett tanácskozás (1995) anyagát közlö tematikus 
számát. 
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emelések: B.E.] szeretetét „kikezdi" a megismerés, az ön-értés vágya, me- 
lyet egy, a nyelvnél „valószerúbb" közeg késztetett pályamódosulásra" — ír- 
ja Wirth Imreg e próza megértési közegéröl és stratégiáiról. Ezek az értel- 
mezések általában a világszerií helyetti szövegszeríí prózáról, a mondatok 
egymás mellé rendeléséról, a mesélés és a történetek hiányáról, képek és ál- 
lapotokfelvillantásáról tesznek említést. Takáts József 9  szerint a korszakha- 
tár elötti önreflexív, megismerés-központú, mélyre ható mozgás jellemezte, 
az én vagy a valóság leírására törekvö prózával ellentétben ezt a prózairo- 
dalmat „egymás melletti világok létrehozása" jellemzi, „nem a mélységet 
kutatja, hanem a felszínt írja le", illetve egy Csuhai-tanulmányt idézve: , ;Eb- 
böl a prózából már kiszorulnak az epika korábban még meglévö elemei, li- 
nearitásról beszélni sem lehet, mivel nincsen történet [kiemelés: B.E.]; áb- 
rázolt személyiségröl sem, mivel e szövegeknek hösnk nincs; de a nyelvi 
univerzitást is hiába keresnénk a világon beliil, mert a világ helyébe maga a 
szöveg... lép." 10  A kijelölt prózaeszmény jegyében létrejött múvek (Már- 
ton, Kukorelly, Garaczi, Németh, Szijj, Kemény, Darvasi és mások alkotá- 
sainak) szervezö eljárásait vizsgálva Takáts azt a következtetést vonja le, 
miszerint „a kritikusi figyelmet egy míífaj és e míífajra jellemzö formálási 
módok nyúgözik le, e míífaj a rövidtörténet, mely uralkodó prózai formának 
számít"Ii. Leírásakor Thomka rövidtörténet-értelmezésére 12  támaszkodik. 
Ezek szerint a nyolvanas-kilencvenes években keletkezett magyar rövidpró- 
zában az emberélet elemi egysége fejezödik ki, a szöveg — az amerikai min- 
imalista prózához hasonlóan — egy elemi történetból áll, más típusoknál — a 
cselekmény redukciója folytán — állapotszeríí fabula jön létre; az önreflexív 
elemek behatolásával intellektualizálódik, esszéisztikussá válik. A történet 
mellett az ok-okozati viszony, a valószerúség logikája is eltúnik. A hös, a 
tér és az idö karakterisztikái megváltoznak: a szereplók sors nélkiiliek, az 
idó a pillanat jegyében áll, a tér nem világmodell jellegíí. A szövegek síírí- 
tettsége jelentéstágasságot, utalásos jelentésképzést von maga után, vagy el- 
lenkezóleg: tényszeríívé, depoetizálttá válik. „A szövegekben a megszokott 
valóság közvetlen érzékisége helyébe gyakran valamilyen áttételes 
»valóság« lép, pl. a tévé valósága." 13  

Mind Thomka Beáta, mind a nyolvanas évek rövidprózáját elemzö kriti- 
kusok, az epika narratív formái felöl közelítették meg és értelmezték a míí- 
fajt. Elsösorban az elbeszélés és a novella epikai alaptényezöinek módosu- 

8  WIRTH Imre, Töredékesség vagy történet. A legújabb magyar irodalom fogadtatásának 
néhány vonásáról = Csipesszel a lángot, 51-63., 55. 

9  TAKÁTS i.m., 9-10. 
10  TAKÁTS i.m., 9-10. 
11  i.m., 11. 
12  THOMKA Beáta, A pillanat fonnái, 1986, ill. Prózaelméleti dilemmák, Híd, 1991. 7-8. 
13  TAKÁTS i.m., 12. 
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lásaival (redukcióival) azonosították/írták le míífajkonstruáló elveit. Azon- 
ban irodalmunkban a míífajnak — kutatásaink 14  erre világítottak rá — létezik 
egy, a hatvanas-hetvenes évek fordulópontján konstituálódott formája is, 
amely nem epikus kontextusban, azaz az elbeszélés-novella-rövidtörténet 
viszonyrendszerében írható le, hanem a líra és az epika diskurzusa eredmé- 
nyeként. E liriko-epikai forma értelmezéséhez a vajdasági magyar irodalom 
hatvanas évekre tehetö korszakváltó folyamatainak, hagyomány-értésének 
és próza-változatainak vizsgálata szolgáltat alapot. Sajátos összefiiggésekre 
mutat rá a lírai és az epikai tartományok közötti határsávmódosulások tekin- 
tetében a paradigmaváltó korszakokat (a hatvanas évek második felétöl 
1986 váltásáig) átfogó opusok (p1. Brasnyó István vagy Tolnai Ottó lírájá- 
nak) vizsgálata. 

(A hatvanas évek töredék-mozzanatai) A vajdasági magyar irodalom pa- 
radigmaváltó korszakában konstituálódott rövidtörténet-változat, a lírai rö- 
vidtörténet vagy liriko-epikai prózaforma — a míífaj belsö törvényszeriísé- 
gei indukálta alakulások mellett — az aktuális irodalomtörténeti kontextus- 
sal összefnggésben értelmezhetö. A korszakváltó törekvések a hatvanas 
évek Symposionjához (az elsö nemzedék folyóirata), a lapjain konstituálódó 
új irodalmi beszédmódokhoz és míífajalkotó tendenciákat is átértékelö 
szemléletekhez kapcsolhatók. A míífaj/míífajváltozat létrejöttének teljes fo-
lyamata — digressziók nélkiili folytonosságában: a kezdetektöl a múfaj lé- 
nyegjegyeinek kialakulásáig és megszilárdulásáig — leginkább a Brasnyó-
opusban érhetö tetten: Árnyék és fú (1969) címú prózaverseket is tartalma- 
zó kötetétöl az 1972-ben napvilágot látott Lampion a fán címíí rövidtörténe- 
teket reprezentáló kötetéig. A liriko-epikai prózaforma kialakulásának az el-
sö jelzésektöl (a vers és a próza egybecsúszásának momentumaitól, pl. Az 
Árnyék és fú címíí kötet hosszú- és prózaverseitöl) kezdödöen minden moz- 
zanata megfigyelhetö Brasnyó költészetében, vizsgálatuk a míífaj teremtö 
elvei leírását teszik lehetövé. Rövidprózájának lírai vers-elözményére már 
az egykorú kritika felfigyelt: , ;Úgy túnik, mindaz, amit Brasnyó novelláiról 
ebböl a szempontból elmondhatunk, a prózának, az epikai világnak nem ti-
pikus jellemzöje. Nyilvánvaló oka ennek, hogy Brasnyó prózavilága verse- 
iben alakult ki, versei kötödnek oly szorosan a vidékhez, a tájhoz és ennek 
emberéhez, hogy ezt a vers képvilága már netn viselhette el sajátosságainak 
feladása nélkiil."ls 

A líra világában szokatlan történés-elemek dekonstruálják a brasnyói 
versbeszédet, ugyanakkor a kivehetö klasszikus narrátori szerep hiánya kö- 
vetkeztében a megjelölt történet töredékké válik: hangulatokra, képekre, be- 

14  L. BENCE Erika, A rövidtörténet: a líra epikuma. Brasnyó István prózája a hatvanas-het- 
venes évek fordulópontján = Hungarológiai Közlemények, 2003.4., 53-59. 

15  BÁNYAI János, Lampion a fán = B.J. Könyv és kritika, Újvidék, 1973. 53-56., 53. 
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szédtöredékekre hull szét. Az elökészítés és zárás szerkezeti elemeinek hí- 
ján levö, a narrátori szerepet is feloldó prózaszöveg „ elnyeli " a klasszikus 
novellai hós körvonalait is, szereplöi egy sajátos tér, egy idótlenségbe ve-
szö bácskai létforma megjelenítöi. Megnyilatkozásaik a vallomás, a beszéd 
szituációját jelzik, ugyanakkor elemi közlések, amelyek közhely-fordulatok 
vagy kiilönleges/elvont tartalmú, töredék-beszédek; a legtöbb esetben nél- 
kiilözik a valós párbeszédszituáció elemeit, a kölcsönösséget és az informá- 
ciócserét. Brasnyó 1974-ben, Kialudt tííz címú verseskötetének rövidtörté- 
neteket tartalmazó tömbjével idölegesen zárja opusán beliil a míífaj fejlödé- 
si ívét, hogy a nyolcvanas években ismét feltúnjön prózájában (pl. Gyöngy- 
életiink története, 1989) ez a forma. Ugyanakkor a közbeesö évtized bras- 
nyói (nagy)regényeiben is fellelhetö a töredék mint kompozíciós alapelem. 

(Tolnai Ottó: Prózák könyve) Szirák Péter állapítja meg a nyolvanas 
évek magyar prózájáról, miszerint elötörénetét az a prózavonulat jelentheti, 
amely „a 60-as évektöl folyamatosan távolodott a szimulatív, illetve a köz- 
vetlen valóságleképezö modellektöl." 1 6  Jellemzö példaként az Örkény-pró- 
za groteszk eljárásait, a Mészöly-elbeszélésnek „egy elvontan személytelen 
beszédhelyzet felé" történö elmozdulását és Tolnai Ottónak „az elbeszélés- 
mód relativizálására" irányuló kísérleteit említi. A legújabb magyar iroda- 
lom tehát mint hagyományához fordul az Örkény-Mészöly-Tolnai múvei je- 
lentette „magyar prózai fragmentum" 1 7-hoz. 

Eltekintve monográfiáitól, képzömúvészeti esszéitöl, valamint drámai 
munkáitól Tolnai Ottó irodalmi inunkásságának alapformáját a vers, mííne- 
mi kontextusát a líra jelenti. 1963-tól, a Homorú versek megjelenésétöl 
2001-ig — beleszámítva ifjúsági regényét is — öt prózakötete jelent meg. 
Ezek köziil mind az irodahni paradigmák lebontása, mind a míífajalko- 
tás/írás szempontjából két — egymástól a több mint két évtizedes megjelené- 
si (korszak)kiilönbség ellenére sem fiiggetlen — prózai alkotása emelkedik 
ki, Rovarház (1969) címú regénye és Prózák könyve (1987) címú novellás- 
kötete (?)Ig. 

Regényének korszakváltó, a magyar prózaírás eljáráskészletét újrate-
remtö jelentöségét érzékeli az egykorú megértés és megerösítik az újraolva- 
sás és —értelmezés stratégiái is. „Tolnai Ottó Rovarház (1969) c. regényével 
voltaképpen elsöként tette kérdésessé azt a prózapoétikai hagyományt, 
amelynek jegyében a hatvanas évek magyar epikája próbált szembesiilni a 

16  SZIRÁK Péter, Folytonosság és változás a 80-as évek magyar prózájában = Csipesszel a 
lángot, 23-32., 23. 

17  i.m., 28. 
1 $ Harkai Vass Éva felhívja a figyelmet a Tonai-prózának a prózapétikai múnem- és mðfaj- 

meghatározások alóli „kisiklásá"-ra. HARKAI VASS, Próza-rekapituláció. Tolnai Ottó: 
Prózák könyve = H.V.É. Ezredvégi megálló, Újvidék, 1998.165-170., 166. 
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korszak új alakban jelenkezö kérdéseivel" (Kulcsár Szabó Ernöl 9). Bányal 
János pedig a regény versnyelvi-prózanyelvi egybecsúszásait, áthajlásait je- 
löli meg legfontosabb szövegteremtó elvként: „ nyelvében nem játszódott le 
a megkiilönböztetés a próza és a vers nyelve között." 20  A regény metafori- 
kussága képezi értelmezhetóségének egyik lehetséges módját — állapítja 
meg — a Tolnai-míí recepciójának legjellemzöbb történéseit figyelembe vé- 
ve — Utasi Csilla is: „A regénynek való »komoly« ellenállás beíródik a re-
gény hagyományába (s ez árul el talán a legtöbbet a regény míífajáról), a re- 
génnyel szembeni elbizonytalanított, kételyekkel teli, »játszott« lázadás pe-
dig költészetet [kiemelés: B.E.] hoz létre." 21  A próza és a költészet közötti 
„határsáv" 22  képlékenysége, illetve a líra és az epika világának egybejátszá- 
sa a másik teriilet, vagyis a versbeszéd (lírai kifejezés) karakterjegyei szem- 
pontjából is határozottan kivehetö/felismerhetö. Toldi Éva a Vidéki Orfeusz 
(1983) címíí válogatott verseket tartalmazó kötetröl állapítja meg: „(...) 
egyik hozadéka a Wilhelm-alakmás megjelenése, ainely egyúttal a kötet- 
címben kifejezett költószerepet is jótékonyan demisztifikálja. Ezért jelent 
valamiképpen határkövet is Tolnai Ottó költészetében ez a kötet, mert belö- 
le bomlanak ki azok a késöbbi nagy történetversek [kiemelések: B.E.], ame- 
lyek egynttese — Bányai János 23  szavaivel élve — »akár regényként is olvas- 
ható«. "24 

Amikor a Prózák könyve 1987-ben megjelenik, Tolnai Ottó alkotói vilá- 
gában már konstituálódott eljárásformája mííködik a vers- és prózanyelvi 
dekonstrukciónak/redukciónak, illetve a múnemi-múfaji átjárások létreho- 
zásának: „teljes formai és tematikai szabadságot [érvényesít] az írásban". 25  
A kötetcím ezért múfaj(olvasás)i instrukcióként és a prózapoétikai kötöttsé- 
geket elutasító közlésként egyaránt értelmezhetö: olyan szövegeket foglal 
magában, amelyek a prózai múfajkeretek lebontásának (a bontás mint meta-
fora! 26) eredményei, de amelyek mégis fenntartják a történet leírásának (a 
valószeröségnek) az illúzióját. Harkai Vass Éva szerint „mindenképpen egy 

19  KULCSÁR SZABÓ Ernö, A magyar irodalom története, 1945-1991, Bp., 1994., 152. 
20  BÁNYAI János, Az improvizáció hatalma = B.J. Könyv és kritika 1I. Újvidék, 1977, 54. 
21  UTASI Csilla, A regény metaforikussága. Tolnai Ottó: Rovarház = Hungarológiai Közle- 

mények, 2002.2., 62-70., 68. 
22  BÁNYAI J. i.m., 56. 
z3 Toldi Éva Bányai János Lírai (tájházi) gyöjtemény c. tanulmányára utal = B.J. Mit visziink 

magunkkal, Újvidék, 2002 
24 TOLDI Éva, Vers és világ. Tolnai Ottó: Vidéki Orfeusz = Hungarológiai Közlemények, 

2001.4. 70-78., 77. 
25 WEÉR Ivó, „Komolyhon tartomány a mi kamránk." Nemzedéki introspekció a mai ver- 

sekben szereplö utalásokról és hatásokról = Csipesszel a lángot, 39-50., 39. 
26 Faragó Kornélia „az egykorú megértés történései"-röl értekezve mondja, hogy Tolnai Ot- 

tó „nyelvi újításának egyik fö eszközeként a bontást nevezi meg" a kritika. FARAGÓ, Az 
egykorú megértés történései = Hungarológiai Közlemények, 2001.4., 78-84., 82. 
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új Tolnaival, új Tolnai míífajjal ismerkedhet meg [az olvasó], (...) ez esetben 
»prózák könyvét« írt. Nem improvizációt, nem történetjelzéseket, nem is lí- 
rai miniatúrökböl ötvözött regényt ad a keznnkbe, hanem novellát, még ha e 
múfajt rugalmasan kell is felfognunk, számbavéve sokrétú megvalósulási 
formáit (novellett, rövidtörténet stb.)." 27  A Tolnai-próza jellemzöit a követ- 
kezöképp foglalja össze: „a bizarr szituáció, a groteszk, az irracionalitás, a 
tárgyihlet, az önéletrajziság, a motívumok összecsúsztatása a Prózák könyvé- 
ben is jelen van, de ez nem minden. E novelláknak vanriak szereplöi, vannak 
(lezárt, kerek vagy nyitott) történetei, leírásai, s javarészt nem idön és téren 
kívnl játszódnak. Mindezek ellenére azonban a Tolnai-novella meghatározá- 
sa korántsem egyértelmú, s nehéz is lenne esetnkben valamilyen univerzális 
novellamodellt felállítani. (Tolnai verseivel, prózakísérleteivel mindig is ele- 
gánsan kisiklott a poétikák mönem- és múfaj-ineghatározásai alól.)"Zg 

Amiért a Prózák könyve darabjait a rövidtörténet (térségi/vajdasági) ala- 
kulástörténetének lényeges utótörténeti jelenségeként kezeljiik, az nem csu- 
pán a míífajt megnevezö olvasói magatartással és azonosító szándékkal ma- 
gyarázható. Egyfelöl e szövegek epikai hatóerejiik minimalizmusa, állapot 
jellegiik és többnyire nyitott szerkezetiik révén a harmincas évek vajdasági 
magyar prózájának rövidtörténet-változataival, töredékességiik alapján a 
magyar prózai fragmentum fejlödéstörténetével, liriko-epikai kettósségiik és 
vershatásuk által a hatvanas évek vajdasági magyar kiseprózájának forma- 
kísérleteivel állíthatók diszkurzív viszonyba. Másfelöl depoetizáltságuk, epi- 
kai alaptényezóik redukáltsága, világszerííség helyetti szövegszerúségiik foly- 
tán a 86 utáni legújabb magyar prózairodalom elöképének is tekinthetök. 
Ugyanakkor e Tolnai-prózának többször hangsúlyozottan jelölt tere (áruház, 
idegen albérlet etc.) és ideje, megnevezett/kivehetö hösei vannak, valamint 
beszédhelyzeteket rögzít. Egyes szövegtípusok kifejezetten a story-teremtés 
elve szerint múködnek (pl. gastarbeiter-történetek), így amennyire a hagyo- 
mányos prózai múfajok lebontásának, épp annyira újjáteremtésiiknek is do- 
kumentumai. 

Az általunk sajátságosnak tartott hatvanas évekbeli vajdasági magyar rö- 
vidtörténethez mindenekelött motivikus szervezettségiik (a Tolnai-tárgyak 
motivikus ismétlödése és metaforikus jellege), valamint (ál)beszédszituációs 
jellegiik (a kommunikációt helyettesító magánbeszéd, a vallomás, az elemi 
közlések, a töredékszövegek: reklámszövegek, beszédfoszlányok, felsorolá- 
sok szövegalkotó ereje) közelíti öket. A kötet „metafizikai" jelentéseket ki-
bontó fejezetének darabjai is ezzel rövidtörténet-típussal mutatnak analógiát. 
Tolnai egyes történeteinek tere is sajátságosan elvont, mitikus, vagy bizarr, 
ugyanakkor térségi/helyi mitológiákat jelölnek: pl. a helyi kocsma, udvar etc. 

27  HARKAI VASS i.m., 166. 
28  HARKAI VASS i.m., 166. 
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Hösei az idötlen bácskai tájba veszö, valamiféle elvont léttapasztalatot köz- 
vetítö, kihagyásos beszédú Brasnyó-hösök rokonai. 

A rövidtörténet alakulástörténetének Vajdaság-specifikumait a Tolnai- 
próza összegezi, amely így sajátos kapcsolódási pontot jelent a míífaj elö- 
és utótörténeti jelenségei között. A kilencvenes években többek között Jódal 
Kálmán minimalista prózájában, vagy Gobby Fehér Gyula beszédszeriíség 
meghatározta rövidprózájában él tovább a míífaj , amelynek fejlödésében a 
Tolnai-rövidtörténet épp annyira lehet az új prózalkotói törekvés (a 86 után 
konstituálódott legújabb magyar irodalom) meglelt hagyománya, mint ma-
ga a legújabb magyar próza egyik lehetséges míífajváltozata. 
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KÉT IRODALOMTÖRTÉNETI 
SZINTÉZIS-KÍSÉRLET A HATVANAS ÉVEKBÖL 
Vázlat B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar 
irodalmi tárgyú irásairól 

Two Attempts at Synthesis in the 1960s — An Outline of György B. 
Szabó and Ervin Sinkó's Writings on Old Hungarian Literature 

A vajdasági magyar irodalomban a hatvanas évek elején két régi magyar irodalmi vonatko- 
zású szintézis-kísérlet is napvilágot látott: B. Szabó György egyetemi jegyzete és Sinkó Er- 
vin többek között régi magyar irodalmi dolgozatokat is közlö kötete, a Magyar irodalom. A 
tanulmány e két míí tudománytörténeti elemzését végzi el. 

Kulcsszavak: régi magyar irodalom, pragmatikus irodalomfelfogás, az esztétikum szempontja 

Dolgozatomban B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar irodalmi 
tárgyú dolgozatainak áttekintésére, a munkáikból kibontakozó szemlélet és 
értékítéletek elemzésére vállalkozom. B. Szabó György.  ilyen irányú kutatá- 
sait 1960-ban A régi magyar irodalom címíí egyetemi jegyzetében — az új- 
vidéki Magyar Tanszék elsö ilyen jellegíí kiadványában — adta közre, Sinkó 
Ervin pedig régi magyar irodalmi tárgyú írásait 1961-es, a Halotti Beszéd- 
töl a felvilágosodás koráig tartó korszakot felölelö Magyar irodalom címú 
tanulmánykötetében jelentette meg. 

B. Szabó György és Sinkó Ervin a hatvanas évek elején az újvidéki Ma-
gyar Tanszék tanárai voltak, tanulmányaik megírására tehát minden bizony-
nyal tanári munkájuk adott elsödleges indítékot, dolgozataik keletkezésében 
azonban más köriilmények is közrejátszottak. A hatvanas évek elején az 
újabb magyarországi tudomány eredményei a Bóka László és Pándi Pál 
szerkesztette A magyar irodalom története címíí , 1957-ben megjelent ösz- 
szegzésében voltak hozzáférhetök, a késöbbi reprezentatív összefoglalás, A 
magyar irodalom történetének elsö két, régi magyar irodalominal foglalko- 
zó kötete még nem látott napvilágot. Magyarország és Jugoszlávia 1948 
utáni politikai viszálya, a kulturális egynttmúködés megszíínése, a könyvbe- 
hozatal pangása, a magyarországi és a jugoszláviai kultúra szabadságának 
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knlönbözð foka indították elsösorban B. Szabó Györgyöt és Sinkó Ervint ar-
ra, hogy egyetemi elöadásaik anyagát irodalomtörténeti szintézissé rende- 
zett alakban is közreadják. 

A fönti állítást támasztja alá, hogy munkájuk kezdetén mindketten elha- 
tárolódnak a korabeli magyarországi irodalomtudomány uralkodó szemléle- 
tétöl. B. Szabó György A magyar irodalomtudomány és a régi magyar iro- 
dalom címen jegyzete élére helyezett tudománytörténeti fejezet utolsó felé- 
ben tekinti át a magyarországi szakirodalom II. világháború utáni eredmé- 
nyeit. Sinkó Ervin pedig a Magyar Tanszék megalakulásákor elmondott, kö- 
tete elöszavaként közölt székfoglaló beszédében fogalmazza meg az iroda- 
lom szerepéröl vallott, a magyarországi tudomány álláspontjától eltérö fel- 
fogását. 

Sinkó Ervin a Magyar Tanszék megalakulásának napján, 1959. október 
21-én elmondott székfoglaló beszédében a szocialista kultúra meghatározá- 
sából indul ki, „melynek egyik tényezöje kell hogy legyen a magyar iroda-
lom jugoszláviai katedrája is" 1  Meggyözödése szerint a forradalom gyözel-
me „az eredendöen chiliasztikus forradalmi igényt és akaratot" nem szún- 
tette meg, illuzórikus volna ezért azt gondolni, hogy a forradalom gyözel- 
mével nyugvóponthoz, a történelem végéhez érkeztiink. Az irodalom érté- 
sének legfontosabb kritériuma számára a kozmopolitizmus szempontja: "Ha 
nem akarjuk, hogy gondolatainkkal, mércéinkkel és szempontjainkkal ma-
gunk is anakronisztikussá, világviszonylatban provinciálisan elmaradottá 
váljunk, akkor a nemzeti irodalmak, tehát a magyar irodalom ismertetését és 
értékeit is csak azoknak a nagy nemzetek fölötti összefižggéseknek és köl- 
csönhatásoknak a perspektívájába kell beállítanunk, amelyeket Goethe az 
egységes világirodalom fogalmával jelölt meg" 2 . Beszédében Sinkó Ervin 
egyszerre határolódik el a Monarchiában kialakult és Magyarországon a két 
világháború között is folytatódó hazafias szemléletíí irodalomszemlélettöl, 
valamint az 1948-as magyarországi rendszerváltást követö „vonalas", átpo- 
litizált, pragmatikus irodalomfelfogástól. A Monarchia és a trianoni Ma- 
gyarország nemzeti szemléletú irodalomszemlélete ugyanúgy a korabeli po- 
litika fiiggvénye volt, ahogyan a mai magyarországi marxista irodalomtör- 
ténet-írás az aktuális hatalom utasításait követi: „A feladat, a'direktíva' — 
ellenkezö elöjellel — akkor is az volt, hogy irodalmunk minden korszakát a 
jelenre vonatkoztatva, a jelen szolgálata és érdekei által megszabott keretek 
között kell kutatni és interpretálni." 3  A nemzeti és a marxista irodalomtörté- 
netírás folytonosságát jelzi Sinkó Ervin számára az is, hogy a mai irodalom- 
történet-írás gyakran ugyanazokkal a sablonos szólamokkal él, mint a ko- 

Sinkó Ervin: Magyar irodalom, Tanulmányok, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1961, 6. 
2  Sinkó Ervin: i.m.,10. 
3  Sinkó Ervin: i.m., 20. 
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rábbi, a nemzeti szellemú: „ha a mai, legújabb magyar irodalomtörténetí- 
rásnak olyan tekintélyes és komoly munkásánál, mint Bóka László,.ilyen és 
hasonló 'vonalasságok'-ra bukkanunk, akkor nyilvánvaló lesz elöször is az, 
hogy ami az ösi és magyar dicsöség irodalomtörténeti kultuszát illeti, a goe- 
thei 'Weh dir, dass du ein Enkel bist!' még mindig, még ma is érvényes, s 
másodszor, hogy nem ez vagy az a'marxista-leninista pártos' direktíva a hi- 
bás — hisz a direktívák a pillanatnyi politikai sznkséglet szerint változnak —, 

hanem abban van a hiba, hogy még a legforradalmibb kötelezö direktíva is 
csakis barbár, torz és hamis, tehát a szépséggel és igazsággal, azaz a forra- 
dalmi szellemmel s a kritikus egyszerú emberi értelemmel összeférhetetlen 
eredményekre vezet." 4  

Saját tapasztalatából következöen Sinkó Ervin egyértelmíínek látja Lu- 
kács György szerepét a magyarországi irodalomtörténet-írás korabeli átpoli- 
tizáltságában. A Bóka László szerkesztette 1957-es irodalomtörténet elösza- 
vából idézi Lukács György programját, mely szerint: "irodalmunk minden 
korszakát jeleniinkre vonatkoztatva kell kutatnunk és interpretálnunk". 5  S 
hozzáteszi: „Akkor, 1949-ben, ö a Magyar Irodalomtörténeti Társaság újon- 
nan kinevezett elnöke volt, s ebben a minöségben a'reflex'-elmélettel egy 
autoritatív, hivatalos felfogást továbbított: direktívát, mely 'marxista-leni- 
nista irodalomszemlélet és pártosság' néven mindmáig a legújabb magyar- 
országi irodalomtörténeti munkákban is érvényesnl." 6  

Elismeri a magyarországi tudomány második világháború utáni eredmé- 
nyeit, állítása szerint beszédének elšódleges célja nem a polémia, hanem an-
nak tudatosítása, hogy a magyar irodalom legnagyobb szellemeihez méltó 
irodalomtörténet létrehozása a feladatunk. E munka elvégzésének két felté- 
telét ismerteti beszédében. Az elsö kritérium negatív, mint mondja, az iro- 
dalom esetében félrevezetö fejlödésröl beszélni: a remekmíívek mindig ép- 
pen aktuális befogadásuk jelenében hatnak. Helyesen kell tehát felfogni az 
irodalmi mú jelenbeli hatását: „A hatalmat, mellyel az irodalmi mú az egy- 
mást megseminisítö percek iramából kiemeli, tartós jelenné teszi az író, egy 
múló ember múló emócióját, - és ugyanakkor épp ezzel egyben egy egész 
korról, egy egész társadalom életének ellentmondásairól is beszédes doku- 
mentációt szolgáltat. (...) Minden költöi míí azt az életet, azokat az éveket 
és napokat is revelálja, melyekben költöje élt, melyekkel szemben megha- 
tározott módon foglalt állást. 

Ennek a revelációnak a segédeszköze az, amit irodalomtörténetnek 
neveziink." 7  

4  Sinkó Ervin: i.m., 23. 
5  Sinkó Ervin: i.m., 18. 
6  Sinkó Ervin: i.m., 19. 
7  Sinkó Ervin:i.m., 26. 
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Sinkó felfogásában a pedagógiai feladat nem adatok, korszakhatárok 
megjegyeztetése, hanem az, „hogy elmélyítsiik az emberben a szépség 
szeretetét" 8 . A szépség „až emberinek egyik legszuggesztívebb megnyilat- 
kozása, életiink bensö gazdagságának, érzékeink fogékonyságának ösztön- 
zöje, és épp ezáltal az élettel szemben való esztétikai és erkölcsi követelé- 
seinknek az állandó, nyughatatlan forradalmi bujtogatója. 

A múltban nem a mi ideológiánkat keressnk, a múlt értékeinek nem le-
het kritériuma a mi ideológiánk, mely a múlt gazdagságával gazdagodva 
nem a múltat, hanem a jelent és a jövöt akarja a maga arcára formálni." 9  

A magyarországi szakma nevében Bán Imre az Irodalomtudományi 
Közlemények 1963-as, 5. számában ismertette Sinkó Ervin kötetét. Bírála-
tában a jugoszláviai magyar irodalomtörténetírás elsö jelentös eredményét 
iidvözölte. Mint recenziójában kifejti, nem kíván Sinkó Ervinnek az elöszó-
ban kifejtett álláspontjával vitázni, csupán magyarázattal szeretne szolgálni. 
Elismeri, hogy a háború utáni magyarországi irodalómtörténetírás nem volt 
képes egészen megszabadulni a nemzeti szemlélettöl, ugyanakkor megvédi 
Bóka László 1947-es irodalomtörténetét az átpolitizáltság vádjától: „Nem 
hiszem, hogy ki lehetne mutatni a vitatott kötetböl a modern marxista szem- 
lélet ún. 'visszavetítését' elmúlt korokba, azt azonban ma is valljuk, hogy 
minden igazi irodalomkutatás csak az osztályviszonyok pontos analízisén 
alapulhat". 10  Sinkóval ellentétben Bán Imre — a korabeli magyarországi tu- 
domány felfogásával összhangban — hisz az irodalom fejlödésében. Leszö- 
gezi, hogy „Az irodalom története nem csupán ragyogó míívek sorozata, ha- 
nem egyben fejlódés, amely valahová tart, s ez a'valahová' éppen a mi je- 
lennnk. Érthetó, hogy a jelen távlatát legrégibb irodalmunk feltárása során 
sem kívánjuk szem elöl téveszteni."I I Egyetértöen idézi Sinkó megállapítá-
sát, mely szerint a szocialista kultúra feladata a szellemi értékeknek a min- 
dennapi gyakorlati életbe való átvitele, elsiklik azonban afölött, hogy Sinkó 
ezt a követelményt a szerzö és az értelmezö individuális szabadságának le-
hetö legmagasabb fokához kapcsolja. Kritikájában végnl Bán Imre egyetér- 
töen nyugtázza, hogy Sinkó Ervin a magyar irodalomnak ugyanazt a káno- 
nát tartja érvényesnek, mint a magyarországi tudomány, ugyanakkor azon- 
ban nem vesz tudomást Sinkó Ervin figyelmeztetésöl, hogy a népet nem le- 
het minden korszakban irodalmi folyamatot irányító közösségnek tekinteni: 
„Nem tartjuk tudománytalannak azt a megállapítást, hogy az irodalom tör- 
téneti fejlödésének legföbb mozgatója a nép, ha csakugyan nem helyettesít- 
jiik a nemzet fogalmát a népével. Ilyen szándékunk azonban sohasem . volt! 

8  Sinkó Ervin: i-m-, 27. 
9  Sinkó Ervin: i.m., 27. 

10  Bán Imre: Sinkó Ervin: Magyar irodalom, ItK, 1963/5., 627. 
11  Bán Imre: Sinkó Ervin: Magyar irodalom, ItK, 1963/5., 627. 
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Irodalmunk magyarnyelvííségének legfontosabb rugóját a népi-eretnek 
mozgalmakban kell látnunk, ezek végsó soron az anyanyelvú literatúra 
megteremtésére vezettek, amint azt Sinkó professzor is több helyen kifejti. 
Ha más nem történt volna is századokon kéresztiil, ez a tény is igazolná, 
hogy az elnyomott nép szellemi síkon folyó, vallási köntösben jelentkezö 
osztályharcával elhatározólag szól bele az irodalom alakulásába" 12  

A korabeli magyarországi befogadás nem regisztrálta azt sem, hogy a 
kötetben Sinkó Ervin következtesen az elöszavában ismertetett ismérvek 
szerint értelmezi a magyar irodalom jelenségeit és alakjait. Úgy vélem, 
szemléletének ma is kiilönös aktualitást ad, hogy a mííveket nem a benniik 
megnyilvánuló írói szándék kifejezödéseként fogta föl, hanem elemzései- 
ben a mííalkotásnak a nyelvi megszervezettségéböl eredö hatásából indult 
ki. A Halotti Beszéd szövege „semmiképpen sincs híján egy már fejlett 
nyelv kifejezö erejével érvényre jutó költöi szépségeknek" 13 , „szuggesztív 
erövel tudott kifejezni egy egész világnézetet, érzelmeket és egy meghatá- 
rozott tanítási módot, söt ezenfeliil képes arra is, hogy azzal, amit mond és 
ahogyan mondja, azzal fogalmat adjon a láthatatlan gyászoló gynlekezet 
mentalitásáról is, melyhez szavát intézi". 14  A középkor irodalmát tárgyalva 
megállapítja: a magyarországi krisztianizáció késöi voltából következik, 
hogy a hegedúsök énekei iránti ellenszenv, melyre Anonymus gestája szol- 
gáltat példát, „már csak nagyon inegkésett visszhangja egy egyházi közvé- 
leménynek, mely a nyugati országokban, legalábbis a gyakorlatban már rég 
érvényességét vesztette". 15  A középkori egyházi irodalom alkotásai a kora- 
beli fordításokban: „az élö népi nyelv szavai által felidézett képzettársítás-
okkal, elkeriilhetetleniil népi hangsúlyokkal, a tapasztalt világ ízeivel, testi 
melegségével és színeivel gazdagodnak. Ezek a fordítások úttöröivé válhat- 
tak volna a hivatalos, írott költészet és az illegalitásban élö, világi, népi köl- 
tészet egymásra találásának". 16  Sinkó Ervin az eretnekmozgalmakat a kora- 
beli magyarországi szakirodalomhoz hasonlóan forradalmi megmozdulá- 
sokként fogja fö1, forradalmon azonban nem társadalmi forrongást ért, ha- 
nem az embernek az esztétikumhoz, az individuális élményekhez való jo- 
gát. A husziták vulgáris nyelven prédikáltak, a biblia latin latin nyelvíí szö- 
vegét, a Vulgatát anyanyelvnkre fordították, kidolgozták a népnyelven való 
írás szabályait, az istentiszteleteken anyanyelvú vallási dalokat énekeltek, 
mozgalmuk Sinkó szerint következésképp népnyelven írt, autentikus alko- 
tások megszaporodásához vezetett volna, ha idönap elött vérbe nem fojtják. 

12  Bán Imre: Sinkó Ervin: Magyar irodalom, ItK, 1963/5., 627. 
13  Sinkó Ervin: i.m., 29. 
14  Sinkó Ervin: i.m., 31. 
15  Sinkó Ervin: i.m.,46. 
16  Sinkó Ervin: i.m., 48. 
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Az eretnekmozgalmak letörése után kialakuló kolostori irodalom nyelvében 
már magyar volt ugyan, minthogy azonban hivatalos egyházi eszméket fe-
jezett ki, steril maradt. A kolostori irodalom formális kereteit a kódexiroda- 
lom néhány szövegében az egyéni élmény ereje töri át. 

Elemzései köziil kiemelkedik a Janus Pannoniusról rajzolt portré. Sinkó 
a versek humanista nyelvi megszervezettségét szem elött tartva úgy véli, 
Janus magyarországi elégiáinak értékét nem a versekben kifejezödö emóci-
ók mélységében vagy öszinteségében kell keresniink. Janus életének köz- 
ponti ellentmondását a szakirodalom korabeli álláspontjával ellentétben 
nem az Itáliában kialakult magasrendíí szellemi igények és az itthoni szííkös 
köriilmények konfliktusaként mutatja be. Szerinte a költö Itáliából hazatér- 
ve abban a közéleti, egyházi és politikai szerepben csömörlött meg, melyet 
Mátyás udvarában magára vállalt, ez a meghasonlás vezetett költöi elhall- 
gatásához, majd a Mátyás elleni összeeskiivésben való szerepvállalásához: 
Janus Pannonius bukását az individuális szabadságát elsorvasztó közéleti 
szerepbe kényszeriilése váltotta ki. 

Elsö pillantásra úgy tetszik, B. Szabó György irodalomtörténete Sinkó 
Ervin tánulmányainál gyakorlatibb célt szolgált. Mint a vállalkozásról két 
ízben is író Szeli István megállapítja: elsödlegesen a nemzeti szemlélet túl- 
kapásaitól megtisztított irodalomtörténet létrehozása volt a célja. Kötete el- 
só felében Farkas Gyula monográfiájának megállapításaira támaszkodva tu- 
dománytörténeti áttekintés ad. Az irodalom szemléletére közvetetten — átte- 
kintéssel — tanít, s ezen kíviil a magyarországi szakirodalom elérhetetlensé- 
ge miatt a vizsgára való fölkésziilést segítö, összefoglaló munkát ad a hall- 
gatók kezébe. Elsö fejezetének végén a magyar tudomány korabeli eredmé-
nyeit részletesen ismerteti. Többek között Horváth János A reformáció je- 
gyében címú korszakmonográfiáját és tanulmánykötetét, Kardos Tibor A 
magyarországi humanizmus c. munkáját, a Balassi-kutatás és Balassi-filoló-
gia új eredményeit, a Régi Magyar Költök Tárának új köteteit, a Monumen- 
ta Hungarica címú sorozat kódexfordításait, a folyóiratokat említi. Munká- 
ja irodalomtörténeti fejezetében pedig a míívek ismertetése után minden 
esetben egykori és tnai kiadásukat is közli, a jegyzetet pedig böséges sza- 
kirodalomjegyzék zárja. 

B. Szabó György, Horváth János tanítványa, az Eötvös Kollégium egy- 
kori diákja, a magyarországi,tudomány eredményeire nem kíviilröl tekint, s 
némileg másként ítéli meg Lukács Györgynek a korabeli múvelödési politi- 
kában betöltött szerepét is. Nem tartja egységesen erösnek befolyását. A 
negyvennyolcig (a titói politikának Sztálinnal való szembeszállásáig) tartó 
magyarországi kultúrpolitikát, melyben döntöen érvényesiilt Lukács befo- 
lyása, B. Szabó „nyugatosnak" minösíti. Megállapítja, hogy Rajk László 
bukásával Lukács olyan áron tudta csak pozícióját fönntartani, hogy önkri- 
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tikát gyakorolt, az ötvenhatos „októberi eseményeket" követöen pedig még 
inkább háttérbe szorították Lukácsot. B. Szabó György e megkiilönbözteté- 
se azt sejteti, hogy a magyar tudomány átpolitizálását véleménye szerint 
mások irányítják. 

B. Szabó György tnunkája megírásához bizonyosan föiskolai és egyete- 
tni elöadásainak jegyzeteit is fölhasználta. A bemutatott idöszak évszázado- 
kat ölel föl, az egyetemi jegyzetek terjedelme pedig sziikségszeriíen korlá- 
tozott, ennélfogva a munka szövege az anyagban elörehaladva kissé vázla- 
tossá válik. Összevontságából következik az is, hogy B. Szabó György sok 
mindent változtatás nélkiil átvesz a korabeli magyarországi tanulmányok 
sematikus megállapításaiból. 

Kiilönösen a nagyobb korszakok bevezetésének távlati képében vizsgá- 
lódik a magyarországi munkákból a determináló társadalomképen alapuló 
szemlélet szerint. Forradalmi idöszaknak nevezi a kereszténységre való át- 
térést, „az eröszakos szakítást a régi társadalmi viszonyokkal".» Megálla-
pítja, hogy Szent Ferenc legendái, eszméi rendkíviil hálás propaganda-
anyagnak bizonyultak az eretnektnozgalmak leszerelésében. Kardos Tibor 
nyomán a huszitizmusnak vallási köntösben fellépö osztályharc-jellegéröl 
beszél, s leszögezi :„a Huszita biblia minden ízében népi, antifeudális, for- 
radalmi alkotás" 18 . Mátyás nem jutott el a nyelvi humanizmusig, de a huma- 
nizmust elöhívó erök Mátyás halála után tovább hatottak „elökészítve a ma-
gyar reneszánsz legéretteb formáját, a refortnációt". Rotterdami Erasmus a 
feudalizmus kritikáját fogalmazta meg. 

B. Szabó György és Sinkó Ervin szintézis-kísérletei olyan periódust fog- 
nak át, melyet egy nemzetközi jellegú latin (egyházi, illetve humanista) iro- 
dalomnak és egy világi jellegú népnyelvú irodalomnak egymás mellett élé- 
se jellemez. Anonymus krónikája az antikvitásban kidolgozott szövegma- 
gyarázó módszer, az accessus ad auctores-nek a középkorban is létezö gya- 
korlatát egyesíti a dinasztikus érdekekkel. Idörendben mutatja be, ahogyan 
a huszitizmus a magyarországi humanizmus kialakulásakor a déli ország- 
részben tért nyer. Kapcsolattörténeti szempontot érvényesít, amikor a dal- 
máciai eredetíí szerzök szerepét hangsúlyozza a humanizmus elterjedésé- 
ben. A nemzeti szempont kiirtásának törekvését jelzi mind Sinkó, mind pe-
dig B. Szabó munkájában, hogy Janus Pannonius eredetét eldöntött kérdés- 
nek tekintik, családját egyértelmííen horvátnak minösítik. 

B. Szabó György jegyzete utolsó részében a Jagello-korabeli három kan- 
cellár idejének jórészt erasmusi befolyásra létrejött irodalmát tekinti át. Az 
egyidejúleg kialakult kolostori irodalmat a szerzetesrendek és a inásolók 

17  B. Szabó György: Régi magyar irodalom 1. (A kezdetektöl 1526-ig), In: B. Szabó György: 
a tér és idö árnyékában, Forum, Újvidék, 1989., 206. 

18  B. Szabó György: i.m., 232. 

45 



szempontjából isinerteti, a magyar nyelvíí világi jellegíí mííköltészet kezde- 
teit pedig Horváth Jánossal egyetértve a humanizmussal való összefnggésé- 
ben vizsgálja. 

Sinkó Ervin és B. Szabó György ismertetett munkáit egymáshoz mérve 
elöször az túnik szembe, hogy hogyan egészítik ki egymást, hogyan mutat- 
ják azt az azóta meg nem ismétlödö pillanatot, melyben a magyarországi tu- 
dományos szemlélettöl eltéröen fogalmazhatták meg irodalomszemléletii- 
ket. Vállalkozásuk megítelhetó volna abból a szempontból is, hogy azóta 
mennyi valósult meg a munkáikban bejelentett tervekböl, úgy vélem azon- 
bari, hogy a folytatás, a kifejlet elmaradásánál lényegesebb, hogy a magyar- 
országi irodalomtudomány átpolitizáltságának korában szabadabb iroda- 
lomszemléletiiknek hangot adtak. 

TWO ATTEMPTS AT SYNTHESIS IN THE 1960S - 
AN OUTLINE OF GYÖRGY B. SZABÓ AND ERVIN 
SINKÓ'S WRITINGS ON OLD HUNGARIAN 
LITERATURE 

In the 1960s in Hungarian literature in Vojvodina there were two 
attempts at synthesis in the field of writing on old Hungarian literature. One 
was György B. Szabó's lecture notes, the other, Ervin Sinkó's Hungarian 
Literature (Magyar irodalom), which, among other things, contained some 
papers on old Hungarian literature. This paper analyses the above two 
works from the history of science point of view. 
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ETO: 811.511.141-52 	 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 

LÁNCZ IRÉN 

A FiJGGÖSÉGEK SZEREPE A SZÖVEGEK 
ÉRTELMEZÉSÉBEN 
The Role of Dependency in Interpreting Texts 

A szöveg elemei bonyolult hálózatot alkotnak. Az elemek szervezödése nem mindig lineá- 
ris. A szöveget alkotó mondatok is hasonló szerkesztést mutatnak. A domináns és a neki alá- 
rendelt rész között fiiggöségi viszony áll fenn. A szöveg értelmezöjének fel kell fedeznie eze- 
ket a viszonyokat. A következö lépésnél pedig meg kell állapítania, hogy melyik a mondat- 
ban az új információ, ugyanis téma és a propozítum építi tovább a szöveget. 

Kulcsszavak: fiiggöségek, következtetés, értelmezés, utalások, felsorolás, interpunkció, ak- 
tuális mondattagolás, téma, propozítum 

1. A szöveg elemei sok szállal kapcsolódnak egymáshoz, bonyolult há- 
lózatot alkotva. Mindegyik szövegösszetevö valamilyen módon kapcsoló- 
dik a másikhoz, és mindegyik szerepet játszik egy másik elérésében. Az ele- 
tnek szervezödése nem mindig lineáris, egymás után következnek ugyan, de 
sokszor egymástól távol álló összetevök alkotnak szerkezetet. A szöveget 
alkotó mondatok is így épiilnek fel. 

A mondaton beliil a szerkezetnek, fúggetlennl attól, hogy milyen terje- 
delmú, van egy olyan része, amely a domináns elem, s ehhez kapcsolódik a 
neki alárendelt. A domináns és a neki alárendelt elem között fiiggóségi vi- 
szony áll fenn. Tehát fiiggöségek hálózata alkotja a mondatokat. 

A szöveg értelmezöjének fel kell ismernie az fiiggöségeket, elöször is a 
mondat szintjén. 

A kiilönbözö megértésfelfogásokban más-más szerepe van a mondat- 
megértésnek. A megértés koncepciói abban térnek el egymástól, hogy mi- 
lyen szerepet tulajdonítanak a szintaxisnak. Vannak olyan felfogások, ame- 
lyek szerint a szemantikai elemzés fontosabb a szintaktikainál, és meg is 
elözi a szintaktikai elemzést. A megértés pszicholingvisztikai megközelíté- 
sének éppen az az egyik kérdése, hogy melyik elemzés történik elöbb. 

Fnggetlennl attól, hogy melyik felfogást fogadjuk el, el kell ismernnnk a 
szintaktikai elemzés sziikségességét és fontosságát is. Ezek szerint a megér- 
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tés során a befogadó, miután azonosította a szavakat, szószerkezetekké kap- 
csolja össze öket, és mondattani funkciót rendel hozzájuk. A szerkezet-vezé- 
relt hipotézis szerint az elsö szinten történik a szerkezet azonosítása, a máso- 
dik szinten pedig a tematikus szerepek kijelölése. Van olyan hipotézis is, 
amely szerint a lexikai információkból indul ki a mondat elemzöje. Csakhogy 
a lexikai információk is tartalmazzák a fiiggöségekre vonatkozó információ- 
kat is, tehát a fiiggöségekkel így vagy úgy, mindenképpen számolnunk kell. 

A befogadó azonosítja a propozíciós egységet is, és olyan reprezentáci- 
ós struktúrát épít fel, melynek tartalma megfelel a (tag)mondatban kódolt 
propozíciónak. Ezt „a reprezentációs egységet a beszélö szándékainak meg- 
felelöen integrálja a kommunikáció során korábban felépített nagyobb in-
formácios struktúrába, az ún. »szövegstruktúrába«". 1  (GERGELY, 1995:43) 
Ennél a lépésnél a befogadónak meg kell állapítania, melyik a mondatban 
az új inforináció. Az aktuális tagolás alapján állapítható meg, hogy milyen 
összetevö várható következö elemként. Tehát a grammatikai szinten kapott 
információkat a befogadó felhasználja a következtetés során. Az aktuális ta- 
golás szemantikai viszonyokat is kódol, ami azt jelenti, hogy attól fi.iggöen, 
hogy melyik elem kernl fókuszpozícióban, kiilönbözð jelentésreprezentáció 
aktivizálódik. De az aktuális tagolás meghatározza azt is, hogy miként épiil 
tovább a szöveg. 

A szövegstruktúrába építésnek egy másik aspektusa is, ez pedig a sze- 
mantikai-logikai viszonyok azonosítása. Ezeket a viszonyokat a kötöszók 
kódolják. Ha a kötöszóval egyntt mozgatott mellékmondat megelözi a fö- 
mondatot, a kötöszó információkat tartalmaznak arra nézve is, hogy milyen 
fömondat várható. 

A fentiekböl következik, hogy nem mindegy, miként van megszerkeszt- 
ve a mondat és a mondatok sora. A szöveg alkotójának arra kell törekednie, 
hogy a befogadó minél könnyebben értelmezhesse a szöveget. 

2. A következökben publicisztikai szövegek szerkesztésének módját 
vizsgálom. A mondat szintjéböl indulok ki, mondatok szerkezeti felépítését 
vázolom fel, tekintettel a benniik található fiiggðségekre és azok felismeré- 
sére. Elöször azonban bemutatok egy szintaxiselméletet, ainely alapot nyújt 
a fiiggöségek felismeréséhez. Ezt követöen megvizsgálom, hogy i) miként 
épnlnek fel a publicisztikai szövegek mondatai, és a szerkesztés alapján mi-
re következtet a befogadó, ii) melyek azok a szerkesztési (és más) sajátsá- 
gok, amelyek megzavarhatják a befogadót az értelmezésben, továbbá, iii) 
miként alakul az aktuális tagolás a mondatokban, s ez hogy építi tovább a 
szöveget. 

2.1. A mondatban levö fiiggðségekre Robert de Beaugrande és Wolfgang 
Dressler szövegelmélete is épít. (ROBERT DE BEAUGRANDE és WOLF- 
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GANG DRESSLER, 2000) Ez az elmélet a szöveget olyan rendszerként ér-
telmezi, melynek stabilitását a elöfordulások folyamatossága tereinti meg. 
A folyamatosság azt jelenti, hogy az elemek között összefiiggések vannak. 
Az elmélet a szövegmegmunkálást (szövegértelmezést) modellálja, a szö- 
veg megközelítése tehát möveleti. A szövegsajátságok bemutatását ennek 
rendeli alá. A szerzöpáros a fiiggöségek feltárásakor is az értelmezés mi-
kéntjére keresi a választ, s olyan modellt mutat be, melynek alapja a meg- 
növelt átmenetek hálózata (augmented transition network) nevet viselö 
szintaxis. 

A szerzök azért indulnak ki a mondatból, mert a szövegmegmunkálás so- 
rán — az emlékezés mikéntjéböl következöen — nem tudjuk azonnal végig- 
futni „valóságismeretiink hatalmas tárházát", hanem a feltételezés szerint 
létezik egy kisegítö szervezési rendszer, ez a rendszer pedig a mondattan 
rendszere. Ennek a rendszernek a szerkezetei változatosak ugyan, de korlá- 
tozott számúak a fogalmak és köztiik fennálló viszonyok osztályaihoz ké-
pest. Úgyhogy a mondattan bocsáthat az értelmezö rendelkezésére szerke- 
zeti mintákat, amelybe az adott anyag beilleszthetö. (BEAUGRANDE és 
DRESSLER, 2000:74) A mondattan egységei fiiggöségi viszony-minták, 
legyen szó akár csoportról, tagmondatról vagy mondatról. Ezek a szerkeze-
tek kevés megmunkálással és eröfeszítéssel felhasználhatók. A szövegek 
esetén pedig vannak olyan eszközök, amelyek lehetövé teszik a már felhasz- 
nált szerkezetek újrafelhasználását vagy módosítását. 

A megnövelt átmenetek hálózata nevú mondattanban a hálózat csomó- 
pontokból áll, amelyeket kapcsolatok kötnek össze egymással. A csomó- 
pontok nyelvtani állapotok, a kapcsolatok nyelvtani fiiggöségek. Amikor az 
értelmezö egyik csomópontból a másikba lép, átmenetet hajt végre. „Ehhez 
a míívelethez az kell, hogy a kapcsolatot a fiiggöségtípusok repertoárjához 
tartozónak azonosítsa, pl. »alany—ige« vagy »módosító—fej« kapcsolata- 
ként." (BEAUGRANDE és DRESSLER, 2000:75) Az átmenet megnövel- 
hetö „bármely keresési vagy hozzáférési múvelettel, mint például a követ- 
kezö csomópont pontos kategóriájának meghatározásával" (BEAU- 
GRANDE és DRESSLER, 2000:76.) 

A hálózatok segítségével nemcsak a szerkezetek felépítése ragadható 
meg, hanem az is, hogy a befogadó milyen stratégiákat épít fel, és elvárása- 
it is nyomon követhetjnk. Ugyanis az átmenethálózatban a szerkezetek az 
„adott pillanatban használandó vagy várható elemek milyenségével kapcso- 
latos hipotézisek felállításának és ellenörzésének eszközeként van múvelet- 
té téve (operacionalizálva)" (BEAUGRANDE és DRESSLER, 2000:76). 

A szerkezetek igei vagy fönévi csoportok, tagmondatok vagy mondatok. 
S ezek az említett szintaxisban úgy jelennek meg, mint makroállapotok, 
amelyben az elemek a szövegrendszer mikroállapotai. 
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Ebben a megközelítésben megszúnik az ellentét a kompetencia és a per- 
formancia között, mert a szabályok a nyelvtani fiiggöségek valóságos sze- 
repeit fogalmazzák meg, és nem virtuális szerepeit. 

Az átmenethálózatok — mint már be is bizonyították — , a szöveg befoga- 
dására is alkalmasak. A befogadó kapcsolatokat keres és talál a szövegben 
(szintaktikaiakat is). 

A mondatértelmezés modellje lehetövé teszi az olyan mííveleteket is, 
amelyek egymástól távolabb esó összetevök megtalálását biztosítják. A fö 
múvelet az, amely lehetövé teszi, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az 
elemzð a módosító és a fej között, és fenntartsa a fiiggöséget. (A módosító 
ebben az esetben minden olyan összetevö, amely a fejhez kapcsolódik, le-
gyen az jelzö, határozó vagy tárgy szerepú mondatösszetevð). 

A fönévi csoportot általában névelö vezeti be. Ha az értelmezö egy ilyen 
elemre bukkan, akkor „belép egy FÖNÉVICSOPORT-HÁLÓZATBA, azaz 
egy MAKROÁLLAPOTba, amelyben a fejként szereplö fönév legalább egy 
töle friggö elemmel egyútt fordul elö. A megmunkáló kitíízi maga elé a célt, 
hogy elérje a fejet; ettöl kezdve a fejet az egész makroállapot IRÁNYÍTÓ- 
KÖZPONTjaként fogja használni" (BEAUGRANDE és DRESSLER, 
2000:77). A fej megtalálása elönyt élvez (a szerzök az angolon próbálják ki, 
de ez a magyarra is érvényes, mint majd látni fogjuk). 

Az igei csoportban vagy mindjárt az igét, azaz a csoport fejét találja meg, 
s akkor elvárásai szerint módosító következik, vagy módosító szót talál, s ke-
resi a domináló elemet, a fejet. Mindig van egy preferált hipotézise, és ha ez 
kudarcot vall, a következö összetevöben keresi a elvárásainak megfelelöt. 

Az elmélet az ilyen elemzés ábrázolására is mutat megoldást, de ez az áb- 
rázolás nem a mondat szerkezetének egyszerú ábrázolása, hanem cimkézett 
átmenethálózatként történö bemutatása, amely alapján kideríthetö, milyen lé- 
pések sorozata történik az értelmezés során. A lineáris szósor is leolvasható 
belöle, és egyértelmúek lesznek a kapcsolódások, a fi.iggóségek. 

Az empirikus adatok támogatják ezt az átinenethálózati modellt, kutatá- 
sok bizonyítják, hogy a mondattani elörejelzések egybehangzóak. 

„Nagyobb szövegmennyiség esetén a fö múvelet annak a felf'edése, ho- 
gyan lehet a már felhasznált szerkezeteket és mintákat újrafelhasználni, mó- 
dosítani vagy összetömöríteni" (BEAUGRANDE és DRESSLER, 
2000:80). Ezt a feladatuk a kohéziót biztosító elemeknek, a többféleképpen 
történö ismétlésnek, a helyettesítésnek, a kihagyásnak és a viszonyok jelzé- 
sének. Ezek az eszközök arra szolgálnak, hogy fenntartsák az egyenértékú- 
ség viszonyát. 

2.2. A példákat a Magyar Szó idei számaiból válogattam. 
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A mondatok felépítése és az értelmezés 
lépései a hálók alapján 

A megszakítások elöreláthatóan nem tartanak tovább naponta egy 
óránál. (XI. 18.) 

A fönévi csoport egy fönévböl áll, melyet névelö vezet be, a fej nem do- 
minál más elemet/elemeket. Az igei rész feldolgozásánál egy módosító 
elem és egy tagadószó után már meg is találjuk a domináló igét, amelyhez 
a következö lépésekben keressiik a vonzatot. Két kísérlet után (tovább és 
naponta) érkeznnk a határozatlan névelövel bevezetétt újabb módosítóig. 

A mútét és a kórházi kezelés költsége 2435 amerikai dollár. (VI. 5-6) 

A mondat fönévi csoporttal kezdödik, melyet névelö vezet be, de a kap- 
csolatos kötöszó jelzi, hogy még egy fej következik, de a második névelö 
után a befogadó nem fejet talál, hanem egy töle fúggö elemet, az -i képzö 
alapján felismeri, hogy ez egy jelzö, s hozzá keresi az alaptagot, azaz a má- 
sik fejet, de még mindig nem az következik, bár a kezelés fej is lehetne, de 
itt jelzö, tehát tovább kell haladni a fej keresésében, a következö lépésben 
található meg, mert a következö szó, a költsége a második fönévi csoport fe- 
je. (Az igei csoport igéje helyett a mondatban névszói csoport tölti be az áI- 
lítmány szerepét.) 

A magyar cserkészetnek kezdetek óta kiemelkedö feladata volt a né-
pi hagyományok, a népi múvészet kutatása, ápolása és továbbadása. (XI. 18.) 

A befogadónak fel kell ismernie, hogy a mondat névszói csoportja az 
összetett állítmányt és módosítókat is tartalmazó rész után található. Mint a 
fenti mondatban is, ebben is a névelöt jelzö követi, majd még egy jelzö, azu- 
tán újra egy jelzövel ellátott jelzö, s csak ezután a jelzett szó, pontosabban 
szavak, mert három feje van a szerkezetnek, s a két jelzös szerkezet inind- 
egyikhez kapcsolódik. 

Az állítmányt tartalmazó csoportban több módosítón keresztnl juthatunk 
el a fejhez. 

A középiskolákban tegnap befejezödött az iratkozás elsö köre, mely- 
ben a vizsgaeredmények és a kívánságlistán feltnntetett választott szakok 
alapján a minisztériumi számítógépes program által besorolt tanulók adhat- 
ták át okmányaikat a kijelölt középfokú oktatási intézményekben. (VII.8.) 

A mondat nem fönévi csoporttal kezdödik, az esetrag jelzi, hogy igei 
csoportba lépiink, ugyanis az igének szokott lenni ilyen ragos módosítója. 
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Ez után a módosító után még egy módosító következik, és csak ekkor talál- 
juk meg az igei csoport fejét, az igét. A fönévi csoport feje a harmadik lé- 
pésben érhetö el, amelyhez egy hosszú vonatkozó mellékmondat kapcsoló- 
dik. A tagmondatban is van fönévi és igei csoport, a fönévi csoport fejét (ta-
nulók) több lépés után találjuk meg, ugyanis 11 szót kell regisztrálnunk, és 
megtalálnunk funkcióját, míg elériink a tanulók szóig. Az igei csoport igé- 
jét mindjárt elérjiik, s lépésröl lépésre adhatjuk hozzá a módosítókat (okmá- 
nyaikat és intézményekben). Az utóbbi módosítónak három egymáshoz kap- 
csolódó jelzöje van, tehát eléréséhez több lépést kell megtennúnk. 

Tehát ha a névelö után nem mindig mindjárt a fej következik, az értel- 
mezö próbálkozása sikertelen. A keresés tehát tovább folytatódik. Hogy 
hány lépésben érhetö el a fej, a mondat fönévi és igei csoportjának felépíté- 
sétölfúgg. A többszörösen alárendelö szószerkezetekben (szószerkezetlán- 
cok) azaz a balra böviilö szerkezetekben, nehezen érhetö el a fej. 

Ha az értelmezö é.• vagy meg kötöszóhoz ér, meg tudja jósolni, hogy 
újabb módosító következik, és ez Iesz az utolsó módosító a fej elött. Ha el- 
érte a fejet, betölthetök a közte és a töle fiiggö elemek közti kapcsolatok. Ez 
után (vagy e közben) fel kell ismemi a két csoport fejének kapcsolatát. Az-
az a hagyományos grammatikai kategóriákkal élve: az alanyhoz keressiik az 
állítmányt, vagy ha fordított a két csoport (a fönévi és az igei csoport) sor- 
rendje, az állítmányhoz keressiik az alanyt. A jól megszerkesztett monda- 
toknál ez nein okoz gondot. Pl. 

Az egynttmíiködési szerzödés aláírása után Mihael Halupka átvágta 
a szalagot az esélyközpont feljárója elött. (VI. 3.) 

Az ismétlödö kiadós esök az alacsonyabb fekvésú teriileteken belvíz- 
gondokat is okoztak. (VI. 3.) 

Az újvidéki beingyi titkárság közölte, hogy november 16-án hajnal- 
ban verekedés tört ki a temerini NLO hamburgersiitöde elött. (XI. 18.) 

Ebben az évben kilenc hónap alatt 19 százalékkal nött a látogatók 
száma. (XI. 18.) 

Az állatkert egyik fontos tevékenységi köre az oktató program. (XI. 18.) 

A több tagmondatból álló összetett mondatok fiiggöségi rendszere is 
könnyen értelmezhetö, ha egyértelmííek a fiiggöségi viszonyok. 

A bizottság megsemmisítette a szavazást két helyen, Törökkanizsán 
és Trgovištéban, de közölte, ezeken a szavazóhelyeken nem ismétlik meg a 
szavazást, mert ez nem befolyásolná a már elfogadott eredményeket. (VI. 17.) 

Az alany és az állítmány olykor távol esnek egymástól: 
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Az ellenörzö bizottság, amelynek alakítását elöirányozza a törvény, 
a bíróságok belsö szerve, amely azon állítások miatt, hogy az igazságngy- 
ben korrupció van, ellenörizni fogja, hogy az igazságiigyi tisztségek hordo- 
zói becsnletes emberek legyenek... (IV. 21.) 

Az utalások 
A szövegbe egyértelmúen kell belekódolni az nzenetet, mert ez determi- 

nálja az értelmezést. Ha rossz a szerkesztés, a preferált elem nehezen talál- 
ható meg. Az anaforának és a kataforának egyértelmúnek kell lennie, vilá- 
gosnak kell lennie, melyik elemre történik az utalás. (Vö.: LÁNCZ; 2003, 
109-114) Ha a névmás távol van attól az elemtöl, melyre vonatkozik, az ér- 
telmezö nem találja meg a kapcsolatot, vagy tévesen értelmez. 

Úgy gondolom, hogy az omnibusztörvény életbe lépésével az álla- 
mi szervekben hivatalos nyelv a kisebbségek nyelve, valamint ez vonatko- 
zik a hivatalos dokumentumokra is. Sajnos, ezt továbbra sem tartja be a ma- 
gát demokratikus kormánynak nevezö hatalmi rendszer. Ez ellen tiltako- 
zunk, és mindent megtesznnk annak érdekében, hogy a termelök és Vajda- 
ság polgárai teljes mértékben egyenrangúak legyenek a nyelvhasználatot il- 
letóen... (VI. 3.) 

A második mondategészben névmással kifejezett anafora van. A harma- 
dik mondat anafora szerepú névmása az ellen-nel az egész mondatra utal, és 
a hogy kötöszós mellékmondat ki is fejti. A szövegrésszel kapcsolatban meg 
kell jegyezniink, hogy szerencsétleniil alakult az elsö mondategész harnia- 
dik tagmondata. A szövegalkotó arra gondolhatott, hogy a hivatalos doku- 
mentumokat a kisebbségek nyelvén is el kell készíteni. A dokumentumnak 
ugyanis nincs hivatalos nyelve. Tehát a szerkesztés torzít az értelmen. 

Az utalások a Magyar Szó írásaiban egyébként szinte mindig egyértel- 
múek, történjenek akár névmásokkal, akár más módon. Pl. 

A zentai cukorgyár höerötelepe április 18-án fejezte be a városi ]a- 
kások és közintézmények fútését. Ez azt jelenti, hogy... (IV. 23.) 

Levelet intézett a képviseló-testnletek elnökeihez / Predrag 
Marković  megbízott szerbiai köztársasági elnök. A levélben az áll, hogy e 
tisztség vezetöjeként volt alkalma értesiilni a vagyon visszaszármaztatásá- 
nak problémáiról. Ezért azt ajánlja, hogy... (uo.) 

... hét esztendövel ezelött kezdödtek a nagy bajok a sokkal szebb na-
pokat megélt vállalatban. Akkor új igazgató keriilt a vállalat élére... (IV. 22.) 

53 



Az ez és az ezért az elözö mondatra utal visszá, az e a tisztségre, az ak- 
kor pedig hét esztendóvel ezelótt szerkezetre. 

A felsorolás és a kötöszós mellérendelés 
Az egymásnak mellérendelt mondatösszetevóket vesszövel választjuk el 

egymástól. Az koordinált tagot megelözheti az és kötöszó. Mindkét megoldás 
helyes lehet, de a kötöszós mellérendeléssel világosan jelölhetö a felsorolás 
vége. (A szerkezet egyik jellemzöje, hogy kötöszó nélkúl a felsorolás nem al- 
kot egyetlen összetevöt, és így a szerkezet nem keriilet fókuszpozícióba.) 

A Magyar Szó újságírói (de nemcsak ök) a felšorolást részesítik elöny- 
ben a kötöszós mellérendeléssel szemben. A cikkekben ugyanis sok esetben 
az utolsó koordinált tagot nem elözi meg az és kötöszó. Ha nincs kötöszó az 
utolsó tag elött, a befogadó elvárásai szerint a felsorolás tovább folytatódik, 
tehát azt várjuk, hogy még nem az utolsó tag következik, a felsorolás vi- 
szont nem folytatódik. 

Például: 
Almási Gábor gyermekkorát egy rövid, élete negyedik évében vé- 

get érö pesti szakaszt kivéve Tóthfalun, Oromon, Adorjánban, Völgyesen 
töltötte,... 

Nyelvében, közlékenységében, az ismeretek arányos felépítésében 
„olvasóbarát" könyv ez a kismonográfia, ... 

... de a világ felé is kifejezi létének értelmét, a társadalommal, az 
állammal való viszonyát, közösségi fejlódésénelc irányait... 

A két tagból álló mellérendelést sem kapcsolja össze kötöszó. 
Például: 

... meg tudják-e találni létezésiik, emberi mivoltuk lényegét. 
Úgy tíínik, hogy az egybetartozásra, a tovább fejlesztésre irányuló 

törekvés volt a legerösebb és ez kapott létjogosultságot. (Ha nincs kötószó 
a tagok között, nem lehet fókuszba helyezni, mert nem képez egyetlen ösz- 
szetevöt.) 

... elsödleges gazdasági alapú befektetés alapján nyújtanak támoga- 
tást, anélkiil, hogy kombinátunk feladná teljes önállóságát, megválna va- 
gyonától. 

... lótenyészetet, lovaglóiskolát szeretett volna létesíteni,... 

Persze vannak példák kötöszós mellérendelésre is: 
A szerzö a Zentán szerzett fafaragó tudás, a késöbb Szabadkán tö- 

kéletesített rajztudás és a belgrádi akadémiai ismeretek fölött Almási dina- 
mizmusában fedezi fel az igazi tehetséget,... 

... az eszmei tudatosság tényében ismeri föl közösségi identitásának 
értékét, értelmét és létezésének hitelességét. 
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A kötöszó szerepe a tagmondatok között 
A tagmondatokat összekapcsoló kötöszó egyebek között jelzi azt is, 

hogy milyen a fömondat. Hogy például ellentét következik: 

... noha az elmúlt idöszakban kormányok mentek és jöttek, a becsei 
kombinát sorsát valamennyi (eléggé váltakozó megindoklással ugyan) álla- 
mi, hovatovább nemzeti érdeknek tekintette. 

Az interpunkció 
Az olvasót az interpunkció is infonnálja, és megkönnyíti az értelmezést. 

A vesszö hiánya vagy felesleges használata azonban egyaránt megnehezíti 
az értelmezöt a hálózat kialakításában, annak reprezentálásában. Az írásjel-
használat hibái nemcsak helyesírási vétségek, hanem akadályozói is a befo- 
gadásnak, mert a befogadó nem a várakozásnak megfelelö összetevöt talál- 
ja a következö elemben. 

Az és alapján, ha nincs elötte vesszö, arra következtetiink, hogy még egy 
hasonló funkciójú elem következik, holott tagmondattal folytatódik a mondat: 

Úgy túnik, hogy az egybetartozásra, a tovább fejlesztésre irányuló 
törekvés volt a legerösebb és ez kapott létjogosultságot. 

A legerösebb után még egy melléknevet várunk, de tagmondat következik. 

... minél elöbb túl kell adni a kombináton és annyival amennyivel 
lehet, ki kell elégíteni a javakban éppen nem dúskáló dolgozókat és részvé- 
nyeseket. 

Ebben a mondatban az a kombináton és alapján azt várjuk, hogy a ragos 
fönévhez még egy ragos fönév kapcsolódik, hiszen mellette van a kapcso- 
latos kötöszó. Csakhogy a kötöszó a következö tagmondat kapcsolódásának 
módját jelzi. 

A szándéknyilatkozat megkötését követöen már e hónap közepén az 
ottani szakemberek egy jelentösebb csoportja keres fel bennnnket és közö- 
sen készítjiik el a kombinát termelési szerkezetének átalakulására vonatko- 
zó terveket, stratégiákat, és elöterjesztjiik a konkrét fejlesztési, beruházási 
programokat is. 

...keres fel bennnnket és még valakit — ilyen folytatásra számít az olva- 
só, és nem arra, hogy új tagmondat következik. (A második tagmondatban 
a mellérendelö szószerkezetek nem kötöszósak.) (VI 5., 6.) 
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... amelyek között néhányan a felsöbb osztályért, vagy a minösítö 
jogáért, többen viszont a bennmaradásért knzdenek. (VI: 5., 6.) 

Amikor a közötthöz ér az értelmezö, várhat egy igét (pl. van, találjuk, 
nincs) vagy melléknevet (pl. található), de a következö szó, a néhányan rá- 
döbbenti, hogy nem jó úton járt, azaz ö igen, csak a szövegalkotó nem (a kö- 
zött helyett a köziilnek kellene megjelennie); a vagy elötti vesszö alapján jo-
gosan gondolhatja az olvasó, hogy tagmondat következik, nem pedig egy 
mellérendelö szerkezet). 

A fiatalos tenniakarás talán felnikerekedett a pénztelenségen és a lá- 
togatók ezúttal is július folyamán kedviikre válogathatnak a rendezvények 
köziil. 

Az és kötöszó és a határozott névelö alapján az várjuk, hogy az öket 
megelözö szó funkciójával megegyezö vele koordinált szó következik, de a 
látogatók ragtalan, tehát a befogadó elvárása nem teljesiilt, másra kell kö- 
vetkeztetnie, elemzési stratégiáját meg kell változatnia. Méghozzá így: ha 
fönév, és nincs ragja, vedd alanynak, azaz most már azt várja, hogy új mon- 
dat kezdödjön, s most már az alanyhoz keresi az igét (az állítmányt), amely 
az alanyként megjelenö fönevet dominálja. A„félrevezetést" a két tagmon- 
dat köziil hiányzó vesszö okozza. 

Ha egyszerííen fogalmazok, akkor talán azt kell mondani, hogy a 
most kibontakozó egyiittmúködés alapot nyújt ahhoz, hogy az óbecsei kom- 
binát, amelynek eredményeit és helyzetét a kanadai partnerek korábbi 
egyiittmúködéseink alkalmából, de most a tárgyalások során is nagyon jól 
megismerték és áttekintették, és annak alapján szánták rá magukat erre a 
lépésre a világon egy egyediil álló minta — elsödleges gazdasági alapú be-
fektetés alapján nyújtanak támogatást, anélknl, hogy kombinátunk feladná 
teljes önállóságát, megválna vagyonától. 

A kiemelt mondatszakaszban hiányzik a vesszö a lépésre után. (Ez a 
mondat abban kiilönbözik az elözöektöl, hogy nem a kötöszó elöl hiányzik 
a vesszö.) Azért kellett volna vesszöt tenni a ragos fönév után, mert — az 
egyik lehetséges értelmezés szerint — itt van vége a három közbeékelt alá-
réndelö tagmondatnak. De a vesszö sem könnyítette volna meg az értelme- 
zö dolgát, ugyanis a hogy kötöszós mellékmondat fönévi csoportjától (az 
óbecsei kombinát) túlságosan távol esik a folytatás. Értelmezhetjiik úgy is a 
mondatot, hogy az óbecsei kombinát a világon egy egyediil álló minta (fe- 
lesleges az egy), csakhogy akkor nem „illik hozzá" a folytatás. A másik ér- 
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telmezési mód szerint feltételezhetjúk, hogy a fönévi csoport fejéröl (a fö-
névröl) lemaradt a -nak határozórag, s így a mondat agrammatikus lett. A 
rag viszont grammatikussá teheti: az óbecsei kombinátnak... elsödleges gaz- 
dasági alapú befektetés alapján nyújtanak támogatást. De ha így hangzana 
is a mondat, nem könnyíí megtalálni az NP-hez kapcsolódó többi mondat- 
összetevöt. A szövegrész így folytatódik: 

Ily módon egyike lesz a térség a legnagyobb mezögazdasági és élelmi- 
szeripari vállalkozásnak és az egész ország, illetve a közép-európai térség 
gazdasági húzóerejévé válhat. (VI 5., 6.) 

Ebben a példamondatban sincs vesszö a kapcsolatos tagmondatok kö- 
zött, bár itt az elsó és alapján következtethetiink, hogy a második tagmon-
datot vezet be. 

Az aktuális mondattagolás és a szövegszerkesztés 
Az aktuális tagolás és a szövegszerkesztés kérdései vizsgálhatók szintak-

tikai, szemantikai és pragmatikai szinten, azaz a mondat felépítése, jelenté- 
se és a szövegkörnyezeti összefiiggések és a kommunikatív funkciók figye-
lembevételével. 

A szöveg alkotója meghatározott szándékkal helyezi valamelyik pozíci- 
óba a mondatösszetevóket. Van, amikor az ismert fogalommal, „a legkevés- 
bé váratlanul ható, a befogadó memóriájában is a leginkább felszínen levö 
fogalmat vagy fogalmakat jelöló résszel indít" (KABÁN, 2001: 201), és ezt 
követi az új információ (T+P). Az ismert dolog „emlékezeti kereséseket in- 
dít el, s az új információkat a megtalált csomóponthoz köti" (PLÉH, 1998: 
49). De a publicisztika nyelvében sokszor az új információ inegelözi a tu-
dottat, a rnár ismertet (P+T). (A T a topik vagy téma, a P a propozíció (pre- 
dikátum), ezt a részt rémának és kommentnek is nevezik. Értelmezésnkben 
is vannak kiilönbségek. A strukturális és generatív leírásban formális krité- 
riumok vannak, az új rész nem feltétlennl az alany. A funkcionális megha- 
tározásban a téma a kiemelkedöen fontos szó, a propozítum erre vonatko- 
zik. A kognitív értelmezés a funkcionálishoz áll közel.) A P+T szerkesztés 
a figyelemfelkeltést szolgálja, az új rész sokszor érdekes vagy fontos tényt 
közöl. A címek is példaként szolgálhatnak: 

T+P 
Elena Moszkvába vinné a döntöt (VI. 5-6.) 
A munkát fizessék is meg! (uo.) 
Dinkić  elkernite a TVT-t (uo.) 
Legija nem tanúskodott (V. 14.) 
R+T 
Felújításra várnak az iskolák (VI. 17.) 
Évadzárás színházi világunkban (uo.) 
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Várjuk a lányok jelentkezését (uo.) 
Tovább tart a kullancsveszély (alcím, uo.) 
Fölszámolás alatt a bezdáni nyomda (alcím, VI. 22. ) 
Késnek a villanyszámlák (IV. 22.) 
Tíz éves a nagybecskereki Zöld Csöngö klub (uo.) 
Tömegverekedés a kocsmában (uo.) 
Fanitetés az Ifjúsági parkban (uo.) 
Halasztás a telefon-elöfizetöknek (uo.) 
Megtámadták a Glas és a Kurir tulajdonosát (IV. 21.) 
Gyarapodik a Sportvilág! (IV. 19.) 
Egymásnak estek a kosovói ENSZ-rendörök! (uo.) 
Ma teszik közzé a hitelezettek listáját (uo.)  
Levették napirendröl az alapítócserét (V. 14.) 
Elutasítva Vajdaság javaslata; az alcím: Nem keriilt napirendre a politikai 

pártok finanszírozásáról szóló törvénymódosítási kormányjavaslat sem (uo.) 
Elzavarták az igazgatót (uo.) 
Lemondott az indiai kormányfö (uo.) 
Ballagnak a gimnazisták (uo.) stb. 

A következö mondatok a cikkek elsó mondatai: 
T+P 
A moholi Zora Gyiimölcs- és Zöldségfeldolgozó Részvénytársaság 150 

dolgozója/már két hónapja sztrájkol. (IV. 21) 
Nem hivatalos értesnlések szerint a nagybecskereki Udarnik harisnya- 

gyárban a munkások / hétfön menesztették Boško Kova č  tegnap már nem 
jelent meg munkahelyén. (uo.) 

A szajáni Sebök István / több mint öt évtizede figyeli a természet jelei-
böl az idójárást. (VI. 17.) 

P+T 
Fennállásának harmincadik évfordulóját nnnepli / az Építömérnöki Kar. 

(IV. 23.) 
A költségvetés karesúsításáról, környezetvédelemröl, a községi iskola- 

épnletek állapotáról, utazó egyetemisták támogatásáról, és más idószerií 
kérdésekröl tárgyalt e heti nlésén / a községi végrehajtó bizottság Topolyán. 
(VI. 17.) 

Mára halasztották / a Zoran Ðin đ ić  kormányfö elleni merénylet szerve- 
zésével vádolt Miodrag Ulemek perének tárgyalását. (VI. 17.) 

A 90-es évek elején igen nehéz helyzetbe keriiltek / a korábban nagysze- 
rú eredményeket elért bezdáni vállalatok... (IV. 22.) 

Mint láthatjuk, a címek is és az elsö mondatok is kezdödhetnek témával 
is meg propozícióval is. 
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Mivel a mondategészek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a téma és 
propozíció meghatározzák, hogy miként épnl tovább a szöveg. 

1. A zentai cukorgyár höerötelepe / április 18-án fejezte be a városi 
lakások és közintézmények fútését. 2. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos 180 
napos fútési idényt három nappal megtoldották, 3. s erre sznkség is volt... 
(IV. 23.) 

A szöveg elsö mondata a témával indul: A 2. mondatban az elözö mon- 
dat propozítuma lesz a téma (az ez utal vissza rá), a hogy kötöszós mellék- 
mondattal (HKM) folytatódik a propozíció. A hármassal megjelölt tagmon- 
datban az erre téma, mely az elözö mondat propozíciójára vonatkozik. 

A pirosi magyarság letelepedésének 21 8. éve alkalmából június 20- 
án a helybeli Fehér Ferenc Magyar Míívelödési Egyesnlet / músort rendez. 

A propozítum ebben a mondatban is követi a témát, és a propozítum fö- 
hangsúlyos összetevöje (mondattanilag a fókusz) lesz a következö monda- 
tok témája. 

1. Ismét vége lett / egy színházi évadnak. 2. Évadzáró iinnepségeket 
szerveztek / színházaink. 3. Az Újvidéki Múvészeti Akadémia színinöven- 
dékei / vizsgaelöadásokat tartottak. 

A szöveg elsö két mondatában a téma követi a propozítumot. A két mon- 
dat propozítumai kapcsolódnak egymáshoz. Világtudásunk alapján kapcsol- 
juk össze öket. A 3. mondat látszólag fiiggetlen az elözö kettötöl, témája 
nem folytatása sem az elözö témának, sem az elözö propozítumnak, mégis 
felismerjnk a pragmatikai összetartozásukat. 

A publicisztikai szövegekben a téma és propozíció egymáshoz kapcso- 
lódása változatos szerkezeteket hoz létre. Egy-egy szövegben többféle szö- 
vegépítkezés figyelhetö meg. Ezt igazolják a következö szövegrészek is: 

1. Az alig három napja tartó aratás alatt az újvidéki malom / eddig 
mintegy 5000 tonna búzát vett át. 2. A gabona átvétele / a tervezett ntem- 
ben halad, nagyobb tolongásokra csupán az elkövetkezö napokban lehet 
számítani. 3. Az eddig.átvett kenyérgabona / kimondottan jó minöségíínek 
mutatkozik, hektoliter súlya átlagban 80 gramm köriil ingadozik, nedvessé-
ge nem haladja meg a 13 százalékot, csupán a tisztátalanság mutat nagyobb 
szintet, ami átlagban 4 százalék köriil ingadozik, jelentette ki tegnap Milo- 
rad Sređanović  (...) 
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Az elsö mondat propozítuma a következö mondat témája (szinonimával 
és nominalizációval). És ugyanez a témája a harmadik inondat elsö tagmon- 
datának is. A többi tagmondatban implicit van jelen (birtokos jelzö lehetne 
a súlya és a nedvessége mellett), és a következöben is ilyen szerepe lehetne, 
ha a tisztátalanság személyjelet kapna. 

(36) 1. Vojislav Koštunica szerb kormányfö / a héten megkezdett tárgy- 
sorozat keretében tegnap dr. Páll Sándort,.a VMDK elnökét fogadta. 

Páll / lapunknak úgy ítélte meg, hogy a tárgyalás eredményes és jó volt. 
A VMDK / konkrét ajánlatokkal állt a miniszterelnök elé, aki Páll sze- 

rint megértéssel fogadta azokat. 4. Ígéretet kapott Koštunicától, hogy módo- 
sítani fogják a választási lista felállításához sznkséges aláírások számát a ki-
sebbségi pártok részére, hogy önállóan tudjanak listát állítani. 5. Páll szerint 
a miniszterelnök / egyetértett azzal a javaslattal is, hogy köztársasági szin- 
ten egy kisebbségiigyi minisztériumot kellene létrehozni. 6. Páll / több ja- 
vaslatot is tett a miniszterelnöknek: (következnek a javaslatok, amelyek 
részletezik a propozítumot). 

Az elsö mondat propozítumának egy része, az ige egy argumentuma a 
második mondat témája. A harmadik mondat látszólag új témával folytató- 
dik (de világismeretiink alapján nem is kellene újnak tekinteniink), szintak- 
tikailag viszont valóban új a téma, a propozítum viszont az elsö mondat té- 
májának egy része. A hozzá kapcsolódó vonatkozó mellékmondat formájú 
tagmondat tkp. fiiggetlen alárendelés. Az aki a miniszterelnökre utal vissza, 
az azokat (nem a legszerencsésebb szerkesztéssel) a konkrét ajánlatokra. A 
negyedik mondatban nincs téma, de beleértödik (a második inondat témá- 
ja). A HKM fejti ki a fömondat fókuszát, amelyet tovább pontosít az ehhez 
kapcsolódó HKM. Az ötödik mondatban az elsö mondat témája lesz ismét 
a téma, amelyhez ragos vonzatként kapcsolódik a HKM, ami nem más, mint 
propozítum. Ez a propozítum a továbbiakban nem jelenik meg, tehát nem 
lesz téma. A hatodik mondategészben a téma ismét változik az ötödik mon- 
dathoz viszonyítva, és ugyanaz, mint a másodikban. A javaslatok felsorolá- 
sa után azonban ugyanaz marad, azaz a téma még kétszer ismétlödik (Páll a 
kisebbségek ellen irányuló atrocitásokat lelki terrornak nevezte... Páll el- 
mondta... Páll [...] elmondta. 

Tehát a szövegszerkesztés kétféle: a Daneš-féle tipológia szerint van 
benne egyszeríí lineáris témafejlödés és fejlödés végigfutó témával, azzal a 
módosítással, hogy két téma fut, és köziilúk az egyik dominál. 

(37) 1. Tegnap délután Ðorđe Ðuki ć  tartományi kormányfö /a Vajdasági 
Fejlesztési Alap tavalyi munkáját feldolgozó jelentést ismertette az újság- 
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írókkal. 2. Az alapba / 2003-ban csaknem másfél milliárd dinár folyt be, 391 
százalékkal több mint az elözö évben. 3. Ennek a pénznek a legnagyobb ré-
szét /a fejlesztési programok hitelezésére fordították. 4. A kormányfö / el- 
mondta, hogy máig az alapból 959 hitelezési kérelmet fizettek ki több mint 
2, 275 milliárd dinár értékben. 5. A pályázatokat, / amelyek a fejlesztési ala- 
pig eljutottak, az igazgatóbizottság szinte kivétel nélknl továbbengedte. 6. 
Az alap / arra törekedett, hogy a jóváhagyott kölcsönök lehetöleg a fejlet- 
len, vagy kevésbé községekbe keriiljenek, de ez leginkább maguktól, az ön- 
kormányzatoktól fiiggött. 7. Ðuki ć  / elmondta, hogy igyekeztek meggyözni 
a termelöket, pályázzanak a fejlesztési alap hiteleire, de ez nem mindenhol 
sikeriilt. 8. Karlóca községben / például egyetlen pályázatot sem adtak át. 

Az elsö mondat propozítuma a második témája. A 2. mondat propozítu- 
ma harmadik témája, a HKM témája az elsö mondatéval egyezik, a propozí- 
tum folytatása az elözönek. A 4. mondat témája megegyezik az elsö mon- 
datéval, az 5.-nek új témája van, de pragmatikai kapcsolatban van a 3. mon- 
dat propozítumával. A 6.-ban visszatér a 2. mondat témája, a 7.-ben az elsö 
mondat témája ismétlödik. A 8. mondat témája az elözömondat propozí- 
tumához kapcsolódik. 

(38.) 1. Boris Tadi ć , Szerbia elnöke / amerikai hivatalos útja során pén- 
teken a Colorado állambeli Aspenben a világ 500 legbefolyásosabb gazda- 
sági szakemberei fórumán felszólította a vezetö nemzetközi vállalatokat, 
hogy fektessenek be a szerbiai gazdaságba, áll az elnöki kabinet pénteken 
kiadott közleményében. 2. Tadi ć  / kifejtette, hogy a politikai stabilitás a gaz- 
dasági fejlödés alapfeltétele, és felkérte a kiilföldi befektetöket: kövessék a 
Philip Morris és a US Steel vállalatok példáját, és végezzenek befektetést 
Szerbiában. 3. Hangsúlyozta a Balkánnal kapcsolatos újszerií politikai vi- 
szonyulás továbbvitelének, valamint a térségbeli államok fellendnlését szol- 
gáló új gazdasági légkör megteremtésének fontosságát. (VII. 17., 18.) 

Az elsö és második mondat témája megegyezik. Az elsö témát kifejtö 
propozítum része a hogy kötöszós mellékmondat is, melynek második szin- 
ten szintén van fókusza, afektessenek (a be argumentumpozícióban van). A 
második mondatban is a HKM fejti ki az új részt, és amely az elsö mondat 
propozítumához viszonyítva új elemekkel böviil. A harmadik tagmondat 
kapcsolatos viszonyban van az elözövel, a hozzá kapcsolódó mellékmondat 
a hogy kötöszó ismétlésének elkernlése véget kötöszó nélkiili. Az elsö mon- 
dat fókuszát részletezi a második mondat propozítuma. A harmadik mondat 
propozítummal kezdödik, a téma hiányzik, de beleérthetö, és változatlan az 
elözö mondatokéhoz viszonyítva. Ez a propozítum szintén folytatása az elö- 
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zöeknek. Azaz a propozítum többfelé ágazó, de egyik esetben sem válik té- 
mává. Propozítum-fejlödésnek nevezhetö ez a szerkesztési mód, a propozí- 
tum elemeinek kapcsolata szemantikai szinten van biztosítva. 

1. Tegnap az újvidéki képviselöházban / bemutatták A kisebbség vé- 
delme a nemzetközi és összehasonlító jogban elnevezésú trilógiát. 2. A be-
mutatón / jelen volt... 3. A kötet szerzöje... 5. A kötet / három könyvböl áll, 
és a szerzö szerint / egymagukban is teljességet alkötnak. 6. Az elsö kötét..., 
a második kötet..:, míg a harmadik kötet... 7. Minden kötet / két részböl áll. 
8. Az elsö rész / szerzöi, míg a második rész odavágó nemzetközi és hazai 
dokumentumokat tartalmaz. 9. A kötet / mintegy 370 knlönbözö dokumen-
tumot közöl... 10. A könyv / 	11. A könyv /... nemcsak a kisebbségeknek 
késznit, hanem a nyilvánosság számára is. 12. Rasim Ljaji ć  / hozzátette, ... 

Az elsö mondat propozítuma a bemutatták igekötös igével kezdödik, a 
hozzá kapcsolódó argumentum lesz az ötödik, és a 9-11. mondat témája. A 
második témája az elsö mondat igéjéhez kapcsolódik (bemutatták — a bemu- 
tatón). A harmadikban a könyv (az elsö mondat argumentumának szinoni- 
mája) ismét jelen van, a téma része (birtokos jelzöként). Az ötödik mondat 
propozítumát bontja le a hatodik több tagmondatban, a propozítum tehát 
többfelé ágazik. 

1. Az Európai Unió végleges megalakulásával, teljes intézmény- 
rendszerének megfogalmazásával megvalósul egy álom, nevezetesen az a 
gondolat, / hogy az ókontinens országai egy napon teljes egyenrangúságban 
és fúggetlenségben építhessék jövöjnket és alakítsák saját sorsukat. 2. En-
nek a nagy munkának / knlönféle szakaszai voltak, amikor lassan kialakul- 
tak a kellö intézmények, illetve amikor megszövegezték a politikai, a gaz- 
dasági és az emberjogi feltételeket. 3. Ebben az összetett folyamatban / kiž- 
lön figyelem övezte az Európai Biztonsági és Egyiittmííködési Értekezlet 
(EBEÉ) összehívását. (VII. 8.) 

A HKM az elsö mondategész propozítuma, ez a következö két mondat 
témája, melyet anaforikus névmás és szinomimával történö helyettesítés al- 
kot. 

A szövegépítkezés módjának bemutatása tovább részletezhetö, ha figye-
lembe vessziik az egyes mondatszakaszok másodlagos témáját és propozí- 
tumát is, valamint a témafolytonosságot.  
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THE ROLE OF DEPENDENCY IN INTERPRETING 
TEXTS 

The elements that make up a text comprise an intricate network. The 
ordering of elements is not always linear. Sentences in texts have a similar 
structure. There is a dependency between the main and subordinate parts. 
These relationships have to be discovered if one wants to interpret a text. 
The next step is to determine which the new information in a sentence is, 
since the theme-rheme relationship is what builds the texts further. 

The paper presents a syntax theory which provides a basis for recógnis- 
ing dependency relationships, then shows 1) how sentences in journalistic 
writing are constructed and how their construction relates to the steps one 
takes in interpreting them, 2) which are the structural (and other) character- 
istics which may disturb the reader in interpreting them, and 3) what is the 
current sentence analysis. 

A11 the texts analysed were taken from Magyar Szó, the Hungarian daily 
newspaper in Vojvodina. 
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ETO: 821.511.141(497.1):811.511.141 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 

RAJSLI ILONA 

SZÍNSZIMBOLIKA BALASSI ÉS CSOKONAI 
SZERELMI KÖLTÉSZETÉBEN 
The Symbolism of Colours in Balassi and Csokonai's Love Poems 

A dolgozat Balassi Bálint és Csokonai Vitéz Mihály szerelmi lírájának színszimbolikáját dol- 
gozza fel, körvonalazva az egyes színek jelentését, szövegbeli funkcióját. Jelentös eltérés ta- 
pasztalható a két költó színhasználatában, ami szimbólumalkotásuk fon•ásaival, eredetével 
magyarázható: Balassi szerelmi költészetére kihatott a humanista irodalmi minták formavi- 
lága, Csokonainál viszont a népköltészettel összecsengö jelkép-rendszer, a folklór-ihletettsé- 
gö népiesség más jellegíí színszimbolikát eredményezett. 

Kulcsszavak: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, szerelmi költészet, színszimbolika 

I. 
1. A színek szimbolikus erejét az ember ösidök óta tiszteletben tartja, ör- 

zi és továbbadja az újabb nemzedékeknek. A régi kultúrák többnyire azért 
alakítottak ki meghatározott színszitnbolika-rendszereket, hogy eligazodja- 
nak a változatosság világában, és rendezési elveket határozzanak meg ben-
ne. Az alapszíneket ezért kapcsolatba hozták az égtájakkal és az elemekkel, 
s mindezt szabályos négyzet alakzatban helyezték el. 

A nép nyelvhasználatában is kiteljesedett a színek szimbolikus értelme- 
zésrendszere: a zöld a remény, a piros a szeretet, a sárga az irigység jelképe, 
és így tovább. A mai ember szimbólumrendszerében — még ha fakuló nyo- 
maiban is — , de érzékelhetö a valamikori gazdag jelentésrendszerú színskála. 

A színek általános kultúrtörténeti, lélektani magyarázata mellett a heral- 
dika a reneszánsz idején bonyolult színszimbolikát épített ki, melynek értel- 
mezései kihatottak a korszak míívészetének egészére. 

A szimbólumrendszerek jelanyagának egyik része egyetemes érvényú, 
primer vizuális élmény hatására keletkezett, míg más része specifikus, az 
adott nép alkatához idomul. 
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A színszimbolika kialakulása a természeti jelenségek nyomán létrejött vi- 
zuális élményekkel kapcsolatos; így a színeknek az emberre történö pszichikai 
hatása mind egyetemes, mind pedig sajátos sziinbolikus jegyeket létrehozott. 

A képek alkalmazása, így a szimbólumok gazdagsága ösi sajátsága a 
magyarságnak. Sylvester János 1541-i bibliafordításának elöszavában ki- 
emeli, hogy a magyar nép könnyen megérti a biblia képes kifejezéseit, mi- 
vel a mindennapi életben „íl illyen beszidvel naponkíd való szólásban", s 
ennek igazolásául a virágénekek példáját említi. 

Népköltészetnnkben a szimbolikus jegyek távoli történelmi korok min- 
dennapi életét, sok esetben ismeretlen messzi múlt örökségét örzik; olyan 
hagyományt, amelyre a magyar nép sajátos fejlödése mellett számos areális 
kapcsolat, más kultúrkörök kisugárzása is hatással volt. 

A színhagyományok, illetve a színek szimbolikus alkalmazása koron- 
ként eltérö mértékben volt jelen az írásmíívekben. Minden nép míívelödéstör- 
ténetében találunk olyan korszakokat, amikor a népmúvészetböl, a népkölté- 
szet eszköztárából átkeriilnek elemek a szépirodalomba, a mííköltészetbe. 

Balassi Bálint és Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészetében más- 
más jelleggel ugyan, de fontos szerepet játszik a színszimbolika. Eltérö for- 
rásból erednek a színeket hordozó képek, a hasonlatok e két költönknél. Ba- 
lassi szerelmi költészete humanista mintákat követ, ezekben kevésbé erede- 
ti, mint istenes és vitézi verseiben; Horváth János e verseit — igen szigorú 
minösítéssel élve — tudósnak és mesterkedönek nevezi, anyagukat és kifeje- 
zési eszközeiket pedig sablonosnak. Ám e sablonos keretbe életszeríí vo- 
natkozások: kedvesen naiv képek, láttatásra törekvö metaforák szövödnek 
bele, amelyek közni kiemelhetjiik a nagy számban elöforduló színkifejezés 
eszközeit. 

A reneszánsz utáni korszak új, másféle megvilágításba helyezi a szín- 
szimbolikát is. A felvilágosodás elsö évtizedeiben egyre kifejezettebb folk- 
lorizálódás érezhetö — jegyzi még Szabó Zoltán. 2  Ez legeröteljesebben Cso-
konaira és Fazekas Mihályra vonatkoztatható, akik a stílusújítás számára 
többet szerettek volna kiaknázni a tájnyelvekböl, de mindenekelött a nép- 
költészet képvilágából. Emellett a stílusok nagyfokú keveredése is jellemzö 
e korszakra. A még fellelhetö barokk, rokokó mellett a szentimentalizmus, 
a népiesség is jelentkezik Csokonai „stílusszintézisében". „Benne valóban 
feltalálható — nem egységbe forrasztva;hanem egymás mellett és után — ko- 
rának minden jellemzö sajátsága és törekvése, s a nyelvi program megvilá- 
gított felszíne alatt öntudatlan is tenyészö, ízlésbeli minden változata." 3  

I Horváth János: A magyar irodalom fejlödéstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest 1976. 
107. I. 

2  Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fö irányai. Corvina 1998. 83. 1. 
3  Horváth i.m. 223. 1. 

65 



II. 
1. Elemzésiink során mindkét költönél a szerelmi lírára korlátoztuk fi- 

gyelmnnket, jóllehet sok szálon futó analógia lelhetö fel a tájleíró versek 
színhasználatában is. 

A szerelmi költészet színszimbolikájának tárgyalásakor a leggyakoribb 
jelképtöl, a legfontosabb szerelem-jegyként minösiilö piros színtól hala- 
dunk a kevésbé meghatározó szimbólumokig. Az egyes színek képiségének 
beinutatása párhuzamosan történik, így alkalmunk nyílik a két költöi egyé- 
niség szimbólumalkotási kedvének/módozatainak összevetésére is. 

1.1. Piros 
A piros szín hagyományosan a szeretet, a szerelem, valamint az élet szí- 

ne, amit a vér színének asszociációja is erósít. Jól jelzi ezt Balassi egy vité- 
zi versének sora: Jó vitézek harca hol volt, gondolhatsza piros vér ontás nél- 
kiil? (98.)4  Balassinál másutt is elökeriil a vérrel erós gyémánt, a verófény- 
tól erós vér szerkezetekben a piros színre való utalás. A vér fönév szárma- 
zéka a veres—vörös színnév, amely Balassi korában a piros alternatívájaként 
szerepel: Veres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik (106.) 

A négy alapszín tagjaként a piros legtöbbször fordul elö mindkét költö 
szerelmi lírájában. Mint szimbólumalkotó elem, azért keriilt ennyire fölé- 
nyesen minden más szín elé, rnert az életigenlés, az életöröm színeként ösi 
hagyományt képvisel. Egy példa Balassitól: Mutat angyali fényt szerelmes 
szemével//Piros angyali színt szerelmes színével 5  (130.) A színnév jelenté- 
se hasonlattal kap nyomatékot: Édes ajaka piros, szinte oly, mint jól meg 
nem ért meggy. (40.) E komplex motívutn a piros szín szerelem-jegy voltán 
túl a meggy-hasonlattal a szerelemre érettséget is jelenti. E színnév haszná- 
latakor Balassi is, de föként Csokonai nyilvánvalóan felhasználta a népköl- 
tészetnek a természeti tapasztalatokon alapuló szemléletét; ezt mutatja a pi- 
ros hajnal, piinkösd piros rózsája szerkezetek gyakori elöfordulása (amit az 
antik költészet „rózsaujjú hajnal" asszociációja is erösíthetett). Példák Ba- 
lassitól: Szép piros hajnalig (52.), Mikor szép orcáját, mint piinkösd Rózsá- 
ját, látom, hogy pirul (141.). Csokonai verseiben: Bíbor pompájokkal már 
mindjárt elhalnak/Felébredésére a piros hajnalnak (I. 29.), Kitárja a piros 
napkeletnek nyigát / Halvány eziist színnel tiindökló udvarban. (II. 283.) A 
hajnal mint életjegyú idómeghatározás, a pnnkösd pedig mint életképzetú 
iinnep keriilt be a (nép)költészeti szimbolika formanyelvébe. 

4  A példaanyagot a Varjas Béla által szerkesztett 1981-es kiadásból merítjnk: Balassi Bálint 
összes verseí és Szép magyar comoediája. 

5  Eckhardt Sándor szenével olvasatot ajánl, míg Varjas a színével formát tartja jónak. 
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Csokonai verseiben ritkábban fordul elö a piros jelzö szimbólumképzö 
elemként, ekkor is valamely más szerelmi szimbólummal egyiitt; pl.: Piros 
orcádnak rózsájára (I. 110.)6 . Nála a rózsa áll szimbólumalkotóként; mely 
már az antikvitásban a halálon túl is tartó szerelem és az újjásznletés szim- 
bólumává vált, s amit a biedermeier korszakának kedvelt virágnyelve még 
inkább éltetett, s a rózsának színek szerint is eltérö jelentést tulajdonított. 
Csokonai szerelmi költeményeiben a rózsa lehet bíbor színíí (pl. a Szamóca 
címú versben), illetve ír a rózsa bíboráról; de néha csak utal a rózsaszín szó- 
összetétellel, amely Csokonai korában még feltehetöen a pirosas árnyalat 
egy meghatározott kifejezöje. Csokonai szerelmi költészetének ez a virág a 
középpontja: számos rózsa-elötaggal alkotott összetételt; pl.: Rózsaszínnel 
játszadoznak / Rózsamézzel harmatoznak / Csókra termett ajkaid (I. 161). 
De fellelhetö ezenkíviil a: rózsaszáj rózsalánc, rózsanyiíg, rózsazápor ösz- 
szetétel; jelzövel: gyenge rózsaszál, képzett száimazékként elöfordul a fel- 
rózsáz forma (Az estvéhez c. versben), melynek jelentése lehet 'rózsával 
ékesít' és 'rózsaszínúvé tesz' egyaránt. A rózsaszáj + tíízszem kapcsolódást 
a népköltési alkotásokban is gyakran megtaláljuk 7 . Példák Csokonaitól: Egy 
nyári estve Lillát, A gyenge rózsaszájú, A tíízszemíí leánykát (I. 401.) vagy: 
Eskiiszöm hószín kezedre, Rózsaszádra, tíízszemedre (I. 413.). 

A már idézett szöveghelyböl is látni, hogy a színek ellentétes szerkesz-
tés szembenálló pontjaiként is állhatnak: Pl. halmos mellyedre Rózšazáport 
hintenék, Haj Lilim: hószín öledre A piros mint illenék! (I. 431.) 

A rózsa Balassinál föleg összetett motívumban szerepel — piros rózsa, 
piinkösdi rózsa — , melyben a jelzö színneve vagy színnévi utalása szimbó- 
lumerösítö elem; pl.: Piros rózsa tiindöklik orcáján, Szép kaláris tetszik az 
ajakán (104.). E képek gyakran ismétlödnek költeményeiben. 

A rózsa elöfordul az egészég, az életerö szimbólumaként is. Balassinál: 
Leszedi orcádrul az iidó szép rózsát (103.) vagy: Piros rózsa tiindöklik or- 
cáján (104.). Föként tehát a piros rózsa összetett motívum jelenik meg a 
költöknél, melynek a népköltészetben már korán kialakul a'barna lány' je- 
lentése, illetve a szerelemre érettség jelzése, míg a fehér rózsa szerkezet alig 
fordul elö (a népköltészetben 'szöke lány' vagy az ártatlanság képe). Balas- 
si Kit egy bokrétáról szerzett c. versében egy jelképhalmazt találunk: Viola 
szép színe mutatja hívségét, Rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét, Fe- 
jér rózsa penig mondja tiszta éltét. Itt a virágszimbolika a kék színíí viola 
húségre utaló jelentésével egésziil ki. 

A piros rózsa vonzataként gyakran szerepel a szép kaláris, a száj kalári- 
sa szerkezet is. A kaláris 'korall' ;jelentésíí, úgyszintén élénk színú gyöngy; 

6  Csokonai Vitéz Mihály összes versei. 1.-11. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1960. 
7  Erdélyi Zsuzsánna: Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához. Ethnographia. 

Budapest 1961. 2. 3. 4. szám 407. 1. 
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ékszerként használatos e korban. P1.: Rózsát jegyez orcád, kalárist kis szép 
szád, mézet ereszt beszéded (99.). 

1. 2. Fehér 
Mint már a példákban is elöfordult, a piros szín után a fehérnek is fon- 

tos jelentésteriiletei lelhetök fel a költeményekben. A fehér nem szín, a 
spektrum valamennyi színének egyesiilését jelzi, „a Paradicsom még töret- 
len ártatlanságának a szimbóluma"g. 

Balassi — mint más esetben is — halmozza a szín- és virágszimbolikát: 
Adta szép rabomnak mert ollyan szép színe, Mint rubint gyémánttal mikint 
illik egybe, vagy fejér liliommal ha rózsát fogsz eszve (14.) 

A (fehér) rózsa mellett a (fehér) liliom a keresztény szimbolika kedvelt 
eleme, az ártatlanság jelképe, és elsösorban Mária attribútuma. Balassinál a 
fejér színjelzövel fordul elö, tautologikus jelleggel a paralel szerkesztés 
egyik pólusát erösíti: Fekete gyászában mint sííríí árnyékban liliom úgy 
fejérlilc (104.) 

A fehér szín jelképezheti a fényt, a tisztaságot is: Legyek fejérb hónál 
(29). Az alábbi részletben Balassi a fehér szín asszociációinak egész sorát 
felvonultatja: Fejér ábrázatot mutat a teljes hold, .fénlik mint tiszta eziist, 
Julia is fejér, kivel szép tej sem ér sem gyolcs, kit nem fogott fiist. (93.) 

Csokonainál ritkábban fordul elö a fehér szín; helyette sajátos szóössze- 
tételeit találjuk: hószíníí kar, (kéz, öl), tejszín kebel, hófehér tekintet stb., 
vagy pedig hasonlatba építi be: Abrázatod fejérb a téjnek habjánál (II. 
103.). Más verseiben zsúfolja, tömöríti a képeket: Piros orcádnak rózsájá- 
ra (...) Hószín kebled liliomára (110.). 

A fehér színt helyettesítheti más anyagnév, így például a gyöngy. A gyön- 
gyöt a szimbolika a drágakö rangjára emeli, jelképi alkalmazása mindkét szer- 
zönél fellelhetö; sejtelmes, gyenge fénye miatt holdszerúnek, a nöi princípi- 
umhoz tartozónak tekinti, gömb formája miatt pedig a tökéletesség jelképe. 9  

Balassinál a gyöngy ábrázoló funkciója (Mint egy gyöngy az foga — 105) 
és szimbolikus tartalma is megtalálható: De nézd a kereszten három gyöngy 
fiiggését, Nézzedsze azoknak tiszta és szép színét (64.) Csokonai ujjongó 
tnegszólításaiban — kedvelt szóalkotási inódozataként — összetételekben for- 
dul elö a gyöngy szó: Laura gyöngyalak (II. 163.). A kiilönféle anyag- és 
drágakö-elnevezések a tájleíró versekben is elökeriilnek. 

1. 3. Sárga 

A sárga színt a színszimbolika eleve több csoportban tárgyalja: a'sárga', 
'szöke' és az 'arany' jelentéskörében. Mind a sárga, mind pedig az arany 

R Jelképtár. Szerk.: Hoppál Mihály—Jankovics Marcell—Nagy András—Szemadám György. 
Helikon Kiadó 1995. 

9  Biedermann, Hans: Szimbólum-lexikon. Corvina 1989. 
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szimbólumképzö elem, a szöke használati köre lehatároltabb, jóllehet a sze- 
relmi költészet lexikájában (akárcsak a népköltészetben) elöfordul. 

Balassi verseiben e szín használata elmarad a fehér mögött, árnyalatai 
köziil is inkább az arany, esetleg a szöke fordul elö: Látván minapi napon 
hajad arany színó voltát (61.); Arany színú haja, Mint egy gyöngy az foga 
(105.). Az egyetlen elöforduló sárga szín is az arany anyagához kötödik: Fé-
nyes haja nap csillaga vagy sár arany sárgája (130.). E példa jelzi, hogy 
korábban az arany színét is sárgának nevezték, s itt inkább leíró, mintsem 
szimbolikus szerepe van a színnek. 

Goethe Színtanában a sárgát derúsnek, élénk és szelíd színíínek tártjalo, 
ám az egyes kultúrákban hozzátapadt negatív, söt pejoratív tartalom (p1. 
irigység, féltékenység) oka lehet annak, hogy sem Balassinál, sem Csoko- 
nainál nem fordul elö a szerelmi költészet darabjaiban. 

Csokonainál a színnevek funkcióját sok esetben az anyagnevek, a drága- 
kövek és gyöngyök elnevezései veszik át. A szépség leánya c. versnek két 
sorában mindegyik drágakö egy-egy. színt jelképez: Jáspis sziklákon áll 
smaragd mennyezete /Az arany s a gyémánt csak kiilsó szemete (I. 293.). 

1. 4. Zöld 
A zöld szín gyakran szerepel mind leíró, mind pedig szimbólumteremtö 

szándékkal. A szerelmi lírához szorosan kapcsolódó természeti képek is- 
métlödö szerkezetei Balassinál a zöld ág, zöld bokor zöld pázsit stb. Júliá- 
nak is könnyíí zöld ruhája van (67.); mintegy jelezve a népi szimbolikából 
átvett jelentést: a zöld a remény, a tavasz, a kezdet színe, a kezdet pedig le-
het a szerelem, az öröm kezdete. Balassinál kevésbé szimbólumképzö elem 
a zöld színnév, gyakori nála humanista mintáinak eszköztárából a zöld ág 
képzete, mellyel arra utal, hogy szerelme is reményteli, mint ahogyan a bib- 
liai Noé bárkáján is megjelent a galamb, szájában a zöld olajággal: zöld ág- 
gal újult (...) Kijó reménységgel virágzott s zöldellett. (19.) Balassi kedvelt 
stíluseszköze az ellentét, amelynek egyik pólusa a reményteli jövö: szép kút 
jó forrásvíz nélkiil, s mint az szép fiatal zöld ág gyiimölcs nélkiil (328.) 

Csokonai kiilönösen sok zöld színnevet alkalmaz szerkezeteiben: zöld 
gyepágy, zöld hegyek, zöld pálmaág stb. de csak kevés a szimbólumalkotó 
jellegú: a zöld sírhalom, a zöld határ, a zöld babér a halhatatlanságot jelzi 
(I. 166), valamint a következö verssornak is ez az iizenete: a platánok 
zóldelnek, s ágaik mind hervadatlanok (II. 283.). 

10  Idézi Biedermann 
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1. 5. Barna 

E szín kevés szöveghelyen fordul elö; föként Csokonainál, akinél a szín 
szimbólumképzö szerepe nyilvánvalóan a népi hagyományból származik. 
Ott ugyanis eröt és egészséget asszociál (pl. barna legény, piros barna kis- 
lány). Csokonainál a sírászi barna hölgyek, kökényszemíí leányok (II. 44.) 
verssorokból a szenzualitás, a szereleinre érettség képei bonthatók ki. 

A barna szín egyébként nem jelentös a színszimbolikában; általában a 
föld színe, gyakran használják a fekete helyett 'sötét' jelentésben, ezt látjuk 
Csokonai verseiben is: Az éjnek barna palástja van rajta (59.); vagy Az 
estve c. versben: A csendes berkeknek barna rajzolatja. Erdélyi Zsuzsánna 
segédszínnek nevezi a barnát, mely a„fekete" jegyíí fogalom vagy jelkép 
helyén gyakran kap baljós értelmet. 11  

1.6.Kék 

A végtelen és megfoghatatlan szellemi térségek szimbólumaként ez az 
alapszín kevés teret kap a költök szerehni lírájában. Balassi más tematikájú 
verseiben a kék ég szerkezet a goethei hideg, kozmikus végtelenség képze- 
tét hozza elö: Mert az nagy kék égból, mint királyi székböl látod, mit mível 
minden (29.). 

A keresztény szimbolikában a tisztaság és igazság mellett a húséget is 
jelzi 12 , amit még erösített a népköltészet empirikus alapú hagyománya. Cso- 
konainál sem szerepel a kék szín a szerelmi szimbolika elemeként, nála 
metaforikusan, a kökény színével kiegyenlítve jelenik meg ez a szín, s a kö- 
kényszemú leány szinte állandó jelzöjévé válik népdalszerö verseinek. De 
más kék színú virágok: az ibolya, a viola, söt a nefelejcs is feltehetöen a 
népnyelvböl keriilnek be szerelmi verseibe. 

1. 7. Fekete 
A fekete abszolút szimbólum értékú szín: a sötétség, a gyász színe. 

Mindkét költönél föként az ellentét egyik pólusaként jelenik meg. Balassi- 
nál jóval több versben fordul elö. A gyász képzetéhez kapcsolódik, s így 
még inkább nyomatékos: Fekete gyászában mint sííríí árnékban liliom úgy 
fejérlik szép piros orcája fekete zománcba mint rubin úgy tiindöklik. (104.) 
E szöveghelyen a költö ellentétpárok egész sorát vonultatja fel, s áttekintve 
költöi opusát, láthatjuk, hogy e szerkezetek (pl. fekete zománc, rút fekete 
gyász) ismétlödö sablonok. Pl.: El bíztad magadat te .fejir orcádban Enge- 
met semminek vélsz kevély voltodban Mert fekete vagyok ábrázatomban 
(109.) Balassinál az imádott hölgy szeme olthatatlan szén, ami a szinoni- 
mák megjelenését is jelzi: a szén színének hasonlósága révén kertilt be a hu- 

I Erdélyi Zsuzsánna: Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához. Ethnographia. 
Budapest 1961. 2. 3. 4. szám 

12  A keresztény mövészet lexikona. Szerk.: Jutta Seibert. Corvina 1986. 
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manista szerelmi költészet eszköztárába, s Balassi verseibe. Pl. Julia két 
szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem. 

Csokonainál nyomát sem találjuk e játékos szín- és szóhasználatnak. A 
fekete pecsét c. versnek csak a címében jelenik meg a színnév, majd a gyász 
pecsétje, halotti szín köriilírások utalnak a fekete szín szimbolikus voltára. 
Egyébként — mint már fentebb említettižk — Csokonai inkább a barna vagy 
a sötét jelzöket használja. 

III. 
Balassi és Csokonai szerelmi költészetének színszimbolikáját tanulmá- 

nyozva a szerelem színétöl, a pirostól eljutunk egészen a feketéig. Egyes 
színek tehát kétségteleniil jóval nagyobb szerepet kaptak az elemzett kor-
puszban. 

Balassinál kiteljesedik a reneszánsz ízlés formavilága, a természetkul- 
tusz képanyaga, s a színszimbolika is ebböl a forrásból ered. Ezzel szemben 
Csokonainál jelentös összecsengés tapasztalható a népköltészet szimboliká- 
jával és színvilágával, ami a költö stílusszintézisének egy vonulatát, folklór- 
ihletettségú népiességét jelzi. Ezt a népes tendenciát erösítette már a 
Heltaival, Bornemiszával kezdödö élönyelvi stílus is, amelyet másfelöl Páz- 
mány és Gyöngyösi barokk népiessége árnyalt. 

THE SYMBOLISM OF COLOURS IN BALASSI 
AND CSOKONAI'S LOVE POEMS 

The paper analyses the symbolism of colours in Bálint Balassi and Mihá- 
ly Csokonai Vitéz's love poetry, outlining the meaning of specific colours 
and their role in texts. There is a significant difference in these two poets' 
use of colours, which can be attributed to the roots and origins of their sym- 
bolism. Balassi's love poetry was influenced by the literary forms of 
Humanism, while Csokonai was inspired by folklore and folk language, 
which resulted in a system of symbols similar to that used in folk poetry. 

71 




