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T A N U L M Á N Y O K 

E M L É K E Z É S ÉS Ö N I S M E R E T I G É N Y 
(Méliusz József Város a ködben című regényéről') 

1. Küzdelem az írói létért 

Méliusz József az „1929 ncmzedéke"-ként számontartott generációs 
hullámmal érkezett az 1918 után, a hatalomváltást követően Romániában 
kibontakozó magyar szellemi életbe, vagyis azokkal a fiatal értelmiségiekkel, 
nyugatot jártakkal vagy nyugati tanulmányutak előtt állókkal, akiket - hogy egy új 
értelmezésre hivatkozzam - a Kiáltó szó (1921) maradásra, a Tizenegyek mozgalma 
(1923) pedig cselekvésre késztetett.1 

Az egész alkotói utat végigkísérő irodalmi publicisztikáját Méliusz 1929-ben 
kezdte az I f j ú Erdély ben (Szabó Dezső, Ady Endre, Kos Károly, Debreczeni 
László, Kuncz Aladár, Buday György munkásságára figyel többek között), 
melynek egy ideig maga is szerkesztője volt, de ott találjuk az Erdélyi Fiatalok 
munkatársai között is az első években, sőt egyik szerzője az e nemzedék 
szépirodalmi színrelépése dokumentumának tekintett Új Arcvonal című 
antológiának (1931) A herceg című regénytöredéknek nevezett prózájaval, lírikust 
pályája pedig az első mestere, Kuncz Aladár álta! szerkesztett Erdélyi Helikonban 
kezdődik 1930-ban. 

A fiatal Méliusz irodalomeszményében és világnézetében aztán korán beállott 
a változás. Ez más, hazai és külhoni lapokban és folyóiratokban megjelenő irodalmi 
publicisztikában is követhető, amely tulajdonképpen saját írói léte kiküzdésének 
tekinthető. Ennek alapján megismerhető Méliusz irodalmi-művészeti érdeklődése, 
amely több irányú, többféle áramba kapcsolódik, és bizonyos időszakokban hol az 
egyik, hol a másik orientáció erősödik fel: egy, a magyar irodalmi progresszió 
vonzásában történt indulást viszonylag gyorsan felváltja egy, főleg a német 
avantgárdot mintának tekintő gyakorlat, majd ezt a magyar és európai humanista 
irodalmi vonulathoz való igazodás követi, illetve árnyalja, s ugyanakkor ezek mellett 
és fölött mindvégig kimutatható az irodalmi értékrend meg az irodalmiság-fogalom 
kitágításának szándéka a hazai magyar kisebbségi irodalom vonatkozásában s 
általában magának a kisebbségi kérdésnek az alapmotívuma. 

E törekvések - az indulást követően - az 1931-32. évtől kapnak hangot, és az 
Ellenzék (Kolozsvár), a Brassói Lapok, a Napló (Nagyvárad), a Független Újság 
(Kolozsvár), a Friss Újság (Nagyvárad) és más romániai, valamint külföldi magyar 
lapok hasábjain jelennek meg. 

1 Csekc Péter. Paradigmaváltás egy analógia nélküli'korban. Korunk. 1996/2 
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Bizonyára az említett szellemi kalandoknak nagy hatása volt a regényíró 
Méliusz formálódására, jelesen a Város o ködben születésére. Hangsúlyozandó 
mindenekelőtt, hogy a harmincas évek eleji erős mozgalmi-baloldali 
avantgárdhatás ekkorra mérséklődik az ő esetében is, és kiegészül a magyar és az 
európai cselekvő humanista, illetőleg a népi és polgári irodalom iránti 
érzékenységgel és érdeklődéssel. Sőt, ilyen irányú affinitását Méliusz a kor 
irodalmában - és irodalomtudományában - való széles körű tájékozódással és 
tanulással teljesíti ki, azaz komoly erudíció áll regénye mögött. 

Éppen az ilyenfajta írói tudatosságot emeli ki és tekinti jellemzőnek Béládi 
Miklós a két világháború közötti szépprózáról készített összefoglaló 
tanulmányában. „A két háború közötti korszakban - írja - Móricz mellett Krúdy 
Gyula és Nagy Lajos, Kosztolányi Dezső és Babits Mihály müve is benne élt a 
magyar regény jelenén és jövőjén dolgozó írók tudatában. S ez a korszak már mohó 
és önkínzó tudatossággal figyelt arra is, mi készülődik az európai regény világában. 
Halász Gábor, Szerb Antal, Gyergyai Albert, Németh László, Grandpierre Emil, 
Sötér István, Rónay György regényről szóló esszéit nem utolsósorban a magyar 
próza elmaradottságának fölismerése íratja. S az a fölismerés, hogy megérett az idő 
a továbbjutásra."2 

Az alábbiakban - bizonyságul az előbbi észrevételre is - a fiatal Méliusz 
irodalmi publicisztikájában és a negyvenes évek elején vezetett naplójában tallózunk, 
illetve olyan feljegyzéseket idézünk, amelyek a regényíró készülődéséről tanúskodnak. 

A Nagyváradon megjelenő Friss Újság 1939. november 5-i számában az 
Irodalmi jegyzetek-sorozatban Martin du Gard-élményéről számol be Méliusz. 
Az írás viszont több mint a publicisztika követelménye szerint megírt 
olvasmányélmény rögzítése, hiszen benne a regényíró szólal meg, aki ugyanazzal 
a tárggyal (ezerkilencszáztizennégy) viaskodik, mint a francia elbeszélő, sőt 
kettőjük írói pozíciója s az elbeszélés jelene is (a második világháború előestéje) 
párhuzamot mutat. Ezért Méliusz számára a Martin du Gard-ral való szellemi 
találkozás több egyszerű olvasmányélménynél. „A tovatűnt nyár legnagyobb és 
legizgalmasabb regényciklusa, A Thibaulí család magyar fordításának második 
rés/e volt" - írja Méliusz. - „A rohanó európai élményekkel párhuzamosan 
olvasva, az 1914 nyara mintha csak e könyv oldalairól lépett volna ki 1939 
nyarába, a jelen és a kísértetiesen megismétlődő múlt, az irodalom és a valóság 
példátlanul azonosuló világába. Az emberiség ugyanolyan kilátástalanul és 
ugyanolyan kétségbeesetten vívta harcát a kikerülhetetlennel, mint 1914 
katasztrofális nyara előtt, és a tragédia, ha lehet, még drámaiabban következett 
be. A hetedik kötet lezártával a mű magyar fordítója, Benedek Marcell 
figyelmezteti az olvasót, hogy az utolsó kötet, az Epilógus még nem jelent meg, s 

• Bcládi Miklós. /I széppróza útjai és választásai 1945 1975. F.bben: Béládi Mikós -Rónay 
1 ás / ló (szerk ). A magyar irodalom története 1945-1975 , III A próza. I. k„ Akadémiai Kiadó. Bn . 
1990. 26 



f Ml É K E Z É S É S Ö N I S M E R E T I G É N Y 5 

hogy ez az utolsó kötet adja majd meg a végső választ du Gard-nak háború és 
béke között feltornyosuló regényalakjainak kérdéseire. Olvasók és kritikusok 
egyaránt vitatták, hogy du Gard, századunk ez az új és utolérhetetlen flauberti 
nagysága mint a mii megalkotója vajon Antoine Thibault-ban, a racionalistában 
személyesíti-e meg eszményét vagy Jaques Thibault-ban, a forradalmárban? A 
müvében személytelen írótól a vitázok a »Les Thibault« megjelenendő nyolcadik 
kötetében várják a választ." 

Két évvel korábbi, 1937-ből származó írás (kézirat) tanúsítja a regényíró 
Méliusz egy másik meghatározó élményét, a Proust regényével való találkozást 
„Bevallom, emlékezni nem életkorom tanított, hiszen még harminc esztendős sem 
múltam, sem a lélekelemzés elmélete, mely meggyőzni sosem tudott affelől. hogy 
társadalmunk kérdéseit segítségével végleg megmagyarázhatnánk, sokkal inkább 
egy francia író tanított meg az emlékezés dús szépségeire, Marcel Proust. Ö 
támasztotta fel bennem írásaival az emlékezés gáttalan, mindent követelő 
szomjúságát, ö tanított meg rá, hogy az író legfőbb erénye az őszinteség, legyen bár 
saját magáról szó, vagy e társadalomról, amelyben szabadságra vágyva él, mint a 
forró égövi nemes vad egy vidéki cirkusz rácsos börtönében, de amit híven 
ábrázolni úgy tud, ha önmagát bátran kitárja a világ beléje ivódott s felszínre 
kívánkozó emlékeinek."3 

Éppen ebben az évben, 1937-ben, második párizsi útja alkalmával veti 
papírra Méliusz - pontosan bátorító Proust-élményeire hivatkoza megírandó 
regényéről tanúskodó följegyzéseit: „Itt ülök szobámban a Hotel du Casinóban. s 
lent a Rue de Clychin most a szeptember végi selymes hajnal parázik. 
Gyermekkorom regényének megírására készülök, mint annyian, tehát emlékező 
műfajra. Gyűlnek a jegyzetek, de most úgy érzem, hogy ha majd sor kerül a 
munkára, aligha kezdhetek velük valamit. Az idegen, empire kandallós. 
szokványos szállószobában a távoli kert málnabokrai jutnak eszembe, melyek 
között titkos búvóhelyen órák hosszán el tudtam édelegni. Az idilli emléket mégis 
képtelenség maradéktalanul felidézni: itteni napjaim egészen más irányba hajlítják 
el az emlékezést, amely hogy oly távolra nyúlik vissza, nem is ellenőrizhetem, 
vajon nem a képzelet játszik-e minden elém tóduló szóban nagyobb szerepet. 

A hírek és a kinti valóság teszi bizonyosan, hogy inkább a háború képei 
tolulnak fel, bár akkor, ott a gyerekkorban, korántsem csapott közénk gránát, és 
nem is füstölgött körülöttünk feldúlt, kirabolt, szétlőtt város. Ám akkori, csalókán 
zavartalan életünk ellenére is benne éltünk a háború kellős közepében. Miért is 
írtam le talán túlzón: kellős közepében? Bizonyára azért, mert mikor háború van. 
mindenütt ott van, nemcsak a futóárkokban és a nehéztüzérség állásaiban. Amikor 
háború van, mindenütt ott a »kellős közepe«, a tűzvonalban, a miniszteri 
szobákban, a proletárcsaládokban és a polgárcsaládokban, a szállodákban és a 
málnabokros kertekben, csak mindenütt másképpen. 

Idézi Szávai Cié/a. Helyzettudat és irodalom Dacia Könyvkiadó Kvár. 1980 I7(> 
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A háború most a szomszédban, a Pireneusokon túl zajlik. Itt színleg béke 
van. de valójában itt is az örvény peremén rázkódik, remeg minden." 

K feljegyzések mintegy anticipálják a megírandó regény szerzőjének 
választásait és válaszait, ami például az ábrázolt szereplők bizonyos körével 
szembeni együttérzést, illetve a regény végső üzenetét illeti. Jelzi Méliusz azt is, 
hogy milyen tudatosodási folyamaton ment át indulása óta, még pontosabban első 
nyugati tartózkodása és a második, az 1937-es útja közötti években, ami 
tulajdonképpen az orientációjában beállt, már érintett árnyalódást-szélesedést 
eredményezte. „Gyakran vagyunk úgy - írja - , hogy általunk tisztelt érzékeny, 
művelt és erényekkel jeleskedő környezetben szégyelljük a mi környezetünkhöz 
tartozó faragatlan és durva fickókat. így szégyellem most is itt gyermekkorom 
városát - immár másodszor. Csakhogy a Párizzsal való első találkozás óta tudom, 
nem mindenki miatt kell röstelkednem. Mindenekelőtt nem nagyanyám miatt, 
görbedt, aszott alakjával, göcsörtös ujjaival, sírós szemére húzott sötét kendőjével 
és köténye csücskével a kezében. Nem adnám oda ezt a feltoluló képet a Proust 
által leírt balbeci katedrális bejáratának apostolszobraiért és üvegfestményéért ... 
És a többiek miatt sem kell röstelkednem, az úri rokonok látogatásán meghatódott 
és megriadt proletár rokonok, a pusztán maradottak és a külvárosiak miatt, kik 
bognárok voltak és asztalosok, varrólányok és mosónők, és akiket lebecsült és 
szégyellt a család polgárosult »úri« ága, mint ahogyan ezt az ágat, amelyből 
származom, én szégyellem most helyettük. Gyermekkorom mély emlékei szerint is 
őket, a letagadott és konyhán tartott rokonokat szerettem, mert nem ismertem 
különbséget rokon és rokon között és ők voltak a csábító, mert más valóság, és 
ezért előbb csak a kaland, a másfajta dolgok izgalma, azután az igazi világ, a 
valóság. Nem, velük én nem szégyenkezem, [...] Ahogy itt feltolul bennem a 
gyermekkor és kísértetei, ilyen hirtelenül és áradóan - talán mert ma szemügyre 
vettem a Boulevard Haussmann 112-t, ahol Proust lakott, és este a Szent Mihály 
útján egy könyvesboltban órák hosszat lapozgattam egész könyvtárnyi 
Proust-irodalomban, és ez az izgalomig fokozta olvasmány-emlékemet - , úgy 
érzem, szüntelenül beszélnem kellene most már nekem is, elmondani mindent, amit 
a régiekről tudok, gyermekkorom fantomjairól és valóságba ágyazott lényeiről."5 

A Város ci ködben megírásának idejét 1938^10-re teszi az író, de a második 
világháború éveiben vezetett naplója (Háborús napló) tanúsága szerint, valamint 
korabeli levelezésébe is betekintve látható, hogy müvén 1940 után is dolgozott 
Méliusz. Egyszersmind éppen a Város a ködbent tekintette első igazi írói 
próbájának, talán igazi írói indulásának is. „Némileg nyugodtabb vagyok már - írja 
naplójában 1941 nyarán. - Nem figyelnek. Nem kerestek. A könyvemet 
befejeztem. Első regényem. Hazahoztam a kéziratot a könyvkötőtől. Harminckét 
éves vagyok. Ez lett volna a névjegyem a magyar irodalomban. Ahogy a kézirat 
lapjait forgatom, nyilvánvalóvá válik számomra, hogy ez a háború véget vethet 

'Méliusz József. Kisértelek Párizsban. Ebben: Kitépett naplólapok Irodalmi Könyvkiadó. 
Buk . 1961. 161-2. } 

* l m . 163-4. 
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ennek is: hivatásomat pusztíthatja el. Aligha hiszem, hogy a következő 
esztendőben megjclenhetik valami írásom. író nem az, aki ír. hanem aki jelen van 
az irodalmi életben."" 

Mindannak dacára, hogy 1941-ben befejezettnek tekinti regényét az író, 1944 
tavaszán azt jegyzi fel naplójában, hogy átfésülte első regénye kéziratát. Megjegy zi 
továbbá: „minősége a rostálással javul. A művészi megformálás fő tényezői: a 
szerkesztés, a rendszerezés, végül a nyesegetés. Valóban úgy vagyok ezzel a 
kézirattal, mint a kertész a kertben az idomfákkal. A fa csak akkor szép és kulturált, 
ha eltávolítják róla a nem odavaló hajtásokat, és a fa tisztán fejezheti ki lényegét. 
Ebben a könyvben is a lényegre kell törekednem, és kemény szívvel kell elvégeznem 
mindazt, ami sal lángként nehezedik az írásra. Nem téveszthet meg a kihúzandó 
részletek személyes vonatkozása, az, hogy néhány oldal «különösen kedves« nekem. 
A művész legfontosabb tulajdonsága a munkája iránti szigor, az önbírálat". 

Ugyanebből az időszakból Méliusz naplója egy szokatlan élményt is 
megörökít, éspedig beszámol azokkal a rokonaival való egyik találkozásáról, 
akikről első regénye néhány alakját megmintázta. „Meglátogattam vizesfalú 
külvárosi lakásában unokanővéremet - írja Méliusz- , első regényemnek ő is egyik 
szereplője. A napokban érkezett haza a fia Ukrajnából. Az idős asszonyt a tegnap 
este agyvérzés érte. Fia ott ült az ágya szélén, arca lázrózsás. Tébécével töltött két 
és fél évet a fronton. Az anyja sápadtan, verejtékes arccal, eszméletlenül hever 
párnái között. Ugyanúgy lélegzik, olyan fújtatva, mint halála előtti perceiben 
nagyanyám. A sarokban töpörödötten, elfakult szemekkel apám nővére, 
parasztosan megkötött kendő a fején, kezeit összekulcsolja az ölében. Csendesen, 
szinte vinnyogva sírdogál. [ . . . ] Első könyvem alakjai most itt ülnek, fekszenek, 
haldokolnak, körülöttük a halottak és sorra kerülők árnyai. A könyv ebben a 
pillanatban, mintegy előttem fejeződik be."8 

1941 további zaklatott és drámai hónapjai, de még az ezt követő néhány év 
sem kedvez a regényírói „nyesegetéseknek". 1943-ban viszont még intenzíven 
kereste Méliusz a legjobb megoldásokat, jelesen a formával és a formáért küzdött, 
az írói üzenet és a jelentés nyelvi-esztétikai megformáltságáért. Az „átfésülésre" 
vonatkozó megjegyzés is bizonyára a regény formaproblémáival való 
foglalatosságra értendő. Akár mühelyvallomásnak is tekinthető az akkor megfogant 
és lejegyzett felismerés: „Ha egyes szám első személyben írnék, egyszerűbb lenne 
lélektani helyzetem, jobban belehelyezkedhetnék a cselekménybe, a figurákba. A 
monolog interieur-t a polgári regény utolsó szakaszában fedezték fel a franciák. 
Márai, az elkésett polgár is ebben a formában képes magát a legjobban kifejezni. 
[ . . . ] Ezt az annyiszor félbehagyott könyvet, azt hiszem, csak akkor fejezhetem be. 
ha elölről és egyes szám első személyben írom újra . . ." 

6 Mél iusz József, Háborús napló. Válogatta, jegyzetekkel ellátta és közzéteszi Borcsa János A 
Hét. 1995 szeptember 8. 

7 lm. A Hét, 1996. január 19. 
8 lm. A Hét. 1996. január 12. 
9 lm. A Hét. 1995. december 22. 
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2. A narráció győzelme - a regény szövegközeibői 

(regénytípus) 
Egy család és egy város regénye a Város a ködben, de nem a szó hagyományos 

értelemben vett mindenkori családregény, illetve a történelmi regénymodell valamely 
változata, hiszen szerzője nem vállalkozik - egyrészt - nemzedékek közti és azokon 
belüli viszonyok kizárólagos feltárására, másrészt pedig az elbeszélt - közelmúlti! -
eseménysor mindössze fél évtizednyi időt foglal magában, és az ábrázolt alakok se 
úgymond történelmiek. Igaz, ez a fél évtized éppen az a határsáv, amely egy fennálló 
közép-európai világrend, élet- és gondolkodásmód összeomlását és valami, 
egzisztenciális megrázkódtatással járó újnak a csíráit hordja magában. 

A választott módszer, az emlékezés révén térben és időben olyan dimenziókat 
fog át viszont az író, amelynek köszönhetően müvének mind a társadalmi, mind a 
történelmi vonatkozásai, referenciái igeri számottevőek, tehát állításunk 
érvényessége mellett szólnak, az írói teremtett világ művészi hitelességét a 
közvetlen személyes elbeszélés szavatolja - éppen az emlékezésnek köszönhetően. 
A család vagy város életét meghatározó külső, az úgymond nagytörténelmi 
események - amelyeket egy kívülálló szerzői narrátor ad elő - kiegészülnek a 
személyes és családi emlékezet már-már ködbe vésző rétegeivel, továbbá 
önelemzésekkel és reflexiókkal, sőt ezek a külső események csak puszta vázát 
képezik a regény epikai anyagának. 

Ilyen tekintetben önéletrajzi fogantatású művel állunk szemben, amelynek 
egy igen fontos epikai vonulata - egy sajátos nézőpontból alkotott kor- és kórrajz 
mellett - egy, a modernség jegyeit magán viselő fejlődés-, illetve nevelési regény 
igényeinek tudatos vállalását is magába öleli. Éspedig abban az értelemben, hogy a 
kisgyermeki ártatlanság és függőség állapotából fokozatosan eljut a hős a saját 
„határainak", például biologikumának felfedezéséig, majd a családi emlékezet 
fcltárulása révén társadalmi gyökereink, kötődéseinek tudatos számbavételéig, 
végül pedig az egyéniség sajátos dimenziójának megszerzéséig, felfedezve 
önmagában a szabadságvágyat, illetve - bizonyos politikai-társadalmi kényszerítő 
körülmények szorításában - a korai felnőtté válás állapotába. Azaz a modern 
regény típusán belül a huszadik századi tudatregény érintettsége mutatható ki a 
Város a ködben világában, és mindenekelőtt Proust korszakos hatású regényalakzata 
az egyik meghatározó minta. 

Az ilyen regénytípus tehát - a fiatal Lukács Györgyre hivatkozva - egy 
többé-kevésbé zárt, tartalmilag telített, merőben „bensőséges valóságra" 
koncentrál, amely úgymond versenyre kel a külsővel.10 

(írói pozíció) 
Fontosnak tartom, hogy éppen ama „bensőséges valóság" felől érzékelteti a 

szerző a felnőtté válás stádiumát is, mindenekelőtt azért, mert így belülről és 

ViV Lukács György. A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény e lmélete . 
Magvető Kiadó. Bp„ 1975. 560. 
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közvetien személyességgel mutathatja be ama politikai összeomlást és a társadalom 
tektonikus mozgásait is, amit az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban 
maradt magyarság megélt, a Trianon-traumát, még pontosabban azt, hogy mikcnt 
jutott erre a végpontra a magyarság. 

A trauma avagy végpont felőli közelítés, azaz a választott írói pozíció, alkotói 
magatartás indokoltságát támasztja alá az. a kommentár is, amelyben egy 
perszonális narrátor - jelen időt használva - az elbeszélés jelenére reflektál. A 
gyermekkor, illetve a gyermeki lélek konfliktusosságának egy mozzanatát múlt 
időben elbeszélő narrátor reflektálva a felidézettekre átvált jelen időbe, a következő 
kommentárt fűzve az elbeszéltekhez: „De így történt-e valóban? Nem tudom. Azt 
hiszem. így dereng fel bennem most ez a részlet, ezen az éjszakán, ahogy írom. ám 
holnap ugyanez az érzés, ha egyáltalán megszülethetne még, talán egészen más 
árnyalással diktálná ugyanezt vagy éppen más valamit. A jelentől is függő 
emlékezés oly esetleges, amikor életre kelti azt a régmúlt időszakot, amikor a 
gyermeki lélek a világban és a kegyetlen ős-fájdalmas valóságban először fürdött 
meg! Alighanem az e századi lélekolvasók álomtudománya is csak silány eszköz 
ahhoz, hogy újraélessze, amit ebben a korban és az olyan időkben, amilyen az az 
egyre bizonyosabban vesztett háború volt, érezhetett és megélhetett az ember. [...] 

Mi, akik akkor voltunk gyermekek, csak enyhe és réveteg árnyait sejthetjük 
meg ama idő tényeinek, és csak az ihlet varázslatával teremthetjük újjá őket -
valami mássá. De ez már nem az igazi. És ebben a hamis feltámadásban épp az a 
fájdalmas, hogy az időt, amikor megroppant egy biztosnak hitt világ talaja és 
szemünk előtt omlott össze, mégse tudjuk teljességében, egészében életre kelteni, 
csak sejteni." (300) 

A ,Jelentől is függő emlékezés" annak a ténynek az egyértelmű 
hangsúlyozása kíván lenni a Méliusz-regény esetében, hogy az emlékező a 
kisebbségi helyzet szorításában élő és formálódó romániai magyar irodalmár a 
második világháború küszöbén. Hogy megértse ezt a helyzetet, a kisebbségive 
válás gyökeréig hatol az emlékező-értelmező alany, s ezt ama politikai-
társadalmi összeomlást közvetlenül megelőző évek úri-katonai, illetve polgári 
bűnösségében keresi, azokban az években, amikor „megroppant egy biztosnak 
hitt világ talaja". Az előbb idézett kommentár kihagyott két mondatában, a 
jelenből az emlékezés tárgyára visszatekintő szövegrészletben szó szerint is 
benne van az emlékező szigorú ítéletének kimondása: bűnösségünk is hozzájárult 
az összeomláshoz. íme, a kihagyott részlet: „A valóságot és az igazat keressük, 
mert minden fikció. Az igazat mondjuk, és mégis minden kitalálás, játék, a 
képzelet játéka, valami egészen más, mint ami tény volt, s e szóhoz mindjárt 
hozzátársítja a képzelet: a bűntény . . ." (300) 

Az idézett kommentár és elmélkedés a kompozíció szempontjából a regenv 
jelentéses. kiemelt pontjára kerül: a harmadik harmad elejére, azaz az 
aranymetszés-arányosság közelében található, ahol is követi azt a fázist, amelyben 
az első személyben beszélő narrátor saját érzelmi fejlődésének egy konfliktusos 
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szakaszát,, a gyermeki ártatlanság szétfoszlását idézi fel, és megelőzi azt, amely a 
nagyanya halálát beszéli el, éppen annak a szereplőnek a távoztát, aki amaz 
ártatlanságában volt egyetlen bensőséges társa az egykori gyermeknek. 

E kommentár tanúsága szerint tudatossá vált az is az elbeszélőben, hogy az 
„ihlet varázsával" újjáteremtett évek tulajdonképpen az í rói t e r e m t ő a k t u s 
nyomán létrejött világ, és nem az, amelyet m e g é l t min t g y e r m e k , azaz az 
„eltűnt idő" keresésében-megidézésében csak megsejtései lehetnek az írónak. A 
világ megismerhetőségének hite és az írói megismerés biztonsága rendült meg, de 
ez a felismerés egyszersmind újabb ösztönzéseket is adott a regényírónak, 
módszerek, eljárások és közlésformák tekintetében például újabb felfedezések-
kísérletek előtt nyitva meg az utat. 

(elbeszélő és epikus distancia) 
Figyelmet érdemel ilyen szempontból a Város a ködben elbeszélőjének a 

kérdése. Az elbeszélő mint az epikai mű egyik alaptényezője - szól a meghatározás -
a történetet a hallgatóhoz közvetíti. A Méliusz-regény esetében legalább háromféle 
epikai perspektíva keletkezik attól függően, hogy ki beszél, hogy hogyan változik 
az elbeszélő és az ábrázolt tárgy distanciája, illetve hogy milyen az a nézőpont, 
amely meghatározza a dolog szemléletét és ábrázolását. (1) Az elbeszélő a 
regényben ábrázolt valósághoz tartozik - lévén, hogy a történet egyik szereplője - , 
azaz perszonális, aki első személyü narrációt folytat, és az eseményekben résztvevő 
g y e r m e k - s z e r e p l ő vagy a minderre visszatekintő e m l é k e z ő f e l n ő t t 
nézőpontját választja, illetve sok esetben egymásba játszatja, amiből következik, 
hogy - Méliusz egyik kritikusa, Kovács Sándor Iván megfogalmazását idézve -
„egymásra és egymásba illeszti múlt és jelen képeit", vagyis az eseményeket -
melyekről hol közvetlen, hol meg közvetett úton szerzett tudással rendelkezik -
szubjektíven, személyességgel telítve s ebből következően esetleg torzítva mondja 
el. Az elbeszélő közvetlen közel kerül tárgyához, s ebből következően válik 
magatartása hol elfogulttá egyes szereplőkhöz vagy helyzetekhez való viszonyát 
illetően, hol meg kritikussá vagy ironikussá. Ilyen esetben az elbeszélt eseményre, 
a megjelenített figurákra múlt idejű igék utalnak (pl. ott állt nagyanya; azóta 
széthullt; ötéves voltam; kitört a háború stb.). (2) Az elbeszélő olyan személyes 
narrátor, aki a felnőtt perspektívájából tekint tárgyára és reflektál az elbeszéltekre, 
de tudása szintén korlátozott, és jelen időben szólal meg (pl. mondom; emlékezem; 
most bukkanok rá; emlékeit kutatom stb.). Elbeszélő és tárgya közti distancia 
nagyobb, de előbbi nem kívül - inkább felülálló. (3) Az elbeszélő szerzői narrátor, 
aki mintegy tudósítások, beszámolók keretében és kívülállóként - múlt időt 
használva - rövid utalásokat tesz háttéreseményekre, vagy a nyugati világ 
fel-felvillantott helyszíneit (Bécs, Basel, Párizs) integrálja a város elbeszélt 
eseményeinek sorába. Megszólal például a család- és várostörténetet felidéző 
elbeszélésnek egy-egy pontján, amikor szükségessé és indokolttá válik valamilyen 
általános történelmi utalás. 
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Az elbeszélő személyek és az epikus distancia váltakozása a rarrációnak 
sajátos ritmust biztosítanak, míg az elbeszélés jelene és az elbeszélt események 
történésének ideje közötti távolság, s e két (vagy több) sík állandó villódzása, 
feszültséget gerjeszt. Az elbeszélés bonyolult meghatározottságú „szálai" egységes 
„szövet" hatását keltik. 

(emlékezéstechnika) 
Az események előadásának rendje a történelmi kronológiát követi 

(1914> 1918—19). de minthogy az elbeszélés az emlékezés módszerén alapul, ez az 
egyenesvonalú történetvezetés meg-megtörik. Az előrehaladó események 
kronologikus elbeszélése kiegészül - a szerző alaptörekvésével összhangban - az 
emlékezet mélyrétegeinek kiemelésével például, s erre egy-egy tény vagy tárgy, 
valamilyen esemény vagy személy történetbe való beemelése adhat alkalmat. A 
család reggeli mosakodása vagy étkezési ceremóniájának leírása az első ünnepi 
kivonulás napján például a pusztán szokásosak részletezésére ad alkalmat, térben 
és időben távoli övezeteket fogva át ezáltal. Megelevenedik a család pusztai 
múltjának egy mozzanata: „Mint rendesen, ezen a reggelen is a búzavirág-kék 
mosdóban mosdottunk a konyhán. Anyám valamennyi szín közül a búzavirág-
kéket szerette a legjobban. [. . .] Nem mintha nem lett volna új házunkban 
fürdőszoba, de szüleim ebben a minden reggeli konyhai szertartásban talán 
öntudatlanul is, mint annyi más szokásunkban, az elhagyott paraszti lét egy-egy 
mozzanatát őrizték, neveltetésüket. Épp úgy, mint abban, ahogyan étkeztünk. A 
konyhában ettünk, nem az ebédlőben, ami inkább a »szépszoba« szerepét töltötte 
be. Egyetlen tányérból ebédeltünk. Mélytányérból, abból fogyasztottuk a levest, 
majd a főzeléket és a húst. Minden fogást teljesen el kellett tüntetni. Főzeléknek, 
húsnak nyoma sem maradhatott a tányér mélyén, mert a harmadik fogáshoz, ha 
volt, megfordítottuk. Tiszta aljáról ettük a tésztát. így zajlott az étkezés a pusztán 
is. Szó se róla, ha vendégünk érkezett, s nem épp falusi rokon, tudtuk, mi a 
tisztesség. Úri módon, előírásos terítés várta a vendéget az ebédlőben, hiszen volt 
minden a kredencben és a szekrényekben, hímzett abroszok, futók, szalvéta, szép 
edény és alpakka evőeszköz tizenkét személyre, anyám hozománya." (34) 

(közlésformák) 
Hasonló módon az elbeszélői személyek (és a nézőpontok) váltakozásához, a 

közlésformák is - sajátos ritmust eredményezve - tagolják az előadást. Uralkodó a 
függő beszéd, de fontos helyet kap az átélt avagy szabad-függő beszéd is, elevenné, 
sokszínűvé téve az előadást. 

A háború kitörése új kérdések elé állítja az apát az elbeszélt törtenet szerint. 
A váratlan fordulat elgondolkodtatja saját sorsa fölött, de magáról a hazáról is 
kifejti gondolatait. Függő beszédet választ ehhez a szerző, majd átváltás történik 
szabad-függő beszédre, melynek keretében egy, az apa nézőpontjából alkotott 
haza-kép felvázolását kapjuk: „Apám persze korántsem roskadt össze a béke 
bukásán érzett fájdalom alatt. Gyakorlati emberként gyakorlatian gondolkozott. 
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Nem sírt fejét ke/ébe temetve, mint Clerambault. De mint a többi hozzá hasonló 
polgár, valamilyen formában először az járta meg eszét, másra nem is gondolhatott, 
mint arra, hogy »Mihez kezdeni? Hogyan kibújni?« Mert mi a haza? A haza. 
amiről most úton-útfélen hirtelenjében annyit szónokolnak? [ . . . ]" (12) 

Ezt követően egy általánosan, személytelenül megfogalmazott kérdés 
következik („Mi a haza?" - 13), majd átvált a narrátor az apa nézőpontját felvéve 
szabad-függő beszédre: „A haza az a földterület, amelyen a jólét utáni törekvésben, 
hajszában mind följebb és följebb jutunk a fizetési ranglétrán, a vagyon 
lépcsőfokain. Ebben a hazában, aki gyűjteni tud, aki ehhez ért, az gyűjthet. A haza 
hü tisztviselő fiait nem hagyja cserben ... És ez a haza most, e remek kezdet után 
akarja leparancsolni a törekvőket a fölfelé ívelő útról, amelyen elindulva, a síksági 
pusztáról a városba vándorolt fiú tizenkilenc éves korára otthagyta a kilátástalan 
néptanítóságot, hogy megyei tisztviselő legyen? Ez lehetetlen, mert most, íme 
készen áll kis családi háza! Haza. A haza akkor »haza«, ha valahol zavartalanul 
meg lehet benne bújni. Egy háznyi helyen legalább. És ott a haza, ahol nem forog 
veszélyben az élet, az összekapart kis vagyon, s ahol a kis vagyon naggyá 
gyarapodhat. [...] A haza sörgyárat adott, hol a nyárfák terebélyes lombozata 
mulató fiatal férfiak, a beamterek fölött meleg nyári estéken susogva, mint valami 
óriási legyező hajladozott ide-oda, miközben ők a jégveremből görgetett kis sörös 
hordók tartalmát ürítgették. A haza Ferenc Józsefet adta, egy személyben egy igazi 
császárt, és igazi, kétszeres, magyar és horvát királyt, akiért méltán lehetett 
lelkesedni. [...] Nemzetiszínű zászlókat és szalagokat és sikerült nemzeti ünnepek 
színjátékát ajándékozta a haza a kaliforniai arányú gyarapodási lehetőségek mellé. 
Micsoda esztendők is voltak azok, a millenáris ünnepségek után! A katonatisztek 
és a beamterek F.ldorádója." (13) 

Íme, ilyen haza-képet „ápol" az apa és a háborús konjunktúra idején 
összeverődött - az elbeszélő minősítését használva - kompánia! Emellett másfajta 
haza-kép is fel-felvillan az elbeszélt történetben, például a külvárosban lakó 
szegény rokoné, a csatornapartié, aki egy látogatás alkalmával nyíltan szögezi 
szembe sógora fenti haza-képével az övét, egyenes beszédben téve sokkolóan -
lázítóan! - szemléletessé azt: „-Amíg rongyos a nadrágom, és a te hazád, sógor, 
nem gondoskodik róla, hogy ne lássa az egész város a csóré fenekemet a likas 
gatyámon át, fütyülök rá, és tőlem csináljon tovább háborút Tisza Pista, vagy aki 
éppen akar. Mert én nem akarok. Az én gazember fiam ne dögöljön meg a te 
hazádért, sógor. Ne dögöljön meg Ferenc Jóskáért. Érted? . . . " (216) 

Látható, a kompozíció egymástól távoli pontjai közötti összefüggésnek 
köszönhetően nyer úgymond szilárdságot az építmény, egyik esemény, alak vagy 
eszme a másikkal eseténként „vitázva" lép kapcsolatba, tehát a különböző 
„szólamok" együttesére figyelve értelmezhető és értékelhető a regény világképe 
és üzenete. 

A közlésmódok változatosságáról mondottakat alátámasztandó éppen itt 
utalhatunk arra, hogy a belső monológ eszközéhez is fordul a szerző indokolt 
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esetben, ezt teszi például az apa idézett haza-képének felvázolását követően, 
elmélyítve ezzel az eszközzel is ama polgári osztály önző módon kisajátított 
hazáról alkotott felfogását: „»Szegény Ferenc Ferdinánd! Egy nyolcadikos 
gimnazista rálő és vége. De mi a fenét kellett a Balkánon kószálnia?« Jött volna a 
mi városunkba; itt, ha kedve telik benne, éjhosszat éjjelizenéznek neki és 
naphosszat éljenzik. Legföljebb néhány éhenkórász szociáldemokrata pisszegett 
volna, néhány faragatlan kőműves, iszákos nyomdász, pincér meg asztalossegéd, 
akiknek érthetetlenül fontos az altalános és titkos választójog. »Vajon miért olyan 
fontos az általános és titkos választójog!« Egyébként, persze, »le kell számolni a 
rácokkal!« Ebben teljesen igaza van a kormánynak, de azért minek ebből Olyan 
nagy dolgot csinálni? Minek ide háború? Miért ment bele Tisza a háborúba? De ha 
belement, ebből csak jó származhat. Tisza okos ember. Nem tesz Tisza olyat, ami 
ne szolgálná a haza javát. Tisza az eszményi magyar tisztviselő." (14) 

(szereplők rendszere - 1.) 
A regény központi alakjának, az apának az előbbiekben idézett haza-képe 

vízválasztó: a szereplők rendszere s maga a regényben artikulálódó értékrendszer is 
tulajdonképpen felvázolható ehhez igazodva. 

A katonatisztek s beamterek eldorádójakém idézi meg az apa a hivatkozott 
helyen - mintegy visszatekinve - a millennium körüli éveket, de a világháború is 
kedvező helyzetet teremtett ama réteg számára, amelyhez az apa is tartozott. 
Haszonélvezői voltak a háborús konjunktúrának, és a bőség esztendeit élték 
egészen az 1918-19-es történelmi fordulatig. Ennek a baráti körnek a tagja a 
börtönigazgató Faragó kapitány, Schmüller gőzmosoda-tulajdonos, az 
ócskavaskereskedő Tischler, Fazekas kapitány, a helyőrségi élelmezési raktár 
főnöke, Mathesz őrmester, Klein doktor, az orvos, a jogász Barna doktor. Zorkóczy 
szerkesztő, Vujasics pénzügyi tisztviselő és Dragoneszku, a megyei pénzügyi 
osztály igazgatója, akiket a szerző a regénytörténet különböző pontjain hol 
szcenikus ábrázolás, hol tudósítás, hol mesei tabló formáját választva mutat be es 
jelenít meg. Csaknem mindeniküket láttatja a szerző mind az elbeszélő gyermeki 
nézőpontjából, mind a felnőtt perspektívájából, esetenként az iróniához 
folyamodva, sőt néhol a szatíra is fel-felvillan (például Grün káplár és Mackensen 
tábornok esetének előadásában). Többnyire belső, zárt tereken kerülnek 
bemutatásra, a családi, munkahelyi és a társasági élet, például a kávéház, a kocsma 
és a Polgári Kör helyszínein vagy - kisebb mértékben - a város nyílt terein, utcai 
felvonulásokon tűnnek fel. 

A Kövér esztendők című (nyolcadik) fejezet eleve olyan elmélkedő résszel 
indul, amelyben e csoportnak a háború ideje alatt követte életvitelére és 
életfilozófiájára reflektál az elbeszélő mint felnőtt perszonális narrátor, majd az 
eseményekben résztvevő gyermek-szereplő nézőpontjára váltva közvetlen közelről 
rajzol képet az evés-ivás bajnokairól, visszataszítónak, rútnak láttatva e figurákat: 
„Egyszerűen megszoktuk a háborús létet - hangzik az elmélkedés. - Annál is 
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inkább, mivel súlyosabb anyagi gondok már nem nehezedtek ránk, és az még meg 
sem fodult a fejünkben, hogy ezen az időn kívüli állapotért helyettünk valaki más 
is fizethet, mások, a nem kivételesek, a nem leleményesek, az elhagyatottak és a 
pártfogó nélkül maradottak . . ." (136) Közvetlenül ezt a passzust követi, hol a 
gyermek, hol a felnőtt nézőpontjából s a rútság jegyében adott - egyik kritikus, 
Veronica Porumbacu szerint Rabelais-ra emlékeztető - leírás: „Uj barátok jártak 
házunkba, új dalok hangzottak fel, és új szokások honosodtak meg. Főleg apám új 
hivatalbeli társai töltötték meg nap nap után ricsajos jókedvvel, fűszer és 
izzadságszagos ruháik illatával szobáinkat, ahol a falak között borgőzös leheletük 
úszkált, cigarettáik és szivarjaik maró füstje és jókora hasukba ágyazott, ugyancsak 
sokat foglalkoztatott gyomrukból orkánszerű, dörgő böffenések törtek fel, 
alighanem az egész éjszakákon át tartó szüntelen zabálás, ivás és dohányzás 
illetlen, de annál zajosabb következményeképpen. Arcuk persze már nem is rózsás 
volt, hanem valósággal lángvörös, és verejtékük korántsem legörgő harmatcseppekre, 
hanem azokra a forrón csorgó zsírpatakokra hasonlított, mik egykori naiv 
népünnepélyeken hatalmas embergyürű közepén sercegőn és füstölgőn sülő ökrök 
piruló bőrén folytak le. Mintha csak egy csúfondáros kéz permetezte volna be a 
szeplős és dagadt képű élelmezési tisztviselők képét, akik még nem is olyan régen 
girhesen, soványan és elkeseredetten űzték mesterségüket civilben [...]." (136) 
Életfilozófiájuk sarktétclei a minden áron való haszonszerzésben és a korrupció 
felvirágoztatásában fejeződnek ki. A bűnösségben, opportunizmusban és 
ál haza fiságban talál egymásra e vidám kompánia. 

(szereplők rendszere - 2.) 
Hasonlóképpen közös lélektani és magatartásbeli jellemzők - a háborús 

..erkölcs" és „törvény"! - alapján talál egymásra az apa Schmidt német 
katonatiszttel, aki a szerbek fogságából őrének jól megtervezett, előre 
minuciózusán kidolgozott és szakszerű meggyilkolása révén szabadul, és talál 
vendégszeretetre a családban hosszú napokra. Miután elbeszéli szabadulása 
történetét - realisztikus és lélektani részletezéssel, a szükséges előrejelzések és 
visszautalások mellett a késleltetés eszközét használva a narrátor iróniával nagy 
pillanatnak nevezi az apa és a német tiszt kézfogását: „A két férfi felállt, koccintott, 
ivott, majd ünnepélyesen kezet szorított. A gyilkos főhadnagy és a tolvaj 
élelmezési osztály skriblere, a katonatiszt és a beamter, Poroszország és a 
Monarchia. Nagy pillanat." (132) 

A hivatkozott hetedik, A tengerszemű főhadnagy című, novellisztikus 
lekerekítettségü fejezet a közlésmódok és nézőpontok változatosságának egyik 
leggazdagabb terepe, ugyanakkor ennek a résznek a főszereplője mintegy magához 
vonja a befogadói tudat síkján a szereplők egy másik körét is, akik úgymond csak 
véletlenszerűen és egyszeri alkalommal érintkeznek az előbbiekben, az 1. pontban 
telvázolt szereplők körével, ama baráti társaság tagjaival, figyelmet érdemel 
viszont, hogy a regény szereplőinek egy harmadik körével, a szülők rokonságával 



f Ml ÉKEZÉS ÉS ÖNISMERETIGÉNY 15 

nem találkoznak. Jelentéses az a tény is, hogy a narrátor éppen ez utóbbiak körével 
rokonszenvez, közülük kerülnek ki azok a szereplök, akiket az emlékezés igazán 
lélekközelbe hoz, akik meghatározták a gyermek értékvilágát, alakuló 
személyiségére nagy hatással voltak: például a nagymama vagy az unokatestvérek 
közül Józsi, Péter, illetve Katica. 

Mondottuk, a közlésmódok, az elbeszélő személyek és az igeidők mesteri 
váltakoztatása mennyire kidolgozottá teszi az utóbb hivatkozott (hetedik) fejezetet. 
A felnőtt helyzetéből emlékező narrátor múlt időben beszél a német tiszttel való 
találkozásról („mesélt", „tartottunk", „éltünk", „nem ért ide", „érkeztek"), aki az 
elbeszélt eseményeket - 1 9 1 5 ! - követő évtizedekben is az emlékező alany számára 
magával a háborúval volt azonos („Én vagyok a háború!"), s ezt az állítást aztán az 
elbeszélés jelenére - 1937-38 - utalva és jelen időre váltva is megerősíti a narrátor 
(„messze kint a világban valóban ismét háború van"), hogy aztán egy, a 
főhadnagynak tulajdonított belső monológgal tegye hitelesebbé a szerző az 
elbeszélést és látomást („Háború nélküli világ? Nevetséges!"). A belső monológot 
követően aztán az elbeszélt háborús események felidézésében - ugyanazon 
mondaton belül! - múlt időről jelenre vált a narrátor („bámulták" - „hallgatják"), 
mintegy megjelenítve a mindenkori háborús helyzetet („idegenek vonulnak át a 
tájon", „megízlelik a gyümölcsöket és az asszonyokat", „tovább vonulnak 
fogolytáborok vagy harcterek felé"). 

Az elemzett sokszínű és sajátos „szövésű" részlet a maga teljességében 
így hangzik: 

„Ez a hangulat, ez a reális kép, elkeveredve az elképzelt színtérrel, és az a 
három alak azon az éjszakán azóta százszor és ezerszer tért vissza emlékezetembe, 
lázzal, félelemmel és képzelődéssel átitatva. De amíg szüleim arca, lénye velem s 
az idővel változott, a Schmidt főhadnagyé egy s egyforma, ugyanaz maradt 
bennem, mintha csak örökké ugyanazon a helyen, ugyanabban a szobában és 
ugyanabban az órában ülne, dermesztő nyugalommal, mosolyogva mondaná: 

- Én vagyok a háború! 
Most is szorongásaimból merül fel látványa, s amíg m e s s z e kint a 

v i l á g b a n i s m é t h á b o r ú van - ó, Spanyolország! - így beszél hozzám, hallom a 
hangját, beszél hozzám és a poharat a szájához emeli és nevet. 

- Mondd ki, amit rólam tudsz. Mondd azt, hogy gyilkos vagyok. S ezért 
sohasem vezekeltem. De hátha mégis ... Mondd meg, hogy akkor, huszonöt évvvel 
ezelőtt tudtam, hogy ti, akik akkor még tudatlanok voltatok, gyermekek, ti is ölni 
fogtok egyszer, megfontoltan és szándékosan. Ez az ember természete és törvénye. 
Hagyjátok az illúziókat! Háború nélküli világ* Nevetséges. Miért is vezekeltem 
volna? Vagy én, vagy ő. Mindenki győzni akar. Élete árán is. Az is, akinek illúziói 
vannak, s az is, akinek nincsenek illúziói, és tudja, egyedül a hatalomról van szó. 
Két oldalon nem lehet hatalom. Meg kell verekedni érte. Be kell látnotok, a háború 
szükséges és elkerülhetetlen. Hagyd el illúzióidat! ... 

Vitatkozhatom-e a látomással? ... 
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Azon az éjszakán, amíg Schmidt főhadnagy mesélt, még meglehetősen a 
háború elején tartottunk, még a diadal és a győzelem előrenyomulás mámorában 
éltünk [ . . .] A háború, a tűz valóban nem ért ide, a mi városunkba. Hajnalban 
elindultak az asszonyok, az aggastyánok és gyermekek, kapáltak, marták a földet, 
aztán tél, hó és fagy érkezett és röpült tova, az évszakok eliramlottak, és az ember 
végül reménytelenné vált, a messzeségből új arcok és új szemek és új szavak 
érkeztek, a hadifoglyok, új férfiak, titkzatos új szeretők a magukra maradt 
asszonyok számára, a foglyok ámulva bámulták ezt a fekete földet ebben a gazdag 
tájban, amely boldog is lehetne, és hallgatják a más nyelvű gyermekek gagyogását 
[...]. Az idegenek egyre újabb és újabb hullámokban vonulnak át a tájon, 
lehajolnak a földre és megmorzsolják a fekete, zsíros humuszt, megvizsgálják a 
kalászokat, megízlelik a gyümölcsöket és az asszonyokat és tovább vonulnak 
fogolytáborok vagy harcterek Jelé. És jönnek egyremásra a németek, a 
szövetségeseink, rendben, tisztán, fegyelmezetten, civilizáltan, egyelőre csak a 
németek, aztán mások. [. . .]" (119-121; kiemelések tőlem - B . J.) 

Aki a német tiszt személyiségképletével, a regényben az általa megtestesített 
szólammal, illetve háborús „erkölccsel" rokonságot mutat, az az elbeszélt 
események negyedik napján (1914. július 31-én), vagyis a regényidő elején lép be a 
regényvilágba. Horváth főhadnagy gyilkossága az írói építkezés tudatossága révén 
ugyanarra a napra - és órára! - tevődik, mint amikor Párizsban kioltották egy 
merénylet folytán a háború ellen tiltakozó Jean Jaurés életét, mi több, az apa is 
éppen abban a percben lép be a város előkelő kávéházába ... Egymástól távoli 
helyszíneket és szereplőket az azonos időpont, illetve egymással egyenértékű tettek 
és magatartások közelítenek egymáshoz hol szerzői, hol meg perszonális elbeszélés 
formájában, és tettük motívumai révén így kerülhet azonos értékrendszert 
képviselő csoportba a német tiszt és a Monarchia főhadnagya: mindkettő „szem a 
láncban", sőt maguk szabnak törvényt a háborús viszonyok között, utóbbi így válik 
gyilkosává egy, a fegyverfogást hitére hivatkozva megtagadó fiatal fiúnak, akit -
lévén, hogy tiltakozik s a maga módján fellázad a törvényszéken az ellene hozott 
halálos ítélet miatt - két pisztolylövéssel leterít, amiért felettesei előléptetik ... 

Egy kávéházi beszélgetéssorozat képezi keretét a fenti esemény 
elbeszélésének (az Egy nap az „Ezüstkecskében" című negyedik és a Folytatás az 
„Ezüstkecskében " című ötödik fejezetben), amelynek során a narrátor az epikus 
közlés minden formáját igénybe veszi, a szcenikus ábrázolást (jeleneteket és 
dialógusokat teremt), a tudósítást és tablót, illetve a leírást és elmélkedést, igen 
mozgalmassá téve azt. mivel az egymástól távol eső helyszínek és az ott 
fel-felvillantott epizódok váltják egymást. Mintegy szimultaneista láttatás nyomán, 
a párhuzam elvére alapozva kerülnek egymás mellé párizsi helyszínek (kávéház, 
utcarészlet) temesváriakkal (kávéház, utcarészlet, családi otthon) és történelmi 
személyiségek (Jean Jaurcs) fiktív alakokkal (Szabó Kiss Mihály). 

A háború véres valóságát a két tiszt esete révén közvetlenül is kiemeli a 
szerző annak a családnak a mindennapjaiba, amely a visszaemlékező alany 
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számára a világgal való kapcsolat primér tapasztalatát biztosította a 
kisgyermekkorban. S ez a tapasztalat már a szorongást és a félelmet is felöleli, 
azáltal például, ahogy az anya és gyermeke várják haza az apát a kávéházból, aki 
úgymond első kézből, magától a „szerzőtől" értesül azon az éjszakan a 
gyilkosságról: „Új házunk roskatagon állt a közeledő hajnal tompa fényében. [...] 
Anyám csendesen sírdogált. Nem egyszer felriadtam, de nem mertem hozzá szólni. 
Az ablakon túl, a világosság olyan szorongató érzéseket keltve erősödött, hogy 
moccanni sem mertem. Tudtam, apa nincs itthon. Ilyenkor vár az álmatlan, az 
aludni nem tudó, arra a percre, amikor a nap első fénypászmái belehasítanak a 
valósággá váló világosságba, amikor minden érthetővé válik, ami éjszaka 
összekuszálódott. De mi válhatik itt érthetővé? Senki egy vak hangot sem értett a 
történtekből. Majd a történelem... 

Az égen valóban megvillant a hajnal első világló sugara, amikor házunkban 
halkan nyíltak az ajtók, és megérkezett apám." (91-92) 

Az elbeszélt esetek, a háborús napok elejére tett két gyilkosság felidézése a 
kompozíció tekintetében a mü első harmadában kap helyet, s ennek a pcntnak 
ellentétes pólusa található meg az utolsó harmadban, ami a regényidőnek is az 
utolsó szakaszát jelenti, s maga a bemutatott szereplő is - Kozma Valér a 
háborúból való kiútkeresés egyfajta változatát testesíti meg: tilatakozás, lázadás, 
vagyis cselekvés útján véget vetni a háborúnak. „Elég volt nekünk itt egy életen át 
a dohos rothasztó pincében lakni - agitál egy éjszakai bombariadó alkalmával a/ 
összegyűlt lakók között - . És elég volt a háborúból, az éhezésből, a félelemből. 
Kimenni az utcákra, tiltakozni, felborítani ezt az egész kártyavárat, tiszta sor. hogy 
csak ez, és csak ez volna a védekezés... Még ez se. Valami olyat kell teremteni a 
régi világ helyett, hogy soha többé.. ." (325) 

(szereplők rendszere - 3.) 
A narrátort bensőséges, érzelmi szálak fűzik a szereplőknek ahhoz a köréhez 

mondottuk melybe a nagyanya vagy az unokatesvérek közül a fronton veszett 
Józsi, a kaland és szabadság igézetében élő Péter, illetve Katica tartozik. 

Nemcsak egy lehetséges családregény körvonalazódik a szereplők eme 
körének ábrázolása nyomán, de a mély önelemzésnek, a gyermek-szereplő érzelmi 
és tudati fejlődésének is itt szentel nagy teret a szerző, sőt ugyanitt jelennek meg a 
mű szociográfiai ihletettségü és célzatú elemző-feltáró részletei is, amelyek hol a 
pusztai élet, hol a külváros nyomasztó képeit mutatják be. 

Míg a gyermek és szülök viszonyában érzelmi azonosulás csak a 
megaláztatás körülményei között jön létre (lásd a vereség napjainak felidézését, 
amikor például a tegnapi szerb barátok visszautasítják az úgymond vesztes magyar 
család közeledését, s utóbbiak elölt ekkor világosodik meg, hogy k i s e b b s é g g é 
váltak - vö. 408-9), addig a nagyanyával ez a viszony feltétlen és konstans jellgű. 
végig közvetlenség és bensőségesség jellemzi a kisgyermek és a pusztáról a 
városba hozott idős asszony kapcsolatát. Éppen kettőjüket rázza meg leginkább a/ 
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apának a lakáscserére irányuló terve is. A szerényebb családi kertes ház 
felcserélése egy központi fekvésű bérházzal - amelynek emelete tágas lakást 
biztosit e felemelkedő polgári családnak - súlyos frusztrációt idéz elő a fiúban, a 
nagyanyának meg az életből való távozását sietteti: „Jaj, oda az én otthonom. Meg 
kell nekem már halnom. [.. .] Mi lesz velem. Hol hajtsam le a fejemet? ... (159) 

Az új ház tényleges birtokbavétele sem változtatja meg kettejük előbb érintett 
magatartását a család előmenetelével kapcsolatban, a kényszerűen feladott 
értékeket újak ugyanis nem tudják helyettesíteni számukra: „A szobákba napokig 
be se ment - mondja a perszonális narrátor - , legföljebb hozzám jött be néha. 
behozta zsámolyát és sírdogálva, szipogva gubbasztott ott, amíg én dolgaim közt 
szöszmötöltem vagy türelmetlenül végeztem iskolai feladatomat. A túlméretezett, 
tágas idegen szobákban ide-oda vándorolva én is hiába igyekeztem visszaidézni a 
meghitt órákat, amelyekben a régi ház búvóhelyein annyi öröm tellett - nem volt 
búvóhely." (264) 

A nagyanyához való érzelmi kötődés a fiú első igazi, bensőséges kapcsolata a 
felnőttek társadalmával általában, de a nagyanya jelenti azt a szálat is, amely a 
család felmenőivel való viszonyhálózatba „kapcsolja be" az unokát. Elmélyíti 
ezáltal a szerző az érzelmi és tudatállapotok rajzát, és időben, a múlt irányában 
kiteljesedik a családtörténet, a pusztai ember és társadalom szokásai, reflexei, 
erkölcsi normái mutatkoznak meg az analitikus és szociografikus részletekből. 

Hogy mekkora jelentőséget tulajdonít a reprezentáció eme részének a szerző, 
azt az a novellisztikus, tizedik fejezet is igazolja, amelynek középpontjában a 
pusztai unokatestvér, Józsi alakja áll, aki az elbeszélt események idejében éppen a 
frontra, végzetes útjára készül, és néhány órára megszáll a városi gazdag 
rokonoknál. O az, aki emberi tisztessége és temészetes bölcsessége, erkölcsi 
makulátlansága révén a nagyanya tovább-folytatója a gyermek-szereplő szemében 
(vö.176), s neki köszönheti utóbbi, hogy a magyar nyelv romlatlan ízeit 
megtapasztalhatta egy-egy pusztai látogatás alkalmával. „Felemás városi nyelvünk 
helyett itt egy élő, valóságos nyelv közelébe j u to t t am - mondja a narrátor múlt 
időben, visszatekintve a felidézett emlékekre, majd értelmezi, az elbeszélés 
jelenébe váltva és jelen idejű igéket használva, az egykori tapasztalatot - , melynek 
egy-egy kifejezését most ízlelem csak igazán, most f e d e z e m fel újra és 
f o r g a t o m elégültem nyelvemen [.. .]." (182 - kiemelések tőlem, B. J.) 

A családi emlékezet ősi rétegei után kutat az emlékező alany, hogy önmagát 
megismerhesse és megérthesse ezáltal, s ezt a törekvést egy természetes önismereti 
igény motiválja, akárcsak a népek és nemzetek estében. „A valóság elmosódott 
körvonalai bizonytalanok - hangzik a reflexió, amely aztán szentenciában végződik - , 
akár egy nemzet legendái az eredetéről. A képeket, a feltámaszott pillanatokat már 
csak képzeletem tágítja, élteti, a vágy az idillinek hitt létező és nem létező múlt 
után, melynek híján olyan szegények lennénk, mint a történelem nélküli táj lelkei, 
akik önmagukat keresve kénytelenek világukat egy képzelt történelemmel 
megajándékozni. Akinek nincs története, megteremti magának." (185-6) 
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Mivel hangsúlyozottan novellisztikus szerepe van a fejezetnek, akárcsak A 
tengerszemű főhadnagy címűnek, ez nyomatékosan is indokolja a hös pályájára 
vonatkozó előrejelzések és visszautalások előszeretettel történő alkalmazását. 
Olyan részlete (egysége) ez a regénynek, amely a mü egész sajátosssásait sűrítetten 
foglalja magában. 

A szereplők most tárgyalt körét prezentálja A pincében című tizenegyedik 
fejezet is, éspedig a rokonságnak a külvárosban élő szegényebbik ágát. akikhez 
szintén együttérzéssel viszonyul az emlékező alany, a regénynek meg a 
szociográfiai jellege erősödik meg e fejezetnek köszönhetően. „Nem is azért 
igyekszem ennek az életnek néhány pillanatát mindezek ellenére felidézni, hogy 
mesterséges ellenpontot teremtsek a mi világunkhoz, ahhoz a világhoz, amit a 
szűkebb családom jelentett - érvel a narrátor a városi szegénységet bemutató 
szociografikus leírás választása mellett - , hanem inkább azért, hogy magamat 
figyelmeztessem: nem is volt olyan zárt az a mi világunk, épp ellentétességében 
érintkezett az ő életükkel, akárcsak a paraszti rokonokéval." (200) Fokozott 
együttérzéssel viszonyul az elbeszélő Katica unokatestvéréhez, a szépség és jóság 
példaképéhez, akit a jellegzetesen szegények betegségének nevezett kór. a tüdőbaj 
visz el idejekorán. 

Győzelmi örömmámor, emelkedett hangulat áll az első tíz-tizenegy fejezetben 
elbeszéltek hátterében - annak ellenére, hogy a háború véres valósága nem 
ismeretlen az emlékezés tárgyát képező család előtt a mozgósítás első napjainak 
félelme is elmúlik, miután az apa baráti kapcsolatainak köszönhetően kiváltságos 
helyzetbe kerül (kezdetben a katonkakórház írnoka lesz, később pénztáros a garnizon 
élelmezési osztályán), a világ számára „sovány, keserű, fekete és keserves évek" a 
család számára a „derű, a bőség, a kacagás éveivé" válnak (vö. 150), s mi több. a 
polgári felemelkedést hozzák el, következésképp a Monarchiába és „igazságos" 
háborújába vetett bizalmat erősítik az apában. 

A háborús nyomor következményeként kirobbant első nagyobb méretű 
elégedetlenségről, az „asszonyok zendüléséről" a tizenkettedik fejezetben kapunk 
képet, utcai jelenetek expresszionista stílű - filmszerű - leírása és ábrázolása útján, 
aztán a más történelmi alternatívának a gondolatát mélyíti el a szerző a tizenhetedik 
fejezetben bemutatott újabb rokoni vendégeskedés elbeszélése által, amikor is az 
apa konfrontálódni kényszerül a végső vereség gondolatával. A háborút megjárt, 
matrózlázadásban részt vett Péter az apa egyik testvérének a fia. O is ez utóbbi 
szereplői körbe tartozik, és a szabadság iránti vágyat ébreszti fel a fiúban, hiszen 
maga is ennek igézetében él. A visszatekintő narrátor szavait - vallomását -
követhetjük az idézendő részletben, majd ezt követően egyenes beszédben adja 
vissza a szerző Péter szavait: „Péter, a matróz felgyújtotta képzeletemet, 
pontosabban ő támasztotta fel először tudatos vágyamat a nagy és távoli világ, a 
tenger és a szabadság iránt. 

- Tanuld meg. kisfiam - mondotta derűs, nyílt, kék szemével rámtekintve, 
miközben apám reggel felöltözött - , tanuld meg tőlem, hogy a szabadságot a 
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tengeren ismeri meg igazán az ember. És hogy a szabadságért meghalni is 
érdemes . . ." (336) 

(irónia és önvizsgálat) 
A vereségre utaló jelek s magának a végnek a felismerése, illetve a 

forradalom eljövetele több nézőpontú megközelítésben kerül elbeszélésre, 
minthogy ugyanabban az időpontban történik Péter jövendölése a forradalomról és 
Fazakas kapitány beszámolója az öszeomlásról, s az apát nyilván mindkettő 
sokkolja - és valóságra ébreszti - (vö. 333-5). 

Viszont ez a (vész)jóslás és ez a (vész)hír sem hoz gyökeres változást az apa 
magatartásában, s ehhez másként, mint iróniával nem is akar viszonyulni az 
elbeszélő. Bizonyság rá. az az epizód, amely az apát mint a Polgári Kör 
felfegyverzett tagját jeleníti meg, aki saját lakása erkélyéről, úgymond polgári 
őrhelyéről az összeomlás idején egy szál fegyverrel „védelmezi" a várost egy egész 
éjszakán (!) keresztül. A pótcselekvés és időn kívüliség élő szobrát mintázta meg 
ebben az epizódban a szerző. 

Nem is marad kommentár nélkül az ilyesfajta „önfeláldozó" élet és 
cselekedet. Az elbeszélt események idejéről az elbeszélés jelenébe váltva a narrátor 
reflektál az egyedi esetre s magára az általános jelenségre is, fontos gondolatokat 
fogalmazva meg az önértelmezést illetően: fejtettem, valahogy éreztem talán, 
illetve csak most érzem, hogy vétkes vagyok én is, aki, ha ugyan önkéntelenül és 
tudattalanul is, de mégis részt vettem ebben az áldatlan színjátékban; tagja voltam 
egy megbocsáthatatlan és feloldhatatlan, bár kétségtelenül könnyű és tetszetős 
színjátékban fellépő bűnös szereplőgárdának, mert hiszen ott éltem, és akkor éltem 
abban a gyalázatos környezetben, s mert életem révén, bár a körülmények folytán -
lám, mégiscsak kibúvót keresek, mert hát a gyermek tényleg nem felelős -
akaratlanul, de mégiscsak jelen voltam abban a játékban, melyről a távol került 
időben derülhet csak ki, hogy a história volt-e, s persze könnyű lenne lerázni ezt a 
felelősséget, mint a kutya a vizet, de lehet-e élni, lehet-e tovább élni, ha nem 
vesszük magunkra a felelősséget, a bűntudatot mindazokért, amiért mások, egy 
hamis és rossz élet élői képtelenek a felelősséget vállalni, ám a gyermek, mondom, 
mindezt még csak nem is sejtette; nem sejthette, hogy egyszer majd egyedül így 
érhet el a feloldozás küszöbére, ha megsemmisíti magában a kispolgárt, a polgárt, a 
megtagadó vallomással; s azzal önmagában is elítéli osztályát, egyszer majd, 
amikor minden, ami a kezdet ködeiben történt, ha visszapillant a történtekre: 
tudatossá válik benne, mert hiszen egy ténylegesen feloldozhatatlan, újra-bűnös 
életbe kezdene, ha nem mondana el mindent, - mindent? legalábbis valamennyit, a 
minden egy töredékét, azt a nyomorultul keveset, ami egy ember élete, az ember 
életének kezdete, mert hiszen minden t el kel l m o n d a n i , nem nézve, kit ér a 
vallomás ítélete, akár apját, anyját is, ha azok az igazságtalanság résztvevői voltak: 
elmondani az igazat, hogy feloldozva átkerüljön azok oldalára, akik az 
igazságtalanságot elszenvedték [...]." (389-90 - kiemelések tőlem, B. J.) 
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Éppen ilyen szempontból jelentőségteljes az az írói eljárás, melynek 
köszönhetően az elbeszélt eseménysort úgy alakíthatja a szerző, miszerint ez 
alkalommal nem is a szülők, hanem maga a gyermek-szereplő rendezi meg a/ 
összeomlás napjaiban az utolsó lakomát - a maga válaszotta vendégekkel. A város 
történelmének sorsdöntő estéjére-éjszakájára, a szerb megszállás utolsó, a román 
inváziót megelőző napjára terveznek még egy utolsó vacsorát a szülök a városban 
maradt barátok részére, de lévén, hogy a barátok erről távol maradtak, s maguk a 
szülők is éjszaka a haldokló Katicához rohantak, a fiú egymagában maradt otthon, s 
az ő vízióját jeleníti meg a szerző, s a legszemélyesebb közlésmódot, a 
magánbeszédet választja. A látomás szerint a halottak ülik körül a terített asztalt, 
akikhez a fiú szoros érzelmi szálakkal kapcsolódott: Józsi, a nagyanya. Szabó Kis 
Mihály, Katica, Péter. Ök azok, akik miatt végső soron az elbeszélőnek vállalnia 
kellett az emlékezést és vallomást, vállalnia kellett a megszólalást. S éppen a halott 
Péter megidézett kísértetalakja az, aki a végszót kimondja az elbcszéltekkel 
kapcsolatban: „Elmondtál mindent, amit el kellett mondanod ... ' ' (428) Azaz: az 
elbeszélő, az emlékező alany küldetését teljesítette, a regény végszavai elhangzottak. 

(tér- és időviszonyok, tér-idő) 
Ez a regényszöveg utolsó mondata a látomás meghatározhatatlan terében és 

idejében hangzik el, érvényessége a regény-világ egészére vonatkozik 
Tulajdonképpen a regény egyik fő motívuma összegeződik benne: egy intenzív 
teljességre való törekvés. 

Végső soron ezt szolgálják a regény tér-idő viszonyai, amelyek szövevénye 
révén nemcsak kézzel foghatóvá válik és megelevenedik az elbeszélt történet, de 
olyan tér- és időbeli dimenziók érzékeltetése válik lehetővé, amelyek a történetet a 
teljesség illúziójával ruházzák fel. így válik egy pontosan helyhez köthető tér 
(szoba, lakás, munkahely, társasági élet színhelyei, utca, város) és szinte napny i 
pontossággal meghatározható időszakasz (1914 - 1918-19) ábrázolása egy csalad 
és város, illetve az individuum és az osztály/nemzet válságos helyzetének árnyalt 
és nagyarány ú rajzává. 

Hogy a személyes és egyben a történelmi hitelességet szolgálja a regény tere 
és ideje, az a kompozicionális szempontból is szembeötlő piactér meg a Belváros 
vagy a Dóm előtti tér - amelyek filmszerű, hatásos jelenetek színhelyei - ismételt, 
a regényidő elején és végén a regényvilágba beépített mozgalmas, tablószerü 
képeire hivatkozva bizonyítható például. Az első háborús ünnepi kivonuláson részt 
vesz a család, s maga az útirány is - a városnegyedi lakástól a Belváros felé -
jelképes, éspedig győzelmes, diadalmas bevonulás, a múlt idejű előadás pedig a 
résztvevő narrátoré: „Mire a piactérre értünk, ott javában tolongott a nép. [...] 
Végül is a morajló sokaság a tér legjelentéktelenebb sarkában lapuló szerb 
templom felé húzódott. [...] az emberek ellenséges pillantásokat vetettek az 
omladozó templomépületre és összesúgtak. [...] Az első percekben nem tudtuk 
mire vélni ezt a morajló, égiháborúszerü zúgást, ami az eltorzult szájak százaiból 
tört fel, és fenyegető hangzással ömlött szét, nemcsak a piacon, de szinte az egesz 
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felfordult városrészen, melyet a gyárkémények sürü félköre határolt, három 
díszterén a három templommal, a római katolikussal, a románnal és a szerbekével. 
(...) A legkülönbözőbb pontokon csaptak fel a jelszavak, nem tudni milyen 
láthatatlan karmesteri intésre: 

- Le a pánszlávokkal! 
- K i a rácokkal!" (37) 
l-zt a - beiülröl láttatott - tömegjelenetet követi a család Belváros felé tartó 

útjának elbeszélése-felidézése („Ott bukdácsoltam aztán a Belvárosban anyám és 
apám oldalán én is . . ." - 45.), és az ünnepi hangulat érzékeltetése külsőségekben 
(fellobogózott épületek, zászlós lakásablakok, katonazene) és a regényalakok 
megszólaltatása, viselkedésének leírása által. A kompozíció távoli pontján található 
ennek az ellentétes pólusa: a helyszín ugyancsak a Belváros, a résztvevők között 
ugyanaz a család, de négy-öt évvel későbbi az időpont s a család útiránya is a 
Belvárosból való kivonulást követi, a megalázottak, a kisebbséggé váltak 
perifériájára sodródását jelképezve: „Megjelentek a szerbek. Mintha csak kísértet 
tűnt volna fel. [...] És most, íme, diadalmasan meghúzták a szerb templom mohos 
tornyában, városrészünk főterén a rekedt harangokat. Jöttek a szerbek. [. . .] Az 
örök kíváncsiak újra megszállták az utcákat. [...] most hirtelenül a város szerb 
lakosai termettek kint a járdákon, elözönlötték a bevonulás útvonalát, a szorongó 
szemlélők első sorába tolongtak, sírtak, nevettek boldogságukban, fehér 
zsebkendőket lobogtattak, az érkező borostás, elgyötört és megviselt katonákat 
csókolgatták, borral és kenyérrel kínálták, miközben azt kiáltották: »zsivio... 
zsivio« [. . .] ." (406-7) 

Az utolsó előtti, a Megszégyenítettek című fejezet tartalmazza az utcakép 
megváltozott hangulatát érzékeltető, idézett passzusokat, s mintegy a bemutatottak 
szerves következménye a család menekülése a Belvárosból. E menekülés leírásával 
kezdődik az utolsó fejezet: „Ijedten menekültünk a belvárosból [ . . . ] ." (410) A 
győzelmi mámort a vereség keserű valósága követi. 

(szerkezet) 
Korkép e regény, de ama „bensőséges valóság" perspektívájából értelmezve, s 

ezt egy kompozicionális megoldással is nyilvánvalóvá teszi a szerző, éspedig a 
szigorúan záródó szimmetrikus szerkezet választásával. A regény nyitó fejezetében, 
Az első katonák címűben - az első háborús nap elbeszélése keretében - úgymond 
seregszemléjét találjuk az apa baráti köréhez tartozó szereplőknek, és erre utal 
vissza Az utolsó vacsora című huszadik fejezet (amely a regény utóhangját előzi 
meg), lévén, hogy ugyanazon szereplőknek kellene megjelenniük a végső 
összeomlást megelőző estére tervezett lakomán. Az esti-éjszakai lakoma terve 
megsemmisül. A lakásban önmagára maradt és félelemtől gyötört fiú látomása 
nyomán viszont a szereplőknek egy másik csoportja népesíti be az ebédlőt - az 
Epilógus című záró részben (a mű 198l-es második kiadásában Utójáték címet 
kapta e rész!) kerül sor ennek elbeszélére - , az áldozatok, akikkel szolidáris volt, s 
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akik más eszmények és értékek vonzásában éltek, mint ama barátok, akik számára 
a háború jó üzletet és egy hamis értékek szerinti életet jelentett. Személyes hitele 
van tehát a nyitányra visszautaló zárásnak. 

Masonlóképpen a regényszövet szálainak szerves egymásba kapcsolódását és 
a részek összefogását célozzák az előrejelzések is. Az például, ahogy az első 
fejezetben, az említett „seregszemlében" a kívülálló narrátor, a krónikás is 
megszólal és előrevetíti a város történelmében négy-öt évvel később bekövetkező 
történelmi fordulatot: „A barátok tehát itt, a városban vészelték át a háborút, 
jótékonykodva, hazafiaskodva és mulatva, aminek csupán a forradalom dermesztő 
híre vetett véget, amikor a felbolydult, éhező román hegyi f a lvak népe 
fejszével s a holdfényben kísértetiesen villogó kaszával elindult az erdők közül a 
l e g e n d á s h í r ű , g a z d a g v á r o s f e l é , melynek úri osztálya, a beamterek és a 
zsíros polgárság sohasem tudta meg, hogy mi is valójában a háború és a 
szükség . . . " (22 - kiemelések tőlem, B.J.) 

S hogy ez az előrejelzés sem kerül valamiféle retorikai vákuumba, az éppen 
az utolsó fejezetben elhelyezett mozzanatnak köszönhető. Ebben a gyermek-
elbeszélő élménye, valamint a felnőtt tapasztalata mintegy egymásra tevődve kerül 
előadásra: „Egy nyári napon olyan hideg szelek fújtak, mintha az Északi-sark 
levegője tört volna ránk, és amikor a hideg szelek felkavarták a piaci árusok 
standjai közt a port, s ez a hideg a csatorna felső folyása felöl érkezett a nádason, 
az erdőkön, a falvak és külvárosok roggyant háztetőin átkelve, nos, egy ilyen 
napon megtudtuk, hogy Párizs mellett döntöttek: valóban végleg és 
visszavonhatatlanul a levegőbe röpült az Osztrák-Magyar Monarchia, Károly 
király és Zita királyné nem jön vissza, vége Tisza Istvánnak, tényleg vége minden 
illúziónak, megkaptuk a kegyelemdöfést. 

A h e g y e k f e l ő l apró lovaikon szapora dobogással t a r t o t t a k v á r o s u n k 
f e l é egy új hadsereg előőrsei. Még azon az éjszakán kivonultak a szerb csapatok. 
És reggel, lovaikat kötőféken vezetve, zörgő szekerekkel, elcsigázva és kimerülten 
megérkezett a keleti országutakon a Párizs melletti döntés megtestesítője: a 
r o m á n h a d s e r e g . " (412 - kiemelések tőlem, B.J.) 

A regény idejének végpontja tehát egyben a magyarság és Európa huszadik 
századi történelmének is fordulópontja: a román hadsereg, érvényt szerezve a 
trianoni döntésnek, bevonul a városba. Éspedig - hogy a regénycím motivációjára 
is utaljak szövegszinten - a „ködbe, esőbe fúlt városba" (415), abba, amelynek 
háború előtti jelenét az elbeszélő „ködbeborult"-nak minősíti (65), illetve amelyet a 
„vidékiesség ködében" (67) láttat, sőt az emlékezés tárgya, a múlt is ködbe vész: 
„Mindez: köd, s belőle gomolyog fel a való. sejtett vagy csak képzelt emlék, 
öltenek formát, válnak szóvá képek, történetek, alakok." (26) 

3. A kézirattól a könyvig, azaz: a regény regénye 

A Város a ködben kézirata már akkor elindult a könyvvé válás útján 
tanúsítják ezt az idézett naplórészletek is - , mielőtt írója úgymond rátalált volna az 
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óhajtott/keresett formára. Ennek a sorozatos kudarccal végződő kőgörgetésnek az 
összefoglaló, irodalomtörténeti dokumentumokkal argumentált áttekintését maga 
Méliusz írta meg 1968 augusztus-szeptemberében, s a regény ezzel a felrázó 
„függelékkel" együtt jelent meg, betekintést nyújtván ezáltal amaz orwelli 
igazságminisztérium „áldásos"munkájába. 

A regény megjelentetésére tett kísérletek sora - néhány, a Korunk 1938-
1939-1940 évfolyamaiban, a moszkvai Új hang 1939. évi 8. és 9., valamint a 
Kalangya 1941. január-februári számában, illetve a Friss Újságban és a Havi 
Szemlében megjelent részlet közreadását követően - Gábor Andor Moszkvából 
érkező ígéretével kezdődik (a „regény regényét" író Méliusz emlékezete szerint 
Gaál Gábor tanácsára fordulhatott hozzá a Város a ködben ifjú szerzője), majd 
1939^0-ben Illyés Gyula ajánlja fel egy tervezett magyarországi kiadás esetében 
ilyen értelmű segítségét Budapestről, Marosvásárhelyről meg Molter Károly áll ki 
a kézirat mellett, értékelő-támogató jelentést készítve az Erdélyi Szépmíves Céh 
részére 1940 nyarán. Eredménytelenül. Egy év múlva újból Budapestről kap 
értesítést Méliusz az általa idézett levelezés tanúsága szerint, 1943-ban viszont Illés 
Endre arra hivatkozik, hogy a háborús viszonyok nem teszik lehetővé a regény 
kiadását. 

Időközben elkészül az író második regénye, a Sors és jelkép, s így Méliusz 
két kézirattal is jelen lehet a Józsa Béla Athenaeum kiadó tervében, de végül is ő 
az, aki új regénye kiadása mellett dönt, amely 1946-ban meg is jelent. A Város a 
ködben pedig továbbra is kéziratban marad. 1946-ban szintén Illés Endre értesíti 
Méliuszt a Révai Irodalmi Intézet részéről, hogy a kiadás lehetetlenné vált, majd a 
kézirat a Szikra Kiadóhoz kerül, sőt szerepel az 1947-48-as kiadói tervben, itt 
viszont a kiadó adminisztratív átszervezése miatt nem jelenhet meg, de 
eredménytelen az Athcnaeumnál, az Egyetemi Nyomdánál és az Új Idők Irodalmi 
Intézetnél tett kísérlet is. 

A negyvenes évek végén különben már az irodalmi élet perifériáján található 
Méliusz, és regénye kézirata is Gaál Gábor közvetítésével kerül át az újonnan 
alakult Állami Kiadóhoz. Ekkor, 1949 nyarán immár az egykori, illegalitásbeli 
elvtársak készítik elő Bukarestből, nem a regény, hanem szerzője „befogadtatását" -
a börtönfalak közé ... Méliusz öt évi detenciója után a kéziratot átveszi az Állami 
Irodalmi és Művészeti Kiadó 1955 decemberében, de ekkor a dogmatikus-
voluntarista irodalompolitika csinálói és kiszolgálói akadályozzák meg a kiadást. 
Tizenkét év eltelte után az Ifjúsági Könyvkiadóhoz kerül a kézirat, ahol 1959-ben, 
az ideológiai olvadásnak köszönhetően megjelenik. 

Ettől az időponttól a Város a ködben véglegesen elfoglalta helyét az irodalom-
rendszerben, érvényesülhetett hatása és megkezdődhetett a mű igazi recepciója. 

4. A mű befogadása 

A regény megjelenésétől számított első két évtized recepciója értelmezések 
és értékelések sokféleségét, esetenként az egész műre vagy csak részleteire 
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vontakozó megfigyelések mélységéi-érvényességét foglalja magában. A romaniai 
magyar és román, a jugoszláviai magyar, valamint a magyarországi napi sajtó és az 
irodalmi lapok meg folyóiratok nagy figyelmet fordítanak a műre. Igaz viszont 
Egyed Péter észrevétele is, aki szerint volt kritikus, aki semmit sem mondott a 
műről - bár írt róla. 

Egy rádiós előadásban Béládi Miklós hívja fel a figyelmet a regényre, 
„irodalomtörténeti számontartásra érdemes alkotásaként minősítve, 
müfajtörténetileg meg a két háború közötti romániai magyar próza jelentős 
müvének tekinti, minthogy - mondja - : „Társadalmi hitelességnek és költészetnek 
ritka találkozása ez a regény." (Magyar Rádió - elhangzott 1969. augusztus 10-én a 
Kossuth adón). Az említett irodalomtörténeti korszakban jelöli ki a Város a ködben 
helyét Marosi Péter, aki a müvek keletkezésének/kiadásának puszta véletlenjére 
hivatkozva Bözödi György Székely bánja (1938), Kovács György Kristófék kincse 
(1960), Nagy István A szomszédság nevében (1941) és Oltyánok unokái (1941), 
valamint Szenczei László Korom és korona (1939) című müveire hivatkozik 
(Utunk, 1969. november 7., 45. szám), illetve Pomogáts Béla, aki avantgardista 
regénynek tartja stílusának egyes rétegei és a szerkezetben érvényesülő egyes 
eljárások alapján (Tiszatáj, 1970. 6.; Új Auróra. 1989. I ). Vannak viszont, akik a 
romániai magyar tényirodalom egészében, azaz irodalomtörténeti 
korszakhatároktól függetlenül látják a Város a ködben helyét, Nagy István 
Külváros (1939), Sütő András Anyám könnyű álmot ígér (1970) című könyvét, 
továbbé Kuncz Aladár Fekete kolostor (193 1), Nagy István Sáncalja (1968) és Ki a 
sánc alól (1969), Szemlér Ferenc Más csillagon (1939) című regényeit nevezve 
meg bizonyításként (Kozma Dezső, A Hét, 1971. május 7., 19. szám), mások a 
szociografikus indítást emelik ki (Hajdú Ráfis, Kántor Lajos - Láng Gusztáv, 
Bertha Zoltán - Görömbei András). 

Méliusz regényének az eddigiekben kiemelt jellemzői fellelhetők a harmincas 
évek magyar regényirodalmában. Mezei József a magyar regényről készült 
monográfiájában külön fejezetben tárgyalva ezen évtized regényét (írástudók 
felelőssége. Szociográfia és művésziség) a szociografikus jelleget, illetve a 
történelmi érdeklődés és az intellektualitás külön-külön vagy egyszerre történő 
érvényre jutását emeli ki, azaz a „szociális regény" mellett a mű bemutatja a/ 
úgymond történelem, természet és képzelet mágiája jegyében létrejött müveket, 
valamint „a szökés intellektuális kísérleteit". Tulajdonképpen a jelzett időszak 
regényirodalmának új területeket szerző kísérleteit leltározza fel. s ezeknek szerves 
velejárója az önismereti igény fölerősödése." Ilyen irodalomtörténeti 
öszefűggésben maga a Város a ködben is mint a szigorú önvizsgálat müve olyan 
regénynek tekinthető, mely a szökésnek vagy méginkább a szembenézésnek es 
leszámolásnak - történelmi illúziókkal, osztályokkal - a motívumán alapul. 

Egy másik megvilágításban viszont nem ama lezárult irodalomtörténeti 
korszakba sorolandó a Város a ködben. hanem - jelenti ki Baroti Pal 

" Vö. Mc/e i József. A magyar regény. Magvető Könyvkiadó. Hp 1973 
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„szemléletében, tartalmaiban mélyen az utolsó évek-évtizedek prózájába, modern 
kísérleteibe ... ágyazódik-gyökerezik''. (Utunk, 1969. szeptember 5., 36. szám) 
Igaz, a kritikus önmagának mondva ellent - ugyanazon mondatában! -
kategorikusan állítja azt is - ezúttal eltekintve a regény megjelenésének évétől - , 
hogy mégsem sorolható „legújabb prózánk remekei, hanem a két háború közötti 
romániai magyar irodalom legrangosabb irodalomtörténti kánonokat borogató 
regényei közé." (uo.) A kritikusi gondolatmenet (?!) első felével cseng össze az 
1945 utáni első jelentős irodalomtörténeti összegezés megállapítása, amelyben 
értékítélet gyanánt hangzik el a kijelentés: „Ebben a könyvben az első világháború 
körüli évek felidézése a Proust utáni modern európai próza hangjához igazodva 
( . . . ) a magyar prózaírás mai rangján sikerült Méliusznak."12 

Tárgyát és tematikáját meg szellemi rokonságát tekintve a Város a ködbenl a 
Monarchia felbomlását ábrázoló regénynek tartják, Musil, Krleza, Hasek, Capek, 
Kafka, Rebreanu művei mellé helyezik (E. Fehér Pál, IIia Mihály, Mircea 
Iorgulescu, Lökös István, Pomogáts Béla, Szávai Géza, Veress Dániel), a mű 
legfőbb üzenetét szem előtt tartva pedig Déry Tibor A befejezetlen mondat című 
regényével rokonítja Deák Tamás, mondván hogy mindkettő egy polgári 
értelmiségi osztályától való elszakadásának történetét tartalmazza (Utunk, 1969. 
november 28., 48. szám). A mű regénytipológiai szempontú megítélésében 
ugyancsak megoszlik a kritikusok véleménye. Egyesek a regényszerüséget és a 
fikciót, mások a dokumentumjelleget emelik ki, s eszerint minősítik - egyrészt én-
regénynek (Ficzay Dénes, Juhász Géza), Bildungsromannak (Veress Dániel), 
folyamregénynek (Adrian Marino), avantgardista regénynek (Pomogáts Béla), 
korképnek/korrajznak (Ilia Mihály, Kozma Dezső, Széles Klára, Szilágyi András), 
családregénynek, illetve nem a szokványos értelemben vett történelmi regénynek 
(Nicolae Balotă, Egyed Péter, Ilia Mihály, Szász János), másrészt pedig 
dokumentumregénynek, regényes krónikának (Ion Vlad), memoárregénynek 
(Adrian Marino, Ion Vlad, Szilágyi András), a tényirodalom körébe tartozó 
alkotásnak (Kozma Dezső). A mű más aspektusát kiemelve nevezi esszéregénynek 
a Város a ködbent Marosi Péter - vitára ingerelve ezzel Deák Tasmást. 

Egyed Péter a következőképpen összegezett a mű új kiadása elé írt 
tanulmányában: „A müfajelméleti értékelés végeredménye szerint a Város a 
ködben a líra eszközeit végső soron epikai célokra használó regény. Szervezettsége 
összetett történelmi, társadalmi és politikai, lélektani, reflexiós és esztétikai 
dimenziókat s azok határterületeit szándéka szerint is érintő regény. Komplex 
esztétikai válasz és vállalkozás a fentebb jelzett kérdések együttes normatív 
megoldására. A valósághoz való viszonyában helyenként szociografikus indítású, 
amennyiben azonosítható tényeket, folyamatokat és figurákat használ és elemez. 

Végeredményben - főként Ilia Mihály és Deák Tamás észrevételeit 
telhasználva - a Város a ködben az osztály- és nemzeti helyzet, a banálissá vált 

P i / -
Kantor Lajos - l.áng Gusztáv, Romániai magyar irodalom 1944-1970. Kriterion 

Könyvkiadó Buk.. 1973. 100-1. 
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tudat s az antropológiai ártatlanság szükségszerű elvesztésének regénye - egy 
temesvári családban."'3 

Befejezésül azt mondhatjuk, hogy az 1969-ben, majd harminc évvel a 
megírása után megjelent mű a megjelenés véletlenszerűsége okán két 
irodalomtörténeti keresztmetszet, illetve egynéhány próza- és regénytörténeti 
korszak meg áramlat vonatkozásában is elhelyezhető/elhelyezendő: 1. Az 1938-
40-ben Romániában születő magyar irodalmi produkció rendszerében, 2. Az 1968 
körüli évek szemléletében, eljárásaiban és eszközeiben megújult magyar 
regényirodalmában egyrészt, illetve másrészt 1. a maga egészében a harmincas 
évek magyar társadalmi s ezen belül a hagyományos modern polgári regény 
összefüggésében, különös tekintettel a Nyugat ún. harmadik nemzedéke prózájára, 
2. egyes részleteiben pedig érintkezik a jelzett időszak magyar szociográfiai 
irodalmával és 3. az 1968-as „tavasz" által is meghatározott, Romániában születő 
modernista-önismereti igényű magyar irodalmi megújulás egyik fontos eseménye. 

BORCSA JÁNOS 

AMINTIRE ŞI A U T O C U N O A Ş T E R E ÍN ROMANUL 
ORAŞUL PIERDUT ÎN CEAŢĂ DE JÓZSEF MÉLIUSZ 

(Rezumat) 

Studiul de faţă face parte dintr-o lucrare monografică consacrată operei literare a lui József 
Méliusz ( 1 9 0 9 - 1995), personalitate proeminentă a literaturii maghiare din România. Prin tematica şi 
prin valoarea artistică, romanul Oraşul pierdut in ceaţă, care a început să fie elaborat în anii 1937-38 -
când a avut loc întâlnirea scriitorului cu proza lui Marcel Proust - şi a fost finalizat în timpul celui de-al 
doilea război mondial, dar a trebuit să aştepte aproape trei decenii pentru a fi publicat, in anul 1969. 
ocupă un loc special în opera scriitoricească a lui Méliusz. 

Studiul este o încercare a autorului de a îmbina. în interpretarea romanului Oraşul pierdut in 
ceaţă, metoda istorico-diacronică cu cea descriptiv-sincronică. în primul subcapitol se reliefează 
circumstanţele debutului literar al lui Méliusz, respectiv peripeţiile ideologice şi spiritual-literare ale 
unui tânăr scriitor maghiar din România în cursul deceniului al patrulea, în urma cărcra şi-a însuşit 
valorile democratice şi umaniste europene ale epocii. în al doilea subcapitol, autorul face o analiză 
amănunţită a romanului, prin care realizează o descriere tipologică a sa. defineşte poziţia scriitorului 
faţă de subiectul narat, de asemenea reliefează planurile epice, punctele de vedere şi tipurile de 
perspectivă caracteristice romanului respectiv. Prin analizele de text sc evidenţiază cele trei modalităţi 
de reproducere ale enunţului, adică cele trei stiluri: direct, indirect şi indirect liber. Nu în ultimul rând. 
autorul abordează complexe le raporturi dintre personaje, aspectele de timp şi spaţiu, respectiv de 
compoziţ ie , precum şi varietatea atitudinilor autorului faţă de fiecare grup de personaje. In ultimele 
două subcapitole, autorul - bazându-se pe documentele originale aflate în „arhiva" scriitorului, dar şi 
pe un material bibliografic bogat - prezintă şirul încercărilor de publicare a romanjlui. respectiv 
aprecierile critice de la apariţia opusului şi până în prezent. Totodată precizează locu! şi importanţa 
romanului respectiv în contextul literaturii maghiare moderne 

13 F.gyed Péter, Vesztés és túlélés Méliusz József művében. Ebben: Méliusz József: Vá 
ködben. Kriterion Könyvkiadó. Buk.. 1981. 25. 
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A M Ű F O R D Í T Ó I I N T E R P R E T Á C I Ó 

1. Elméleti felvezetés. A kérdések körvonalazódása 

„A műfordítás alkotás, mégpedig a tudat teljes 
fegyverzetének segítségével történő alkotás 
paradigmája is. Az elmélet csak annyiban segít, 
hogy a műfordítóban tudatosítja a korlátokat és 
a lehetőségeket, valamint arra kényszeríti, hogy 
a kidolgozás elveit kritikailag ellenőrizze. A 
műfordítást nem lehet kikényszeríteni az 
interpretáció eszköztárával sem." 

Wuthenow 

Minden fordítás, a legegyszerűbb, hétköznapi szövegektől a legárnyaltabb 
műfordításokig végső soron a kommunikáció h i á n y á b ó l fakad, pontosabban a 
kommunikációhiány által generált megértés- és dialógusvágyból. Minél erősebb ez 
a vágy, annál intenzívebben fordítunk, vagyis pontos szakismeret és alkotói 
fantázia révén egy forrásnyelvi szöveget célnyelvivé alakítunk át. 

Ez a folyamat mindmáig tisztázatlan, valószínűleg sohasem lehet majd teljes 
egészében tisztázni, hiszen rendkívül bonyolult, számos m é r h e t e t l e n vagy csak 
nehezen mérhető tényező határozza meg. (Például a fordítás helye, szerepe az adott 
kultúrában, társadalmi, történeti meghatározottsága, nyelvi kérédések. fordítói 
kompetencia és személyiség.) Maga a fordítás szó sem egyértelmű terminus, 
egyaránt jelölheti egy hivatalos irat vagy egy vers fordítását.1 

A szakfordítást tehát, mely pontos, de nem művészi, nem árt elkülöníteni a 
műfordítástói mely művészi és pontos, illetve az utánköltéstől, mely művészi, de 
pontatlan (pontos vagy pontatlan az eredeti szöveghez viszonyítva)." 

Természetesen e három kategória között nincsenek szigorú határvonalak, a 
szakfordításba belejátszhat a műfordítás, ez meg átcsaphat utánköltésbe, hiszen 
minden fordítás végső soron mégiscsak játék a szavakkal, a gondolatokkal, s 
játékként csak dinamikus mozgásban létezhet, mozdulatlanságban soha. 

A műfordítást a szakfordítástól művészi-esztétikai aspektusa, képalkotó 
jellege különbözteti meg. Itt ugyanis nem annyira a nyelvi, mint a bonyolult, 
művészi, képalkotó mozzanat dominál, vagyis a fordítónak az a képessége, hogy a 
mű „művésziségét" egy másik nyelven híven vissza tudja adni. 

Minden fordítás tükrözést jelent, de ez a tükrözés még a szigorúan 
szakfordítás kategóriába sorolható szövegek esetén sem teljesen passzív tükrözés, 

' A. Lilova. Fordítás és fordítástudomány. Helikon. 1986. 1-2. 202-13 . 
: Kari Dedecius. Tapasztalatok a szláv Ura fordítása közben Helikon. 1986. 1 2 . 157-66 
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hanem (különösen a műfordítás és utánköltés esetén) kifejezetten aktív tükrözés, 
melyet a megértés, alkotás és interpretáció hoz létre. 

Ezzel elérkeztem dolgozatom tulajdonképpeni témájához, a fordításban 
megnyilvánuló interpretáció problémájához, és felvetődnek a kérdések: mi is a 
„fordítói interpretáció", hogy viszonyul a fordítói hűséghez, mennyiben köthető a 
megértés, félreértés problematikájához, és mindenekfelett magában a szövegben 
tettenérhetö-e, kimutatható-e, s ha igen, hol és hogyan. 

Ha egy nép irodalma ablak, melyből megláthatja az idegent, s melyen 
keresztül az idegen is bepillanthat az illető nép életébe, akkor a fordítás az, amely 
ezt a mindkét oldali átjárhatóságot lehetővé teszi. A műfordítás lényege általánosan 
és absztraktizálva tehát a meglátás és megmutatás, melyek magukban hordják a 
megértés és önmegértés lehetőségét. „Dallama már a fülemben motoz, szavait 
keresem még." - mondja Vergilius Eclogájában Lycidas, ez az egy sor híven 
illusztrálja, egyetlen pillanatba sűríti a műfordítás folyamatát. „Szavak keresése", 
megfelelő választások és döntések hozatala tehát a fordítás, melyet az a vágy 
irányít, hogy a forrásnyelvi szöveg a lehető legpontosabban, leghívebben szólaljon 
meg a célnyelven. Felmerül tehát a fordítás alapvető problémája, a „pontos, hű 
tolmácsolás" kérdése. Ez a műfordítás legégetőbb kérdése, melyet „művészi és 
pontos" fordításként határoztunk meg. Milyen hűségről van itt szó? A „szó szerinti 
hűséget" kizárja a művészi tolmácsolás igénye, de még mindig beszélhetünk 
„szöveghüségről", „prozódiai hűségről", „hangulati hűségről", „képi hűségről", 
ezek ideális fúziója azonban sosem valósul meg, hiszen akkor már nem 
beszélhetünk fordításról. így szemlélve a dolgokat, a fordítás nem más, mint a 
kompromisszumok végtelen sora. Az, hogy a fordító munkája közben milyen 
kompromisszumokat köt (például a fordítás egy-egy lépésénél a szöveghűséget 
vagy a hangulati hűséget részesíti előnyben), nem véletlenszerű és nem feltétlenül 
objektíve a szöveg által meghatározott, de mindenképpen egyéni interpretáció. 

A fordítói interpretáció nem tudatos jelenség, ebben különbözik a 
műértelmezéstől, ahol a műhöz való viszonyt az első olvasás pillanatától tudatosan 
az interpretáció igénye irányítja. 

A műfordítás interpretativ jellege árnyaltabb, a fordítás során hozott 
döntésekből, választásokból realizálódik, a fordító így akarva-akaratlan interpretál. 
Igy a lefordított mű értelmezése egy egyéni interpretáció interpretációjává válik. 

A fordítás kritériuma nem a jelentés átvitele a forrásnyelvből a célnyelvre, 
hanem a jelentés fölött álló értelemé. A fordításnak összhangban kell lennie az 
eredeti alkotással, valahogy úgy, hogy ha az eredeti szöveg alkotója a célnyelven 
írt volna, azt írta volna, mint a fordító. „A fordítónak a megértendő értelmet át kell 
vinnie abba az összefüggésbe, amelyben a beszélőpartner él. Ez nem azt jelenti, 
hogy meghamisítja az értelmet, amire a másik gondolt. Ellenkezőleg, az értelmet 
meg kell őrizni, azonban mivel egy másik nyelvi világban kell megérteni, ebben 
más módon kell érvényesülnie."3 

' ! lans Georg Gadamer. Igazság és módszer Gondolat, 1984. 198, 270. 
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Ez a „más módon való érvényesítés" válik meghatározóvá a költői nyelv 
esetén. A metaforák például bizonyos kontextusra utalnak, hiszen a forrásnyelv 
metaforikus kifejezései nem feltétlenül metaforikus kifejezések a célnyelvben. íg> 
más metaforák használata válik szükségessé és változik az adott kontextus. A 
költői nyelv fordítása kétélű fegyver, részint megoldhatatlan feladat elé állítja a 
fordítót, részint problémamegoldó. Ha a célnyelvben a forrásnyelv egyik-másik 
fogalma nem ismeretes, a fordító metaforával pótolhatja a hiányt, érzékeltetve 
ezáltal az „ismeretlen kifejezés" értelmét. 

Fordítás-értelmezés-megértés kapcsolatát „abszolút viszonyítási alap" 
szabályozza, melyben Walter Benjamin szerint: „szó, kép és hang egy", hiszen 
„bizonyos fokig minden nagy könyv magában hordja a sorok között virtuális 
fordítását".4 

Benjamin hasonlata szerint ez a tiszta nyelv egy váza, melynek széttöredezett 
darabjai az egyes nyelvek. A fordító feladata a perem mentén egybeilleszteni a 
darabokat, így rekonstruálni az eredeti „tiszta nyelvet". Ez a hasonlat utópia ugyan, 
mégis megvalósul a műfordításban, a művészet világában, mely maga is 
utópisztikus, amennyiben nem evilági. A műfordításban ugyanis a nyelvben 
kifejezett nem nyelvi átmentéséről van szó egyik közegből a másikba. Ez a nem 
nyelvi nem azonos a mű mögötti világnézettel, esetleg szociális tartalommal, 
alkotói intencióval vagy lelkiállapottal, ez a nyelvek fölötti „tiszta nyelv". A „tiszta 
nyelv" tehát az abszolutizált értelem. (A szó szemantikai túlterheltsége miatt a 
„tiszta nyelv" kifejezést itt találóbbnak érzem, ezt a fogalmi egység [forrásnyelv -
célnyelv - tiszta nyelv] is indokolja.) 

Kosztolányi híressé vált aforizmája szerint „A fordítás ferdítés", Gadamernél 
pedig túl magyarázás: „A fordítás, mint minden értelmezés, túlmagyarázás." Bár 
egyik szerző sem kifejezetten negatív értelemben használja a „ferdítés", illetve a 
„túlmagyarázás" kifejezéseket, ezek mégis beilleszkednek abba az 
irodalomelméleti hagyományba, mely a fordítást félreértésként könyveli el, annak a 
felismerésnek az alapján, hogy tökéletes fordítás, a részek tökéletes fedése nem 
lehetséges. Megjegyzem, nem is szükséges, nemcsak azért, mert csak így 
valósulhat meg az interpretáció, hanem a feltételezett „tiszta nyelv" szempontjából 
sem, mely a részek illeszkedéséből jön létre és nem a részek egymásra 
helyezéséből. A félreértés kifejezést tehát nem szabad azonosítani a meg nem 
értéssel. Hárs György Péter metaforikusán értelmezve, negatívból pozitívba fordítja 
a félreértés fogalmát. Szerinte a „félre" előtag metaforikusán értendő, akár a 
drámairodalom „félre" színpadi utasítása. így a „félre" a történetből való 
kibeszélést, a mű szövegszintjéhez képest egy másik szintet jelöl, azt. ahol a mű 
hatni kezd, ahol a befogadás végbemegy.5 

„Csak az olyan fordító képes valódi utánalkotásra, aki azt a dolgot 
szólaltatja meg, amelyet a szöveg mutat neki, tehát olyan nyelvet talál, amely 

4 Walter Benjamin. A műfordító feladata Angelus Novus. Magyar Helikon. 1980. 84. 
• Hárs György Péter. Fordítás és félreértés. Studia Poetica 1990 9 
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nemcsak az övé. hanem az eredetinek is megfelel. A fordító és interpretáló 
helyzet alapjában véve ugyanaz."'' 

A fordítás és eredeti viszonyának legenigmatikusabb összetevője maga a 
fordító személye. Nyitva marad az a kérdés, hogy miért azt fordít a fordító, amit 
fordít, miért úgy fordítja, ahogy fordítja. Még az sem szükséges, hogy már a kezdet 
kezdetén különösebben megragadja a fordítót egy-egy alkotás. A későbbiekben 
viszont elengedhetetlen bizonyos „fordítói empátia", a beleérzés képessége, hiszen ez 
teszi élővé, művészivé a fordítást. Ez nyilván nem jelentheti azt, hogy a fordító 
újraéli mindazt, amit a fordítandó szöveg alkotója élt végig a mü írása közben, hiszen 
nem az alkotói folyamat változtatás nélküli ismétléséről van szó. Inkább úgy kell 
érteni, hogy a szöveg mond valamit fordítójának, ez a valami variánsa/interpretációja 
annak, amit az eredeti szerző számára mondott, de pont úgy valós, a szöveg által 
meghatározott, visszaigazolható üzenet. Anélkül, hogy a fordítandó mü ne szólítaná 
meg fordítóját, (vagyis anélkül, hogy ne lenne egy külön neki szóló, az ő 
interpretációját igénylő és kiváltó üzenete), valóban értékes műfordítás nem 
születhet. Az alkotó és fordító optimális egymásratalálása szerencse kérdése, ebből 
az egymásratalálásból születnek a legsikerültebb műfordítások. 

A fordítás-fclreértés tévhite mellett létezik még egy tévhit, amely szerint a 
fordítás valamiképpen másodrangú az eredeti mü mellett, amennyiben annak a 
közvetlen hatására, variánsként, intrepretációként jön létre. Ez már csak azért sem 
igaz, mert a fordítás adott esetben akár túl is nőheti eredetijét, mihelyst önálló éltre 
kel. De nem igaz azért sem,, mert az eredeti sem az absztraktizált, abszolút Eszme 
tökéletes megfogalmazása, maga az eredeti is variánsa a Gondolatnak, amelyből 
létrejött. Ezért nem szabad hierarchikus sorrendbe helyezni az eredetit és a 
fordításokat. (Az egyetlen kritérium, amelynek alapján mégis fölállítható egy 
hierarchikus rend eredeti és fordítás, de főleg a fordítások között, az a nyelvi 
kritérium, hiszen ez többé-kevésbé objektíven mérhető.) 

Alkotó és fordító egymásratalálásából, a mű üzenetének meghallásából és a 
kimondás igényéből születik tehát a fordítás. Lássuk csak, hogyan vall a dolgozat 
anyagát képező Emily Dickinson-versek fordításáról az egyik fordító, Károlyi 
Amy: „Tizenöt éve foglalkozom Emily Dickinsonnal. Egy Amerikai költők 
antológiájában találtam rá pár versére 1962-ben. Ezek a versek nem hagytak 
nyugodni (. . .) Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal, állandóan tudatomban van 
ez a költészet. Na nem folyamatosan, de úgy mint egy kardiogram, az intenzív 
toglalkozás csúcsaival, s a mással foglalkozás évekig tartó szakadékaival. Végtére 
adósságommá és önváddá lett a terhe."7 

2. Játék a „tükrökkel". A válasz(ok) keresése 

A fordítás tehát interpretáció, s mint ilyen bizonyos korlátok közt nyilvánul 
meg. Felvetődik tehát a kérdés, hol és hogyan jön létre, főleg hol nyilvánul meg a 

I lans Georg Gadamcr t m. 271. 
Károlyi Amy. Emily Dickinson válogatott írásai. Magvető. 1978. 7. 
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jobbára öntudatlan fordítói interpretáció? Kimutatható-e, s ha igen, milyen 
szabályok szerint? „Kísérleteznünk" kell tehát a kiválasztott Emily Dickinson-
versekkel, össze kell hasonlítanunk az eredetit és fordítását. Közben azt sem 
téveszthetjük szem elöl, hogy a fordításban megnyilvánuló interpretáció csak saját 
olvasói interpretációnk tükrében vizsgálható. A keresett válasz tehát ott bujkál 
valahol a tükrök egymásravetülésében. az olvasói, műfordítói interpretáció és a 
szöveg erővonalainak találkozásánál. 

A műfordítás oldaláról nézve a verset nem szabad teljesen függetleníteni 
alkotójától, mert túlságosan megnő a félreinterpretálás veszélye. Különösen nag\ 
hiba volna ez olyan költők esetén, mint Emily Dickinson, aki egy öntörvényű, 
maga által alkotott világnak a költője, aki költői világához jól kidolgozott 
szimbólumrendszert társít. A versekből körvonalazódik ez a világ, és ha 
kiragadunk egy-egy verset, az részként magában hordozza az egésznek a 
jellemzőit. Mint csepp a tengert ... Csak olyan miniatűr méretekben, hogy az 
árnyalatok eltűnnek, s a fordító-interpretátornak nem áll rendelkezésére olyan erős 
mikroszkóp, amely lehetővé tenné, hogy a cseppből kiolvassa a tengert, egy 
versből a teljes dickinsoni világ dimenzióit. Ezért olyan fontos az alkotó és a 
szövegkörnyezet ismerete, még akkor is, ha a fordítói intrepretációt vizsgáljuk. 

Emily Dickinson 1830-ban született Amhertsben, New Engiandben. 
1600-ban bevándorolt angol puritánok egyenes leszármazottjaként. Abban a New 
Engiandben, ahol a salemi boszorkányper zajlott a 17. században, ahol kortársa. 
Nathaniel Hawthorne újra és újra felveti müveiben a bűn és bűnhődés puritanista 
prizmán át szemlélt problémáját. Ehhez a puritanizmushoz kapcsolódik a 
megszokott vallásosság fogalmától csillagmérföldnyire álló, jobb híján 
„misztikusnak" nevezhető dickinsoni vallásosság. Az ő absztrakt Isten fogalma a 
hódolattal és irtózattal szemlélt örökkévalóság, a legjelentéktelenebbet is mindig az 
öröklét távlatába helyezi. „Az élményre való képesség vagy képtelenség nem az 
élményre való alkalmon és az élmények számán múlik" - jegyzi meg Károly i Amy 
a dickinsoni versek kapcsán. így méltán nevezhetjük Emily Dickinsont az 
élményre való képesség királynőjének. Teljes élettere egy kisváros, egy ház. egy 
kert, élete vége felé csak egy szoba. És az álmok, gondolatok ... Ennyi áll a versek 
hátterében. Emily Dickinson a szó legelvontabb értelmében alkotó, semmi sem áll 
az alkotás és alkotója közé, hiszen egyetlen versét sem szánta az Olvasónak. Versei 
nem is jelenhettek meg, annyira eltértek a korabeli irodalmi ízléstől. Emily 
Dickinson modern példák hatása és segítsége nélkül, Európával pa ra l e l módon 
megteremtette a modern verselést, mely kötött versformához csak jelzésszerűen 
ragaszkodik. Vele egyidőben írt Walt Whitman is, az amerikai szabad vers 
„hivatalos megteremtője"; kettejük közt az az alapvető különbség, hogy míg 
Whitman sorai szabadon, sodró lendülettel áramlanak, addig Dickinsont egyfajta 
klinikai precizitás jellemzi, a szavak pontosan illeszkednek a vers öntörvényű 
ritmusába. A ritmus, a rímclés vagy rímtelenség, a grammatikai különeségek. 
bizarr asszociációk a költői mondanivalót szolgálják, mely gyakran körülírt. 
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elliptikus, enigmába merevedő. A dickinsoni versek természet, érzelem, halál, 
öröklét erővonalai mentén hatnak, a Van és a Nincs határán. 

2a. Természet és öröklét 
Mottó: Hogy rét legyen egy bükköny kell és méh. 

Egy bükköny és egy méh. 
S elrévedés. 
A révedés is elég, 
Ha méh kevés. 

A dickinsoni természet szimbolikus, az elemek valami távoli egészet 
képviselnek, melynek léte nem feltétlenül önálló, melyet az érzelem maga is 
létrehozhat. Az 520-as8 Korán keltem kezdetű vers nem tartozik a jellegzetes 
természetversek közé. Emily Dickinson természetleírásai sem egyszerű tájrajzok, 
hiszen a természeti elemek egy ki nem mondott, rejtőzködő mondanivaló jelképei. 
A szimbolikus jelleg dominál ebben a versben is, mely félelmetes erejű mitikus 
vízió. A tenger a dickinsoni szóhasználatban a szerelem és a halál, tehát az elemi 
erejű pusztítás, a megsemmisülés szimbóluma. A vers találkozás a végtelennel, 
Nietzsche nyomán úgy is fogalmazhatnánk, hogy annak a pillanatnak a 
megragadása, melyben a mélység visszanéz arra, aki sokáig néz bele. A vers 
hétköznapi hangvételű, kétszavas mondatokkal, nyugodt ütemben indul. 

„Korán keltem, hívtam kutyám, 
A tengerhez megyek." 

Ugyanez az elbeszélő hangnem folytatódik a következő két sorban: 

„Vízfenékről a sellők 
Kibújtak: nézzenek." 

Itt már érződik a feszültség, melyet a cseppet sem megszokott természetiírába 
illő sellők megjelenése és a szinte közönyös hangnem hoz létre. 

A második szakaszban marad a nyugodt ütemű elbeszélő hang, de maga a kép 
már víziószerű, nagy tengeri hajók nyújtják kóckezeiket affelé az ember felé, aki itt 
már elveszti emberi dimenzióit és „homokzátonyon rekedt egérnek" tűnik. 
Villámgyors vágás történik, az egyik pillanatban kitágul a kép, a másikban 
valószínűtlenül összezsugorodik, a dolgok megváltoznak. Ekkor jelenik meg a Tenger. 
Figyelmeztetés nélkül csap ki a medréből, hogy fokozatosan mindent elborítson. 

„Lelket nem láttam, míg az ár 
Cipőmön átcsapott, 
És kötényemen, övemen, 
Fűzőmön túlfutott." 

8 Emily Dickinson nem adott címet verseinek, jó részüket összegyűjtötte és 1-töl 1775-ig 
számozta őket. Ezen kívül ránk maradtak számozatlan versek, verstöredékek is, különösen a 
dickinsoni levelezésben. A különböző kiadások gyakran önkényesen adott címmel közlik őket. 
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Az eredetiben talán még érzékletesebb a fokozás, nem csak a felsorolás („és 
kötényemen, övemen, fűzőmön"), hanem a határozószó (past) ismételgetése miatt: 
„went past my simple shoe,/ And past my aprón and beit/ And past my bodice too." 

A következő szakaszban már ott a veszély, a halálközelség, de megszelídített 
formában, elveszti élét egy finom, gyöngéd képbe rajzolt hasonlatban: 

„Úgy tett, mint aki most bekap 
Akár egy harmatot 
Egy pitypangvirág ujjasán." 

A teljes megsemmisülés lehetősége tehát fájdalom nélkül, miniatűr 
tökéletességben és szépségben jelentkezik. A feszültségív itt nem ér csúcspontra, 
tovább emelkedik, „és végül megfutok" - de 

„Es ő, ő követ szorosan, 
Ezüst sarka tapos 
Bokámon és a lábbelim 
Gyöngyökkel futtatott." 

Itt már világos, hogy nem lehet szó természeti jelenségről, a víz tudatos 
lénnyé válik, aki „követ", sőt üldöz. Ijesztő volna ez az üldözés, ha nem oldaná 
álomszerűvé a szépség jelenléte („gyöngyökkel futtatott lábbeli", „ezüst sarkú 
víz"). A vers úgy ér véget, hogy a feszültség nem oldódik fel, tovább gyűrűzik 
kérdések formájában, melyeket akaratlanul is fel kell tennünk. A különös, 
megmagyarázhatatlan jelenség, melyet a sellők s a „kóckezüket nyújtó hajók" már 
jeleztek, a tenger váratlan kilépése a megszokott háttérdimenzióból s az álomszerű 
üldözés véget cr ugyan, de arra, ami történt, hiába is keresnénk magy arázatot. 

„Míg a városba nem jutunk. 
Itt kit sem ismer. És 
Felémköszönve szélesen 
Visszahátrál a víz." 

Csak arra kapunk „magyarázatot", hogy miért szűnik meg a jelenség, miért 
hátrál vissza a víz. A város, a „solid town" egy másik dimenzió, nem a tenger és 
part végtelen világa, nem a „sellőké", „kóckezü hajóké", „zátonyon akadt egéré" 
vagy a „pitypangvirágé", hanem az embereké - tehát idegen világ. Az angol 
szövegben explicit meg is jelenik az ember szó, („No man he seemed to know"), a 
fordításban csak implicit módon („kit sem ismer"). Ez a „kit sem ismer" a 
magyarázat: a tenger, a mélység csak arra tekint vissza, aki belenéz és sokáig néz 
bele. A „nem látót", aki sosem nézett bele, azt nem ismeri, annak a tenger csak 
díszlet, egyszerű természeti elem, azt nem akarja „magáévá tenni" s ezzel 
megsemmisíteni a víz. Erről szól a vers, erről a látomásos pillanatról, amelyben 
egy dimenzió, az Értő szeme előtt átvált egy másik fenyegető dimenzióba, de 
szépségében és erejében mégis vonzó marad. 
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A fordítás mindenben híven követi az eredetit, pontosan összeillenek, „fedik 
egymást a szavak", azonos a ritmus, a feszültségnövekedés. Itt tehát nehéz 
kimutatni a fordítói interpretációt. A dickinsoni versek esetén nem is igen lehet a 
felszíni struktúrában fordításkor változtatásokat tenni. A két változat közti 
különbség, egyben a fordítói interpretáció az idő síkján figyelhető meg. Az angol 
változat végig múlt időt használ (started, took, visited, came out, extended, went, 
made. moved, started, followed, felt, reached, seemed, withdrew), míg a magyar 
változatban a fordító váltogatja a múlt és a jelen időt, mégpedig első ránézésre 
indokolatlanul (keltem, hívtam, megyek, kibújtak, nézzenek stb.). így az idősíkok 
nem fedik egymást, a hangsúly is eltolódik: Dickinsonnál valami 
megmagyarázhatatlan történt a múltban, Károlyi Árnynál valami 
megmagyarázhatatlan történt a múltban és történik most is. A jelen és a múlt síkja 
szétválik, a jelen kerül előtérbe, nemcsak azért, mert jelenbelisége miatt 
emocionálisan erősebb hatással bír, hanem azért is, mert mindig kulcshelyzetben 
jelenik meg: „A tengerhez megyek — egér vagyok - most bekap, akár a harmatot -
megfutok - És ö, ő követ szorosan/ Ezüst sarka tapos - Míg a városba nem jutunk/ 
Itt kit sem ismer és/ Felémköszönve szélesen/ visszahátrál a \ íz." 

A jelen idő fűzi tehát össze a vers „narratív vázát", a többi háttér, utalás, 
díszlet, a mondanivaló ezekben a jelen idejű sorokban realizálódik. Az angol 
változatban is ugyanezek a kulcssorok, de azáltal, hogy az idősíkok elválnak 
egymástól, a magyar változatban megnő a feszültség. A látomásszerü történet 
egyszerre zajlik a múltban és a jelenben, ezáltal megsokszorozódik, a végtelenben 
sorssá merevül. A sors elől már nem lehet úgy megfutni, mint a víz elől. Már tudjuk, 
hogy újra meg újra megismétlődhet ez a körforgás, míg egyszer nem érem el a 
„várost". Nem érdemes azon töprengeni, külső vagy belső hatalom szimbóluma itt a 
tenger, hiszen Emily Dickinsonnál a kettő tulajdonképpen egybeesik: 

„The Outer from the Inner 
Derives its Magnitude." 
(A Külső a Belsőből nyeri Fenségét) 

3. Tudat és Végtelen 

Mottó: „Mért lennél szoba, hogy szellem kísértsen 
Minek lennél a ház? 
Felülmúlják agyfo lyosók 
A matériát." 

Verseiben Emily Dickinson az eretnek misztikusok módján igyekszik Istent 
emberközelbe hozni, de nem megszemélyesítés által, hanem úgy, hogy áttöri a 
határvonalat, mely az itt-et az ott-tól elválasztja, s az istenit az emberi lélekbe 
helyezi. „Ünnepélyes elgondoni, hogy a Határtalan csak árnyéka az agynak, mely 
veti" - írja egyik levelében, 1881-ben. Ennek a gondolatnak versbe vetítése a 
632-es számot viselő vers. A vers három tételben fejti ki a levélrészletben idézett 
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gondolatot, az első kettő ugyanazt a relációt ábrázolja két különböző 
megvilágításban, a harmadik a végkövetkeztetést vonja le. Az Agy és a Világ 
kapcsolatának szálait követi a vers. Az Agy itt a tudat metaforája, ennek szerepe a 
dickinsoni lírában felmérni az „én" és a „nem én" kapcsolatát, kisebb vagy 
nagyobb köröket rajzolván meg, melyeknek mindig az „én" a központja. A fordítás 
és eredetije között végig megtaláhatók az eltérések, melyek a fordítói interpretációt 
jelzik, amely nagyon visszafogott, csak árnyalatokban változtatja meg az eredetit 

„Az agyunk tágabb, mint az ég 
Helyezz csak térbe tért, 
Ez elnyeli a másikat, 
S még te is beleférsz." 

Az első sorban egy egészen apró eltérés van. mely fordítástechnikailag is 
magyarázható: „The brain is vvider than the sky", (tehát az „agy" általánosítva a 
„tudatosság"). Ehhez képest a fordítás indítása személyesebbnek tűnik: „Az agyunk 
tágabb, mint az ég". A második sor már világos interpretáció, hisz Dickinsonnál 
szó sincs „térbe helyezett térről", ő az agyat (tudat) és az eget helyezi egymás 
mellé. Emily Dickinson nem értelmezi mondanivalóját, ki-ki mérje fel és 
értelmezze magának, miért kerül egymás mellé az agy és az ég, mi bennük a közös 
vonás, mely lehetővé teszi az összehasonlítást. Károlyi Amy ellenben kiemeli, 
hogy a közös a térszerüség. Nála az emberi tudat térszerü, minden más tér csak a 
tudat projekciója. így a tudat tere a Határtalan Teret is magába foglalja, sőt 
nemcsak azt, hanem saját magát (az embert) is: „Még te is beleférsz." 

„Az mélyebb, mint Óceán, 
Azúrhoz mért azúr. 
Az agyad spongya vagy vödör, 
A másik belefúl." 

Míg az első szakaszban „agyunk" szerepelt, itt szó szerint, tehát 
absztraktizálva „az agy"-nak fordítja. Ellenben a pólus másik tagját kiemeli: .. The 
brain is deeper than the sea" - áll az angol változatban, kisbetűsen és névelösen 
„a tenger", mint ahogy fennebb „az ég" volt. Nemcsak a névelő marad el, a szó is 
megváltozik, nem tengerrel, annál nagyobbal méretik össze az emberi tudat, azzal 
az Óceánnal, mely akár az ég, a végtelen szimbóluma. Itt a szín az 
összehasonlítást lehetővé tevő azonosság: „Azúrhoz mért azúr". Az angol 
változatban egyszerűen kék (blue) szerepel, az idegen azúr szó ünnepélyesebb, 
távolibban csengő. Nyilván ritmikai tényezők is közrejátszottak a választásban, 
az „Azúrhoz mért azúr" sor ritmikailag tökéletes visszaadása az eredetiben lévő 
hangsúlyos jambikus trimeternek. 

Az utolsó két sor hasonlatát Károlyi Amy tömörítve, metaforaként adja 
vissza: „The one the other will absorbe/ As sponges, buckets do", illetve „Az agyad 
spongya vagy vödör,/ A másik belefúl". 
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Az angol változatban a kép logikája töretlen, az agy szivacsként felszívja, 
(absorbe) a vizet. A fordításban már megtörik a logika, a szivacsként, vödörként 
megjelenített tudatba belefúl a víz. Ez abszurdum, de éppen lehetetlen jellegénél 
fogva rendkívül expresszív, sokkal inkább előtérbe helyezi, megerősíti a tudatot, 
amelybe az első sorban kiemelt jelentőségűként megjelenített Óceán belefulladhat. 
Az utolsó szakasz összegez: 

„Az agy és Isten súlya egy 
Laton latolható, 
S ha eltérnek, csak annyira, 
Mint hangzás és a szó." 

A pólusok közti viszony kiegyensúlyozódik, amennyiben a tudat és Isten súlya 
egyenlő. Súlya, de vajon lényege is? Ez a kérdés a vers súlypontja, itt koncentrálódik a 
vers teljes feszültsége. A fordító itt megbontja az eredetiben előző szakaszokkal analóg 
szerkezetet, ezzel is érzékeltetve a feszültséget: „Laton latolható" - „Lift them pound 
for pound". A lényeges eltérés az utolsó sorban van. Tudjuk, tudat és Isten közti eltérés 
azonos a „hangzás és a szó" illetve „syllable from sound" (szótag és hang) közti 
különbséggel. De miben tér el „hangzás és szó", illetve „szótag és hang"? 

Az előző szakaszok struktúrája alapján az első szó (hangzás, illetve szótag) 
felel meg a tudatnak, a második (szó, hang) Istennek. Dickinsonnál szótag - tudat 
és hang - Isten kerül egymás mellé, a kettő közül, ha hajszálnyira is, a tudat 
(szótag/syllable) felé hajlik a mérleg nyelve. A fordításban a tudat hangzás, Isten 
pedig szó. Itt Isten felé tolódik a hangsúly, a hangzás része ugyan a szónak, de a 
szó valahol mégis több. Károlyi Amynál tehát Isten, Emily Dickonsonnál a tudat 
kerül észrevétlenül előtérbe, mikor a kettő közti lényegi hasonlóságot vizsgáljuk. 

A két vers közti eltérések alig érzékelhetők, ám érezhető, hogy Emily 
Dickinson kristálytiszta, kicsit merev szerkesztésű, absztrakt gondolatmenetet 
követő sorait a fordító érzékletesebben, szabadabb szerkezetben, árnyalva, 
konkrétabban ültette át magyar nyelvre. Az angol változatban mindhárom 
szakasznak azonos a szerkezete, innen adódik az egyensúly és harmónia érzése, 
mely első olvasáskor átjárja az olvasót. A magyar változatnak is megvan a maga 
belső egyensúlya, de ez nem a visszatérő szerkesztésmódból adódik. Az első két 
szakasz két elvont fogalom, Tudat („agy") és Végtelen („ég, tenger") egymás mellé 
helyezése és összeméretése. Az angol változatban minden kiemelés nélkül, 
„semlegesen" kerülnek egymás mellé, a magyar változatban rafináltabban jön létre 
az egyensúly. Az első szakaszban a másik, a névelő nélküli, nagybetűs Óceánnal. 

Mint láttuk, a fordítói interpretációt csak apró eltérésekben, finom 
rezdülésekben lehet fölfedezni, nem minden esetben ilyen nehéz. Vannak 
„könnyebben fordítható", nagyobb interpretációs lehetőségeket kínáló versek is, 
olyan műfordítók is, akik Károlyi Amynál szabadabban kezelik a „fordítói 
szabadság" fogalmát. (Lásd Kosztolányi fordításainak többségét.) Emily Dickinsont 
már csak azért is nehéz fordítani, mert képeinek puritán egyszerűsége magyarul túl 
naivnak, mesterkéltnek hat. Megnehezíti a fordító dolgát a versritmus is. A 
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dickinsoni versek általában a puritán himnuszok verselését, a short metert, illetve a 
common metert" követik. Ez a forma magyarul sokszor gyermekversként hat. így 
aztán egy csöpp elcsúszás banálissá tenné a verset, már csak azért is, mert ezekben a 
versekben gyakori az egyszerű, hétköznapi dolgok jelenléte. Csakhogy ezek távol 
állnak a banalitástól, hiszen Emily Dickinson mindig az öröklét távlataba helyezi 
őket. így egy ajtócsukás mennydörgést kelt, a távozó léptek az űrbe konganak, egy 
félig nyitott ajtó két világot választ el egymástól. Fülep Lajos így jellemzi Emily 
Dickinson költészetét egy fordítónak adott tanácsban. „Általános direktíva: nagyon 
könnyű belecsúszni vele a dalba és a húsvéti rózsavízbe, holott ez a Lady: operációs 
szobában éter, kámfor, benzinszag, kés, olló, tű, catgut villanása és csörrenése a/ 
asztal üveglapján, kurta vezényszavak a fehér capuccio mögül - s mégis poézis - that 
is the point." Vagy ahogy maga a fordító vall munkájáról: „Emily Dickinsont 
fordítva a fordító nem pasztellkrétával rajzolgat, hanem beretvával kontúroz, s így 
óhatatlan,hogy olykor ne vágjon az ujjába." 

Emily Dickinson életmüve a gyermekien egyszerűtől a megfejthetetlen rejtély ig 
komplikálódik. Amint egyik angol méltatója s magyarázója megjegyzi, azoknál a 
verseknél, melyek helyenként erősen enigmatikusak, nincs garancia arra (bármily 
alapos is legyen a dokumentálódás, bármily értő a hozzáállás), hogy az értelmezés 
teljesen téves ne legyen. Ezt a garanciát természetesen a fordító sem tudja vállalni. 

4. Összegzés 

E dolgozatban nem annyira a fordítás technikai módszertani kérdéseit 
kívántam feszegetni, mint inkább a fordítás során spontán módon megny ilvánuló 
interpretációt. Szögezzük le: , jó" , vagy „rossz" fordítás nincs, legalábbis nem 
minősíthetünk így egyetlen fordítást sem, amíg nem vagyunk képesek tökéletesen 
dekodifikálni a forrás-, illetve egyetlen célnyelvi szöveget. (Különösen a nyelvi 
jelleg a döntő.) Az abszolút dekodifikálás viszont lehetetlen, már csak a nyelvi, 
kulturális távolság miatt is, hiszen egyforma szinten nem használhatunk két 
nyelvet, s ha ad absurdum ez a kettősnyelvüség mégis fennállna, nem mozoghatunk 
egyformán két, egymástól eltérő kulturális közegben. így aztán adekvát vagy nem 
adekvát fordításról beszélhetünk, de ezt a minősítést is csak szubjektivitásunk 
elfogadásával, nyelvi tényezők vizsgálata alapján engedhetjük meg. A benjamini 
felfogás alapján sem érdemes a fordítás jó vagy rossz voltát, vagy akár 
adekvátságát vagy inadekvátságát kutatni, hiszen a fordítást, mint töredéket a 
„tiszta nyelvhez" kéne hasonlítani, ami természetesen képtelenség. 

Kimutatható viszont a fordítói interpretáció, bár némileg spekulatív jellege 
van, mert nem objektív tükörben - láttuk, ez miért hiúsul meg - , hanem szubjektív 

9 A z angol és amerikai protestáns himnuszok uraikodó strófa formája, azonos a ballad stanza 
egyik típusával, a ballad mcterrel A z alapforma egy hangsúlyos jambikus tetrameter és egy 
hangsúlyos jambikus trimeter sorpár ismétlése. A common meter verslábai kötöttek, a/. 1 -2 . 3 - 4 sor 
rímel egymással , ilyen az 520-as vers. 

10 Károlyi A m y i nt 32. 
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megközelítés (az elemző egyéni olvasata) útján történik. E kimutatásra nincs 
általánosan hasznosítható metódus, mindig maga a szöveg irányítja az interpretáiót, 
ez hozza létre azt a módszert, amellyel a fordítói interpretációt az illető szövegben 
ki tudjuk mutatni. A fenti elemzésekből alapelvként kiszűrhető annyi, hogy a 
fordítói interpretáció mindig a meg nem felelések, az eltérések között található.A 
meg nem felelés persze nem lehet kizáró jellegű, nem is ez a meghatározó. Meg 
nem felelés létrejöhet annak következtében is, hogy a nyelvek szerkezete eltérő. Az 
ilyen, „indokoit meg nem felelés" a leggyakoribb. A fordítói interpretációt az 
„indokolatlan meg nem felelések" közül kell felszínre hozni, vagyis azokból az 
eltérésekből, melyeket semmi sem motivál. A fordító nyugodtan használhatott 
volna az eredetinek megfelelő formulákat, „adekvátabban" fordíthatott volna, de 
nem tette. Ilyen például a jelen idő használata az 520-as versben. Itt semmi sem 
indokolja a múlt idő felváltását a jelennel, ha hü akart volna maradni az eredeti 
szöveghez. Károlyi Amy múlt időt használt volna. Csakhogy nem az eredeti 
szöveghez, az eredeti mondanivalóhoz próbált hü maradni, s ez számára csak az 
idősíkok váltogatásával volt kifejezhető. 

A fordítói interpretáció után kutatva ott érdemes tehát elindulnunk, ahol sem 
grammatikai, sem szemantikai, sem ritmikai szempontból nem tudjuk kellőképpen 
indokolni a fordító eredetitől eltérő választását. Ennél bonyolultabb, egyéni 
interpretációnktól inkább függő kiindulópont a fordítói interpretáció 
megragadására, a költői képek más költői képpel való visszaadása (például a 
632-es versben hasonlat visszaadása metaforával), illetve az elvont gondolatok 
fordítói értelmezése (ugyanott ég és agy a fordító szerint térszerüségében függ 
össze). Walter Benjamin hasonlatánál maradva, ha egy vers különböző fordításai 
úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a széttört váza cserepei, melyek egymás mellé 
helyezve újra létrehozzák az eredeti formát, mondhatjuk, hogy a fordítói 
interpretáció az a ragasztóanyag, mely egymáshoz illeszti őket. 

Bármely interpretációval lehet vitatkozni, elfogadható vagy elvethető, hiszen 
olyan, mint egy vitaindító, „bemutatja" az intrepretáció tárgyát egy új nyelvnek, 
egyúttal a maga módján értelmezi is, s így bevonja az értelmezésbe az olvasót is. 
Ezzel beinduhat az egymással összefüggő, vagy éppen egymásnak ellentmondó 
interpretációk sora, létrejöhet az az optimális közeg, melyben a megszületett 
irodalmi mű élni is tud ... A fordítói interpretáció tehát döntő módon 
befolyásolhatja az olvasói interpretációt, magát az olvasás élményét. így író és 
olvasó ugyanazon az úton, a „meglepetések útján" haladhat. 
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INTERPRETÁRI ALE ACCEPŢIEI DE T R A D U C E R E LITERARÁ 

(Rezumat) 

Autorul. în studiul său. doreşte să analizeze nu atât problemele tehnice ale traducerii, cât. mai 

ales. interpretările apărute spontan în procesul traducerii. Nu suntem îndreptăţiţi să calificăm nici o 

traducere dacă nu suntem în măsură să decodificăm total din punct de vedere al limbii textul din care 

se face traducerea. Pe de altă parte, o decodificare totală este imposibilă în condiţiile distanţei 

culturale mari. căci nu putem folosi cu aceeaşi competenţă lingvistică două limbi şi. chiar dacă acest 

bilingvism ar funcţiona, n-am putea să ne mişcăm cu aceeaşi uşurinţă în două medii culturale diferite 
Pot fi, totuşi, găsite exemple de interpretări ftcute de traducători care au la bază lecturi 

subiective. Dar textul este acela care. până la urmă, ilustrează interpretarea traducerii. 
Károlyi A m y a tradus poeziile lui Fmily Dickinson (Emily Dickinson. Válogatott írásai 

Károlyi A m y fordításai és tanulmányai. Magvető. Bp.. 1978), născută în 1830. la Amherts. New 
England. Comparând textul maghiar cu originalul, autoarea articolului conchide că traducerea abundă 
în abateri şi neconcordanţc. 
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T Ö R T É N E L E M ÉS N É P I S Z E M L É L E T M Ó D 
A S Z E G E D I T Á J N Y E L V S Z Ó K É S Z L E T É B E N 

A történeti, néprajzi és nyelvészeti kutatások már több évtizeddel ezelőtt 
fényt derítettek arra, hogy szegedi kirajzású helységek a magyar nyelvterület 
különböző részein keletkeztek. Különösen a vajdasági Temesközben jött létre 
viszonylag sok szegedi gyökerű település. A szeged vidéki és a törzsökös szegedi 
(főképpen alsóvárosi) népesség más területekre való költözése - a török 
hódoltságtól a múlt század végéig - több hullámban történt. Ezeken a szegedi 
eredetű településeken - határon innen és határon túl - a szegedi lakosság nyelvi -
nyelvjárási sajátságai, valamint szellemi és tárgyi néprajzi jellegzetességei -
nyilvánvalóan különböző mértékben - napjainkig megőrződtek. 

A szakirodalomban - elsősorban Bálint Sándor kutatásaiban - mar régebben 
felmerült annak gyanúja, hogy az abaúji és a szenei ö-ző nyelvjárássziget is 
valószínűleg a szegedi és a délvidéki lakosság elvándorlásával keletkezett (vö. A 
szögedi nemzet III. Szeged, 1980. 407-8). A Szene környéki ö-ző nyelvjárás 
eredetét kutatva jutottam arra a gondolatra, hogy a szegedi népnyelv (alaki, 
jelentésbeli és valódi) tájszavaiból és néhány, markáns alaktani sajátosságából egy 
olyan célirányos kérdőívet állítok össze, amelynek kikérdezése a Szene vidéki 
nyelvjárásterületen - a kitűzött vizsgálódási cél szempontjából - remélhetőleg jól 
használható adatokat hoz felszínre. A kérdőív címszavainak kiválogatásához Bálint 
Sándor kétkötetes Szegedi Szótár-át (Akadémiai Kiadó. Bp„ 1957.; a továbbiakban 
SzegSz.) használtam föl, amelyről joggal állapította meg Imre Samu, hogy jóval 
több egy regionális szótárnál, véleménye szerint ez a szótár „szinte szegedi 
enciklopédia, hisz a nyelvi, néprajzi anyag mellett gazdagon tartalmaz 
településtörténeti, hely- és személytörténeti, várostörténeti, művelődéstörténeti 
adatokat is" (A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp., 1971. 33). 

A Szegedi Szótár újbóli áttekintésekor ismét meggyőződhettem arról, hogy 
ez a kiadvány milyen hatalmas szellemi értéket tud fölmutatni mindazoknak, akik 
Szeged történetéről, régi hagyományairól és/vagy nyelvjárásairól szeretnének 
ismereteket szerezni. Ez a szótár nemcsak rendkívül gazdag szókészleti anyaga 
(tájszavai, szólásai, közmondásai stb.) miatt becses értékű, hanem az egyes 
címszóknak több tudományszak igényeit is figyelembe vevő alapossága miatt is. 
Némelyik címszava (pl. bocskor, eke, galamb, kocsi, kútásás, kutya, lószerszám, 
paprika, papucs, szélmalom, talicska) szinte önálló, remekbe szabott miniatűr 
tanulmány. A szótár anyaga beszédesen vall Szeged és környéke népének 
gondolkodásmódjáról, életszemléletéről, érzelmi világáról, humoráról, tréfálkozó 
hajlamáról, életrevalóságáról, szorgalmáról is. 
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A Szegedi Szótár áttekintése során újból azt tapasztaltam, amit más céllal 
készített szótárak (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára című kiadvány) 
forgatása közben is éreztem, hogy ebben a műfajban is érdekfeszítő kiadványokra 
találhat az ember. A Szegedi Szótárt lapozgatva, jellegzetes (archaikus) tájszavait 
böngészve nemegyszer azon kaptam magam, hogy - eltérve eredeti célomtól -
belefeledkeztem olyan szócikkek olvasásába is, melyeknek a tervezett kérdőívhez 
való kiválasztása egyáltalán nem látszott célszerűnek, de a tartalmuk, a címszóhoz 
fűzött néprajzi vagy más jellegű magyarázat érdekessége miatt nem tudtam őket 
olvasatlanul hagyni. Ez az írásom a Szegedi Szótár újraolvasásán és 
újrafölfedezésén alapul, a különböző szempontok szerint értékeit és bemutatott 
nyelvi-nyelvjárási adatoknak - kivétel nélkül - ez a szótár volt a forrása. 

A szókészlet a nyelv azon részlege, mely leginkább ki van téve a mozgásnak, 
a változásnak, s bár - a társadalom életében bekövetkezett változásokat követve -
a szókincs bizonyos elemei idővel kipusztulnak, tendenciaszerűen mégis 
folytonos gyarapodás jellemzi. A különféle szókészleti elemek (önálló szók, 
állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások) pusztulása olyan területeken 
következik be, amelyek valamilyen ok(ok)ból a nyelvet-nyelvjárást beszélő 
közösség életében - a korábbiaktól eltétően - erősen visszaszorulnak, elvesztik 
egykori jelentőségüket. 

Minden szó önálló egyed, amelynek saját története (hosszabb-rövidebb léte) 
van, amelynek hangalakja és jelentése is idővel megváltozhat. Egy-egy szó ismert 
és használatos lehet akár az egész (magyar) nyelvterületen, de arra is van példa, 
hogy csupán egy-egy tájegységen (pl. az Őrségben, a Sárközben) fordul elő, vagy 
pedig kizárólag egy-egy község lakóinak körében járatos, sőt ott is csak az idősebb 
nemzedék ajkán hallható, vagy pusztán egy-két korosabb ember beszédében 
bukkan föl. Akárhogy is alakul egy-egy szó sorsa, a létrejötte, a hangalakja, a 
jelentése, az esetleg hozzá kapcsolódó hangulati velejáró mindenképpen tükrözi azt 
a kort, amelyben keletkezett, s fényt vet valamiképpen arra a kisebb-nagyobb 
közösségre, amely megteremtette, befogadta (átvette más népcsoport nyelvéből), és 
használta egy ideig, sőt még napjainkban is használja. A szavak, szókapcsolatok 
sokat elárul(hat)nak egy-egy nép vagy kisebb közösség múltjáról. A szókészlet 
beszédesen vall a nemzetek történetéről, az egyes népek régen feledésbe merült 
életmódjáról, anyagi és szellemi kultúrájáról. Ez természetesen a szegedi tájnyelv 
szókincsére is jellemző. Ezért fogtam vallatóra a Szegedi Szótár anyagát, mégpedig 
olyan szempontból, hogy miként tükröződik a város múltja a szegedi népnyelv 
szókészletében, hiszen egészen természetes, hogy a jelentősebb történelmi 
események, társadalmi változások, sorsfordulók és természeti csapások is nyomot 
hagy(hat)nak a kisebb-nagyobb lélekszámú népcsoportok szókincsében. Érthető, 
hogy például a másfél évszázados török hódoltság (a khász-városnak számító) 
Szeged életében és nyelvében sem múlt el nyomtalanul. A mai Hóbiárt basa utca a 
szegedi mondahős Hóbiárt basa (alakváltozatai: Húbiárt basa és a népetimológiai 
Hóbajárt basa) nevét őrzi. Az egyik mondaváltozat szerint Hóbiárt basát „Kampó 
vitéz párviadalban győzte le. Egy másik változat úgy tudja, hogy a közöttük 
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legyeskedő basát a szegedi menyecskék papucsuk sarkával verték agyon" (SzegSz. I. 
603). - A törököknek messze földön híres bőriparuk volt már a XVI-XVI1. 
században is. A török katonaságot különböző mesteremberek (köztük pl. tímárok) 
is kísérték, s hosszabb-rövidebb ideig tartó egy helyben maradásuk során folytatták 
mesterségüket. A török bőrfeldolgozó mesterek munkálkodásának nyelvi 
maradványa pl. a Tabán (~ Tabány - Tobán ~ Tobány) földrajzi név, amely máig 
fennmaradt a magyar nyelvterület mindazon vidékén, ahol az oszmán-törökök 
viszonylag hosszabb ideig megvetették lábukat, s ahoi a tímárok mesterségüket 
űzni is tudták. A Tabán helynév egyébként a 'cserzömühely, tímártelep' jelentésű 
tabaq-xane köznévre vezethető vissza (I. részletesebben: Nyr. 79:105-6 és 107: 
347-352). Szegeden is máig él a Tabán (alakváltozatként Tobán) földrajzi név, sőt 
tabakos 'asszonylábakra dolgozó finom tímár' és a tabakszattván 'olyan szattyán, 
amelyet a tabakos dolgozott ki' főnevek is (vö. SzegSz. II. 532), amelyek 
közvetlenül az oszmán-törökből is elterjedhettek a magyarban (vö. THSz. 111. 817). 
A bőrfeldolgozó kisipar nemcsak a tabak(os)ok 'tímármesterek" révén terjedt el a 
hódoltsági területeken, hanem a bocskorkészítők, csizmadiák, papucsosok. 
szűcsök, vargák munkálkodása következtében is. Szegeden a bőrfeldolgozó 
kismesterségek közül a bocskorkészítés és még inkább a papucsos kisipar virágzott 
föl, mégpedig a múlt század második felében és századunkban a két világháború 
közötti időszakban (I. részletesebben: SzegSz. 1, 162; II, 280-3). Ezen 
kismesterségek szakszavai közül néhány szintén oszmán-török eredetű elemként 
került a szegedi bocskorosok és papucsosok szókincsébe. Az országszerte ismert 
papucs és szattyán szavak mellett pl. a szegedi bicske 'a papucsosok vágó és szúró 
kése' sorolható ide (vö. TESz. I, 297), s joggal tehetjük fel, hogy a bőrfeldolgozás 
szakszókincsében valószínűleg több ilyen eredetű lexéma is lehet. Ezeknek 
föltárása a további etimológiai kutatásokra vár. - A törökdúlás korának nyelvi 
maradványa a 'messzire ment, hírét se halljuk' jelentésű Emönt ípiliomba, illetőleg 
az Oda van ípiliomba szólás is, amelyben a szegedi nyelvjárás ípiliom hangalakú 
tájszava nem más, mint az impérium idegen szó nyelvjárási változata. Az ípiliom 
lexéma egykor 'impérium, a királyi Magyarország a hódoltság korában' értelmű 
volt (SzegSz. I, 634), s ebből a jelentésből könnyen kialakulhatott a szólás ma is 
használatos jelentéstartalma. - A török hódoltság után Szegedre települt szerbek 
(régebbi, a népi szóhasználatban egyáltalán nem pejoratív elnevezéssel: rácok) 
népnevéből több szókapcsolat és szóösszetétel is keletkezett a szegedi 
nyelvjárásban (pl. rácpap, rácpondölhálló, rácpiac stb.). 

Ismeretes, hogy nyelvjárásainkban a különféle időpontok megjelölésére 
eléggé gyakoriak az olyan megnevezések, amelyek a legfontosabb mezőgazdasági 
munkákhoz (pl. aratás, masinálás 'a gabona cséplőgéppel való cséplése', szüret, 
takarodás 'a gabona szérűre való behordása a mezőről' stb.) és a jeles 
ünnepnapokhoz (pl. búcsú, húsvét, karácsony, punkösd stb.) kapcsolódnak. 
Ilyenfajta időmegjelölések a szegedi népnyelvben is vannak, így például: 
„hordáskó 'búzahordás idején, július derekán'. Hordáskó lössz esztendeje a kisfiam 
születésinek. " (SzegSz. 1. 612) - A népi időszámításban szerepet kap(hat)nak olyan 
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események és azok megnevezései, amelyek egy-egy kisebb-nagyobb közösség 
eletére fontos kihatással voltak. Ilyen történés, nagy természeti csapás volt Szeged 
életében pl. az 1879-es árvíz, amely életeket követelt, s amely után - az 
újjáépítések következtében - a város településszerkezete is nagyban megváltozott. 
Ennek a szomorú eseménynek a megnevezésére a szegedi népnyelvben a 
következő szavak és szókapcsolatok használatosak: „árvíz 'az 1879. évi szegedi 
nagy árvíz'. Gyerkőc vólam, mikor az árvíz evötte Szögedöt. Sz. Gyün az árvíz 
(olyankor mondják, ha valaki a lábát fölteszi a padra, padkára. Tréf.)" (SzegSz. I, 
85); „nagyvíz ... A nagyviz esztendejibe születtem. Más nevei víz, gergővize."; 
„nagyvízkó 'az 1879. évi nagy árvíz idején'. Nagyvízkó Szentivánszügetbe 
menekültek öregapámék az atyajiakhon. Nagyvízkó szilettem. Sz. Hejjön vagyok, 
mint Dorozsma nagyvízkó (= alaposan megjártam, megkárosodtam) (SzegSz. II, 
186) és „víz ... 'az 1879. évi nagy árvíz'. Népünk ajkán korszakot jelöl: víz előtt, 
víz uán. Sz. Jól áll, mint Szöged vízkó (= roszul). Tréf." (SzegSz. II, 678). 

A Szegedi Szótár sokirányú (pl. néprajzi, történeti, művelődéstörténeti stb.) 
felhasználhatósága mellett mint teljességre törekvő regionális szótár - tárgyából 
adódóan - természetesen alapvető forrásul szolgálhat a nyelvészeti (főképpen a 
dialektológiai, nyelvtörténeti és névtani) vizsgálódások számára, s mivel bizonyos 
foglalkozások, kedvtelések (pl. halászat, hajózás, galambászat) és különféle 
(főképp bőrfeldolgozó) kismesterségek munkafolyamatainak és eszközeinek leírása 
is megtalálható benne, a szóban forgó kisipari szakmák szókincsének kutatói is 
haszonnal forgathatják. 

A szótár nyelvészeti szempontú felhasználhatóságának illusztrálására csupán 
néhány példát ragadok ki a gazdag szóanyagból. így pl. az istoráng ' istráng', 
jezsovita 'jezsuita', kényó 'kígyó', körtve 'körte' , körtvelasponya 'körtenaspolya', 
rehoma ' reuma', viloja 'viola' tájszók hangtörténetileg tanulságosak, a cékla 
takarmányrépa', hurka 'bél ' (Maj kinyomták a vásárba a hurkámat, annyian 

vótak), mái 'a juhbőr szőrtelen része, amelyet a szűcs ki szokott foltozni, pőszölni' 
és veiz (Tápén: vejsz, vejsze) 'nádból, vesszőből készített, ma már elvétve, csak 
tápai halászoknál látható halfogó rekeszték' pedig jelentéstani (jelentéstörténeti) 
szempontból figyelemreméltó. A veiz, veijsz és vejsze hangtani változatok a tihanyi 
apátság alapítólevelének (1055-ben keletkezett) seku ueieze és putu uueíeze 
(Mészöly Gedeon olvasata szerint: Székü vejésze és Putu vejésze) adatait idézik föl 
több mint kilencszáz év távlatából. - A gyertyagyútat 'a gyertyagyújtás ideje, 
amikor alkonyodni kezd' és a lámpagyútat 'az estének az a szakasza, amikor a 
lámpát meggyújtják' szóösszetételek gyútat utótagja az ómagyar korban még 
eleven, de a későbbi századokban erősen visszaszorult -at (párja: -et) főnévképző 
megőrzése miatt alaktörténeti szempontból tanulságosak. 

Nem kell nyelvjáráskutatónak lenni ahhoz, hogy észrevegyük, a népnyelvet 
más nyelvváltozatokhoz viszonyítva jóval nagyobb mértékben jellemzi a konkrétság, 
a konkrét szemléletmód. A nyelvjárásokban a szóalkotás egyik sajátos eszköze pl. az 
az eljárásmód, amikor - föképpen tulajdonságfogalmak megnevezésére - az -M, -Ü 
{-jú, -jü) melléknévképzővel hasonlító jellegű főnévi jelzős származékok 
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keletkeznek. Ilyen típusú származékok a köznyelvben is vannak (pl. borízű, 
farkasétvágyú, fecskefarkú, karikalábú), a nyelvjárásokban azonban - vidékenkénti 
különbségekkel - sokkal gyakrabban fordulnak elő. Ilyen, konkrét szemléleten 
alapuló, konkrét szemléletet tükröző származékok Szeged népnyelvében pl. a 
következők: bűrfejű 'kopasz', kácsajárású 'kövér, alacsony termetű, tipegő járású 
(főleg asszony)', kácsaorrú 'a kacsa orrához hasonlatos', külüfejü 'nagyfejű', 
lánycsöcsü alma 'fehér héjú, édes ízű alma', lószömüszilva 'nagyszemű szilvafajta', 
ludájfejű 'akinek formátlanul hosszúkás a feje' (vö. ludáj 'fözőtök'), majomseggű 'az 
olyan piroshéjú retek, amelynek vége korcsosodás következtében kifehéredik', 
lúrúfejű - túrófejű 'hirtelenszőke', uborkaórú 'nagy, formátlan orrú'; stb. - A 
szegedi tájnyelvben van egy-két olyan szóösszetétel is, amelynek létrejötte az 
összetétel tagjai közötti (alaki vagy egyéb) hasonlóságon alapul. Ilyen szóösszetétel a 
kakastökpaszúr 'babfajta ' , libaződ 'sárgászöld (mint a kisliba pelyhe)' és 
macskapöcsepaprika 'mintegy 2-3 centiméter hosszúságú, ceruzavastagságú, igen 
erős paprikafajta, amelyet hüvelyestül szoktak belefőzni a levesbe'. 

Az ilyen típusú származékok és szóösszetételek a konkrét valósághoz 
kapcsolódó szemléletességük révén lehetővé teszik a pontos gondolatközlést, 
ezenkívül stílusélénkítö szerepük is van, hiszen ezekhez nemegyszer tréfás vagy 
gúnyos színezetű hangulati velejáró társul. Némelyikük azonban azért értékes és 
tanulságos, mert benne például egy-egy hajdan használt eszköz elnevezése vagv 
már régen megszűnt szokás nyelvi nyoma maradt fenn napjainkig. így pl. az 
országszerte használatos lőcslábú melléknév lőcs előtagjának pontos jelentését -
elsősorban a fiatalabb nemzedék körében - ma már egyre kevesebben ismerik. A 
szegedi tájnyelvi példák között említett kűlűfejű 'nagyfejű' melléknévben minden 
bizonnyal a kűlű főnév őrződött meg, amelyről már Szegeden is kevesen tudják, 
hogy régebben a következő két jelentésben volt elterjedve: 1. 'régi, kezdetleges, 
háborús és egyéb korlátozások idején azonban manapság is titokban elővett és 
üldözött paprikatörő eszköz'; 2. 'hosszúkás famozsár' (SzegSz. 1, 862). A szegedi 
nyelvjárásban arra is találunk példát, hogy a származékszó önálló szóként nem is 
használatos, hanem csupán szólásszerü állandósult szókapcsolatban él. Ilyen 
származékszó a lányfejű melléknév, amely az idősebb szegediek szóhasználatában 
még napjainkban is föltűnik a Lányfejű, asszonyseggű szólásban, s amelynek 
értelmét és keletkezését jól megvilágítja a hozzáfűzött magyarázat: „Olyan lányra 
mondják, akiről kiderül, hogy szüzességét már elvesztette. A szólás megértéséhez 
azt is kell tudnunk, hogy a század elején a lányok még hajadonfővel jártak, és 
hajukat leeresztve viselték. A kendő, de főleg a konty csak férjes asszonyt illetett 
meg" (SzegSz. II, 14). 

A szótár böngészése közben elég gyakran találtam olyan szavakat, szólásokat 
és szóláshasonlatokat, amelyek a szögedi nemzet 'a törzsökös szegedi nép' 
kedvesen évődő, tréfálkozó hajlamáról tanúskodnak. Ilyenek pl. a következő 
tájszók: csiszlik ' cs izmadia \ füstfaragó 'kéményseprő', kontyalávaló 'édes pálinka, 
likőr', magyarmiskásossan 'alaposan, derekasan', mahomed 'otrombán, idétlenül 
nagy', majomtej 'pálinka (a nyakolaj és a papramorgó is előfordul a pálinka trétás 
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megnevezésére)', nyakal 'mohón eszik-iszik, fal', öszömadta 'kedveskedő jelző 
(gyerekekhez, fehérnéphez', pényász 'pénz' , pöszörő 'kisfiú szeméremteste', 
loronyalatt 'városháza' stb. - A szegedi nép tréfálkozó kedve szólásokban és 
szóláshasonlatokban is megmutatkozik, valamelyest még talán gyakrabban, mint a 
lexémákban. Ilyen tréfás hangulatiságú szólások és szóláshasonlatok pl. a 
következők: Mögdöglött a disznó, beleesötl a késnyavaja (= disznóölés volt); Vén 
kecske is mögnyalja a sót (= öreg ember nem vén ember); Még bírja a farát 
(= olyan öregedő ember, aki még szívesen szerelmeskedik); Mögrakja a horpaszt 
(= jóllakik); Tűzbe gyutt, mint Pap Jóska lova a fűrészportú (= felizgatta magát); 
Eloszd, mint Dori apaszúrt (= fontoskodva oszt el valamit) stb. 

A szegediek életvidámsága, évődő, csúfolkodó hajlama nyilvánul meg abban, 
hogy valamilyen jellegzetesség alapján az egyes városrészek alapján egy vagy több 
csúfnevet ragasztanak azokra, akik másik városnegyedben élnek. Ugyanígy évődnek 
a szomszédos vagy közeli települések lakosságával is. A hagymatermesztéséről híres 
Makó a vöröshagyma fólmagzott, üres száráról, a bördőről kapta a tréfás bördőváros 
nevet. Az algyőieket azzal csúfolják, hogy július 26-án, a Szent Anna napján tartott 
búcsúkor tökfőzelékkel várják a vendégeket, innen van a tréfás tökkápisztás búcsú 
elnevezés. - Különösen - a Szegeddel gyakorlatilag már egybeépült -
Kiskundorozsma és Tápé lakóival kapcsolatban keletkezett nagyszámú tréfás szólás 
és falucsúfoló. Hogy miért ragadt a Jászságból és a Palócföldről települt 
dorozsmaiakra olyan sok tréfás szólás és falucsúfoló, azt Bálint Sándor a 
következőképpen indokolta: „Kiejtésük a szegedi néphumornak állandó céltáblája, a 
legtöbb Szeged vidéki falucsúfoló éppen Dorozsmára vonatkozik. Főleg 
egyszerűségükre költenek sok történetet, ami nyilván az őslakók és bevándorlók 
világa közötti különbségekből ered. Már a Dörözsma derűs emlegetésében is ez a 
fólényeskedés nyilvánul meg" (SzegSz. I, 293-4). 

A szegedi tájnyelvre oly jellemző tréfás szólásokban, szóláshasonlatokban és 
falucsúfolókban nem a szomszédos falvakkal való szembenállás, valamiféle 
ellenségeskedés vagy kötözködő szándék, ironizáló tulajdonság fejeződik ki, 
hanem - amint azt a kétkötetes szótár anyaga bizonyítja - sokkal inkább a szegedi 
néplélek humorizáló kedve, finoman csipkelődő, tréfálkozó hajlama nyilvánul meg 
bennük. F.zt a megállapítást némiképpen megerősíti a szegedi nyelvjárás két 
szókapcsolata is: szögedi eső 'nyári szélvihar, amely eső helyett porral já r ' és 
szögedifohászkodás 'káromkodás (utalás a szegedi nép káromkodós természetére)' 
(SzegSz. II, 462). Ezek arról tanúskodnak, hogy a szegediek az őket negatívan 
érintő jelenségeket is tréfálkozva s némi öniróniával tudták szemlélni. Bár az 
kétségtelen, hogy a tősgyökeres szegediek egykor büszkén, bizonyos önérzettel 
nevezték magukat szögedi nemzetnek. Impozáns művének előszavában Bálint 
Sándor ezt így fogalmazta meg: „Sajátos helyi szóhasználatban a szögedi nemzet 
jelenti egyfelől a törzsökös szegedi népet ( a szögedi nemzet szeret dógozni), 
másrészt pedig a hozzá való tartozást (én szögedi nemzet vagyok). Ez utóbbi némi 
önérzettel mondódik." (A szögedi nemzet I. Szeged, 1976. 5.) A becsület, 
munkaszeretet, szorgalom és életrevalóság a régi szegediek körében alapvető 
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értéknek számított, ahogy ezt a szegedi népnyelv három szólása is kifejezi: 
Böcsületire válik (= gyarapítja a jóhírét valamivel); A szorgalom nagy halalom (= a 
szorgalom nagy emberi érték) és A szögedi embert este mögkopasztik, röggelére 
kitallasodik (= szegedi ember szívós munkakedvével a jég hátán is megél). 

A Szegedi Szótár áttekintése után megerősödött bennem az a korábbi 
meggyőződésem, hogy a regionális szótárak, a helyi tájszótárak anyaga nemcsak 
tudományos kutatásban hasznosítható, hanem - jól kiválasztott példák révén - a 
közoktatásban is. Nemcsak arra gondolok, hogy pl. az irodalmi müvek elemzése 
elképzelhetetlen a bennük előforduló tájnyelvi elemek jelentésének és szerepének 
megmagyarázása nélkül - ehhez olykor nélkülözhetetlenek a tájszótárak hanem 
arra a lehetőségre is, amit egy-egy regionális szótár a népnyelvi értékek 
bemutatásában és egy-egy vidék vagy település múltjának, hagyományainak 
megismer( tet)ésében jelenthet. 

A Szegedi Szótár böngészése közben olykor az is eszembe jutott: vajon ezt a 
becses értékű kiadványt tanévenként legalább egy-két órán fölhasználják-e például 
a magyar- és történelemtanításban a szegedi általános iskolákban és 
gimnáziumokban, s ha igen, vajon fogékonyak-e a diákok a szótár szellemi kincsei 
iránt, és közelebb kerülnek-e lélekben általa a városhoz, a szűkebb pátriához. 
Megannyi kérdés, melyre jó volna tudni a választ. 

S Z A B Ó JÓZSI ! 

ISTORIE Şl C U L T U R Ă P O P U L A R Ă 
ÍN V O C A B U L A R U L REGIONAL DIN S Z E G E D 

(Rezumat) 

O parte dintre localităţile rurale limitrofe oraşului Szeged, ba chiar şi din oraşul de odinioară, 
s-au mutat pe teritorii vecine sau mai îndepărtate, care au devenit pustii în perioada dominaţiei turce 
Pe baza unor fenomene dialectale relevante, autorul identifică insule dialectale sudice, care. prin 
origine, sunt legate de ţinutul Szeged, iar pe baza dicţionarului regional al jinutului. redaciat dc 
Sándor Bálint, reconstituie cultura populară caracteristică acestei zone. Cuvinte comune şi nume 
proprii (mai ales toponime) sunt mărturii şi ale unor evenimente şi personaje istorice. In lucrare sunt 
prezentate şi analizate multe asemenea exemple lexicale 
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Kitűnő összefoglalást publikált 1940-ben Berde Károly a magyar népi orvoslás 
egyik leghálásabb területéről, a népi dermatológiáról, amelyben sikerült az akkkor 
rendelkezésre álló adatok legjelentősebb részét rendszereznie és felsorakoztatnia. 
Azóta, hála a gyűjtők szorgalmának, a hozzáférhető adatok száma akkorára rúg, hogy 
gondolni sem lehet hasonló részletességű részmonográfia megírására. Az utóbbi 
időkben publikáltak ugyan a magyar gyógyászat köréből kitűnő tájmonográfiát (pl. 
Vasas 1985), sőt hézagpótló általános összefoglalást is (Oláh 1986), azonban ezek 
minden kiválóságuk ellenére sem érik el Berde könyvének részletességét, 
adatgazdagságát. Az alábbiakban Berde kiegészítéseképpen, különösen a falat, 
fingkő. ebfing stb. néven nevezett betegségegységekre vonatkozóan próbálok meg 
rendszerezni elszórt, újabb adatokat. 

Berde (1940: 195) megfigyelése szerint is nagy nyelvjárási variáció van. 
számos, nyelvjárásonként különböző elnevezés létezik azon betegségegység 
megnevezésére, amelyet tudományosan így ír le: „Fájdalmas pattanás, aphta a 
nyelven, vagy a szájpadláson, stomatitis, esetleg soor." E nyelvjárási szinonimák 
vagy heteronimák, talán a legszerencsésebb műszóval tautonimák, Berde 
jegyzékében a következők: finkő (Szabolcs megye), éposz (Sámod, Baranya 
megye), falat (Erdély), fing, pinke (Vas megye), pip (tréfás, Erdély), zsebre 
(Szarvas), zsebra (Abaúj). Berde összefoglalása óta, hála számos gyűjtésnek és 
kiváltképpen Pócs Éva ráolvasásgyüjteményeinek (1985, röviden 1986: 24, 216), 
az Új Magyar Tájszótár megjelent köteteinek (Lőrinczy, szerk., 1979, 1988, 1992), 
valamint Beke Ödön (1939: 49, 1962: 108) és Mokány Sándor (1980: 12-17) 
összegzéseinek (az adatok többségét tőlük, másodkézből vettem), az említett 
betegség elnevezéseiről lényegesen részletesebb képet lehet alkotni. Ezt kísérelem 
meg a továbbiakban, a rendelkezésre álló anyag legjelentősebb részének 
rendezésével. Mindenekelőtt a betegség elnevezéseit tárgyalom, az eredetére 
vonatkozó elképzelésekre, a leküzdését célzó eljárásokra (különösen a 
ráolvasásokra) csak alkalmanként térek ki. (Például a ráolvasásokat főleg akkor 
közlöm, ha azok nem szerepelnek Pócs Éva nagyobbik ráolvasásgyűjteményében.) 
A helységneveket Pócs Évát követve (1985: 641), az 1913-as vármegyebeosztás 
szerint adom meg, a gyűjtők nevét többnyire elhagytam. 

Az első komolyabb problémát a betegségegység elhatárolása jelenti. Hasonló 
probléma természetesen más, egyszerűbbnek látszó esetekben is jelentkezik, így 
például a magyar köznyelvi fekély szó székely nyelvjárási változatainak, a fököny 
(Háromszék m.), főkön vagy fököm (mindkettő Csík m.) szóknak a jelentése 
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•szemölcs' (Beke 1962: 109; hasonlóan: Szinnyei 1893: 5601, Berde 1940: 193, 
197-202, 268, Lőrinczy, szerk., 1988: 325-6). 

A magyar népi gyógyászatban az ebfing, falat stb. néven nevezett 
betegségegységet gyakran csak igen általánosan nevezik meg (például dudor, 
hólyag, kelés, pattanás, penész, több helyen, több alakváltozattal; ezen általános 
megnevezések némelyikének idevételét nem láttam kellőképpen indokoltnak), 
gyakran összekapcsolják többnyire önállóan számontartott más betegségegységekkel, 
így gyakorta a zsébre nevűvel vagy esetleg a tyúksegg nevűvel (Farkas 1968: 155). 

A betegség megnevezésére gyakran egy helyen is több szó használatos. 
Például más Sass János közlése (1874: 88, idézik még Szinnyei, 1893: 449, és 
Mokány, 1980: 13 is) szerint Kemenesalján (Vas m.): „Pinke: kis kelevény a 
nyelven (más néven ebfing)" Hasonlóképpen Szeged vidékén, Tápén egyaránt 
használatosak az ebfing, fmghólyag, hörpencs elnevezések (Bálint 1957, 1980: 
169), a közeli Hódmezővásárhelyen pedig a fm, fing, pünkő terminusok. 

Beke (1939:49 és 1962: 108) megemlíti azt a különös jelenséget, hogy 
ugyanarra a betegségre használnak két nevet, egyet közönségesen, egy másikat 
ráolvasásban. Musits Jenő közlése szerint Rábagyarmaton (Vas m. ) , penész a neve, 
de ráolvasásban háromszor ezt ismétlik: ebfing a nyelvemén, mind a torkom 
gombgya." Lovászpatonán (Bakonyalja, Veszprém m.) elnevezése huólag, de 
ráolvasásban „épf ink kuőt a nyéévemen, ha küöt, ma küőt, ma éévesszén" 
(mindkettőt Beke idézi). Hasonló jellegzetesség figyelhető meg Makay Béla és 
Kiss József új szatmári gyűjtésében is (itt hólyag és pintyö a két elnevezés): „Ha 
bármi oknál fogva hólyag nőtt a nyelvemre, a következő kis mondókát mondtuk el 
párbeszédes formában: 

Pintyö nőtt a nyelvemre! 
- Ha költ ? 
- Ma kőtt. 

Holnapra olyan legyen, mint a szomszédasszonyunk segge! 
Pfiih, pfuh (köpdösnek), inkább múljon el! 

Magamról tudom, hogy ha ezt megcsináltuk, akkor el is múlt" (1988: 48). 
Ugyancsak hólyag és fmkő a két elnevezés Gyomaendrődön (Békés m.; Hornokné 
é.n. 63). 

A betegség elleni ráolvasásokban a fene, frász és hasonló általános 
betegségokozó-elnevezések is előfordulhatnak. Ipolytölgyesen (Hont m.) a 
hiedelem szerint „Attól lett pattanása, hogy megszólták, ezért ezt kellett mondani: 
A fene egye meg aki szólt" (Pócs 1985: 567). Forrón (Abaúj-Tolna m.) a nyelven 
kelt pattanás gyógyításának egyik módja a következő: „Nyelvét háromszor tűvel 
szurkálja, háromszor tűzbe köpjön és csombékot kötve a nyakán (fején) levő 
kendőre (amivel mintegy jelképesen a megrontó nyelvre köti a csombékot) mondja: 
Fráz fogja meg a nyelvedet, ha nem tudsz tülem pihenni. Akkor a megrontó 
megkapja a bajt" (Vajkai-Wagenhuber 1937: 147, idézi Berde 1940: 196, és Pócs, 
1985: 567). 
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Mokány Sándor páratlan változatoságot regisztráló gyűjtése (1980: 12-13, 16) 
szerint az alábbi karpátaljai magyar helységekben a „nyelven keletkezett kis 
fájdalmas pattanás; herpes lingualis" megnevezései a következők (adathalmazát 
magam rendeztem): 1 cinke, 2 effmg, 3 efmg, 4 epfing, 5 falatka, 6 fikhóujuk. 
7 finkőü, 8 finkőüke, 9finkőü, 10 hóujag, 11 hóujig, 12 kőüfing, 13 pénkő, 14 pinke, 
15 pinkőü, 16 pintyőüke, 17 pinykőü, 18 pinytyöü, 19 pinytyőüke 20 pintyüke; Almás 
(Fertösalmás 2, Badalő 19, Barkaszó 4, 10, Bátyú 7, Bereg (Nagybereg) 18. 19, 
Beregrákos 15, 17, Csongor 7, 9, 11, Dercen 7, 12, Fornos 9, Gát 20, Halábor 1, 7, 
14, Izsnyéte 7, 19, Jánosi (Makkosjánosi) 7, 8, 15, Kisgejős 3, 6, 7, Nagydobrony 19, 
Rafajnaújfalu 7, 9, Salánk 18, Szernye 7, Técső 5, Vári 7, 13, 16, Zápszony 17. 
(Többségük az egykori Bereg megyében található; kivételek: Fertösalmás Ugocsa 
m., Kisgejőc Ung m„ Salánk Ugocsa m„ Técső Máramaros m.) 

Mokány gyűjtésének külön érdekessége, hogy két madárnév is előfordul: a 
cinke ( Î ) és a pintyő vagy pintyőke nyelvjárási változatai (16-20). Mokány ezeket 
népetimológia révén keletkezettnek tartja (madárnévből, több más állatnévvel 
ellentétben, a magyarban nein is igen lesz betegségnév), amelyek ilyesféle 
sorrendben alakulhattak ki: 14 > 1, illetve 15 > 17 > 18 > 19 (1980: 13). 

A némelyik változatban előforduló -kő utótagot Mokány a következőképpen 
magyarázza: a ráolvasás „*fin(kj kőtt 'fing kelt, keletkezett' gyorsan pergetett kezdő 
szavaiból rántódott össze *finkőt alakká, majd az összetétel elhomályosulásával a i 
mássalhangzót tárgyragnak fogták fel, s a nyelvérzék elvonta a fin kő alakot. Ebből 
fejlődött a labiális illeszkedés hatására fünkőü, A pinkőü viszont vagy a finkőü-bő! 
alkuit finomkodó (eufemizmus) szándékkal (vö. Técső: pingottál? 'fingottál'), vag\ 
pedig megőrzött régiség" (1980: 13; legutolsó javaslata kevéssé valószínű). 

Mokány három párbeszédes ráolvasást is közöl saját gyűjtéséből (1980: 13: 
érdekes, hogy az elnevezések inkább különböznek, mint a szövegek). 

Beregrákosról: 
- Pinkőü kőütt a nyelvemen. 
- Ha ( 'mikor ' ) kőütt? 
- Ma kőütt. Hónnapra ojan legyen, mint a Dávid néne iileti. 
- Phü, phü (köpnek), inkább vesszen el. 

Váriból: 
- Pintyőüke nőütt a nyelvemre. 
- Ha kőütt? 
- Ma kőütt. 
- Hónnapra ojan legyen, mint a tehén feneke (vagy segge). 

Szernyéről: 
- Finkőü nőütt a nyelveden? 
- Ha kőütt ? 
- Ma kőütt? 
- Hónnapra ojan legyen, mint a Drótos (személynév) toki. Méig annál is 

nagyobb. Phü, phü, inkább vesszen fvagy mujjon) el. 
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E párbeszédes ráolvasástípus különböző változatai meglehetősen elterjedtek a 
magyar nyelvterületen, elsősorban a Szlavóniától a Tiszántúlon át Beregig húzódó 
sávban (Pócs 1985: 208-214). A nem párbeszédes változatok még elterjedtebbek, 
például a rábaközi Mihályiban (Sopron m.) is: „Ha kigyúlt az épfing, esz köllöt 
mondanyi: épfing kiét a nyiévemén, ha kiét, ma kiét, ma evesszén" (Kiss 1979: 31). 

A ráolvasások megszerkesztésére helyenként bonyolult szabályokat állítottak 
fel; ilyent közöl Luby Margit Matolcs vidékéről (Szatmár m.). „A nyelven nőtt 
pattanás neve tlnkö. Ezt elmulasztja a következő versike: 

Finkő költ a nyelvemen, 
Ha köti, ma kőtt, 
Holnapra olyan leg?>en, mint egy cipó, 
De inkább vesszen el. 

A két utolsó sor közt háromszor köpni kell, így: phü, phü, phü, ezt a verset 
háromszor kell elmondani - fokozva. Vagyis mindig valami nagyobbhoz kell 
mérni a finkő nagyságát. Pl. másodszor a szomszédasszony fenekihez, harmadszor 
a házhoz, toronyhoz, ki hogy. Fő, hogy minden esetben máshonnan vegyék a 
hasonlatot" (1936- 22-23, idézi Berde 1940: 196 és Pócs 11985: 210-211 is). 

A továbbiakban sorra veszem az idáig ismeretes megnevezési típusokat, 
mégpedig úgy, hogy az egymáshoz, keresztül-kasul kapcsolódó okokra, 
gyógymódokra stb. vonatkozó adatokat az elnevezések ábécérendjében közlöm. 
Nem térek ki viszont az olyan viszonylag új keletű jövevényszókra, mint például a 
románból (nyelvjárási fâşie, többesben fâştele) vett ftstyil Sófalván (Beszterce-
Naszód m.; Nagy 1984: 323) és a magyarországi nemzetiségek elnevezéseire, 
amilyen például a bátyai (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) horvátban a jástyerica 'gyík' 
(Fehér 1975: 132, 147, itt a magyarhoz hasonló párbeszédes ráolvasások is 
találhatók). Igyekeztem az adatokat úgy felsorakoztatni, hogy más, nem nyelvészeti 
szempontból relevánsnak bizonyulható aspektusok se sikkadjanak el, és az anyag 
eltérő szempontból (például betegségek szerint) is átrendezhető legyen. A 
megnevezéstípusok a következők: 1. cinke, 2. ebfing, 3. ebposz, 4. falat, 5. fing, 
6. finghólyag, 1. hólyag, 8. hörpencs, 9. kőfing, 10. papfalat, 11. pattanás, 12. 
penész, 13. penészhólyag, 14. pink, 15. pip, 16. posz, 17. sömör, 18. zsébre, 19. 
zsikora. Különösen 2., 5. és 14. esetében van rengeteg, feltehetőleg eufemisztikus 
okból is torzult alakváltozat. Az önállóan is előforduló fing és posz elé kerülő em-
előtag, valamint a papfalat szó pap- előtagja egyaránt „tréfás, gúnyos lekicsinylést, 
megvetést fejeznek ki" (Mokány 1980: 16). Szólásokban és összetételek 
előtagjaként mind az eb, mind a pop meglehetősen gyakoriak (O. Nagy 1982: 160-2 
és 540-5). Ugyancsak az eb- előtag fordul elő a székely nyelvjárásokból ismert 
ebsemereg 'viszkető bőrkiütés' népi betegségnévben (Szinnyei 1893: 450, 
Lörinczy, szerk., 1988: 10). 

1. cinke: csak Mokány Sándor már idézett gyűjtéséből ismeretes 
betegségnévként. Az ő magyarázata szerint tulajdonképpen a pink(e), sőt végső 
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soron a fing alakváltozatának tekinthető. Valamelyest kapcsolódik ide, hogy 
ugyanez a madárnév szerepel a cinkét/cinegét fog az orra kifejezésben, amit a 
hidegtől kipirosodott orra mondanak ( ü . Nagy 1982: I 16). 

2. ebfing: sok változatban fordul elő és a magyar nyelvterületen talán 
a legelterjedtebb. 

2.a. ebfing Kemenesalja (Vas m., Sass 1874), Csákánydoroszló (Vas m.), 
Sopron, Szarvas (Békés m.; Beke 1939: 49, 1962: 108), Szeremle (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun m.), Doroszló (Bács-Bodrog m.; Pócs 1985: 207), Kisbodak (Moson m.), 
Mezőiak (Veszprém m.), Csempeszkopács (Vas m.; Pócs 1985: 208), Mera (Abaúj-
Torna m.), Porcsalma (Szatmár m; Pócs 1985: 209), Öcsöd (Békés m.; Pócs 1985: 
210, Lőrinczy, szerk. 1988: 9), Felsőőr (Vas m.), Kisvárda (Szabolcs m.), 
Tiszabezdéd (Szabolcs irt.) Sopron m. (Lőrinczy, szerk, 1988: 9). 

Oláh Andor (1986: 61) a szél okozta bőrbetegségek kapcsán emlekezik meg 
az ebfingról, és fejtegetéseit kiegészíti egy általa gyűjtött, Pócs Éva (1985: 29) által 
is idézett sarkadi (Békés m.) ráolvasással. „A nyelv piros pattanását ebfingndk 
nevezik. Bizonyára azért, mert valamikor valamiféle boszorkányszélböl 
származtatták. Mai ráolvasása is oda küldi vissza, ahonnan valamikor 
eredeztethették: a boszorkány alfelébe. Gyógyításakor a beteg, felkért társával, 
ilyen betanult párbeszédet folytat: 

- Fing kőit a nyelvemen. 
- Ha köti? (Mikor keletkezett?) 
- Ma kőn. 
- Olyan legyen, mint a T.-né (haragosa nevét mondja) segge" 
Érdekes módon itt is a betegség neveként ebfing szerepel, míg a ráolvasásban 

a fing fordul elő. 
Igényesebb gyűjtésekben ebfing is szerepel: Tápé, Szeged vidéke (Csongrád 

m.; Bálint 1980: 169), Kisdörgicse (Zala m.; Lőrinczy szerk., 1988: 9). 
2.b. epfing Lovászpatona (Bakopnyalja, Veszprém m.; Lőrinczy, szerk., 

1988: 9), Misztótfalu (Szatmár m.; Mokány 1980: 13). Igényesebb gyűjtésekben 
epfing is szerepel: Felsőőr (Vas m.; Imre 1973: 50), Mihályi (Sopron m.; Kiss 
1979: 31). 

2.c. epfinkőü (efinkőii kőütt a nyelvemre) Gacsály (Szatmár m.; Lőrinczy, 
szerk. 1988: 9, Mokány 1980: 13; ugyanitt a cinke nyelvjárási változata cinkőü, 
Lőrinczy, szerk., 1979: 706). 

2.d. effing, Tiszasas (Szolnok m.; Pócs 1985: 210), Zétény (Zemplén m.; 
Pócs 1985: 214). 

2.e. efing Hirip (Szatmár m.; Mokány 1980: 13), Szamoshát (Csűry 1935: 
185, Mokány 1980: 13, Pócs 1985: 211). 

2.f. efüny Mogyoróka (Abúj-Torna m.; Pócs 1985: 208). 
2.g. epping Nagybozsva (Abaúj-Torna m.: Pócs 1985: 212). 
Két változat is előfordulhat egy helyen, például Nagyszalontán (Bihar m.) 

ebfing és ébfink (Lőrinczy, szerk. 1988: 9). 
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3. ebposz: csak eposz alakváltozattal Sámodon (Baranya m., Berze Nagy 
1940, 3: 261) és egyáltalán az Ormányságban (Kis és Keresztes 1952: 111; 
továbbá Mokány 1980: 13 és Lőrinczy, szerk. 1988: 9). Beke Ödön szerint az éposz 
„elhomályosult összetétel, melynek első tagja az eb szó, második pedig a posz 
'crepitus, pedor"', amely „a pöfeteggomba nevében sok helyt szerepel" (1962: 
108). Hasonló értelmezés található már egy évtizeddel korábban az Ormánysági 
Szótárban is, ahol szintén éposz 'ebfing: hólyag a nyelven' (pl. Éposz kőtt a 
nyévemön, Kiss és Keresztes 1952: 111) és posz (1) 'bélszellet, fing',, (2) 'hólyag a 
nyelven' (pl. Minek nevetőd ki? Maj posz nő a nvévedön, ha valaki kinevet, annak 
ebposz kel a nyelvén, 1952: 443). Hogy az ebposz és az ebfing egyaránt lehetnek a 
betegség nevei, az is megerősíti, hogy a pöfeteggombák népies nevei között a 
lóposz és lófmg egyaránt szerepelnek (Gregor 1973: 27). 

Berze Nagy János 1934-es gyűjtése szerint Sámodon egy egyébként az árpa 
nevű szembetegség gyógyítására hivatott formula használatos éposz ellen, különös 
kisérő cselekménnyel: „Ha valakinek a nyelvén éposz (pattanás) van, akkor 
háromszor a fogával meg kell keríteni azt a helyez és utána azt kell mondani: Ha 
még egyszer itt talállak, leszarlak. Akkor elmúlik" (1940, 3:261; idézi Berde, 1940: 
195. és Pócs, 1985: 202). 

4. falat: a falat és kicsinyítő képzős falatka változatok Erdélyben, valamint 
Moldvában és a bukovinai székelyeknél a legáltalánosabbak (Szinnyei 1893: 537, 
Pócs 1985: 38. 124-6, Eőrinczy, szerk. 1988: 262). Nagyjából egybeesik ezzel az 
elterjedéssel egy ráolvasástípus is (Pócs 1985: 124-6), amelyet már Kriza János is 
közölt (1975: 315): „Falat kele nyelvemre, ha kele, ma kele, pthi! pthi! ragadjon a 
királybíróné seggire. (Avégett mondják, hogy meneküljenek a nyelvkeléstől)" 
Édesapám, dr. Kicsi Sándor közlése szerint a Háromszék megyei Dálnokban a 20. 
század első felében hasonló mondóka volt használatos (a szökik a székely 
nyelvjárásokban általában 'ugrik' jelentésű): 

Ha kele, ma kele. 
Falatka lett a nyelvemre 
Szökjék a pap seggire. 
Phö, phö, phö (hármat köptek utána). 

Berde saját gyűjtéséből való a következő ráolvasás (1940: 195): 
„Nagyenyeden a tűzbe vagy izzó parázsra kell köpni háromszor, ezt mondva: 

Falat nőtt a nyelvemre, 
Nőj jön a papné seggére!" 

Jankó Jánostól pedig ezt idézi: „Aranyosszéken, ha az ember nyelvére falat 
szökik, ezzel a mondással kezelik: 

Phi, falat költ a nyelvemre. 
Ma költ. 
Holnap költ. 
Ragadjon a papné seggére" 
(1940: 195, ez utóbbit közli Pócs is, 1985: 125). 
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Vasas Samu 1970-es évekbeli kalotaszegi gyűjtését összegző monográfiájában 
..Falat a nyelven" címszó alatt a betegségegységre vonatkozó adatait a 
következőképpen közli: „Megjelenését véletlenszerűnek tartják. Elégette a nyelve 
hegyit; Megszúrta valamivel; Megharapta a nyelvit, magot ett és reáragadt a 
nyelvire - mondogatják. A fogyasztott étellel alig hozzák összefüggésbe, inkább 
valamilyen sérülésben vélik felfedezni az okát, bár azt is tudják, hogy egyik 
emberről könnyen átragad a másikra. Ha egymás után többen beleharapunk az 
almába, azt mondtuk: pfü, pfü, falás ne nőjön a nyelvedre (Jákótelke). 

Vidékszerte elterjedt naiv orvoslási próbálkozás volt. hogy ha valakinek falat 
nőtt a nyelvére, háromszor, vagy - ha erre sem múlott el - kilencszer meszes falat 
kellett nyalnia. Kiskapuson sót tettek a nyelve hegyére, és a sütőkemence oldalához 
nyomták háromszor. Farnason azt tartották, hogy ha valaki a nyelve hegyére 
kenyeret tesz, megkeresztezi és kidobja a kutyának, akkor a kutya megeszi ezt a 
falatot is, s rövidesen elmúlik a nyelvről. 

Szinte minden falunak volt egy szövege, amelyet elköpdösés közben 
mondogattak, s amelyet a gyermekek már kicsi korukban megtanultak szüleiktől, 
nagyszüleiktől. Ezek a ráolvasásnak felfogható szövegek élénken élnek ma is a 
köztudatban. Körösfőn így hanzik: Phi, falatom neked adom, nem sajnálom: 
Inaktelkén: Tegnap faltam, ma kaptam, phi, phi, phi. Itt azt tartják, hogy 
ráolvasással és elköpdöséssel csak akkor segíthet magán az ember, ha mihelyt 
megérezte, hogy fáj, s van ott egy kis csög, rögtön elköpdösi. Magyarvalkón az 
Erdély-szerte ismert ráolvasó mondókát már az eltávolítás hangsúlyozott 
követelése jellemzi. Falat nőtt a nyelvemre, ragadjon a papné seggire! 

Saját bevallásuk szerint azonban a használt eljárásoknak csak a legritkábban 
volt meg az eredménye" (1985: 68-9). A betegség gyógyításának legáltalánosabb 
módja az. hogy „Az illető nyelvével megnyalta a meszes falat." Emellett voltak 
szokásban ráolvasások is, például „Elköpdösi háromfelé, miközben mondja: tegnap 
faltam, ma kaptam, phi, phi, phi" (1985: 155). 

Horváth István Magyarózdról (Alsó-Fehér m.) a kalotaszegiekhez hasonló 
gyógymódokat közölt (1980: 100). „A nyelv szélén képződött fájdalmas dudorokat 
a homokkal kevert mésszel meszelt érdes fal megnyalásával és ráolvasással 
gyógyították. A ráolvasás (ma már nem használják) a következőképpen történt. A 
beteg, ahol többen voltak, elkezdte mondani: 

Akalam, bakaiam, 
falat lett a nyelvemre, 
aki nem köpi, 
raggyan a nyelvire 

- és háromszor kiköpött közben. Ha egyedül, magában volt. többször is 
megnyalta az érdes falat, miközben a következő ráolvasást suttogta: 

Falat lett a nyelvemre, 
ragaggyan a papné seggire. 
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Az érdes fal megnyalása után, melyről felszakadt a falat, magam is 
tapasztaltam, hogy rövid idő után meggyógyult a nyelvein." 

Gazda Klára Esztelnekröl (Háromszék m.) az említett dálnokihoz hasonló 
ráolvasó mondókát közölt (1980: 188): „Akinek falatka lesz a nyelvére, így 
továbbítja másra: 

Hakele, makele, 
Falatka lett a nyelvemre, 
Szökjön a papné seggére /" 

Ennek érdekessége, hogy itt a ha kele, ma kele már egybemondva 
varázsigeszerü, de még átlátható, s mintegy átmenetet képez a magyarózdi 
elhomályosult akalam, bakaiam felé. 

A mezőségi Detrehemtelepen (Torda-Aranyos m.) a következőt tartják a 
falatról: „Egy kis pattanás, akko lesz, ha az utolsó falatat odaadad valakinek s 
sajnálod" (Keszeg 1981: 97). 

Valamelyest, a betegség vélt oka révén, ide is kapcsolható egy régi szólás: 
Veszedelmes falat a nyelv 'sok bajt tud okozni a rágalmazás, pletyka' (O. Nagy 
1982: -194). 

5. fing: több változatban is előfordul, a magyar nyelvterület keleti felén 
(Erdély kivételével) meglehetősen elterjedt típus. 

5.a. fing Tiszapolgár (Szabolcs m.), Mikepércs és Hajdúnánás (Hajdú m.; 
Pócs 1985: 212), Hódmezővásárhely (Csongrád m.), Balmazújváros (Hajdú tn.; 
Lörinczy, szerk. 1988: 449). 

5.b. fin Nyírbátor (Szabolcs m.), Hódmezővásárhely (Csongrád m.; Pócs 
1985: 209), Kunmadaras (Szolnok m.; Pócs 1985: 211), Hajdúnánás (Hajdú m.\f in 
keött a nyelvin, Mokány 1980: 13, Pócs 1985: 211, Lőrinczy, szerk. 1988: 449), 
Ajak (Szaboplcs m.; Pócs 1985: 212), Sárrétudvari (Bihar m.; Pócs 1985: 214), 
palócság, Heves m. (fin kőtt a nyelveménn, Beke 1939: 49, 1962: 108, Mokány 
1980: 13, Lórinczy, szerk. 1988: 449). 

5.c. finkő Zagyvarékas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.; Pócs 1985: 126), 
Szőllősardó (Abaúj-Torna m., Szatmár m. (Pócs 1985: 210), Aszaló (Abaúj-Tonia 
m.; Pócs 1985: 208, 209), Nagykörű és Kőtelek (Szolnok m.; Pócs 1985: 211). 
Nagybarca (Borsod m.; Pócs 1985: 214), Rimaszombat (Gömör és Kis-Hont m.), 
Mátraalja (Borsod m. északi része), Ózd (Borsod m.), Tiszasüly (Szolnok m.), 
1 unyogmatolcs (Szatmár m.), Beregrákos és Dercen (Bereg m.; Lőrinczy, szerk. 
1988: 449). A finkő változatot Beke (1939: 49 és 1962: 108) néhány fenti 
előfordulásán kívül még Endrőd-Kenderestanyáról (Békés m.) is idézi (ezt támogatja 
I lornokné, é. n. 63, is) és hozzáteszi: „Rimaszombaton és Endrődön fingkő-nek is 
mondják, éreztetve az elhomályosult összetétel elemeit" (1939: 49). Afingkő ezzel 
szemben inkább népetimológia révén keletkezhetett (a fing szóból és a ráolvasás kőtt 
eleméből), ahogyan arra Mokány Sándor is rámutatott (1980: 13). 

S.á.fmgkö (néhány finkő alatt idézett helyen kívül) Sáta (Borsod m.; Pócs 
1985:214). 
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5 . e . f innkő Boldva (Borsod m.; Pócs 1985: 208). 
Két alakváltozat egyszerre több helyen is előfordulhat, például fin és fing 

Hajdúnánáson és Hódmezővásárhelyen, finkő és fmgkő Rimaszombaton és 
Endrődön,y?« és finkő Sarkadon (Békés m.; Pócs 1985: 209, ugyaninnen Oláh már 
idézett adataiból a fing és ebfing is ismeretesek), és Jászapátiban (Szolnok m.; Pócs 
1985:209,212) . 

6. finghólyag, Mokány (1980: 13) már idézett kisgejöci (Ung m.) adatán 
(fikhóujuk) kívül -.finghólyag Szeged vidéke, Tápé (Bálint 1980: 169). 

7. hólyag: hólyag Nyírség (Pócs 1985: 213), Szatmár (Makay és Kiss 1988: 
48), Csákánydoroszló (Vas m., Beke 1939: 49). Nagy József Bács megyei gyűjtése 
szerint: „Akinek hólyag van a nyelvén, arra azt is mondják, hogy hazudott" (1896: 
179). Egy másik vélt ck révén ide kapcsolódik egy Wlislocki Henrikné által közölt 
hiedelem: „Ha kályhára köp az ember, hólyagok támadnak a nyelvén" (1 896: 464). 
Gyomaendrődről (Békés m.) való az alábbi közlés: „Mikor gyerekek voltunk, vót 
hogy hólyag lett a nyelvünkön. Amikor kimentünk nagyanyámmal a katlan elé, 
oszt mondtuk: - Finkő nyőtt a nyelvemen. -Hakő? - kérdi a nagy anyám. - Makő. 
mondom én. Akkor nagyanyám: - Olyan legyen, mint a Borcsa nénéd feneke. Erre 
én: - Pfü, pfű, inkább kiköpöm. Majd aztán elmúlt a hólyag." (Hornokné é.n. 63). 
Érdekes, hogy itt is két neve van a betegségnek, hólyag közönségesen és finkő a 
ráolvasásban. 

8. hörpencs: hörpencs Tápé (Bálint 1980: 169, Pócs 1985: 213), Somogy 
megyében e szó jelentése 'orr ' (Lőrinczy, szerk. 1988. 1017). 

9. kőüfing: köiifing csak Mokány már idézett gyűjtéséből ismeretes. (Nyilván 
a fing fingkő változata összetételeinek megcserélése.) 

10. papfalat: papfalat, Vajkai Aurél borsavölgyi gyűjtése nyomán idézi Pócs 
(1985: 125) és Mokány (1980: 16). A ráolvasás abba a típusba tartozik, mint 
általában a falat elleniek (idézi Pócs 1985: 125): 

Phü, phü, phü, 
papfalat nőtt a nyelvemre. 
phü, phü, phü, 
hogy nőjjön a papné seggire. 

Hernádvécsén (Abaúj-Torna m.) az Elloptam a papnak a tepertőjét szólásnak 
az értelme 'csupa var a szám'. A gyűjtő Vajkai magyarázatul hozzáfűzi: „Valami 
története ennek is lehet, mert már másutt is előfordult: seb a szájon: paptól pörcöt 
lopott" (1937: 147). Utal itt Nagy József már idézett Bács megyei gyűjtésére: „A 
kinek seb van a száján, arra azt mondják, hogy a paptól pörcöt lopott" (1896: 98). 
A Csallóközben: „paptöpörtyű: az ajak szélén támadt kipattgozás, a mely 
megszáradva töpörtyűhöz hasonló" (Szinnyei József saját gyűjtése, 1901: 206- 7). 

Farkas József mátészalkai (Szatmár m.) adatközlője, Bakos Ferenc az 
alábbiakat tartotta a papfalat nevű betegségről: „Hidegleléstől vagy 
gyomorrontástól lehet megkapni. Azt szokták mondani, Ellopta a paptól a tepertőt 
vagy tyúkseggi nőtt a szájára. Úgy lehet meggyógyítani, hogy gabonavirággal tel 
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kell füstölni a sebes részt, miközben a Miatyánkot háromszor el kell mondani" 
(1968: 155). 

11. pattanás. Vajkai Aurél forrói (Abaúj-Torna m.) gyűjtéséből származó 
recept szerint: pattanás a nyelven: nyalja az ablakot háromszor reggel, három 
napig" (1937: 147). Ugyancsak Vajkai hernádvécsei gyűjtése szerint (1937: 147, 
idézi Pócs 1985: 71): „Akinek a nyelvén pattanás van, csombékot köt 
zsebkendőjére; azt tűvel szurkálja; közben háromszor a tűzbe köp, ezt mondva: 
Úgy égjen annak a nyelve, mint ez a tűz ég. (U.i. attól lett pattanása, hogy valaki 
rosszat mondott róla.)" Maga a ráolvasás egyébként legkülönbözőbb betegségek, 
rontás ellen használatos általános típusba tartozik (Pócs 1985: 53-76). „Az 
Őrségben azt ajánlják: ha megszóltak és pattanás támad nyelveden, szurkáld meg 
tűvel a kötőd madzagját, akkó a pattanás elmúlik, a megszóló nyelvén pedig 
kinyől" (Berde 1940: 196). 

12. penész: penész Rábagyarmaton (Vas m.; Beke 1939: 49). 
13. penészhólyag: peniészhuólagZalabaksán (Zala m.; Beke 1939: 49). 
14. pink: változatai végső soron az 5. fing (talán eufemisztikus okokból is 

torzult) alakváltozatainak tekinthetők. Mokány már idézett gyűjtésein (13-20. 
változatok) kívül is főleg az északkeleti nyelvterületen fordul elő: pink Szakoly 
(Szatmár m.; Pócs 1985: 211), pinkő Nyíri (Abaúj-Torna m.; Pócs 1985: 213), 
Novajidrány (Abaúj-Torna m.; Pócs 1985: 214), pintyö Tard (Borsod m.; Pócs 
1985: 211 ).punkö Hódmezővásárhely (Csongrád m.; Lőrinczy, szerk. 1988: 449). 
Tiszdorogmán (Borsod m.) két alakváltozat, pink és pinkő együtt fordul elő (Pócs 
1985: 208). 

15. píp: mint Berde is említette, alkalmilag, tréfásan szerepelhet a tárgyalt 
betegség elnevezéseként. Számos magyar nyelvjárásban pip, pip, sőt Szatmár 
megyében pép változatban: „szárnyasállat nyelvén szomjúságtól támadt 
bőrkeményedés" (Szinnyei 1901: 152), pipet kap 'gyötri a szomjúság' (O. Nagy 
1982: 152). Csüry Bálint szamosháti gyűjtése szerint a pip „szomjúság miatt 
keletkező bőrkeményedés a tyúk nyelvén alul, (pipa)", például pipja ereszkedik a 
tyúknak. Csüry még hozzáfűzi: „Ha a tyúknak pípja van, úgy gyógyítják, hogy 
leveszik pípját, vagyis körömmel levakarják, a beteg tyúkkal megetetik, s 
embernyálat eresztenek a szájába utána" (1936: 233). Vajka Aurél Abaúj-Torna 
megyei gyűjtése is egészen hasonló: pipiske, pipje (Nagyida), pipec (Kassa) a 
tyúk nyelvén, amit leszakítanak" (1937: 142). 

16. posz: posz, e jelentésben az Ormányságbó ismeretes, lásd 3. ebposz alatt. 
17. sömör: valószínűleg ennek alakváltozata a sömölyű Kórógy (Szerém m.). 

„Pattanás kelt a nagyobb gyerek nyelvén, sömölyű. Ilyenkor azt kell mondani: 
Sömölyű kőt a nyelvemön. A másik kérdezi: Ha kőt? Felelet: Ma kőt. Másik: 
Ragadjon a szomszédod fenekére" (Penavin 1975b: 107). Penavin Olga kórógy i 
szótárában a sömölyű nem szerepel, a sömör pedig, nagyjából akárcsak a 
köznyelvben: 'viszkető kiütés' (1978: 71). A kórógyi szótárban viszont a 
szömöücsök 'szemölcs', 'bibircsók, kemény dudorodás a bőr felszínén' címszó 
alatt (1978: 108-9) található az alábbi adalék: „Ha valaki el akarja mulasztani a 
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szemölcsöt, elmegy a bájoshoz. A beteg mondja: Szemüöcsök köt a nyelvemön. A 
bájos kérdezi: Ha köt? A beteg felel: Ma kőt! A bájos akkor mondja: Menyén a 
Pöte Julis nyelvire! (seggire). Másodszor is ugyanígy beszélgetnek, de a végin a 
bájos más nevet mond, pl. Menyén a Bacsó Julis nyelvire! (seggire). Harmadszor is 
megismétlődik minden az utolsó mondat kivételével. Ismét más nevet mond a 
bájos, de ha először Julis keresztnevet említett, továbbra is ilyen keresztnevü 
személyt kell említenie. Ha Manci névvel kezdte, azzal kell folytatnia. Ez után 
biztosan elmúlik!" Mindenesetre, Penavin adatai, ha kissé talányosak is, minden 
bizonnyal hitelesek. Előfordul még például Majorosházáról (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
m.) egy ráolvasásban egy SÖMÖ//>TÍ'bibircsók' változat is (Pócs 1985: 240). 

18. zsébre: egymástól függetlenül Beke (1939: 49) és Berde (1940: 195-6) is 
idekapcsolják a zsébre néven emlegetett betegségegységet, mások, például Vajkai 
Aurél, Bálint Sándor, Pócs Éva különválasztják. Szinnyei (1901: 1067) és Beke 
(1939) Szegedről és Hódmezővásárhelyről idézik a zsébre szót 'apró fehér 
pattanások a szájban (a nyelven, a szájpadláson)', és a következő képzett 
melléknevet is közlik: zsébrés (Cegléd. Pest m.), zsébrésés (Hódmezővásárhely). 
zsébrés (Túrkeve), zsebres (Nagykunság). Pócs Éva számos külön zsébre elleni 
ráolvasást közöl: Öcsödről (Békés m.; 1985: 47), Terpelédről és Csitárról (Nógrád 
m.), Ferencszállásról (Torontál m.), Mindszentről és Tápéról (Csongrád m.; 1985: 
84), Felsőzsolcáról (Borsod m.; 1985: 207), Abaújdevecserről (Abaúj-Torna m.; 
1985: 542) és zsebrő ellenit Mátészalkáról (Szabolcs m.; 1985: 135-6). 
Galgahévizen (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) viszont a zsébre ellen olyan ráolvasás 
használatos, amilyen típusú egyébként az ebfing stb. ellen (1985: 210): 

,,Zsébre nyőtt a nyelvemen. 
Ha kőit, ma költ. hónap köti: 
hónapuián olyan legyen. 
mint a (Vittor néni) segge." 

Az egyértelmű összekapcsolás problematikus voltát jól szemléltetheti, hogy 
Bere M. Varga Róza nyomán egymás után említi az ebfing és a zsébre nevű 
betegségek helyi gyógymódjait Békés megyéből. „Szarvas vidékén a következő 
ráolvasást ajánlják: 

Ebfing kött a nyelvemen. 
Holnap olyan nagy legyen, 
Mint a cigányasszony segge! 

Ezután háromszor a földre kell köpni, mindháromszor más-más személy 
seggét emlegetni, mikor is azokra megy át a baj. Akinek zsébréje van. menjen 
tyúkülő alá három hajnalon és mondja: 

Szaladj zsébre, 
Rád fosik a jérce. 

Vagy csináljon kilenc rongybabát, azok fejével törölje ki a száját, aztán tegye 
őket a keresztútra, hogy aki átlépi, arra ragadjon. Ott is tegye a babákat lehetőleg 
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tchcnganajba" (1940: 195; hasonló ráolvasásokat idéz Pócs is, 1985: 47 és 210, 
szintén Varga Róza nyomán, Öcsöd megjelöléssel). 

Bálint Sándor Szeged vidékéről külön tárgyalja az ebfing, fmghólyag, 
hörpencs betegségegységet (1980: 169) és külön a zsébre 'szájfájás a 
gyermekeknél') nevűt (1980: 185), hozzátéve, hogy „A felpattogzott szájú, nyelvű 
gyermek zsébrész, a tápaiak ajkán zsébrésös. " 

Berde (1940: 196) a zsébre kapcsán idézi Liszt Nándor Hajdú megyei (1906: 
37) és Vajkai Aurél Abaúj-Torna megyei (1937: 146) gyűjtéseit. Vajkai Forrón és 
Hernádvécsen figyelt fel arra, hogy van ugyan külön zsebra (melléknévképzővel: 
zsebrás) és külön zabola, a két betegség azonban szorosan kapcsolódik. Valószínű, 
hogy itt a zsebra és a zabola részben fedik egymást, akárcsak másutt a zsébre és az 
ebfing. A zabola, zabla, abla országszerte 'száj szél fáj ás' (Szinnyei 1901: 1027). A 
zabola (a már idézettek közül) külön szerepel Farkas József mátészalkai (1968: 
157). Makay Béla és Kiss József szatmári (1988: 49), továbbá Keszeg Vilmos 
detrehemtelepi gyűjtéseiben (1981: 98). 

Greszné Czimmer Anna nemcsak a betegségre vonatkozó hiedelmet írta le 
(Gombos. Bács-Bodrog m.), hanem frappáns magyarázatot is adott (1983: 241-2), 
,.Zsibrék. A kisgyermek szájfájását nevezik így. Szinonimái tájszólásokban: zsébre, 
finkő, zsikora. Pásti Panna néni 9 tollseprűszálra 9 babát csinál rongyból és nap 
lenyugvása idején a gyermekkel kimegy a ganédomb mellé, a babákat beleszúrja, 
majd egyenként odaérinti őket a gyermek szájaszéléhez és a következő 
ráolvasóigékkel elküldi a betegséget: Nap nyugtába, béka tójába, zsibrék a gané 
oldalába, ez a ráolvasó igen primitív globális betegségszemlélet tanúsága, mivel a 
természet jelenségei és a betegségi tünetek között öszefűggést keres, egybefoglal 
olyan jelenségeket, amelyeknek természettanilag nincs közük egymáshoz, ezen 
primitív szemlélet szerint a természet rendje az, hogy amikor a nap nyugodni 
megy, a béka ugyanakkor aludni megy a tóba, s akkor a betegség is kell, hogy 
kövesse a rendet, menjen el gané oldalához. Hogy miért éppen oda? Ősrégi fogás a 
betegségdémont valami undorítóval fenyegetni, amilyen pl. az ürülék vagy 
bizonyos testrészek. Ugyanez a motívum megtalálható a szájfájás más vidékeken 
való gyógyításában is. A zsibrék gyógyításához is hozzátartozik ezenkívül a 
megfelelő imádság, amely megemlékezik Krisztus utolsó száj fájásáról, amikor 
epével megitatták és a zsibrék kihányta száját. Az egyház által elismert 
szentírásokban nincs erről szó." 

19. zsikora: a zsikora csak Czimmer Anna előbb idézett gyűjtéséből 
ismeretes fenti jelentésében. Szinnyeinél (1901: 1074): zsikora (Szatmár és Bereg 
m.) 'töpörtyü'. zsigora (Zilah, Székelyföld) 'köszvény (különösen kutyáé, 
macskáé, de emberé is)'. Ami miatt még érdemes számontartani, az a 'tepertő' 
jelentése (lásd 10. papfalat alatt). A zsikora, akárcsak a zsébre és változatai, a 
magyar nyelv azon szláv jövevényszavai közé tartozik, amelyeknek pontos 
származása még tisztázatlan. 

Az elsősorban a betegség elnevezéseit vizsgáló nyelvészek a betegség 
páratlanul változatos vélt okairól is megemlékeztek. Beke Ödön tudósítása szerint 
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oka lehet, hogy valaki megrágalmazta (Csesztreg, Zala m.), amit Musits Jenő 
közlése szerint Rábagyarmaton (Vas m.) így fejeztek ki: rábeszéltek. Szintén ez 
utóbbi helyen „Gyógyítására összetört sárgacukrot ruhában a nyelvre borítanak 
vagy kristálycukorral dörzsölik vagy sárgopipitérre (-rel) öblögetik" (idézi Beke 
1939: 49). Csaba József közlése szerint „Csákánydoroszlón akkor kapják, ha 
esznek, s ezt végig nézi egy éhes kutya, s nem adunk neki egy falatot. El lehet 
veszejtenyi, ha egy darabka kenyeret háromszor végighúzunk a hólyagokon, s utána 
kankutyának adjuk. Más tanács szerint elmarad a hólyag, ha az ümög gallergyát 
háromszor megharapjuk" (idézi Beke 1939: 49). 

Noga Tibor közlése szerint „A nógrádmegyei Nagyorosziban zsébre a 
pattanás, szintén megszólás következménye. Ki kell menni a trágyadombra, egy 
darab trágyát a kézbe venni, s a fájós nyelvre helyezve három napon át háromszor 
ezt a bűvös igét mondani: Nap menjen nyugatra. Tyúkok mennek délre. Zsébre 
menjen ganajra " (idézi Beke 1939: 49). 

Mokány Sándor (198Q: 16) is sok adatot közöl a betegség vélt okairól (az 
utóbbi kettőt saját gyűjtéséből): „amit a kutyának szántá, ne edd meg, mer epfing 
nyől a nyelvedenn!" (Kisdörgicse, Zala m.); „Ha valaki megeszi valakinek a 
falatját, falat nő a nyelvére" (Borsavölgy, Vaj kai Aurél gyűjtése); „Falatka nüött a 
nyelvedre, mer lekacaktad a fingot" (Técső, Máramaros megye); „Finkőü nőtt a 
nyelvedre, mer veszett kutya nyomába léptél" (Dercen, Bereg m.) 

Bálint Sándor (adatai már a szegedi szótárban is megtalálhatók) az alábbiakat 
jegyezte fel Szeged vidékéről: ebfing, másként ftnghólyag. hörpencs: nyelven 
támadt kis pattanás. Tápaiak szerint annak a nyelvén női, aki nevetni kezd. amikor 
fingást hall. Ugy múlik el, hogy a 'beteg' odaszól valakinek, ebfing kött a 
nyelvemön. Erre azt kell felelni: ha kött, ma kött. Hónap ragadjon a Kis Örzse 
seggire! Mindig olyan személyre kell ragasztani, aki napnyugatra van tőlük. Más. 
tápai eljárás szerint ezt kell mondani: hörpencs nyött a nyelvemön. Ha kő, ma kő. 
hónapra akkora legyén, mint a Dóra Luca segge, pű, pü (köpködnek), mind 
ráragadjon" Ezt háromszor kell elmondani, mindig más-más nagyfenekü asszony 
nevének említésével. 

Ferenczi János följegyzése szerint: ha megszóltak valahol, akkor támad a 
pattanás a nyelveden. Ilyenkor tűvel szurkáld meg a kötőd madzagát: a te 
pattanásod elmúlik és megszólod nyelvén nő" (Bálint 1980: 169; Ferenczi szintén 
Szegeden gyűjtött a 19. század második felében). 

Az etnográfia pszichoanalitikus megközelítésének egyik leghálásabb témája az 
emberi test fent-lent tengelyen való, a végtagok és a testnyílások alapján 
meghatározott szimmetriája, amelyre maga Sigmund Freud is sokat hivatkozott. 
Orális-anális váltásokkal nemcsak az elnevezéseknél találkozunk {falat és fing 
egyaránt lehet ugyanannak a betegségnek a neve), hanem például a nyelven nott 
falatka gyógyítása a Kakasdra (Tolna m.) telepített andrásfalvi (bukovinai) 
székelyeknél a következő: „Kenyérdarabbal megnyomkodták; a kenyeret a kutyának 
dobva ezt mondták: Ragadjon a kutya szájára vaj a seggire " (Pócs 1985: 38). 
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A fentiekben a magyar népi gyógyászat és ezen belül a népi dermatologia egy 
viszonylag apró, de regionális eltérései révén páratlanul változatos elnevezés- és 
hiedelemrendszerét próbáltam bemutatni. Az anyag feldolgozásának egy kezdeti 
fokáig igyekeztem eljutni: célom az általam elérhető, bejegyzett, de átfogó 
rendszerbe még nem sorolt előfordulások regisztrálása volt. Adatgyűjteményem 
számos érdekességet kínál a népnyelv búvárainak, például számos (részben 
eufemizmussal is magyarázható) alakváltozatot (különösen a 2. ebfing, 5. fing és 
14. pink típusoknál), néhány érdekes jelentés szerinti tájszót (Például 1. cinke, 
4, falat, 5. fing, 16. posz alatt), több bizarrnak is minősíthető összetett szót 
(2. ebfiog, 3. ebposz, 6. finghólyag, 9. kőfing, 10. papfalat, 13. penészhólyag 
alatt, sőt a ftngkő is idesorolható) és néhány további valódi tájszót is. Külön 
érdekesség, hogy szórványosan a nyelvterület egészen távoli pontjain (Vas, Békés, 
Szatmár) ugyanarra a betegségre két nevet hasznélnak, egyet közönségesen, egy 
másikat ráolvasásban. A meglehetősen tagolt elnevezésrendszer magyarázata, a 
szóföldrajzi tanulságok levonása további, művelődéstörténeti adalékokat is 
feldolgozó vizsgálatokat igényel. Például nem lehet véletlen, hogy az erdélyi (és 
moldvai, bukovinai) falat, falatka, sőt papfalat változatok elterjedése nagyjából (de 
csak nagyjából) egybeesik egy meghatározott ráolvasástípus elterjedésével. 
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CONTRIBUŢII LA TERMINOLOGIA DERMATOLOGIEI P O P U L A R E 

(Rezumat) 
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populare pe baza cărora unele comunităţi explică apariţia sau vindecarea respectivei afecţiuni. 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

E D G Á R A L L A N POE M A G Y A R HA(RA)NGJAI 

1.1. Önmagunk és a körülöttünk lévő világ megértése egy tág értelemben való 
fordítás nyomán valósul meg. Fordítunk, tehát vagyunk, és megfordítva, azaz a világ 
értelmezését a „lélek önmagával folytatott dialógusain" keresztül úgy valósítjuk meg. 
hogy általában az anyanyelvként birtokolt nyelvvel a magunk számára érthetővé 
tesszük, azaz lefordítjuk. E fordítás minősége az emberi megértés és társadalmi 
kommunikáció hatékonyságának a jellemzője is. A megértés, azaz fordítás 
folyamatát mi sem jellemzi jobban, mint Mario Wandruszka találó megállapítása, 
mely szerint „tökéletesen egy nyelvet sem ismerünk, többről nem is beszélve" (1986: 
30). A fentebbi kijelentésből fakad, hogy szkeptikusaknak kell lennünk mind a világ 
megismerhetőségét, mind pedig az interlingvális fordítások sikerességét illetően. 
Filozófiai értelemben tehát az ekvivalencia illúzió csupán, amely a szinonimitás 
fogalmát is más perspektívába helyezi. 

Valójában egy eredeti vers, mint az önmagunkkal folytatott párbeszéd 
legmélyebb formája is, tulajdonképpen fordítás: egy valamilyen nyelv nélküli 
idegenből többnyire az anyanyelvre. Ezt a folyamatot nevezi Hans-Georg Gadamer 
„mythopoétikus átfordításnak", mely során az emberi érzések konfúz, 
körvonalatlan halmaza konkrét tárgyiasságokba helyeződik át, és létrejön a 
műalkotás. A műalkotás, különösképpen ha az lírai költemény, mindig egy 
transzcendens valósággal ismerteti meg az olvasót, oly módon, hogy a költő egy 
sor olyan nyelvi döntést hoz, amelyeket egy nyelvközösség többsége is vállal. Ezt a 
műalkotást aztán - személyes és szubjektív indíttatás hatására - egy más nyelven 
beszélő költő lefordítandónak minősíti, és le is fordítja, s ezzel meg is valósul az 
eredeti mű és műfordításának az a bonyolult kapcsolata, amelyet az alábbiakban 
próbálok vázolni. 

1.2. Szinte már közhelynek számít az a megállapítás, hogy a fordítás mindig 
egy receptív kompetenciát aktivizáló megértéssel, értelmezéssel kezdődik, majd ezt 
követi a produktív kompetencia kibontakozása, mely által a mű egy másik nyelvi 
közegbe és egy másik kultúrába való transzplantálása megvalósul. E tevékenység 
során a műfordítónak szinte „gúzsba kötve kell táncolnia", hiszen produktív 
kompetenciáját kell folyamatosan korlátoznia a forrásnyelvi szöveg jellemzői 
szerint, miközben meg kell küzdenie a nyelven kívüli szituációval. A fordításra 
kiválasztott vers nemcsak inspirál, de ugyanakkor ellen is szegül a fordítónak, 
miközben a műalkotás és a művész egyenrangú ellenfelek és partnerek is 
egyszerre. A nyelvi tárgy ellenálló ereje annál erősebb, minél sajátosabb esztétikai 
minőségeket képvisel. Ugyanakkor természetesen a műfordításban a fordító 
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produktív kompetenciája is meg-megcsillan, saját művészi, esztétikai 
tapasztalatának nyomait is tartalmazza, beleértve bizonyos esetekben a 
félreértéseket is, amit a műalkotás polifunkcionalitása tesz lehetővé. Végtére a 
műfordító is költő, rá is jellemző Hugó Hofmannsthal állítása, hogy tudniillik „írni 
csak egyénileg lehet, vagy pedig rosszul írunk". Az elmondottakbol az is 
következik, hogy a műfordítás a fordító művész életművének, illetve a befogadó 
irodalomnak a szerves, horizontokat tágító részévé válik. Itt szükséges azt is 
megjegyeznünk, hogy egy fordított szöveg kizárólag csak akkor kezelhető 
eredetijének ekvivalenseként, ha az pragmatikus jellegű, hiszen ebben az esetben 
mindkét szövegnek nyelven kívüli valóságvonatkozása van. Hasonló a helyzet a 
mimetikus alkotásokkal is. A műfordítások azonban más jellegű szövegek. A 
fordítás aktusa a költészet esetében egy sajátos viszonyt teremt az eredeti 
műalkotás és fordítása között, amely viszony a rózsa képzete és a rózsáról írt vers 
analógiás viszonyához hasonlítható leginkább: az egyik csak olyan mértékben 
helyettesítheti a másikat, amilyen mértékben ismereteink vannak az egyikről. A két 
szöveg tehát egymás mellé rendelődik, és kölcsönösen módosul egymás fényében. 
Erre a tényre gondol Paepcke, amikor a következőket mondja: „A versfordítás csak 
akkor sikeres, ha a fordítás a költemény elolvasására csábít, és el is vezet hozzá, és 
ha az olvasónak tetszik, mert felismerésekkel gazdagítja" (1986: 93). 

1.3. A már korábban említett szinontmia és polifunkcionalitás sajátos 
értelmezése megfelelő elméleti alapot szolgáltat a műalkotás és fordításának 
egymás mellett élő variációkénti értelmezésére. Fritz Paepcke Az ekvivalencia 
illúziója című írásában a szinonimitást sajátos nézőpontból definiálja. Abból indul 
ki, hogy a szavak nem akkor szinonimek, ha tartalmuk megegyezik, s ugyanakkor a 
különböző jelek is ugyanazt nevezhetik meg. Ilyen értelmezésben a szinonimitás 
hasonló tartalmak közötti viszonyt jelent, azaz a szinonimák tartalmi különbségét 
próbálja megragadni, a hasonlóban is az eltérőt keresi. Ez a gondolatmenet jól 
hasznosítható az eredeti mü és műfordításának kritikai összevetésében is, hiszen az 
eredeti mü pluralitása, multiplicitása eleve lehetővé teszi azt, hogy a jelet mint több 
jelentés meglétére tett utalást értelmezzük. Ez a poliszémia a versfordításnak is 
központi kategóriája. Az eredeti mü és fordításának eltéréseit tehát a 
polifunkcionalitás kategóriájával is értelmezhetjük. Ha a műfordítást a költemény 
egyik olvasataként fogjuk fel, akkor azon túl, hogy megállapítjuk, a műfordítás 
soha nem azonos az eredetivel, azt is meg kell vizsgálnunk, miben nem azonos, mit 
mondott ki, mit érzett bele, amit az eredetinek a szerzője talán nem, vagy esetleg 
mit értelmezett félre. 

2. Babits Mihálynak nemcsak fordítói gyakorlatában, hanem esszéiben, 
fordításainak előszavában, műhelytanulmányaiban körvonalaz egy olyan 
elméletrendszert, amely szembeötlő módon sok vonatkozásban egybeesik a fentebbi 
gondolatokkal, noha Babits korában a fordítás még korántsem tartott igényt az önálló 
diszciplína rangjára, s még sokáig nem emlegettek fordítás-elméletet sem. 

Babits műfordítás-szemléletében a fö gondolati súlypontot a nemzeti irodalom -
világirodalom, az. eredeti vers és fordításának viszonya kapja, s mindkettő egy 
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nyelvfilozófiai kérdésre: a nyelv világmegismerö szerepére vezethető vissza, amit az 
idegennyelv-tudás is alapvetően befolyásol. Induljunk el tehát a legáltalánosabbtól. 
Babits korai, fogarasi korszakában, diákjainak írt tanulmányában azt fejtegeti, hog> 
az idegennyelv-ismeret tulajdonképpen az anyanyelv ismeretét gazdagítja, hiszen egy 
viszonyban láttatja azt a rendszert, amit egy újabb nyelv ismerete nélkül csupán 
izoláltan szemlélünk. Ez a viszony hasonlatos tehát a Paepcke-féle elmélethez, amely 
a verset és műfordítását egyetlen egységként kezeli. „Ismerd meg ugyan az idegen 
gondolkodását is, tanulj nyelveket, és a magadét is jobban fogod érteni. Semmit sem 
lehet igazán ismerni önmagában, csak mással összehasonlítva (. . .) Ismerj meg tehát 
idegen nyelvet is, hogy jobban gondolkozhass a magadén. De csak a magadén 
gondolkodjál, ha azt nem akarod, hogy gondolkodásod roskatag legyen, mint a 
felemás kövekből épített ház" (Irodalmi nevelés 89). A műfordítást Babits azért is 
tartja rendkívül fontosnak, mert a „nemzetek finomabb gondolati közösülésének 
jóformán egyetlen eszköze" s „az emberek életét semmi sem választja el egymástól 
annyira, mint a nyelv. Hisz csupán a nyelv segítségével vagyunk képesek 
gondolkodni, s öröklött nyelvünk alkalmazkodóképessége oly elenyésző, hogy 
jóformán csak annyit vagyunk képesek gondolkodni, amennyit nyelvünk enged" 
(Dante fordítása 275). Ez a gondolat Hans-Georg Gadamer többek között A nyelv 
generatív és teremtő ereje című tanulmányában kifejteti elméletével azonos, 
amelyben azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen nyelvünk gondolkodásunkat, 
filozófiánkat, teljes valóság-megismerésünket is vezérli, azaz olyan keret, amelyet 
gondolkodásunk aligha haladhat meg. 

Babits szemléletében a műfordítás a nemzeti irodalmak gazdagításának, a 
nemzetek hangulati érintkezésének is a módja, az irodalmaknak igazi „luxus 
pillanata", amely nagy energiafölösleg mellett jöhet csupán létre, s tán még az 
eredeti remekmüveknél is ritkább. Ezért tartja irodalomtörténetünk a fontos 
fordításokat (pl. bibliafordításokat, zsoltárfordításokat, Kazinczy klasszikus 
fordításait) igazi korszakalkotó eseményeknek, amelyek új formát és kifejező 
eszközrendszert honosítottak meg, és ezzel az anyanyelv lehetőségeit új területek 
felé tágították. „A műfordítás új csatornákba kényszeríti egy nép gondolkodását, 
amely nyelvének megszokott folyosóin tudott haladni, mást aligha sejthetett" 
(Babits Dante fordítása 276). Tulajdonképpen a műfordítás mennyiségétől és 
minőségétől függ az, hogy egy nemzeti irodalom mennyire válik a világirodalom 
részévé, azaz a műfordítás-irodalomnak nemzeti irodalmakat konvertáló és 
integráló funkciója van, babitsi definíciót használva tehát „a műfordítók a kultúrák 
követei". Még mindig általánosabb, de már inkább a költői gyakorlaton alapuló 
megjegyzése Babitsnak az is, mely szerint a leginkább nemzeti jellemzőket 
képviselő költők a legnehezebben fordíthatók, s a líra, mivel „minden irodalomnak 
a lelke", tulajdonképpen lefordíthatatlan (Magyar irodalom 364). íme az a 
kettősség, amelyet a későbbi elméleti irodalom is leír: az eredeti vers vonzása, 
amely a receptív kompetenciát mozgásba hozza, de ezzel egyidejűleg a produktív 
kompetenciát is korlátozza. Ki a szerzője tulajdonképpen a műfordításnak, s 
mennyire kiszolgáltatottja a szerző a műfordítónak? Társszerzők talán? S hogyan 
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körvonalazható az eredeti alkotás és az idegen nyelvre átültetett, már értelmezett 
vagy parafrazált másik változat közötti viszony? 

A következő kérdésekre Edgár Allan Poe The Bells című versének Babits 
Mihály által fordított A harangok című változatát összevetve próbálok választ adni. 

3.1. A szóban forgó műfordítás keletkezésének műhelytitkairól nem sokat 
tudunk, annáí többet viszont első elhangzásának körülményeiről. Mint ismeretes, 
Babits irodalmi fellépésének színhelye Négyesy László szemináriuma volt, ahol A 
harangok című versfordítás is elhangzott 1905-ben. Mohácsi Jenő Irodalmi 
problémák című 1942-ben megjelent könyvében szemtanúként a következőket 
közli a verssel kapcsolatban: „A teremben baloldalt, a harmadik vagy negyedik 
sorban, egy sötéthajú férfi áll, aki fölolvassa tompa hangon, de mégis 
megszállottan, furcsa, éneklő hanglejtéssel, Poe A harangok című költeményének 
fordítását. Káprázatosan cseng a vers, rímek csengettyüznek, harangoznak. Ez 
Babits 1900 elején" (idézi Gál 1942: 25). A fordítás 1920-ban, Babits első, száz 
számozott példányban megjelenő fordításkötetében látott először napvilágot. A 
kötet a Távalollak címet viselte, jellemzően szecessziós konnotációkat asszociálva. 
Összesen hat Edgár Allan Poe verset tartalmazott, más Tennyson, Wordsworth, 
Keats. Meredith, Swinburne, Browning, D.G.Rossetti és Wilde vers 
műfordításainak társaságában. A kötet túlnyomórészt angol szerzőktől származó 
versei is érzékeltették Babits különös vonzalmát a kései viktoriánus líra 
képviselőihez, amely egyfajta arisztokratikus tüntetésként is értelmezhető volt. 

A kis kötet előszava az eredeti és a fordított változat közötti viszony 
feloldhatatlan dilemmájára tesz utalást mindjárt a legelején: „Pávatollakkal 
ékeskedem ... Ez a legújabb verseskötetem: csupa idegen vers. Mégis az én 
könyvem, ez így együtt: Babits-könyv, semmi más. Nem »reprezentál« ez semmit, 
semmiféle »idegen költészetet«. Legfeljebb magam inaséveit: mert a zöme az 
inasévekböl való." Babits „költői vázlatkönyvnek", „stílustanulmányi 
gyűjteményének" nevezi a könyvet, amelyben saját hangját keresve, a magyar 
költői nyelv lehetőségeinek határait tágította. Az előbbi gondolatot igazolandó 
Babits azt is megjegyzi, hogy az olvasó sokszor egy-egy olyan fordulatra, 
effektusra fog ráismerni, ami egy későbbi „valóságos" Babits-versben nyer majd 
végső helyet, s végezetül arra tesz utalást, hogy a műfordítások szépsége szerezhet 
a kötetben közzétett alkotásoknak létjogot, „bár származásuk kissé törvénytelen, s 
olyiknál nehéz lenne az igazi apát megnevezni" (Pávatollak 1920: 5-6) . Babits 
tisztában van azzal, hogy műfordítók felelőssége azért is nagy, mert a fordítások 
mennyiségétől és főként színvonalától függ az, hogy egy-egy nemzeti irodalom 
milyen mértékben és milyen súllyal válik a világirodalom részévé. 

3.2. Még mielőtt a két vers első strófáját összevetnénk, talán nem érdektelen 
annyit megjegyezni, hogy Edgár Allan Poe (1809-1849) száztizenhárom soros. 
1845 és 49 közötti időszakban írt, tehát viszonylag kései verséről van szó. A 
szerző, akárcsak Babits, irodalomkritikával is foglalkozott, sokat vitatott elméleti 
írását a The Philosophy of Composiüon (1842) és a The Poetic Principles-1 (1846) 
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az amerikai irodalomkritika első két alapmüveként tartják számon. Lírája a 
világirodalom első Part pour l'art megnyilvánulása, amely a morális értékek 
megnyilvánulása helyett kizárólag az esztétikai szépet tartotta a költészet egyetlen 
tárgyának és céljának. Rendkívül nagy szerepet kap lírájában a zeneiség, ami miatt 
Poe-t a kortárs Ralph Waldi Emerson, a romantika amerikai változatának, a 
transzcendentalizmusnak hangadó egyénisége éppen a The Bells című versre utalva 
gúnyosan ,.a csörgös embernek" („the man with the jingle bells") nevezett. 
Költészetét a kortárs amerikai kritika nem értette, s igazi értékeit csupán az 
évszázad végén kezdték méltányolni. E kései sikert Poe tulajdonképpen Baudelaire 
sikeres Poe-fordításának köszönhette, aki tíz évet töltött a Poe líra franciára törtenö 
átültetésével és a Poe líra népszerűsítésével. A századfordulón igazi Poe-
reneszánsznak lehetünk tanúi Európában, s ennek a népszerűségnek a magyar 
irodalomban is nyomai vannak. 1910-ben a Poe centenárium alkalmából megjelent 
az első Poe monográfia Elek Artúr tollából, amelyet kisebb méltató cikkek előznek 
meg a Nyugat hasábjain. Legnépszerűbb verse.a The Raven (A holló) magyarra 
fordítása nemcsak Babitsnak, hanem Kosztolányinak és Tóth Árpádnak is kihívást 
jelentett, sőt polémia is kialakult a különböző fordítások stilisztikai vonatkozásairól 
a Nyugat hasábjain. 

4.1. A vers egymástól számmal is elkülönített szerkezeti egységei a harang 
különböző funkcióját részletezik. A négy különböző méretű és különböző 
anyagból készült harang hangminsöge az ember lelki állapotainak széles skáláját 
játsszák el önfeledt gyermeki szánkózástól, az esküvő-harang által idézett 
boldogságon keresztül az emberpróbáló vészig, majd végül az állandósuló 
egzisztenciális félelemig. A harangok mérete és anyaga is a kisebbtől és 
értékesebbtől halad a nagyobbakig. súlyosabb, de értéktelenebb anyagokból 
készültekig, s ugyanezt a fokozatosságot sugallják az egyre hosszabbodó strófák 
is. Az ezüstharangnak szentelt szakasz csupán tizennégy sor, az aranyharangé 
huszonegy, a vészharangé harmincnégy, s végül a lélekharangról szóló strófa már 
negyvennégy soros. Megjegyzendő, hogy a száztizenhárom sorból álló vers 
egyike a leghosszabb Poe-verseknek. 

4.2. Az angolban a bell köznév nemcsak harangot és kisharangot, de csengőt, 
csengettyűt, kolompot, harangjátékot is jelent. Nyilvánvaló a szövegkörnyezetből, 
hogy az első strófában száncsengőről van szó, Babits mégis a harang szót 
használja fordításában, hiszen a vers szemantikai fókuszát a harang jelenti, a 
verscím is ezt erősíti, s ezt az egységet nem lett volna szerencsés megbontania a 
különböző hangfunkcióknak megfelelő magyar szinonimasor használatával. 

Hear the sledges with the bells -
Silver bells! 

What a world of merriment their melody foretells! 
Hovv they tinkle. tinkle, tinkle! 

While the stars that oversprinkle 
Ali the heavens, seem to twinkle 
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With a crystalline delight; 
Keeping time, time, time, 
In a sort of Runic rhyme, 

To the tintinnabulation that so musically wells 
From the bells, bells, bells, 

Bells, bells, bells -
From the jingling and the tinkling of the bells. 

Halld a szánon a harang, 
Szép ezüst harang! 

Mily világát a vígságnak zengi ez a hang! 
Halld, mint pendül, kondul, csendül 
Át az ég jeges legén, 
Míg csillagnak mely fent ül, 
Fénye kristályfényesen dül, 
Keresztül a lég egén. 
Ritmussá fut ám 
Mintegy titkos rím után 
Össze a csilingelés itt, melyre bong a sok harang, 
Sok harang, giling-galang, 

Gingalang-
És e csengés és e bongás, melyre bong a sok harang. 

Az eredeti angol nyelvű szakaszban több csengős szánról van szó, a magyar 
változatban egyes szám található, ami hangsúlyosabban az általános fogalmi szint 
irányába tereli az olvasói tudatot, így a szimbolikus jelentések társítását is 
közvetlenebbül szolgálja. A kommunikációs alapszituációt a magyar változat is 
megőrzi, így a halld felszólítással indul a vers az eredetihez hasonlóan. A harmadik 
sorbéli angol alliterációt (What a world of merriment their melody foretells) Babits 
is megőrzi: (Mily világát a vígságnak zengi ez a hang!). Az eredetiben 
megtalálható foretell ige (jelez, megjósol, megjövendöl) érzelmileg sokkal kevésbé 
telített, mint az emelkedettséget, boldogságot sugalló zeng ige. A magyar 
változatban a felszólító funkciót a halld ige másodszori előbukkanása erősíti, ez az 
eredetiben csupán egyszer hangzik el. A legszembetűnőbb különbség mégis abban 
mutatkozik, ahogy az eredetiben kissé egyhangúnak vélhető tinkle, tinkle, tinkle 
szóismétlést Babits játékosabban, változatosabban pendül, kondul, csendül 
mozzanatos igékkel fordítja, egyfajta dinamizmust is kölcsönözve a strófának. Az 
eredeti vers örömtől csillogó mennyországról beszél ( Ali the hecrvens seem to 
twinkle), Babits egyszerűen csak eget emleget (Fénye kristályfényesen dül / 
Keresztül a lég egén). A crystalline delight (kristály gyönyör) érzelmi töltetéből és 
eredetiségéből fakadó stilisztikai lehetőséggel nem él a magyar változat, a kristály 
jelző azonban mégis feltűnik a hetedik sorban egy minőségjelzői alárendelő 
összetett szóban. A keeping time, time, time monoton szóismétlést kihagyja a 
műfordító, és csupán ritmusról beszél, a Runic (rúna) jelző helyett a titkos található 
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meg a magyar változatban, a csilingelés, bongás és a giling-galang változatos 
ismétlése ugyanazt a hatást éri el impliciten, mint amit az eredeti a musically 
jelzővel expliciten fejez ki. 

A bells főnév hétszeri ismétlése helyett Babits pusztán sok harangról szól. 
Lényeges ez a különbség a két strófa között, hiszen Babits Poe monoton 
szóismétléseit akusztikailag sokkal változatosabb nyelvi formákkal helyettesíti, 
így a babitsi változat sokkal játékosabb, hangulatában könnyedebb. Az 
eredetiben ezzel szemben kronometrikus kattogásként érzékeljük az idő 
múlását, szinte gravitációs erőként érzékeljük a tinkle, time és bells szavak 
konok ismétlését. Feltűnő mindkét változatban a magas magánhangzók 
dominanciája, amelyek a következő strófában uralkodó mély magánhangzókhoz 
való viszonyukban válnak jelentéshordozókká. 

4.3. A második strófa magyar változata ugyanúgy az esküvői harang 
boldogság bőségéről búg gyönyörűen alliteráló soraiban, akárcsak a forrásvers. A 
babitsi változatot lágyabbnak, olvatagszerűbbnek érezzük, érzelmileg fütöttebbnek. 
Ezt az összhatás-különbséget azzal is magyarázhatjuk, hogy a foretells igét az 
átváltás során búg hangutánzó igével helyettesíti Babits, s ez az ige már anticipálja 
a később megjelenő galamb-motívumot, amely pragmatikai nehézséget nem 
okozott a fordítás során, hiszen mindkét kultúrkörben a szerelmet jelképezi. Az 
első strófabeli jingling, tinkling hangutánzó szavakat a csengés-bongás, a második 
strófazáró sorban a rhyming, chiming határozói igeneveket a zengés, zsongás 
névszókkal magyarítja Babits. A leng ige, akárcsak a többi, feltűnően sok lágy / 
hangot tartalmazü szó (lanyha, balzsamjegén, olvatag, holdat, hallgat, galamb) 
légiessé teszi az emelkedett esküvői hangulatot. Mindkét nyelvben egyformán 
dinamikusnak, könnyednek és ugyanakkor szenvedélyesnek is érezzük a strófát. A 
szerelem teremtette boldogság és harmónia feletti ujjongást az alliterációkban. 
hangulatfestő és hangutánzó szavakban, a dinamizmust sugalló igékben bővelkedő 
sorok közvetítik. 

4.4. A hangos vészharangról szóló strófa a kellemetlenül pergő auditív-
elemeivel, találó alliterációival negatív szemantikájú elvont névszóival (terror. 
turbulency, scream, affright, horrified, és párjai: rém, rege, sikoly, vad rémület, 
veszély) és igéivel (teli, scream, shriek, valamint/ven, fél, kiált) a tűz okozta 
rémülettől eszüket-vesztő emberek kilátástalan harcát érzékelteti a mindent 
elemésztő tűzzel szemben. 

A vers minden strófájának harmadik sora rendszeresen egy-egy alliteráló 
szópárt tartalmaz, melyhez Babits is következetesen hü marad. A harmadik 
strófában ez az átváltás úgy valósul meg, hogy az alliteráló szavakban a magyarban 
is megvalósul a kellemetlenül pergő r hang dominanciája: What a tale of terror, 
now their turbulency telis! és Milyen rém-regét regél e zord zivatar-hang! 

A fokozatosan rövidülő, majd hirtelen újra hosszúvá váló sorok mindkét 
versben az ég felé csapó lángnyelvek különböző intenzitását, s ezzel párhuzamosan 
a vészharang kongásának egyenetlenségét érzékeltetik. A rettenet ilyen mélységű 
pillanataiban már a harangok is kifáradnak, haragosak, akár az ember: 
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Oh, the bells, bells, bells! 
What a tale their terror telis 

Of Despair! 
How they clang, and clash, and roar! 
What a horror they outpour 

On the bosom of the palpitating air! 
Yet the ear, it fully knows, 

By the twangling 
And the clnging, 

How the danger ebbs and flows; 
Yet the ear dinstinctly telis, 

In the jangling, 
And the twangling, 

How the danger sinks and swells, 
By the sinking or the swelling in the anger of the bells -

Of the b e l l s -

Óh, e sok harang. 
Mely kétséget kong a hang! 
Rettenet! mind mint búg és bong és bőg! mily borzalom, mit ők 
A vonagló lég keblébe öntenek, 
Mégis érzi jól a fül 
E zúgásból, 
Pattogásból: 
Nő-e a vész, vagy elül; 
Mégis jelzi jól a hang, 
Mint sikoltás, 
Lárma, oltás 
Árad a vész, vagy lappang, 
Amint árad, vagy kifárad a haragban a harang, 
Sok harang, 
Sok harang, giling-galang. 

A twangling clanging kellemetlen akusztikai hatású hangutánzó szavakat a 
magyar változatban a bong és bőg alliteráló mellérendelő szerkezet helyettesíti. 
Babits kihasználja a hang, harag és harang hasonló hangzású szavak-adta 
lehetőséget, ami természetesen az eredetiben nem valósulhatott meg. 

4.5. A negyedik strófát indító Hear the tolling of the bells / Iron bells 
felszólítást Halld a harsány nagyharang, / Vas-harang! hiányos szerkezetű 
mondattal magyarítja Babits. A strófa harmadik sora a What a world of solemn 
thought their monody compels szemantikailag sokkal bonyolultabb, mint a babitsi 
Mennyi ünnepélyes gondolatra hí e hang! A sor szabadon úgy fordítható, hogy e 
monódia az emelkedett gondolatok teljes világát kényszeríti az emberre. Babits 
olvasatában a harang kényszerítő, erőszakos ereje hívásra szelídül, és elvész a 
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monódia poliszémiája is, ami egyszerre jelent zenekíséret nélküli éneket, gyászdalt, 
gyászbeszédet és egyhangúságot. Az ünnepélyes gondolat babitsi változata nem 
anticipálja olyan egyértelműen a lélekharang funkciót, mint az eredeti, hiszen a 
továbbiakban nyilvánvalóvá válik, hogy az emberi halandósággal való 
szembenézés borzalma keríti hatalmába az embert, s a harang is 
antropomorfizálódik: dobog (throb), mint a szív, zokog (sob), mint az ember. A 
magyar fordításban különösen érzékelhető a versrímben és ritmusban az egyenetlen 
harangozás, az, amikor a harang és a nyelv is egyirányba lendül, s ritmust tévesztve 
ki-kimarad egy-egy ütés a zaklatottság jeleként: 

Ritmussá fut ám 
Össze titkos rím után 
Mind a sok nyögő harang, 
Száz zugó harang, 
Mind a zokogó ha rang-

Aztán újra egy nekilendülés - a végtelen egzisztenciális félelem 
állandósulását jelezve: 

Ritmussá fut ám 
Össze mind a, mind a hang, 
Boldog titkos rím után 
Száz nyögő, zugó harang, 
Mind a, mind a sok harang, 
Sok harang, giling-galang. 
Gi l ingalang-
Mind a kongás, mind a bongás, melyre bong a sok harang 

4.6. Mivel két virtuóz formaművész verséről van szó, nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a két vers formai jellegzetességeit sem. Babits több ízben 
megfogalmazta a formahü fordítás követleményének imperatívuszát, számára a 
forma hü átültetése a műfordítás minimumát jelentette, hiszen „a hangulat főleg a 
formának, s a forma a tartalom viszonyának emanációja; s nem túlzás azt 
mondani, hogy a költeményben a forma a lényeg (...). Mennél hívebbek 
maradunk a szöveghez formailag, annál több kilátásunk van arra, hogy 
tartalmilag is hívek maradhatunk legalább ahhoz, ami a tartalomban a lényeg" 
(Dante fordítása közben 278). 

Mindkét versre a dominánsan trocheikus időmértékes verselés a jellemző, 
amelyben előfordulnak monoton, kizárólag spondeust tartalmazó sorok is. Ritkán 
egy-egy anapesztus is meglebegteti a sort. A nagyon változó, négytől tizenhét 
szótagszámig is terjedő sorok változó rímképletü strófákba szerveződve hangzásukban 
is harangbongást idéznek. Az angol rímben az alliteráció szervesebb rímfonna, mint a 
magyarban, ahol inkább ékítmény szerepet tölt be, éppen ezért figyelemfelkeltő hatása 
is szembetűnőbb. A harang tehetetlensége mintha a sorokat is tovább lendítené, s ezt a 
feltűnően sok (strófánként három-négy) enjambement is érzékelteti. 
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5. A fentebbiekben körvonalazott, a teljesség igénye nélküli összevetés-vázlat 
természetesen nem merített ki minden szempontot, csupán azt kívánta érzékeltetni, 
hogy az idegen nyelven is olvasó számára a két vers óhatatlanul egymást újabb 
jelentésrétegekkel gazdagító viszonyba kerül, hiszen a műfordításba már egy profi 
értelmezés is belekódoltatott. Természetesen nem véletlen az sem, hogy a 
stílusgyakorlatait végző, versformákkal kísérletező fiatal Babits éppen ebben az 
érett-kori Poe-versben fedezett fel önmaga tehetségét próbára tevő kihívást. 
Mindaz, amit Babits egy későbbi, Ódry Árpád előadóművész számára írt 
tanulmányában a tolmácsolásra kiválasztott vers kapcsán elmond, jól jellemzi az 
eredeti vers és műfordításának viszonyát is. „Úgy tűnhetik fel, hogy semmiféle 
szempont sem vezérelte a választást. Miért? Mert a kiválasztás az előadó inüvész 
szempontjai szerint történt és az ő művészetének a szempontjai szerint. S 
méghozzá egész jogosan történt így. A vers nem marad ugyanaz előadva, mint 
olvasva volt: és nem is szabad ugyanazon szempontok szerint tekinteni többé" 
(Költő és tolmácsa 523). S talán ezen a ponton kanyarodhatunk vissza a bevezető 
elméleti fejtegetéseihez, miáltal azt is bizonyíthatjuk, hogy az ezerkilencszáz 
hetvenes-nyolcvanas években önállósuló fordítástudomány műfordításra vonatkozó 
számos alapgondolatát Babits Mihály már a húszas, harmincas években helytállóan 
megfogalmazta esszéiben, s versfordításaival a gyakorlatban is kultúrköveti 
missziót teljesített. 
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DF.SPRF. T R A D U C E R E A ÎN LIMBA M A G H I A R Ă A POEZIEI 
CLOPOTE DE F.DGAR A L L A N POF. 

(Rezumat) 

Autoarea îşi propune să dovedească faptul că. încă în anii 1920-30 . Mihály Babits. în eseurile 
sale. a constatat procesul formării, ca ramură ştiinţifică de sine stătătoare, a traducerii de opere 
literare. în pratica poetică, actul traducerii creează o legătură specială între creaţia originală şi 
traducerea ei. S inonimia şi polifuncţionalitatea realizează o bază corespunzătoare pentru a ne explica 
creaţia originală şi traducerea ci ca \ariante şi a considera opera ca îndrumar spre descifrarea mai 
multor sensuri. Constatăm, de asemenea, că traducerea literară este una dintre modalităţile de 
lecturare a creaţiei originale. Este necesar să se studieze şi care este relaţia dintre cele două texte, cum 
se îmbogăţesc ele reciproc în semnificaţii . Această relaţie specială încearcă să o descopcre autoarea, 
în partea a doua a articolului, exemplif icând cu traducerea poeziei Clopote a lui Edgar Allan Poe. 
făcută de Mihály Babits. 
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Hosszú snittek, belső csend, csendes szemlélődés. Mindez azonban ne 
tévessze meg a befogadót. A szemlélődés tárgya nem a lélek nyugalma, illetve nem 
nyugalmában szemléli az emberi belső, a szellem világát, hanem egy vágyott 
harmónia keresését követi. És tulajdonképpen nem is szemlélődik, hanem - keres. 
A filmek atmoszférája, a csendes meditáció hangulata, az a felszíni „simaság" ne 
tévesszen meg senkit. Olyan az, mint Löwith szobrainak feltűnően „sima7' felülete. 
Löwith Egon feltűnően takarja a részleteket, ha más alkotó épp az emberi arc 
barázdáltságával kelt esztétikai hatást, akkor ő épp azok elrejtésével. És így ér el 
csak rá, az ő szobraira jellemző feszültséget, amely meditációra, további 
gondolkodásra, keresésre ösztönzi magát a befogadói is. Mert ugyanakkor sejteti, 
hogy igenis ott van minden részlet, méghozzá kellőképpen kihangsúlyozva. „[...] a 
szerzőnek olyan mélyre kell rejtenie elgondolását, mondanivalóját, hogy a mű 
eleven, emberi, képszerű formát, művészi értelmet nyerjen, amelyben a gondolati 
tézist elfedő művészi kép dominál."1 A képen viharos szél dúlja a gabonatáblákat, 
hangháttér - zene, zörejek, bár süvítés - nincs: „Halljátok ezt az üvöltést, amelyet 
csendnek neveztek?" - kérdi Werner Herzog, a rendező, Kaspar Hauser 
történetének kezdetén. Ez a fajta szemlélődés - ha egyáltalán lehet szemlélődésnek 
nevezni - nagyon is különbözik az ember és világ interakciónak attól a fajtájától, 
ahogyan például Platón, illetve általában az ógörög bölcselet a testi tökéletességre 
alapozza a szellemit2, vagy amely Baumgarten korszakos fontosságú müvének 
értelmében a perfectio phaenomenonra alapozza a kognitív kapcsolatot. 
Reneszánsz elem, a Modern kor öröknek tűnő eszménye, de nem keres semmiféle 
harmóniát, illetve művészi megismerése elsősorban vagy közvetlenül nem arra 
irányul. Tarkovszkij azokat a kínzó ellentmondásokat igyekszik felfedni, amelyek 
nem „csupán" a mindennapok felszínén határozzák meg a közép-kelet-európai 
ember csepürágását vagy szolidáris magányát, hanem a szellemiek terén alapozzák 
meg a mindenkori ember létezését. „A külső fény belső fényt ölel" - hangzik 
Platón csodálatos metaforája. Ezekben a filmekben a mozgás - út a gondolkodó 
óceán bolygójára, út a Zónába - nem egyszerűen térbeli-felszíni helyváltoztatás, 
hanem az emberi szellem életet konkretizálva-képszerüsítve a létezés metafizikus, 
tehát örök sajátosságainak és tragikus dinamikájának a megragadása. 

' Andrej tarkovszkij. Előadások a filmművészetről. Filmkultúra, 1990 5. 
: Lásd Szókratész gondolatait vagy Platón Lakoma, Lüszisz stb. című párbeszédeit „Aztán 

voltaképpen ki szép ott?" - indítja Szókratész a társalgást a „szép ifjakkal" a Lüsziszben. 
A. Baumgarten. Aesthetica, 1750-1758 . 
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Modellünknek ezen a pontján érkeztünk el ahhoz, hogy a Stalkerröl 
szólhassunk. A rendező mintegy ürügyként használja a fantasztikus történetet, Borisz 
és Arkagyij Sztrugackij Piknik a senkiföldjén című müvét és tulajdonképpen újra az 
ember belső világába „tesz utazást", bizonyítva, hogy az alkotó esztétikai 
univerzuma messze tágabb, mint...mint a köznapok „tudatunktól függetlenül létező, 
objektív valósága". Az eredeti szöveg sci-fi, a sci-fi műfaji sajátoságai szerint messze 
túl vezet a „tudatunktól függetlenül létező objektíven", ráadásul Tarkovszkij erőteljes 
bölcseleti jelleggel tette töményebbé a müvet. Az egyszerre autoreferenciálissá lett a 
„helyzet" embere számára, és a „helyzete" messze túlra visz, a Zónán belül már nem 
a „helyzetből" kilépő emberről van szó, hanem „az" íróról, „a" tudósról, noha azok 
ad personam a legszűkebb értelemben vett megismerő alanyok. Stanislaw Lemmel 
ellentétben Sztrugackijék elfogadják ezt a bölcseleti feltöltését, amely a cselekményt 
az ember belső világába vezetve, valljuk be, csak javára vált a szövegnek. Érdemes 
magát Tarkovszkijt idézni a rendező és író, illetve forgatókönyvíró viszonyáról: 
„Mikor a rendező kézhez kapja a forgatókönyvet, és dolgozni kezd rajta, 
törvényszerű, hogy a könyv - legyen bármilyen mély, feleljen meg bármennyire is a 
rendeltetésének - változni fog. Sohasem eredeti szerinti, tükörszerü formában valósul 
meg a vásznon. Mindig történnek bizonyos deformációk. A forgatókönyvíró 
munkája ezért a rendezővel csupa harc és kompromisszum. Nincs kizárva annak a 
lehetősége sem, hogy úgy születik teljes értékű mű, ha a forgatókönyvíró és a 
rendező közös munkája során eredeti elképzeléseik összedőlnek, és a »romokon« új 
koncepció, új organizmus alakul ki. 

A filmes alkotómunka szempontjából azonban mégis az az eset a 
legnormálisabb, ha az ötlet nem foszlik szét, nem deformálódik, hanem szervesen 
fejlődik, vagyis amikor a rendező a maga számára ír forgatókönyvet, vagy pedig a 
forgatókönyvíró maga kezd hozzá a film forgatásához. 

Mindezek alapján úgy gondolom, lehetetlen szétválasztani ezt a két 
foglalkozást - a rendezést és a forgatókönyvírást. Igazi forgatókönyvet csak 
rendező hozhat létre, vagy az ideális együttműködés rendező és író között. 

író azonban nem válhat forgatókönyvíróvá. Szakmai színskáláját tágíthatja a 
forgatókönyv írás, bár szerintem egy író számára nem gyümölcsöző, ha sokáig 
tevékenykedik ezen a területen. 

Röviden szólva, úgy vélem, jó forgatókönyvíró egy rendező számára csak jó 
író lehet. A forgatókönyvírónak ugyanis olyan feladatai vannak, amelyek valódi 
írói tehetséget követelnek. A lélektani feladatokra gondolok. Itt már valóban olyan 
hasznos, elkerülhetetlen hatása van az irodalomnak a filmre, amely nem sérti, nem 
torzítja el annak specifikumát. Ma a filmgyártásban semmi nincs úgy elhanyagolva, 
semmi sem olyan felületes, mint a pszichológia. Azoknak a mélységeknek a 
megértésére és feltárására gondolok, amelyek a karakter különböző állapotait 
jellemzik. A film a rendezőtől és a forgatókönyvírótól is hihetetlenül mély 
emberismeretet követel. Ennek a tudásnak maximális pontossággal kell 
megnyilvánulnia minden egyes esetben, és ilyen értelemben a filmalkotónak 
nemcsak a pszichológussal, hanem a pszichiáterrel is rokoníthatónak kell lennie. A 
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film plasztikája ugyanis nagymértékben, gyakran döntően az emberi szellem 
konkrét körülményektől meghatározott állapotától függ. A forgatókönyvíró azzal, 
hogy teljes mértékben ismeri ezt a belső állapotot, sokat segíthet a rendezőnek, 
amit meg is kell tennie. Nos, ezért fontos, hogy a forgatókönyvíró igazi író legyen. 

Ami a forgatókönyvíró rendezővé válását illeti, ezen nem kell 
meglepődnünk. Rengeteg példa van erre, különösen az »új hullámban« vagy 
inkább az olasz neorealizmusban. Ez utóbbit teljes egészében volt kritikusok, 
forgatókönyvírók teremtették meg. És ez természetes. Az ismert rendezők ezért 
általában vagy maguk írják a forgatókönyveket, vagy egy íróval közösen. 

Valójában, ha őszinték akarunk lenni, a forgatókönyvírás, a forgatókönyv 
állítólagos megvitatása a különféle dramaturgiai tanácsokban meglehetősen 
idejétmúlt, sőt bizonyos értelemben reakciós dolog. A filmgyártás egyszer majd 
elveti mindezt. Lehetetlen ugyanis a forgatókönyv alapján kontrollálni egy filmet, 
ez teljesen nyilvánvaló. Rengeteg filmet indítanak el a jó mü reményében, mégis 
mind megbuknak, azokból a filmekből pedig, amelyeknek a forgatókönyvében 
senki sem hitt, egyszerre csak remekmű lesz. Ez lépten-nyomon tapasztalható. 
Röviden, nincs ebben semmi logika. Ha valaki úgy véli, hogy a forgatókönyv 
alapján meg lehet ítélni, milyen lesz a film, akkor - biztosíthatom önöket 
alaposan téved. 

Sajnos azonban Nyugaton ott a producer, akinek tudnia kell, mibe fekteti 
a pénzét, nálunk pedig a Goszkino, amelynek szintén tudnia kell, mire költi az 
állam pénzét. Bár ez önbecsapás. Többször is bebizonyosodott. Mindkét 
oldalon. Becsapjuk magunkat, és azok is becsapják magukat, kik javítani 
próbálják munkáinkat. 

Ugy látszik, amíg gazdag emberek vagy az állam képében létezni fog a 
producer, szükségünk lesz a forgatókönyvíró tevékenységére. 

Ami a rendező és az író együttműködését illeti, ez szintén nagyon bonyolult 
probléma. Arról van szó, hogy minél jobb egy író, annál kevésbé lehet megfilmesíteni. 
Elegendő felidézni Andrej Bitov vagy Hrant Matevoszjan müveit, hogy világos legyen, 
miről beszélek. Ezért a rendező és az író együttműködése szempontjából nagyon 
fontos, hogy az író megértse, a filmalkotás nem lehet az irodalmi mü illusztrációja, 
mert művészi formanyelve idegen az irodalométól. Ily módon az irodalmi mü csak 
nyersanyag a rendező kezében, sajátos impulzus egy öntörvényű formavilág 
megteremtéséhez. Eddigi pályámon tapasztalhattam, hogy olyan kiváló írók nem értik 
meg ezt a törvényszerűséget, mint Lem vagy Bogomolov. Ok úgy gondolták, hogy 
egyetlen szót sem lehet megváltoztatni müveikben. Úgyhogy a film specifikumának 
nem értése meglehetősen elterjedt tévelygés. Ugyanakkor a Sztrugackij testvérekkel 
való együttműködésem gyümölcsöző volt. Röviden, nem minden jó iro lehet 
forgatókönyvíró azon okok miatt, amelyekről már beszéltem. Nem iroi 
fogyatékosságról vagy erényről van szó. Egyszerűen a művészi forma irodalmi vagy 
filmes specifikuma különbözik egymástól." 

4 Andrej Tarkovszkij. E l ő a d á s o k a filmrendezésről. A forgatókönyv Filmkultúra. IWO >. 
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Ezekkel a változtatásokkal nemcsak a mü világának logikai-gondolati terét 
tágította, nemcsak a külső és az emberi belső végtelen közötti utat nyitotta meg -
újra nemcsak a „helyzet" emberének a szemét nyitotta rá arra, hogy ez az út 
igenis létezik, sőt ... létfontosságú, hanem többsíkú időszintézist is épített. 
Akárcsak a Solaris esetében, a sci-fi kategóriájába való sorolás beszűkítő jellegű 
lenne. Tarkovszkij két úton indul el világújrateremtésében: a világ, a „helyzet" és 
az ember, az egyén, a persona interakciójának konkretizálásában és képszerü-
sítésében a Zóna többoldalú, sőt többfedelű metafora. A Zóna először is mint 
„tudatunktól függetlenül létező, objektív" stb. valójában súlyos erkölcsi és szellemi 
válságot jelez: a külső világét, az „új ember" világáét, a romos falak között 
rendőrök cirkálnak. A Stalker ismét a Zónába indul, felesége a fenyegető 
börtönbüntetésre figyelmezteti: - Számomra mindenütt börtön van - feleli a férfi, 
replikáját tekintsük egyelőre úgy, mint amely a külső világot, a „helyzetet" 
minősíti. A totalitarista rendszer objektív valóságát, intoleranciáját, a falak rideg 
rendjével azt az igyekezetet, hogy magukat az embereket is homogenizálja, 
egyfajta sorozatgyártás elemeivé fokozza le őket. Ugyanakkor súlyos belső 
válságot is jelent: a rossz irányba fejlődő emberét. Aki már zavartan tévelyeg az 
objektív valóságon kívül - a szubjektív valóságban, a saját pszichikumában, 
tudatában, az introspekció, a meditáció, a szemlélődés, azaz az önmegismerés 
útjain. Előrejutását egyfelől saját esendősége - gyávasága, következetlensége stb. -
gátolja, másfelől maga az intoleráns rendszer, amely agresszíven fél az ember 
öntudatra ébredésétől, a személyiség érvényesülésétől. A Nosztalgiában a bizonyos 
múlttal bizonyos értelemben szakított Tarkovszkij már messze távolodott 
mindenféle ideológiai nyomorúságtól, ott a „helyzet" már maga a szó szoros 
értelmében vett világ. Gorcsakovról mint emberről az árulkodik a leghívebben, 
hogy belső világa - vagyis ama külsőnek a tükre - már csak az álmok és csak az 
emlékek tükörcserepein villan fel, „míg róla a leghívebb közlést két vers nyújtja", 
„Gorcsakov eltávolodása a fogalmiságtól lehetőség és ellehetetlenülés egyszerre", 
„Eugénia a visszautasítottság hadállásából vagdal-kozik, Domenico a meg nem 
érettség pozíciójában prédikál."5 Tarkovszkij filmjeiben a szereplők kölcsönös meg 
nem értése a tragikum forrása. A Stalker üzenete egyértelműen Gadamert, a 
filozófiai hermeneutika 20. századi atyját idézi, Gadamer volt az, aki Heidegger 
hermeneutikai körére alapozva kimutatta, hogy a világ megismerése 
önmegismerést is jelent, ez utóbbi pedig természetszerűleg feltételez egy világra 
nyíló perspektívát. A megismerés tehát az emberi létezés öninterpretációja.6 

Tarkovszkij is egyre azt kívánja tudatosítani, hogy az önreflexió, a kollektív 
tudattalan megtapasztalása magának az emberi kultúra és civilizáció, vagyis „az" 
ember létezésének és fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele. Gyakran hallhatjuk: 
az emberiség hibás modell szerint fejlődik, hogy létezése „létbe vetettséget" jelent, 
vagy hogy ö maga hozta létre a „létbe vetettség" körülményeit, hogy saját téves 

s Gelencsér Gábor. Más-világ. Filmkultúra, 1990. 4. 
Lásd Hans-Gcorg Gadamer, Igazság és módszer. 
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döntéseinek következményeit kell elszenvednie, útjának vége ezért a bukás. Ebben 
a helyzetben igen, most idézőjel nélkül - , ebben a világban, az ily módon 
szubjektivizált világban már nem sokat kezdhetünk a régi erkölcsi kódexekkel. 
Ehhez az emberi lélekhez-szellemhez, amely tulajdonképpen ugyanaz, csak már 
nyilván ... más, már . . .más módszerrel kell közelednünk, és Tarkovszkij a Stalker 
szereplőinek „útját" követve, összeférehetetlenségük kihangsúlyozásával bizonyítja 
be ezt. A Professzor és az író „útja" jelzi, hogy a tudomány és a kultúra inkább 
csak eltávolították az embert létének eredendő ertelmétől, eltávolították a 
természettől, amelynek tulajdonképpen szerves része, és eltávolították saját 
magától is. Íme a bukás. - A tudós nyíltan hangoztatja hogy öt csak saját maga 
érdekli. A tudós elszakad társaitól, a tudós valamiképpen „előrejut". Később, a 
megkönnyebbülést jelentő találkozásnál elmondja, hogy az „út" legnagyobb részét 
négykézláb tette meg ... 

- Én mutatom az irányt. Veszélyes letérni az útról a Zónában - mondja a 
vezető. A Stalker világlátása szerint a művészet és a tudomány ugyanannak a 
luciferi megismerésnek a különböző formái, és - amint a Stalker alakja, 
magatartása, viszonyulásformái jelzik - a mágikus-mitikus gondolkodás áll és segit 
közelebb a kezdetekhez. Az mutathatja meg az újjászületés egyetlen útját. És amint 
már a mítoszokból ismerjük a gondolatot, ez az út a szeretet, a szenvedés és az 
áldozathozatal útja, amelyen az ember saját képességei szerint bukdácsol, vétkezik 
teremtője, embertársai és saját maga ellen, és áldozataival igyekszik megváltani 
magát. Önmagába fordulásának útja egyszerre jelent itt újabb győzelmet és újabb 
vereséget, újabb felemelkedést - és újabb szenvedés kezdetét. Elég erös-e hozzá 
emberünk? Sőt, Közép-Kelet-Európa embere ... Aki persze ugyanaz, csak éppen 
nem ugyanaz - no nem ... „belső" különbségeket vagy ilyesmit kell keresnünk, de 
külső terhei másak. Hát másként is hordja vagy dobja le azokat. 

Ez a filmvilág nem „egyszerűen" a humanizmus legújabbkori válságát 
merészeli kimondani - és mint tudjuk, olyan korban, mikor ez „nem volt téma", 
nem lehetett az, mikor sokan saját tétlenségüket, vagy középszerűségüket 
takargatták arra a bizonyosra hivatkozva - , hanem annak belső romlását is. Azt is, 
hogy a racionális gondolkodás elérte és felismerte saját korlátait, ezzel pedig nincs 
már visszatérés semmiféle racionalista humanizmushoz, illetve nincs tétje, értelme 
semmiféle visszatérésnek. Az a fajta humanizmus átmeneti szakasz volt csupán 
„innen", a korlátok felől nézve túlhaladottnak minősül. A kérdés itt már az, hogy 
hogyan, merre tovább . . .? A szellem végtelenének feltárása egyszerűen felszámolja 
a mindennapi létezés végességét, és ez csak, azaz csupán, mindössze a „helyzet" 
felől nézve jelent pozitív eredményt. Ugyanis ezzel két. a belső és külső végtelen 
között, két nemlét között egyszerűen megszűnik az a ... közeg, - minek, mi 
mindennek is nevezhetnénk? amely formát ad és megtart. Innen a Nosztalgia 
világvége-atmoszférája és -hangulata. 

- T i s z t e l n ü n k kell a Zónát, másként megbüntet - mondja sejtelmes-félelmes-
komolyan a Stalker. A Zóna szeszélyes, lelkiállapotunknak felel meg, tőlünk függ. 
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hogyan viselkedik, mondja ugyancsak ő. Hit és önbizalom - két olyan fogalom, 
amely alapvető módon határozza meg az ember létezését és annak 
öninterpretációját. A tovább vezető út eszerint ... no nem az, ha az emberek újra 
özönleni kezdenek a templomokba, hanem hogy két nemlét között visszatérnek az 
alapvető, az eredendő viszonyítási pontokhoz. A meggyőződésként kezelt 
hittényekhez. Mert a 21. században az általunk mágikus-mitikusnak nevezett 
gondolkodás-, azaz megismerés-, azaz létezésmód semmiképp sem jelent 
valamiféle menedéket, passzivitást, nem jelentheti rítusok felevenítését, felújítását 
vagy múzeumi gyűjteményét, hanem az egyetlen utat jelzi a mindenség szellemi 
átélése felé. Az Istenség felé. 

J Ó Z S A I S T V Á N 

VIZIUNE FILMOGRAFICĂ: E X E M P L U L LUI T A R K O V S K I 

(Rezumat) 

In articolul său autorul discută raportul dintre scriitor, respectiv scenarist şi regizor, din care ia 
naştere filmul însuşi. în această relaţie viziunea lui Tarkovski o consideră a fi exemplară. După opinia 
lui, când regizorul primeşte scenariul şi începe să-l lucreze este inevitabil ca textul, oricât de mult ar 
corespunde destinaţiei sale, să se modifice. Niciodată nu apare realizat pe ecran în forma sa originală. 
De aceea, munca scenaristului cu regizorul nu este altceva decât o luptă. 

Din punctul de vedere al activităţii de realizare a unui film - spune autorul - cel mai potrivit 
este ca regizorul însuşi să-şi scrie scenariul sau ca scenaristul să îşi regizeze el însuşi textul/f i lmul. 
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A C O D E X A U R E U S 

1. „Ti vagytok az arany kelyhek, amelyekben mannát tartanak, és a mézzel 
folyó kősziklák, ... a templom arany edényei" - így ír Richárd de Bury, Dur'nam 
püspöke, a késő középkor egyik szenvedélyes könyvgyüjtője tékája darabjairól, s e 
kijelentésével nemcsak korának néhány művelődéstörténeti jelenségére ad 
magyarázatot, hanem az ő korát követő időszakok bibliofil „mozgalmait" is 
mintegy előrejelzi . ' 

A könyvgyűjtés szempontjai megváltoznak. Az 5-12. század jellegzetesen a 
kolostori könyvgyűjtés kora. Akár liturgikus könyvekről, akár tudományos 
munkákról volt szó, elsősorban a hasznosság elvét követték. A régi művek 
kedvelése elsődleges volt a régi könyvek szeretetével szemben. A következő 
századokban viszont a régi műveket egyre inkább csak kultúrtörténeti értéknek, 
mintegy dísztárgynak kezdik tekinteni. Az újabbaknak, korszerűbbeknek pedig 
megnő a használati értékük. Egy tervszerűen összeállított magángyűjteményben 
mindkét kategória példányai megtalálhatók. Az egyes könyvek útja gyakran igen 
kalandos, előállításuk helyétől sokszor nagyon messze kerülnek, éppen a 
szenvedélyes könyvgyűjtő tudósemberek jóvoltából. így kerülhettek a karoling 
könyvművészet értékes darabjai is a Batthyaneumba, a nyugat-európai 
könyvkultúra egyik legkeletibb gyűjteményébe. 

2. Célom a Codex Aureus részletes bemutatása. Ezt a munkát már elvégezte, 
nagy alapossággal, Szentiványi Róbert2, a század eleje óta azonban a kodikológia 
új szempontokat is érvényesít a kódexek leírásában, érdemes ezért újra foglalkozni 
velük. S mint műtárgyak is szüntelenül újra felfedezhetők és újraértelmezhetők, 
értéküket minden korban újra lehet fogalmazni - valószínű, ma már túlzottan 
magasztosnak, fennköltnek tűnik de Bury megfogalmazása, igazságtartalma 
azonban változatlan, ami e kódexek esetében egészen nyilvánvaló, különösen, ha a 
Codex Aureusra vonatkoztatjuk. 

3. Mielőtt a kódex részletes ismertetésére rátérnék, keletkezési kontextusát 
mutatnám be röviden. A kora Karoling-korban a festészet szinte kizárólag a 
kódexekben élt. Előállításuk magas szintű művészi munkának számított már Kis 
Pipin korától. Az első jelentős evangélium-gyűjteményt az ő kérésére állítja össze 
Gundohinus Voseviumban.3 A pápasággal állandó kapcsolatot tart fenn (II. Sándor, 
Zakariás), a liturgia szellemére, így a liturgikus könyvekre is hatással van a római 

' Richárd de Bury, Pliilobiblon. Kriterion, Bukarest, 1971. 62 -3. 
: Batthvaneum. Brassó, 1913. l - l 1. 
3 Lásd bővebben: Jean llubert-Jean Porcher, 1.'Empire carotingien. Paris, 1968 
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stílus. Még békés légkörben érvényesül ekkor Itália hatása, a lombard és bizánci 
befolyás, ami különösen az ikonszerü festményekben nyilvánul meg. A karoling 
cvangeliáriumok Krisztus-képe például majdnem azonos a Val di Nievole királyi 
alakjával. A ruházatban, a hajviseletben, a kézmozdulatokban nyilvánul meg ez a 
hasonlóság. A koszorú lombard emlék ezeken a képeken, az álló evangélisták 
görög, a mellképek pedig mediterrán hatást tükröznek. A díszítések palmettái ír 
elemeknek tűnnek - hasonlók fedezhetők fel Agilbert püspök szarkofágján is. Az 
iniciálék zoomorf díszítése ősi meroving jellegzetesség továbbélése. 

Az alakuló karoling könyvfestészeti stílus változatossága nyilvánvaló, e 
különböző hatások ellenére mégis egységes mediterrán stílust képvisel, ami teljesen 
összhangban van a kor szellemével. Ebben a korban nyelvek, kultúrák, művészeti 
stílusok keverednek, miközben egyre erősebben évényesülnek frank földön a 
latinizáció egységesítő törekvései. A kora középkor légköre még nyitott erre, egyféle 
univcrzalizmus jellemzi a késő középkor konzervativizmusával szemben. 

A Karoling-kor fénykorában már egészen természetes, legalábbis az 
uralkodó réteg számára, a rómaiság befogadása: Nagy Károly az aacheni palota 
kápolnáját a ravennai császári templomok mintájára nyolcszögletű centrális 
térelrendezés szerint építette, márványoszlopokat hozatott át Itáliából, a 
bejáratnál ókori obeliszk csúcsáról származó fenyőtobozt helyezett el, majd egy 
bronzfarkast, amelyet azonban medvének tartanak. E kevés példa nyomán is 
érzékelhető a nyugati kereszénység központjával fenntartott szoros kapcsolat. Ez 
a szellem jellemezte a kódex-írás és -festés művészetét is, különösen a Nagy 
Károly-féle liturgikus reform után. 

Már Kis Pipin, koronázása alkalmával, 754-ben rendelettel kívánta 
bevezettetni a római éneklési módot és liturgiát a birodalom területén, de ő még 
célját nem érhette el, mert nem állott rendelkezésére megfelelő számú liturgikus 
könyv. A meglévőket javítgatták, belemásolása, így a Gelasianum gregoriánja gall 
elemekkel keveredett, amíg meg nem íródott az ifjabb Sacramentarium 
Gelasianum. Nagy Károly ezt a reformot folytatta: 785-ben a Sacramentarium 
Gregorianum könyveit kapja meg, melyeket Alkuin egészít ki. A kor liturgikus 
szellemében azonban még élnek a kelta és germán elemek is. így kerülnek egymás 
mellé az antik kiegyensúlyozottság és a mozgalmas nyugtalanság, így növekszik a 
díszítési hajlam a könyvekben, ekkor jelennek meg a liturgikus szövegben a 
szekvenciák, a trópusok. 

Keleti vonások is érthető módon feltűntek a kor liturgikus életében, de a 
keleti hatás sokkal inkább jelen van a művészetekben4, mint a liturgiában, amiből a 
bizánci elemek hamar kikoptak. A karoling korban tehát a liturgikus kódexek 
részei egy jellegzetes liturgikus felfogást és lelkületet tükröző tárgy-
komplexumnak. Megírásuk oka és módja csak ebben a kontextusban érthető. Ez a 
kontextus lényegesen különbözik attól, amiben az ír kódexek keletkeztek. A kódex-

líi/'.ánci motívumaikról híres kódexek: a Corbie-i Psalterium, a Godescalc evangeliarium, a 
Saint Denis Missale. 
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másolás itt már nemcsak szerzetes-ügy, hanem közügy, sőt államügy, az udvari élet 
szerves része A műhelyek nem kizárólag kolostorokban működnek, hanem az 
uralkodó udvarában is. Sacramentariumokat, evangeliáriumokat, Bibliákat gyakran 
készítenek uralkodók, jeles udvari, világi személyek számára, egyéni 
megrendelésre, legtöbbször nem kimondottan állandó jellegű liturgikus 
használatra. Ez a tény magyarázza díszes kiállításukat. Ékítményeik már nemcsak a 
szöveg iránti tiszteletet hivatottak kifejezni, megerősíteni, hanem a tulajdonos 
méltóságára, rangjára is utalnak - ami egyébként ebben a korban egyáltalan nem 
sértette a szent könyvek szakralitását. hiszen ekkor a világi uralkodót is Isten 
fölkentjének tekintették. 

Kopasz Károly, bár nem olyan jó szervező, mint elődje, folytatja Nagy 
Károly művelődéspolitikáját. Intellektuális érdeklődése, vallásossága révén jelentős 
filozófiai-teológiai kört sikerül kialakítania udvarában. Természetesen a könyvek 
másolására is kellő gondot fordít, számára is készült néhány ma már ritkaságnak 
számító kézirat. O az első, még szerény kiállítású hóráskönyv tulajdonosa." 
Psalteriuma tökéletes, pontos munka, valódi remekműnek számít. Több díszes 
kivitelezésű bibliája ismeretes. Ez már a Karoling-kor utolsó fényes szakasza. 
Utána a könyvfestés központja Saint Denis lesz, de itt is elsősorban az udvar 
számára készülnek a kódexek, stílusuk azonban már nem ellenőrzött. 

4. A Codex Aureus Kopasz Károly bibliáinak egyike. Nagyméretű luxus-
evangeliárium, melynek első fele (Máté, Márk) a Batthyaneumban, a második fele 
pedig a Vatikáni Könyvtárban található.6 Kötése 18. századbeli bőrkötés. 
Valószínű, hogy a kódex szálait kötéskor levágták, mert néhol ferde, a lapokon a 
pontozás azonban nem sérült meg. A lapok mérete 37x26,5 cm, rajtuk a szöveg két 
oszlopban helyezkedik el, szellősen, a zsúfoltság legkisebb benyomását sem keltve. 

A szöveg elhelyezése a lapokon, különösen a díszkódexek esetében, nagy 
jelentőséggel bírt, a kódex-készítés szabályzatában külön előírások szabályozták a 
méreteket, az arányokat. Théophil mester Diversarium artium schedula című 
művének harmadik fejezetében a „mensura"-t a találékonyság, a rend, a 
változatosság erénye mellett említi, jelentőségét ezekéhez méri. A szövegkép-
építés egysége a derékszög, ennek segítségével szerkeszti a kódex vonalazója a 
négyszög alakú mezőket, melyeket majd szöveg vagy ornamentáció tölt ki. A 
szerkesztés általában egységében érinti a bifoliumot, a szövegképnek nem egy 
oldalon, hanem két szomszédos oldalon kell jól mutatnia. A szöveget általaban 
oszlopokba vagy féloszlopokba rendezik, racionális és funkcionális szempontok 
szerint úgy, hogy olvasáskor a szemnek kényelmes legyen. A jó szerkesztés elég 
alapos matematikai és technikai képzettséget igényelt, a szabály-alkotónak biztos 

5 Miinich, Trésor de la Résidence. 
6 Itt csak a Batthyaneumban található részéről szólok, a könyvtárban viszont megtalálható a 

teljes kódex reprint kiadása. 
7 . , [ . . . J grâce au don de l'intelligence tu as revü le pouvoir d'invcntion, la mesure: que tu dois 

arreter pour chaque oeuvre" - idézi Gilissen. Prolegoménes á la codicologie Publications de 
scriptorium. 126. 
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geometriai ismeretekkel és szerkesztési készséggel kellett rendelkeznie. E kódex 
szövegképében is megfigyelhető valamilyen szabályok szerinti arányosság. Ami 
igencsak figyelemre méltó, s már első látásra feltűnik, a keret-elrendezés 
kecsessége. Kimértsége nem túlságosan jellemző a karoling kódexekre, melyekben 
az iniciálék, a díszítőelemek gyakran megbontják a szövegtestet, a szöveg a 
díszítés alá. fölé kerül, nincsen állandó helye. A Codex Aureus vonalazója azonban 
következetesen, egyszerű eleganciával szerkeszti meg a szövegképet. 

A Gilissen által bemutatott szerkesztési minták közül a pythagorasi 
háromszögekre épülő szerkezeti forma jellemző erre a kódexre, bár a méretek itt 
sem egyeznek meg teljesen a szabványméretekkel: a háromszög 58°-os szöge csak 
55°-os, az oldalak egységei 9, illetve 9,2 a hosszú oldalakon, de a 3 egység - 4 
egységes tagolás megvan. A szélek arányaira vonatkozó szabályok viszont nem 
érvényesülnek ebben a kódexben. E szabályok szerint a lap öt egyenlő részre 
osztandó, mind vízszintes, mind függőleges irányban. A felső szél egy rész 2/3-
ának, az alsó pedig egy rész 4/9-ének felelne meg. Ha a szöveg két oszlopban 
íródik, ugyancsak 4/9-nyi résznek kell az oszlopok között lennie. Ez utóbbi 
követelményt teljesiti a Codex Aureus is. Egyébként maga Gilissen is megjegyzi, 
hogy ezeket a mintákat nem mindig alkalmazzák pontosan a műhelyekben. Az 
eltérések oka lehet azonban a levágott oldalszél is, bár akkor az eltérésnek 
mutatkoznia kellene az oldalvonalon, a háromszögek arányainak eltérésében is. 
Valamelyes pontatlanság érzékelhető is, mert az átlóknak párhuzamosaknak 
kellene lenniük tökéletes szerkesztés esetén.8 A tökéletes arányoktól való eltérés 
oka gyakran lehetett, különösen nagyobb méretű könyvek esetében, az állatbőr 
adott mérete: nem lehetett belőle szélesebbet, hosszabbat vágni, mint amekkora 
volt. A tökéletes arányok a Kódex esztétikai értékét növelik, a tökéletlenek viszont 
nem válhatnak egyértelműen a lefokozás okaivá, hiszen adott esetben sokat 
mondhatnak el a kódex történetéről, eredeti méreteinek, fűzésének rekonstruálását 
segíthetik elő. A szövegkép szerkesztési módjának ismerete megkönnyítheti a 
kódex azonosítását, egy-egy kódex-családba való besorolhatóságukat is 
igazolhatják, esetleg a kódex-készítő személyére is utalhatnak. Mindezt azonban 
megnehezíti még az ilyen irányú kutatások kezdetleges volta, minthogy ezek 
szintézise még nem született meg.9 

4.1. A kódex írása aranyozott, elegáns kivitelezésű unciális írás, rendezett és 
jól olvasható. Alkalmaz kapitális betűket is, nagybetűk helyett, de nem 
következetesen. Több betű esetében előfordul mindkét típus, de ilyen helyzetben 
csak unciális formájában alkalmaz bizonyos betűket, félnagyságban, és csak 
kapitális formájában az A, S, M, H betűket. A betűk átlag 0,5 cm nagyságúak. Az 
írásmű, jellegénél fogva, nem alkalmaz túl nagy számban rövidítéseket. A 
leggyakrabban a nomina sacra különféle változatai fordulnak elő: SCI (sancti), Dl 

' Lásd Rand és Jones szabályait, Gilissen i.m 217. 
Krröl tájékoztat bővebben Jean Morfin, H. Jcan Martin és Jean Vézin, Mise en page et mise 

en texte du livre (L'Anné Philologiquc LXX. N. 7484). 
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(dei), DM (Deum), DUS (Deus), IHS (Jesus), SCS (sanctus), XPS. XPO, XPM 
(Christus, Christo, Christum) stb. A szándék ezek esetében nem a 
helymegtakarítás: vannak olyan sorok, ahol az egész szó bőven kiférne, mégsem 
írta ki a másoló, inkább üresen hagyott akár félsornyi helyet is, mert a nomina sacra 
alkalmazása különös jelleget ad a szövegnek. Ezeket a neveket így illett leírni, 
tiszteletből. Ragos, sőt képzett alakokban is előfordul az ilyen rövidítés, pl. a 
Miatyánk szövegében: „scificetur nomen tuum". Majdnem mindig rövidített 
formában fordulnak elő a nazális mássalhangzók, gyakran az előttük levő 
magánhangzó is: „secund Mattheü", „beatus pauperas spü". Használja, bár nem túl 
gyakran, és szinte minden szabályszerűség nélkül, az E sajátos alakját - több-nyire 
mégis tulajdonnevekben fordul elő. Ritkán ugyan, de találkozni lehet a szövegben 
néhány trunkációval is: atq., quib., usq. - általában ragok, végződések esetében. 

Címekben előfordulnak a kolumnáció minimális, nagyon egyszerű formái. 
Gyakori forma a L1, Lu, az u, az i betű fölé emelése, a Tmegnyújtásával. 

Az interpunkciós jelek különösen a párbeszédes részek esetében tagolják 
nagyon pontosan a szöveget. A lapszélen V szerű jel hívja fel a figyelmet a 
párbeszédre. A :, a . mondat közben, a - nagyobb részek végén fordul elő. pl. : 
„Tunc • reliquit eum diabolus : et ecce angeli accesserunt • et ministrabant ei". Új 
mondatot rendszerint új sorba kezd. A szöveg nagyon jól tagolt, jó szövegértést 
tükröz, a felolvasást valóban megkönnyíti: „Sit autem sermo vester • est. est. 11011 . 
non". Egyébként a szavak elkülönítésének egy korai tendenciája is megfigyelhető a 
szövegben. Helyenként előfordulnak rubrikáit kezdőbetűk, de nem rendszeresen. A 
másoló nagy gondot fordított az íráskép esztétikumára, ami abban is megny ilvánul, 
hogy az új sorba írandó egyetlen rövidke szót a következő sor közepére írja. s nem 
az elejére, ahogy azt a folyamatosság szabálya megkövetelné. 

4.2. A kódex rendkívül díszes, mégis egyszerűnek mondható, harmonikus 
ornamentációi miatt. Narratív képek egyáltalán, s a kánontáblákon, az evangéliumokat 
bevezető ikonokon kívül nagyméretű festett képek nem találhatók benne. A 
szöveget semmi sem illusztrálja. A keretdíszek a szöveg méltóságát emelik ki. 
összeállításuk példás. Minden lapon a keskeny aranyozott kereten belül 1 cm széles 
aprómintás keret veszi körül a két szöveghasábot, mindeniket külön-külön. A 
színezés, a motívumok nagyon változatosak. Az egymással szemben lévő oldalak 
keretdíszei harmonizálnak. Piros-kék, kék-arany, kék-fehér, arany-szürke, zöld-
sárga alapszín-kombinációkkal találkozhatunk. A Márk-evangélium első lapjain a 
keretek stílusa kicsit eltér a többitől, színei rikítóbbak. A keretszínek motívumai 
geometriaiak és florálisak, legtöbbjük jellegzetesen klasszicizáló. Az első két lapon 
csak florális, a következőkön vegyesen florális és geometriai díszítő elemek 
fordulnak elő. 

A kánontáblák árkádosak, szimbolikus madárdiszekkel ékesek. Felépítésük 
megfelel a korban megszokottnak, figyelemre méltó azonban az oszlopok 
elrendezése színezésük szempontjából. A festő lineáris e g y m á s u t á n i s á g szerint 
variál, nem térben szemléltet. A 7 r. oldalon a következő oszlopszínezést talaljuk 
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oszlop: 
talp: 
alap: 

zöld-lila piros-lila-zöld 
lila piros-zöld-piros-lila 
drapp-zöld-lila-zöld-drapp 

A szimmetriára, a színek összhangba hozására való törekvés nyilvánvaló, feladata a 
bonyolult arhitektúrájú kép egyensúlyban tartása. 

A díszes oldalakon megfigyelhető a különböző művészi stílusok keveredése -
bár valójában csak stílushatásokról van szó. A Codex Aureus egységes karoling 
stílusú kódex, s mindaz, ami benne más korok, más alkotóterületek hatása, az 
sem egyedülálló jelenség: Alkuin, majd az ő nyomán Fridugise ír hatásokat 
közvetít, a Metz-i, a Tours-i iskola keleti ikonográfiái hagyományok alapján 
dolgozik, Jámbor Lajos korában erős hellén hatással számolhatunk (Reims-i 
iskola, az Utrechti Psalterium). 

Ebben a kódexben, akár a kereteket, akár az oldalakat egészen kitöltő képeket 
tekintjük, klasszikus kimértség jellemzi. Az egyetlen s nem is túlságosan 
szembeszökő kivétel a 20 r. oldal, melyen feltűnik egy ír típusú L iniciálé, 
klasszikus keretdíszek és kapitális quadrata elegáns betűk társaságában. Hasonlót 
találunk a 8. századból való Szentpétervári Evangeliárium Liber generacionis-ában 
is. A Szentpétervári Evangeliarium L-je jócskán kilóg a keretből, s ír szokás szerint 
körül van pontozva, díszei ír fonadék-mintákból állanak. A Codex Aureus L-je 10 
cm széles keretbe illeszkedik, csupán a legbelső szegélyen lóg ki egy kissé. A 
körülpontozás elmarad, a széldíszeknek sincs semmi közük az ír motívumhoz, 
jellegzetesen késő karoling formákból építkezik. A betűtest belsejében néhány, a 
színei szerint ritmusosan váltakozó, kockákba merevített fonadéktömb még ír 
mintára emlékeztet, a betüszárak végződésein azonban már feltűnnek a 
háromszögű virágdíszekre való törekvések. A szemben lévő oldalon található 
Krisztus-ikon pedig jellegzetes bizánci elemeket tartalmaz (19 v.). Ugyancsak 
gazdagon díszített kép, többszörös keretdísszel. A külső keret megegyezik a 
s/onszédos oldal keretével. Széles kördísz közepén, kék alapon a trónon ülő 
Krisztus képe tűnik fel, kezében könyv, másik keze a jellegzetes tanítói 
kézmozdulat gesztusát idézi. A kördíszben az evangélisták szimbólumai találhatók, 
kereszt alakban elhelyezve, közöttük angyalokkal. A kép alatt magyarázó felirat is 
áll: „quattuor ergo viros animalia sancta figurant saluţi feri narrantes muneria xpi" 
f rdekes megjegyezni még, hogy az egyébként nagy gonddal és hozzáértéssel 
megalkotott illusztráción az egyik labirintus-dísz befejezetlen, s ez nem 
egyedülálló jelenség a kódexben. 
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CODEX AUREUS 

(Rezumat) 

Codex Aureus este una dintre bibliile lui Carol al doilea Pleşuvul, rege al francilor (840 -877 ) 
Este un evanghel ier de lux. de format mare. a cărui primă parte (Matei. Marcu) se găseşte in Alba-
lulia la Batthyaneum. iar a doua în Biblioteca Vaticanului. Autorul prezintă prima parte a Corfe.x-ului. 
cca care se află la Batthyaneum, foarte amănunţit Astfel, ne sunt prezentate felul legăturii cărţii-
mărimea paginilor, aranjarea textului în pagină, scrisul utilizat, abrevierile, forma şi ornamentaţia 
coloanelor. Anna K Earmati prezintă şi geneza Codex-ului. 
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A 3. S Z E M É L Y Ű B I R T O K O S T Ö B B E S V O L T Á N A K J E L Ö L É S E 
A B 1 R T O K S Z Ó N A S Z L O V Á K I A I M E D V E S A L J A ÉS K Ö R N Y É K E 

I D Ő S E B B N E M Z E D É K É N E K N Y E L V É B E N 

A szakirodalomban egyöntetű az a vélemény, hogy birtokos személyjel 
többnyire megegyezik a megnevezett birtokos jelző számával és személyével. Á 3. 
személyre utaló személyjel azonban nemcsak az egyes, hanem a többes szám 3. 
személyü birtokosra is utalhat. A többes számú birtokosra alakilag is rámutató, 
kongruens -uk, -ük, -juk, -jük toldalék soha nem volt általános használatú. A 
számbeli egyeztetést már a korai ómagyar korban is a nyelvi ökonómiára való 
törekvés jellemezte, vagyis „. . . az alakilag többes számú (több birtokra utaló) 
birtokos jelző birtokszava egyes számú birtokosra mutató személyjelet kap (azaz 
inkongruens a birtokos jelzővel) [GyS.: eleeknek ... vruksege]. Minden 
valószínűség szerint ez a nem egyeztető forma volt az eredeti. Korán 
megjelenhettek viszont az egyeztető, redundáns alakok is ...: JókK. 129: »Azért 
testeknek nauolyaokert keluala koldolnyok«" (A magyar nyelv történeti nyelvtana 
I., 702) A kései ómagyar korban bizonyos normatív törekvések következtében az 
egyeztető, a morfematikailag zártabb szerkezet gyakorisága nőtt az írott nyelvben, 
leginkább a kódexek nyelvében. Az eredeti magyar szövegekben azonban a nem 
egyeztető szerkezetek domináltak. Föltehetőleg a beszélt nyelv az egyszerűbb 
megoldást részesítette előnyben (vö. A magyar nyelv történeti nyelvtana ll/ 'l. 347). 

Nyelvjárás-kutatási területemen, a felvidéki Medvesalján és környékén 
kérdőívvel gyűjtött anyagomban azt vizsgáltam, hogy mely esetben érvényesül a 
többes szám 3. személyü birtokossal való egyeztetés, s melyekben nem. 

A jelen tanulmány alapját adó medvesalji gyűjtést 1993 nyarán kezdtem meg 
nyitrai főiskolai hallgatók közreműködésével. Tekintettel arra, hogy A magyar 
nyelvjárások atlaszának gyűjtőmunkája erre a vidékre Kovács István próbagyüjtésein 
kívül nem terjedt ki (Kovács István, Medvesalja és környéke. Ebben: Mutatvány a 
magyar nyelvatlasz próbagyüjtéseiből. Szerk.: Bárczi Géza. Bp., 1947), kutatásom 
elsősorban a nyelvjárási alaprétegre irányult. Ezért döntően az idősebb korosztályból, 
a 60 éven felüliekből választottam adatközlőimet. A 65 adatközlőtől kikérdeztük a 
MNyA. lexikai és morfológiai kérdéseit, valamint a teljes palóc kérdőívet (Palóc 
kutatás - Módszertani Közlemények XIII. Eger, 1972, Balogh Lajos - Pelle Béláné, 
Kérdőív a palóc nyelvjárási sajátságok felkutatásához). Az ellenőrzésre cs a 
szövegfelvételek készítésére a következő évben került sor. Ezek után csak a 
kérdőfúzetekből kb. 80 ezer adatot tartalmazó korpusz áll rendelkezésemre. Ebből a 
hatalmas anyagból most csak a következő címszók feldolgozását tűztem magam ele: 
MNyA. 988: disznójuk, 1058: fájuk, 1114: kertjük. 1139: szivük; P. 33.1: pénzük. 
33.2: istállójuk, 33.3: lányuk, 33.4: kísérőjük, 33.5: tűjük. 
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A 12 települést (Sőreg, Ajnácskő, Csevice, Gömöralmágy, Dobfenek, 
Gömörpéterfalva, Óbást, Újbást, Bakóháza, Vecseklő, Medveshidegkút, Tajti) 
magában foglaló tájegység mai lakosságának döntő többsége mezőgazdasági 
munkából igyekszik megélni, de egyre többen járnak be a közeli városokba, 
Fülekre, Rimaszombatba dolgozni. 

Az 199l-es népszámlálási adatok szerint a vizsgált körzetben 5261-en éltek, 
közülük 4946 volt magyar nemzetiségű, vagyis átlagosan 94,01%. A magyar 
nemzetiség aránya a legnagyobb Tajtiban (99,19%), a legkisebb pedig Ajnácskő 
településen (89,58%). A terület lélekszáma rohamosan csökken. Tíz év alatt majd 
10%-kai fogyatkozott meg a lakosság. 

Az. adatközlőkről 

Célkitűzésemből következően olyan adatközlőket választottam, akik helyben 
születtek, keveset voltak távol falujuktól, és leginkább paraszti munkát végeztek 
magángazdálkodókként és/ vagy a szövetkezetben. Adatközlőim nemek szerinti 
megoszlása (61,5% nő) megfelel a szlovákiai magyar lakosságon belüli 
arányoknak. A 45 és 59 év közötti korcsoportokban 52-54% a nők aránya, később, 
a 70-74 éveseknél már 62,5%, a 80 éven felülieknél pedig 67,9% (vő. Gyurgyík 
1 ás/ló. Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámálási és a népmozgalmi 
adatok tükrében. 30). 

Minden adatközlő rendelkezik alapiskolai (= elemi, ill. általános iskolai) 
végzettséggel, s ezen kívül 1 férfi középfokú, 1 pedig felsőfokú (mezőgazdasági 
főiskolai) képesítéssel is. Összességében tehát 97%-nak alapiskolai, 1,5-1,5%-nak 
közép-, illetve felsőfokú végzettsége van. A szlovákiai magyar lakosság megfelelő 
korcsoportjainak az értékeivel összehasonlítva adataimat megállapíthatjuk, hogy a 
csak alapiskolai végzettségűek aránya Medvesalján 7-8%-kal magasabb, a 
középiskolai és a felsőfokúaké viszont lényegesen alacsonyabb: fele, harmada (vö. 
Gyurgyík, 125). Ezt az eltérést magyarázhatja a pályaválasztást döntően 
befolyásolható falusi településszerkezetű lakosság szükséglete, értékrendje is, 
nemcsak a felsőbb iskolák távolsága. 

A nyelvhasználatot befolyásoló tényezők között tartjuk számon az adatközlők 
foglalkozását. Adatközlőim 60%-a a mezőgazdaságban dolgozott magángazdaként 
a családi földeken, illetleg a szövetkezetben. Alig 10% végzett kisegítő vagy 
napszámos munkát. A férfiak közül tízen (az összes adatközlő kb. 15%-a) 
dolgoztak az. iparban. De ez az ipar is többnyire a faluhoz kapcsolódott: kovács, 
molnár stb. Szükségből, rövidebb időre idénymunkára átjárt 2 adatközlő a nógrádi 
szénbányákba, 1 pedig a zománcgyárba dolgozni. A nők több mint 60%-a főleg a 
mezőgazdaságban dolgozott, s csak mintegy 25%-a meghatározóan a háztartásban. 

A beszélő nyelvhasználatát generációs hovatartozása is meghatározza. Kiss 
Jenő, A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana című könyvében ennek 
a jelentőségét külön is hangsúlyozza (162). Tapasztalatai alapján azt állítja, hogy a 
legidősebbek, a 70 éven felüliek nyelvhasználatában vannak olyan régiességek, 
amelyekkel csak ők élnek, neologizmusok viszont nem fordulnak elő. 
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Adatközlőimet éppen e meggondolásból, s a nyelvjárási alapréteg felderítése, 
felderíthetősége céljából az idősebb és a legidősebb' nemzedékből választottam! 
Koruk szerint a következőképpen oszlanak meg adatközlőim: I. Korcsoport: 61-70 
között 30 fő (46,15%), II. Korcsoport: 70 év fölött 35 fő (53,85%). 

Az adatok elemzése 

Előre kell bocsátanom, hogy sem a nyelvatlasz, s az annak alapján készült 
nyelvjárási monográfia (Imre Samu, A mai magyar nyelvjárásuk rendszere), sem pedig 
a Palóc kérdőív nem tekintette feladatának a birtokos szerkezet inkongruenciájának 
vizsgálatát, illetve ehhez anyag gyűjtését. Ezért aztán a nyelvjárási sajátságokat 
összefoglalóan bemutató szakmunkák, egyetemi, főiskolai jegyzetek egyikében sem 
találkoztunk az ökrötök ('ökrötök', 'ökreitek') és az ökrük ('ökrük', 'ökreik')-féle kettős 
értelmezhetőségü eseten kívül más hasonlóval (vö. Imre 314; Kálmán 53; Szabó4 80). 

A nyelvatlasz hangtani, alaktani és lexikai szempontú gyűjtés eredményét 
tartalmazza. A Palóc kérdőív is az előbbi szempontú gyűjtésekhez ad segítséget, de 
a témánkkal kapcsolatban csak az illető személyjel alakváltozataira kérdez rá: 
„Vizsgálandó, hogy kétalakú-e: -uk, -juk és -ük, -jük vagy háromalakú: -ok, -jok és 
-ék, -jék és -ök, -jök; van-e -ik, -jik" (33. kérdés utasítása). Ha az adatközlők 
kérdésekre adott válaszait, illetőleg mondatkiegészítéseit a kérdésekkel, a 
kiegészítendő mondatokkal együtt vizsgáljuk, akkor érdekes szintaktikai 
tanulságokat is megfogalmazhatunk azzal kapcsolatban, hogy mely esetekben 
egyeztetnek az adatközlők a többes szám 3. személyü birtokossal, s melyekben 
nem. Csak ez a minimális kontextusbeli vizsgálat ad lehetőséget a tipizálásra, 
hiszen ennek alapján állapítható meg, hogy a birtokszón a birtokos számának 
jelölése megbízható-e vagy sem. 

1. Megbízható jelölésű „... a birtokával egy összetevőben hangalakot öltő 
nem névmási birtokos" (Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan, 192). Az 
Elveszett a fiúk kalapja típusú mondatokban tehát a birtokos maga mutatja többes 
voltát, ezért a birtokon külön nem jelöljük azt (vö. Uo.). Ez a sajátosság a területi 
nyelvváltozatokra is kiterjedő általános törvényszerűség, ezért ezzel a 
továbbiakban nem foglalkozom. 

2. Annál inkább tanulságos lehet megvizsgálni a nem m e g b í z h a t ó jelölés 
egyes altípusait. 

Nem megbízható jelölésű a birtokos, ha személyes névmással van kifejezve 
(Az ő kertjük szebb), vagy ha a mondatban a birtokos egyáltalán nem szerepel (A 
gyümölcsösük szépen terem), vagy ha a birtokos ugyan nem névmás, de 
birtokosától elkülönülten, vele nem egy összetevőben foglal helyet (A fáknak még 
csak a levelük sem mozdul). Újabban ez utóbbi esetben már megbízhatónak tartja 
nyelvünk a birtokos számának jelölését, ezért a birtokszó levelük helyett levele 
lehet, sőt már-már kötelező is. 

Külön altípusként itt említendő meg az ún. birtoklásmondat, mert ebben a 
mondatban ki van zárva, hogy a birtokos birtokszavával együtt egy összetevőben 
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megjelenjen, s ebből következik, hogy a birtokos számának a jelölése megbízhatatlan 
(.4 kistelepüléseknek alig van pénzük) Újabban azonban ebben a szerkezetben a 
birtokszó pénze is lehet. (Vö. Strukturális magyar nyelvtan 1, 192-3; 231 -4) . 

Vizsgáljuk meg most már nyelvjárási adatainkat a birtokos számának jelölése 
szempontjából. Mint korábban említettem, a továbbiakban csak a nem megbízható 
jelölés altípusaival foglalkozom. (A nyelvjárási alak- és ejtésváltozatok jelölése a 
téma szempontjából érdektelen, tehát ezt mellőzöm.) 

2.1. Az adatközlők a következő kérdéseket, illetve kiegészítendő mondatokat 
kapták: Hogyan mondják? Ez a mi lányunk, ez a ti lányotok, ez meg az ő ... (P. 
33.3: lányuk). Két csoportot kísér két ember. Hogyan mondják: az egyik a mi 
kísérőnk, a másik meg az ő ...(P. 33.4: kísérőjük). A csecsemőkről tudjuk, hogy 
nekik gyorsabban dobog a ... (MNyA. 1139: szívük). 

A 65 adatközlő kortól, nemtől és iskolai végzettségtől függetlenül az első 
kérdésre a lányuk alak- és ejtésváltozataival válaszolt. A második kérdésre adott 
felelet is szinte teljesen azonos volt: kísérőjük alaki és ejtésbeli realizációi. A 9. 
számú kutatópontomon, Bakóházán mind a négy adatközlő (az összes adatközlő 
6,15%-a) kísérőjiX mondott. Itt megjegyzendő, hogy ellenőrzéskor mások is 
megerősítették ezt az adatot. A személyjel -/' eleme az -e realizációja, mint a keze, 

feje stb. esetében a kezi, feji. A harmadik, kiegészítendő mondat kiegészítései is 
szinte kivétel nélkül a többes szám 3. személyü személyjel {-ük) nyelvjárási 
realizációi. Egyedül a 8. kutatópontomon, Ujbástban (Medvesalja központjában) 
váltakozik egymással a 3sing. és a 3pl. személyjel. A MNyA. 1139. térképlapján a 
címszóval (szívük) kapcsolatban a következő megjegyzés található: „Ahogy a 
térkép címszava is mutatja, a több birtokosra utaló formát kerestük. Elsősorban az 
északi-északkeleti területen ezt a viszonyítást gyakran az egy birtokosra utaló 
alakkal fejezik ki." A gyűjtési körzetemhez viszonylag közeli szlovákiai 
kutatóponton (Cssz-18: Magvarhegymeg), s a szintén nem túl távoli hazain (H-10: 
Borsodszentgyörgy) egyenrangúként ugyancsak él, vagy legalábbis a gyűjtés idején 
élt a szíve, szívé változat. A térképlapról leszorult adatok, kiegészítések között 
további több mint húsz kutatópontról jegyeztek föl -e személyjeles adatokat. 

2.2. Miért kérnek hitelt a banktól a házak építtetői? Mert kevés a ... (P. 33.1: 
pénzük). Várható s egyben a beérkezett válasz mind a 65 adatközlőtől a pénzük 
valamelyik alak- vagy ejtésváltozata volt. Más felelet grammatikai lag, 
jelentéstanilag nem is jöhetett volna szóba, hiszen a megkezdett mondatban a 
birtokos nincs megjelölve. 

2.3. Birtokszavától elkülönülten, vele nem egy összetevőben van a birtokos 
az alábbi kiegészítendő tagmondatokban: Azt mondom: a szomszédéknak már 
elfogyott a ... (MNyA. 1114: fájuk), Vagy azt mondom: a szomszédéknak még 
sokkal szebb a ... (MNyA. 1114: kertjük), A gyerek meséli, a szomszédéknak 
megdöglött a ... (MNyA. 988: disznójuk). 

Az adatközlők az első két esetben nem tartották megbízható jelölésűnek a 
birtokos számát, ezért mindenki a fájuk, illetve a kertjük valamelyik alak- vagy 
ejtésváltozatával válaszolt. A MNyA. adatai között is csak a fájuk variánsai 
fordulnak elő, a kertjüknek azonban két kutatóponton (Cssz-2: Vága, Cssz-11: 
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Izsap) található <kertye> megfelelője is, vagyis néhányan megbízhatónak tartották 
a birtokos számának a jelölését. 

Sokkal színesebb képet mutatnak a harmadik kérdésre beérkezett válaszok. A 
disznójuk alak- és ejtésváltozatait használja az adatközlők alig fele (31 fő -
47,69%), a disznója alak- és ejtésváltozatait pedig valamivel több mint fele (34 fő -
52,31%). Az 1- táblázatból az is kiderül (lásd MELLÉKLET), hogy a régi 
(idisznójuk) alakot inkább a 70 éven felüliek részesítik előnyben. 57,14%-uk él a 
disznójuk formával, a 42,86%-uk a disznója alakkal. A 61-70 év közöttieknél ez az 
arány megfordul az új alak javára: disznója-. 63,33%, disznójuk: 36,67%. 

Ha a megbízható és a nem megbízható alakok gyakoriságát önmagukon belül 
korcsoportonként összehasonlítjuk (2. táblázat), a következőket állapíthatjuk meg: 

a) Az összes disznójuk adat több mint harmada (35,5%) jut az 1. korcsoportra, 
a majd kétharmad pedig a 11. korcsoportra. 

b) A disznója megterheltsége kiegyensúlyozottabb, de azt I. korcsoport 
nyelvhasználatában gyakoribb (55,9%), a II. korcsoportban kevésbé az (44.1%). 

A fentiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az életkor meghatározó 
tényező a kongruencia érvényesülésében. 

Ha az adatok nemek szerinti megoszlását elemezzük (3. táblázat), az 
alábbiakat tapasztaljuk: 

a) A férfiak kb. fele-fele arányban élnek a -juk és a -ja személyjeles alakkal 
( 5 2 % - 4 8 % ) . 

b) A nők többsége a -ja személyjeles formát részesíti előnyben (55%-45%). 
A fentieket igazoló, de árnyaltabb képet kapunk, ha korcsoportok és nemek 

összefüggésében vizsgáljuk adatainkat. (4. táblazat) A 61-70 év közötti férfiak 
kisebb hányada (41,67%) használja a disznójuk formát, nagyobb pedig a disznójen 
(58,33%). A 70 éven felüli férfiak nagyobb része él a -juk változatával (61.54%). 
kisebb pedig a -ja-val (38,46%). A nőknél hasonló a kép. Az I. korcsoportban a 
disznója a megterheltebb (66,67%), a II. korcsoportban a disznójuk (54,55%). 

A megbízható és a nem megbízható aiakok realizációjának korok és nemek 
szerinti mennyiségi megoszlása (5. táblázat) ugyancsak a korábbi állításokat támasztja 
alá, ugyanis mind a férfiaknál, mind a nőknél az I. korcsoportban kisebb a disznójuk 
megterheltsége, mint a II.-ban. A disznója adatainak előfordulása a férfiaknál éppen 
fordított: I. korcsoport: 20,59%, II.: 14,71%. A nőknél az I. korcsoportban ugyane-z 
nagyobb (35,29%), a másodikban valamivel kisebb (29,41%). 

A foglalkozás nem meghatározó a vizsgák nyelvi jelenségünk szempontjából, 
ugyanis az adatközlők döntő többségét munkája a lakóterületéhez kötötte. Csupán 
hárman jártak el alkalmanként idénymunkára más körzetekbe. 

Az adatközlők iskolai végzettsége sem különbségtevő tényező, mert az 
alapiskolai végzettség a domináns. 

2.4. Birtoklásmondatnak minősülő válaszokat kaptunk a következő kiegészítendő 
kérdésre, valamint a befejezendő mondatra: Ahol a marhák vannak, az az isíallo. 
Hogyan mondjuk: a régi gazdáknak volt ... (P. 33.2: istállójuk). A szomszéd hazban 
nincsen tű. Azt mondom, nincs a szomszédéknak ... (P. 33.5: tűjük). 
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Az adatközlök az első kérdésre egybehangzóan az istállójuk valamelyik alak-
vagy ejtésváltozatával válaszoltak, tehát ebben a szerkezetben nem érezték 
megbízható jelölésűnek a birtokos számát. A második mondat befejezésére is 
jórészt a régi alak használata (tűjük alak- és ejtésváltozatai) a jellemző. Csupán egy 
településen, Medveshidegkúton (11. kutatópontom) váltakozik az új formával 6 
adatközlő beszédében. 

Összességében, általánosítva a következőket állapíthatjuk meg a 3pl. birtokos 
jelölésével kapcsolatban: 

1. A táji nyelvváltozatra is természetesen érvényesek az általános nyelvészet 
megállapítasai, bár nem kizárólagos jelleggel. Medvesalja nyelvjárásában is jórészt 
nem megbízható jelölésűnek tarthatjuk a névmási birtokost, de vannak kivételek is 
(kísérője, szíve, lásd 2.1. pont). A MNyA. idézett adatai is ezt támasztják alá. 

2. A mcdvesalji idősebb korosztályok az egyeztetésben is a régi, 
archaikusabb nyelvváltozatot képviselik. Többnyire nem tekintik megbízható 
jelölésűnek a birtokost, ha birtokával nem egy összetevőben áll. A disznójuk 
esetében azonban mintha az új változat felé közelednének, vagyis megbízhatónak 
számítana a birtokos. Kérdésként vetődhet föl, hogy az egész nyelvterületen miért 
csak az utóbbira jellemző ez a kettősség, ugyanis a MNyA-ban sincs fája adat, a 
kertje is csupán r i tkán h a s z n á l t a lak minősítéssel. 

3. A bemutatott egyeztetési jelenségek a birtoklásmondatokban is 
érvényesülnek, függetlenül attól a magyar nyelvi sajátosságtól, hogy a birtokos 
többféleképpen is hangalakot ölthet (vö. Strukturális magyar nyelvtan 1. 193). 

1. TÁBLAZAT 

Adat Össz. 
% 

I. Kcs . 
% 

II. Kcs . 
% 

Disznójuk 
Disznója 

31 
34 

47 .69 
52,31 

11 36 ,67 
19 63 ,33 

20 57,14 
15 42 ,86 

Disznójuk 
Disznója 

65 100 30 100 35 100 

2 . TÁBLÁZAT 

Korcsop. A d a t % 
Disznójuk I. 11 35,5 

II. 20 64.5 
Disznója 1. 19 55 ,9 

II. 15 44,1 

3. TÁBLÁZAT 

Ffi N 6 
Adat % Adat % 

Disznójuk 13 52 18 4 5 
Disznója 12 48 22 55 
Ossz. 25 100 4 0 100 
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4. T á h l a z a t 

1. í c s II. Kcs. 
Ffi 

A d a t % 
Nő 

Adat % 
Ffi 

Adat % 
Nó 

Adat % 
Disznójuk 
Disznója 

5 41 .67 
7 58,33 

6 33,33 
12 66,67 

8 61.54 
5 38.46 

12 54.55 
10 45.4 S 

Össz . 12 100 18 100 13 100 22 100 

5. T a b l a z a t 

Disznójuk Disznója 
A d a t % Adat % 

I. Kcs . Ff i 5 16,13 7 20,59 
N ő 6 1935 12 35,29 

11. Kcs . Ff i 8 25.81 5 14.71 
N ő 12 38.71 10 29.41 

Ossz . 31 100 34 100 
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MARCAREA POSESORULUI (DE P E R S O A N A A TREIA, P L U R A L ) 
ÎN GRAIURILE DIN M E D V E S A L J A ( S L O V A C I A ) 

(Rezumat) 

Autorul articolului studiază situaţiile în care se face şi pe cele în care nu se face marcarea 
posesorului (de persoana a treia plural) în graiurile maghiare din Medvesalja (Slovacia) . 

Analizând răspunsurite celor 65 de subiecţi, autorul scoate în evidenţă conexiuni le dintre 
vârsta, sexul subiecţilor şi fenomenul lingvistic studiat. 

Una dintre concluziile cele mai importante este aceea că generaţia mai vârstnică din 
Medvesalja, în exprimarea acordului, foloseşte forma veche, arhaică a vorbirii. 

în mare parte, consideră ca marcarea posesorului nu este sigură, dacă acesta nu se află în 
acelaşi constituent cu obiectul posedat. 



N Y E L V - É S I R O D A L O M T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É 

XLIII évf . 1999. 1 - 2 . szám 

A N Y E L V , A B E S Z É D , A S T Í L U S É S A S Z Ö V E G 
Ö S S Z E F Ü G G É S É R Ő L 

A he tvenéve s S z a b ó Z o l t á n n a k a j án l om 

1. Meghatározó mind a stíluselmélet, mind a stilisztika felépítése és 
gyakorlati kidolgozása szempontjából az, hogy hogyan látjuk a nyelv, a beszéd, a 
stílus és a szöveg viszonyát. 

Ahhoz, hogy a stílushoz eljussunk, a nyelvből és a beszédből kell 
kiindulnunk. El kell fogadnunk, amit Károly Sándor így fogalmazott meg: „A 
nyelvet a beszédből vonjuk el, tehát a beszéd e l ő z m é n y e a nyelvnek" (Károl\ 
1970: 180), de ezt így folytatja: „A nyelv a beszédért van, a beszéd c é l j a a 
nyelvnek". Majd fejtegetésében ez következik: „A nyelv arra van, hogy 
megmondja, mi lehetséges vagy nem a beszédben, tehát csak a p r o d u k á l á s és 
p r o d u k t i v i t á s szemszögéből van értelme. Ezért a nyelvet csak d i n a m i k u s a n 
szabad felfogni." (I.h. 181.) Tehát a beszéd mégiscsak kinek-kinek a tudatában 
elraktározott nyelvből (nyelvi eszközök és nyelvhasználati szabályok) jön létre. 

A n y e l v e t így, jelenlegi szempontunkból, azaz állományi szinten úgy 
foghatjuk fel, mint meghatározott fonémáknak és fonetikai eszközöknek, szó- és 
kifejezéskészletnek, továbbá meghatározott morfológiai, szintaktikai és szövegtani 
elemeknek, valamint ezek használati szabályainak az összességét. A nyelvi 
eszközöket és azok használati szabályait egy-egy nyelvre vonatkoztatva az illető 
nyelv fonetikája és fonológiája különböző típusú szótárai és grammatikája, továbbá 
szövegtana veszik számba. Anélkül, hogy ezek problematikájába belemennénk, 
annyit jegyzünk meg, hogy az egyén ebből az állományból - anyanyelvi, illetőleg 
nyelvi ismereteitől és általános műveltségétől függően - egy bizonyos mennyiségnek 
a birtokában van. 

Ilyenformán a b e s z é d , kinek-kinek a tudatában elraktározott nyelvből 
születik, illetve úgy is mondhatjuk, hogy ha a nyelvet közlés céljából felhasználjuk, 
mindig beszédet kapunk. 

A beszéd pedig a kifejezés ,.hogyan?"-jára, a kifejezés módjára téve a 
hangsúlyt, egyúttal s t í l u s is. így értelmezve minden közlésnek az eredménye 
általánosabban: beszéd, bizonyos meghatározott szempontból (a megfogalmazás 
módja, az elérni kívánt hatás stb. szempontjából) pedig stílus. Es mindezt 
visszavetítve a nyelvre, röviden a következőt mondhatjuk: a nyelv anyagraktár, es 
így egyben lehetőség, a beszéd, illetve a stílus pedig megvalósulás. 

Mindehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy a beszéd - vele a stílus -
mindig s z ö v e g b e n jelentkezik, hisz szövegen kívül elképzelhetetlen a közlés. A 
szöveget így jel lemezhetjük nagyon röviden: teljes értékű, lezárt kozles. 
Egyébként a s zöveg általában természetesen mondatok egybekapcsolódásával jön 
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létre, de nem szabad elfelejtenünk, hogy állhat egyetlen mondatból (I. pl. Weöres 
Sándor egyik egysorosát: „A dal madárrá avat.", egyetlen - mondatértékíí - szóból, 
söt egyetlen - szó-, illetve mondatértékü - fonémából is (pl. „Jaj!", „O"). 

Visszatérve a stílushoz, ezt mondhatjuk róla röviden: kifejezésmód, vagyis az 
a mód, ahogyan a közlés, illetve a közlés eredménye: a beszéd (más szempontból: a 
szöveg) meg van szerkesztve. Vagy így is mondhatjuk: a stílus a kommunikációs 
helyzetnek megfelelő beszédváltozat. Ilyenformán nyelv, beszéd, szöveg és stílus 
meghatározott módon, de szorosan összetartozó fogalmak. 

2. A (beszédből elvont) nyelv azonban már maga mintegy i n v o l v á l j a a 
f e l h a s z n á l á s t , nemcsak a nyelvi variencia kifejlesztésével (vö. Péter 1978), 
hanem mindenekelőtt azzal, hogy elemei, eszközei bonyolult asszociációs, 
paradigmatikus és szintagmatikus rendszerbe tartoznak, amely körülmény persze 
egyúttal bizonyos mértékig meg is szabja felhasználásukat. 

Hogy az utóbbit megérthessük, induljunk ki Saussure alapvető 
megállapításából, amely szerint a nyelvi elemek a köztük levő viszonynak 
megfelelően két tengelyen helyezkednek el. Az asszociatív tengely mentén levő 
csoportok valamilyen közös jegy (rokon- vagy ellentétes értelmüség, hasonló 
hangzás stb.) alapján a beszédfolyamatokon kívül jönnek létre, valójában az 
emlékezetben kapcsolódnak össze. A szintagmatikus kapcsolatok pedig a 
szintagmatikus tengely mentén, azaz a beszédfolyamat során keletkeznek, úgy, 
hogy az egymás mellé kerülő két elem közül az egyik a meghatározott (a fő tag), a 
másik a meghatározó (az alárendelt tag). (L. Saussure 1967: 156-71.) 

A s s z o c i a t í v csoportot alkothatnak tehát a szinonimák (1. SzinSz., Károly 
1971, Török 1974a: 47-68); a különböző típusú homonimák, az antonimák, az egy 
fogalom-, illetve tárgykörbe tartozó szavak és kifejezések (1.: mezőösszefüggések, 
szemantikai mezők, pl. rokonságnevek, a nyelvtanító könyvekben egy-egy 
olvasmány szavai, pl. a tanteremben, a lakás és tartozékai stb.). (L.: Károly 1970: 
60-2, Szabó 1977: 114-6.) 

A s z i n t a g m a t i k u s csoportba tartoznak - mint mondtuk - a beszéd során 
létrejövő szintagmák, és hogy pl. a szónak a szintagmatikus tengelyen elfoglalt helye 
mennyire lényeges sajátsága az illető nyelvi eszköznek, azt jól mutatja Tesniére 
„valencia"-elmélete. Eszerint „Az ige olyan, mint egy horgas atom (atomé crochu), 
amelynek több-kevesebb horga van, aszerint, hogy hány elemmel kapcsolódhat. A 
lehetséges cselekvéshordozók száma adja meg az ige valenciáját, más szóval 
kapcsoló értékét. A személytelen igék (esik, havazik) kapcsoló érték nélküliek, mert 
alanyt nem igényelnek. Az intenzív igék egy kapcsoló értékűek (alannyal), a tranzitív 
igék két kapcsoló értékűek (alanyt és tárgyat vehetnek magukhoz). A mondás és adás 
igéi három kapcsoló értékűek, mert az alanyon és tárgyon kívül részeshatározót is 
igényelhetnek" (Károly 1963: 170; I. mégElekfi 1966.) 

Hogy a nyelvi elemeknek a jelentését, funkcióit stb., illetve felhasználási 
módját nagyban befolyásolja, söt meg is határozza a két tengelyen elfoglalt helyük, 
arra érdekesen utal R. Wellek és A. Warren Az irodalom elmélete című 
munkájuknak „A stílus és a stilisztika" c. fejezetében: „A költészet jelentése 
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kontextuális: a szó nemcsak szótári jelentését hordozza, hanem a szinonimák és 
homonimák auráját is. A szavak nemcsak egy dolgot jelentenek, hanem a hozzájuk 
hangalakilag, értelmileg, érzelmileg vagy származás szerint kapcsolódó szavak 
jelentését is felidézik - sőt a velük ellentétes vagy általuk kizárt szavakét i s " 
(Közli Murvai 1976: 42) 

Úgy gondolom azonban, hogy - ha a nyelv felhasználásához, a stílushoz el 
akarunk jutni - kívánatos az asszociatív és a szintagmatikus viszonyok 
érvényességi körének a kitágítása. Az asszociatív viszonyokat - tágabban -
értelmezhetjük a következőképpen: körébe vonjuk azt is, hogy pl. egy-egy főnév 
milyen jelzőt asszociál, vonz maga mellé, illetőleg egy-egy melléknév milyen 
főnévvel kapcsolódhat. Juhász Gyula költői nyelvében pl. a rét főnév jelzői: azur, 
bús, el szálló, esti, füvellő téres, halottas őszi, ismeretlen, letarolt, letiport, 
lótiporta, messze, nagy, holdason zengő, napsütötte, örök, régi, smaragd, szűz, 
tágas régi, talmi, tavaszt lehellő, zöld. Az öreg melléknév átvitt 'régóta fennálló 
(tárgy, építmény)' jelentésben pedig a következő főnevekkel társul: fa, halálfej, 
hotel, iskola, karosszék, kert, kolostor, könyv, lap, poltura, suba, szoba, 
szomorúfűz, templom, tető (Juhász Gyula-szótár). 

Tamás Attila Líra a XX. században című dolgozatában így utal effélékre a 
századforduló utáni költészettel, főleg Adyval kapcsolatban: „Elméleti 
fejtegetéseikben a költők - majd nyomukban nemsokára egyes kutatok is - nem 
véletlenül beszélnek századunkban egyre többet és növekvő hangsúllyal arról, hogy a 
versnek a benne szereplő szavak adják az alapegységeit. Egyre inkább ezeknek 
közvetlen: nem a logika vagy a grammatika, hanem az asszociációs mezők által 
megszabott összekapcsolási módja jellemzi ugyanis a költői müvek kialakuló új 
típusait vagy legalábbis egy részüket." (Tamás 1975: 25.) Továbbá: „A szó 
asszociációs mezeje mind számottevőbb tényezőjévé lesz a versnek, és nem egyszer 
már fontosabb szerephez jutnak a szavaknak ezek az egymáshoz tapadó, egy másba 
mosódó külső körei, mint amennyire a fogalmi tartalmuk, magvuk." (I.h 26.) Hankiss 
Elemér pedig ezt mondja Az irodalmi kifejezésformák lélektana című munkájában: 
„... ahogy a tárgyaknak, úgy a szavaknak is megvan a maguk asszociációs erőtere -
és Santayana elméletét reájuk alkalmazva felállíthatjuk azt a tételt, hogy akkor igazán 
vers a vers, akkor lényegül át a szöveg műalkotássá, ha a szavak jelentése valahol 
fogalmi jelentésük és asszociációs ellenpólusaik között lebeg. Mert ha csak fogalmi 
jelentésük van jelen, akkor fogalmi közléssel van dolgunk: ha viszont automatikusan 
mindig csak asszociációs ellenpólusaikat értékeljük, akkor tolvajnyelvvel vagy 
allegóriával állunk szemben." (Hankiss 1970: 50.) 

A szintagmatikus kapcsolat érvényét meg kiterjeszthetjük valamennyi 
elképzelt szerkezetre, és - mint Török Gábor Lírai igefüggvények stilisztikája című 
munkájában tett - azt is vizsgálhatjuk, hogy pl. az ige mint a mondat szerkezeti 
központja milyen kiegészítőket kíván meg, illetőleg tűr el, s mindez milyen 
stilisztikai hatással jár stb. (Török 1974a.) 

így érthető tehát, amit Saussure megállapít, hogy tudni i l l ik bizonyos 
értelemben a nyelvi elemek asszociatív és szintagmatikus viszonyai irányítják a 
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nyelv működését: „Azoknak a hangbeli és fogalmi különbségeknek az összessége 
tehát, amely a nyelvet teszi, az egybevetésnek két típusából ered; a 
párhuzamosságok hol asszociatívak, hol szintagmatikusak; mind a két típusba 
tartozó csoportok nagy számban vannak képviselve a nyelvben, amely éppen a 
hagyományos viszonyok összességével egyenlő, és ez irányítja működését." 
(Saussure 1967: 161.) És mindez érvényes a költői nyelvre is: „Nemcsak a 
szűkebb-tágabb szövegkörnyezet határozza meg a műalkotás egy-egy elemét, 
hanem az elem maga is meghatározza, hogy milyen környezetet vállalhat el. A 
költemény egy adott nyelvi megoldása, eszköze, mondata, kifejezése nem 
passzívan elégíti ki környezete nyelvi és esztétikai igényeit, hanem maga is ilyen 
igényeket támaszt, megszabja, mi lehet szerencsés szomszédja, mi nem." (Török 
1974b: 300.)' 
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RAPORTUL DINTRE LIMBĂ, VORBIRE, STIL ŞI T E X T 

(Rezumat) 

Vorbirea arc la bază limba, este realizarea limbii - spune autorul - , iar prin vorbire înţelege şi 
modul de exprimare, deci stilul. Vorbirea şi stilul se manifestă prin text. e lement indispensabil al 
procesului dc comunicare. Dar stilul este dependent de limbă, valorile stilistice de bază sunt e lemente 
de limbă, au un caracter relativ stabil de valenţe virtuale. într-un anumit sens, aşa cum aprecia 
Saussure. funcţionarea limbii este dirijată de raporturile asociative şi sintagmatice dintre e lementele 
limbii, mai ales de cele dintre elementele lexicale. 

' Rés/lel egy készülő nagyobb tanulmányból. 
i 
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1. Százhúsz évnél is több telt el azóta, hogy Brassai Sámuel akadémiai 
előadásában az igét - mint a mondat uralkodó középpontját - a Naphoz, 
bővítményeit pedig (beleértve az alanyt is) a Nap körül keringő planétákhoz 
hasonlította (1873: 5-6). Mint értekezéséből kitűnik, a szerző annak ellenére is 
bátran vállalta igeközpontú szemléletét, hogy tudván tudta: felfedezése esetleg csak 
évtizedek múltán számíthat kedv7ező fogadtatásra (uo. 5.). Az erdélyi polihisztor 
gondolatai ma már nem idegenek sem a hagyományosabb, sem a modernebb 
nyelvészeti iskoláktól, sőt az általános és magyar leíró nyelvészeti munkák mellett 
egyre nagyobb szerephez jutnak a nyelvtörténeti kutatásokban is. 

Az utóbbi megállapítás legbeszédesebb bizonyítéka a magyar nyelv múltjára 
vonatkozó szakirodalomból Forgács Tamás értekezése és vonzatszótára (1996). 
Számos erénye közül az egyik legfontosabb, hogy gyakorisági szempontokat is 
érvényesítve vállalkozik nyelvtörténeti szövegvizsgálatra, ez már csak azért is 
említésre méltó, mert a TNyt.-nek az igei és az igenévi csoportot bemutató fejezetei 
(R. Hutás 1995) adósok maradnak a statisztikai adatokkal. 

A magyar igék és igenevek vonzatainak és szabad bővítményeinek 
szövegbeli arányaira vonatkozó statisztikát nem ismerek, erre a kérdésre még 
Forgács említett könyve (1996) sem tér ki. A névszókkal, a határozószókkal és a/ 
alárendelő összetett mondatokkal kapcsolatban a TNyt. II/2 kötetének (1995) S. 
Hámori Antónia és Haader Lea írta fejezetei a kötött és a szabad szerkesztésmód 
arányairól is tájékoztatást adnak; megemlítem még S. Hámori Antónia hamarosan 
megjelenő tanulmányát (1997) a Horvát-kódex melléknévi alaptagú szerkezeteiről. 

2. Attól kezdve, hogy először hallottam a vonzatosság problematikájáról, 
fel-felmerül bennem a kérdés: milyen lehet az egyes nyelvtörténeti korszakokban, 
illetőleg a különféle műfajokban a kötött és a szabad bővítmények aránya? Amikor 
döntés születet a TNyt. munkálatainak folytatásáról, nekem jutott az igei és az 
igenévi csoport fejezete, így már nemcsak a személyes kíváncsiság, hanem a 
kutatói feladat is arra ösztönöz, hogy megpróbáljak választ adni. 

A vizsgálódást mai magyar szövegeken lenne a legcélszerűbb kezdem, mivel 
a vonzatok és a szabad bővítmények megkülönböztetéséhez, továbbá a kötelező es 
a fakultatív vonzatok elhatárolásához a szinkrón anyanyelvi kompetencia biztosabb 
alap, mint a diakrón pótkompetencia (vö. Forgács 1996: 29-31). Miért 
választottam mégis középmagyar szövegeket? Egyrészt természetesen azért, hogy 
ilyen módon is ismerkedjem a TNyt. készülő történetének korpuszával; másreszt 
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pedig azért, mert az a véleményem, hogy a középmagyar kor méltatlanul szorul 
háttérbe nyelvünk történeti vizsgálatában, igyekszem tehát minden lehetőséget 
megragadni arra, hogy felhívjam a figyelmet erre a hiányosságra (vö. Horváth 
1991: 3, 1996: 15). 

Mostani előadásom a korai középmagyar időszakból, a XVI. század 
második feléből származó szövegeken alapul. Ezeket öt műfajból válogattam. 
Minden műfajt két-két, egyenként 3 ezer n hosszúságú szövegrészlet képvisel: az 
elbeszélő prózát Heltai Gáspár krónikája és Martonfalvay Imre emlékirata, a 
fejtegető prózát Bornemisza Péter prédikációja és az Orvosi könyv, a drámát 
Sztárai Mihály hitvitázó darabja és Balassi Bálint pásztorjátéka, a perszövegeket 
úriszéki iratok és az Uj Székely Oklevéltár, a missziliseket pedig Telegdy Pál és 
Telegdy Kata levelei. 

A/ igei és igenévi vonzatok és szabad bővítmények arányainak vizsgálatát a 
határozók körére korlátoztam, mivel az alany, illetőleg a tárgy a mondatban csakis 
kötött bővítményként szerepelhet. Statisztikám tehát a feldolgozott szövegrészletek 
kötött és szabad határozóinak arányait tükrözi, megkülönböztetve a kötelező és a 
fakultatív vonzatokat is. A számláláskor csak a szövegben ténylegesen jelen lévő 
határozókat vettem figyelembe, az ellipszis miatt „lappangókat" nem. Ezzel már 
többé-kevésbé azt is elárultam, hogy az elemzés során nem a szerkezeti 
alaptagból indultam ki, hanem a határozóból, s ahhoz kerestem meg az általa 
bővített igét vagy igenevet. Úgy vélem, sem a kopernikuszi világképet, sem 
Brassai Sámuel nyelvszemléletét nem sérti, ha a „bolygók" irányából tekintünk a 
„központi égitestre". 

3. Az eredmények bemutatása előtt szólnom kell még a vizsgálatból kizárt 
adatokról, valamint az adatszámlálás és a kötöttség szerinti osztályozás néhány 
elvéről, módszerért. Itt köszönöm meg azokat a hasznos tanácsokat, melyeket 
munkám során Haader Leától és Kugler Nórától kaptam. 

a) A nyelvtanírás és az egyetemi nyelvészeti oktatás (vö. pl. Szemere 1972) 
egészen az utóbbi évekig nem küjönböztette meg a határozószókat és a 
partikulákat. Keszler Borbálát (1995: 304-5) és másokat (1. a Keszler idézte 
szakirodalmat uo. 306-8) követve a partikulákat nem tartom önálló 
mondatrésznek, így, határozónak sem. A határozószó önállóan felelhet 
kiegészítendő kérdésre, a partikula viszont nem. A kérdéspróba elvégzése után 
például a következő szócskákat partikulának minősítve kirekesztettem adataim 
közül: 1588: „holot meg ['még'] helie uolt az Bemirmetessignek" (TelegdyPLev. 
19); 1559: „Vallyéc el immár ezis" (Sztárai: IP. 33); - határozószónak 
tekintettem, így a határozószók közé soroltam viszont ezt: 1559: „mayd le ütöc 
melletted a paltzaual" (uo. 38). 

A statisztikából kimaradtak az inkább kötőszónak, mint határozószónak 
tekinthető elemek is; például: 1578: mellet szörnyű lator szoc, es ektelen 
szitkoc iü ki szaiokbol" (Bornemisza: Örd. 211). 
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Értekezésében Forgács Tamás (1996:16-21) elvileg elismeri a névszók 
valenciahordózó szerepét, de praktikus okokból csak igéket és igei 
frazeologizmusokat szerepeltet vonzatszótárában címszóként. Bemutatja a 
kopula szerepéről folytatott vitákat is, és - szintén a szótárazás 
megkönnyítésére - a névszói és a névszói-igei állítmány esetében a kopulát 
(legyen az akár r fokú) nevezi meg valenciahordozóként. Mivel engem 
lexikográfiái szempontok nem kötöttek, megtehettem, hogy azokban a 
kifejezésekben, melyekben az ige kevéssé tartalmas, s inkább csak a névszó 
„igésítésére" szolgál, a határozót a névszó bővítményeként kihagyjam 
felmérésemből. Két példa: 1575: „E gyermeckel ennekem v t a m vólna" 
(Heltai: Chron. 81b); 1590: „erreöl tettwnk volt panazt" (ÚSzékOkl. 114). Más 
jellegű a kapcsolat, ha a határozó (elvben) egyaránt tartozhat az igéhez és a 
névszóhoz; ilyenkor bátran minősíthető az ige bővítményének: 1585: „ayanlom 
zolgálatomat Ew Ngunak" (Martonfalvay: Emi. 22). 

A birtokviszonyt tartalmazó mondatokban olykor nemigen lehet elválasztani 
a genitivust a dativustól, azaz nehéz eldönteni, hogy névszói vagy igei alaptaggal 
álluk szemben. Például: 1588: „hogj az Vadsagnak immár u ige B a k a d n a " 
(TelegdyPLev. 18). Az ilyen adatokat jobbnak láttam mellőzni. 

Egyes állandósult szókapcsolatokban a határozót a főnév bővítményeként 
kezeltem: 1592: Jstennek hala ['hála']" (TelegdyPLev.37). Ha viszont (feltehetőleg 
az érzelmi telítettség miatt) az ige kimaradt a mondatból, de a vonzatot 
megkövetelő igekötőjelen van. a vonzott határozót teljes értékű igei bővítménynek 
tartom: 1590: „Noh h o z z á [kb. vágjatok] az lopo beste lelek kuruakhoz" 
(ÚSzékOkl. 114). 

Nemrég a Magyar Nyelvőrben folyt vita az összetett jelző problémájáról 
(Balogh 1996, ill. Lengyel 1996). Ha a való nem vezethető vissza a tartalmas 
létigére, hanem segédelemként pusztán arra szolgál, hogy egy határozói alakú 
mondatrészt alkalmassá tegyen a jelzői szerepre, akkor igenévi szerkezetről nem 
beszélhetünk, tehát a számláláskor az efféle adatokat nem vehettem figyelembe: 
1590: „valamire v a l ó gondolattjaban az alperes [. . .] tamada reánk" (ÚSzékOkl. 
114). Ellenben akkor, ha a való ténylegesen a van igeneve, jellemző rá a saját 
határozó: 1585: „[Mi az asszonyunknak] k'wl w a l o [...] Maiorsagat [...] meg 
tartotok" (Martonfalvay: Emi. 21.) 

A statisztika készítésekor a halmozott határozókkal egyetlen bővítményként 
számoltam; például: 1585: „[Asszonyom] Engewmet penig sok keressel 

fogadasokkal esmegh papan hagia" (Martonfalvay: Emi. 22). Ugyanígy tettem a 
kettős, az összekapcsolt és az értelmezöszerü határozókkal: 1600: „naprul napra 
urrním az Vr Istentül gjogyulrsomat" (TelegdyKLev. 202); 1589: „Ha penigh czak 
hozad szoltamis fel eöfitendöben egyfier" (Balassi: SzKom. 73); 1575: „[Morzsinai] 
ott lakéc nállocu (Heltai: Chron. 81b). 

Az elemzés egyik legfontosabb kérdése az utaló- és kötőszók kezelése. Ez 
persze szorosan összefügg azzal is, hogy a gyakorisági vizsgálatban figyelembe 
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vegyük-e a mellékmondat alakjában kifejtett bővítményeket. Úgy döntöttem - a 
bővítmények irányából nézve ez látszik egyszerűbbnek és logikusabbnak - , hogy 
mind a főmondat, mind a mellékmondat valamennyi határozóját bevonom a 
statisztikába, beleértve az utalószó és a vonatkozó kötőszó funkcióját ellátókat is, a 
mellékmondatot mint egészet azonban nem veszem fel adataim közé. E nehéz és 
vitatható elhatározás következménye például az, hogy a mellékmondatban az 
igének két azonos szerepű, mégis külön-külön számításba veendő határozója lehet, 
ha az egyikük kötőszó: 1575: „midőn r Király allí iöt vólna ebéd vtán az var 
piatzára" (Heltai: Chron. 82a). 

Az is előfordult, bár csupán kivételesképpen, hogy a magyar mondatba va-ló 
szerves beilleszkedése miatt idegen nyelvi kifejezést is teljes értékű határo-zónak 
ítéltem, noha a bővítménytől induló elemzésben ez nem egészen követ-kezetes 
megoldás: 1590: „meli Szentmartont Homorod-Szentmartonnak hynak in sede 
Vduarhely" (ÚSzékOkl 114). 

b) A valenciaelmélet kulcskérdése a bővítménynek kötöttség szerinti 
osztályozása. Ez elméleti síkon is bonyolult, a konkrét szövegvizsgálatban tovább 
halmozódnak a problémák, nyelvtörténeti szövegeket elemezve pedig még 
szinkrón beszélői kompetenciánk sem ad fogódzót. 

Forgács Tamás (1996: 3 4 ^ 4 ) a MünchK.-ből választott korpuszt vizsgálva a 
mondategységek határainak meghúzása és a mondatrekonstrukció (vagyis például 
az ellipszis miatti hiányok megszüntetése) után - Greule nyomán - az 
affmitativitás elvét követi a bővítmények osztályozásában: kötelező vonzatnak az 
adott valenciahordozó mellett mindig megjelenő bővítményt minősíti, fakultatív 
vonzatnak az 50%-nál gyakrabban szereplőt, szabad bővítménynek pedig az ennél 
ritkábbat. Forgács igyekszik ezt a módszert következetesen, de nem mereven 
alkalmazni: H. Molnár Ilonát (1969:233) idézve figyelmezteti az olvasót arra, hogy 
a statisztika olykor megtévesztő lehet, „mert a teljesen szabad bővítmények 
gyakorisága egy-egy ige mellett sokszor jóval nagyobb, mint a vonzaté". 

Részben e csapda, részben szövegrészleteim rövidsége az oka annak, hogy 
Greule és Forgács módszere helyett inkább Gerhard Helbig (pl. 1978: 144-63) és 
Komlósy András (1992: 315-20) tesztjeit alkalmaztam: az elhagyhatósági próbát, a 
transzformációs mondatpróbát, az igemáspróbát, helyettesítési próbákat stb. Az 
említett szerzők is elismerik, hogy ezek a tesztek sem oldanak meg minden 
problémát, és Forgácsnak (1996: 28) is igaza van abban, hogy az elemző nehezen 
szabadulhat saját szinkrón nyelvérzékének fogságából. Ha azonban azt szeretnénk, 
hogy a kötött és szabad bővítmények arányairól valamikor olyanféle mutatóink 
legyenek, mint Deme Lászlónak (1971) bizonyos mondatszerkezeti sajátságokról, 
akkor vállalni kell a tévedés kockázatát is. 

Az elemzési szempontok kiegészítéseként itt említem meg, hogy szerintem a 
bővítmény kötöttségét esetleg néha maga a műfaj is eredményezheti. Erre a 
jelenségre a levelekben találtam példát, ahol az egyébként szabad hely- és 
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időhatározó a keltezésben az lrtcim, kell típusú igék mellett kötelező vonzatnak 
nevezhető: 1592: „írtam Vardaban Vasarnap 92" (TelegdyPLev. 37); 1588: 
„letemben kólt ma hetfün 88" (uo. 19). 

4. Szövegvizsgálati kísérletem eredményeit a mellékelt táblázat ö s s z e g z i . 

A z igéhez, illetőleg névszóhoz tartozó kötelező (= k), fakultatív (= f) é s s z a b a d 

(= sz) határozó előfordulási száma alatt az egyes rovatokban százalékarányukat is 
feltüntetem; a kurzív számok az igei és az igenévi bővítmények 
részesedését jelzik. 

Hasonló felmérések híján az eredményeket egyelőre csak előfeltevésekkel 
vethetjük össze. A gyűjtés megkezdése előtt például arra számítottam, hogy az 
elbeszélő prózában sok lesz a hely- és az időhatározó, s ez megnöveli a szabad 
határozók részesedését; láthatjuk azonban, hogy a szabad határozók aránya a 
fejtegető prózában és a drámában valamivel nagyobb, mint az 
elbeszélő prózában. 

Az egyes műfajokban megfigyelhető vonzat : szabad határozó arányok 
egymáshoz viszonyított különbsége statisztikailag nem számottevő, még a 
leginkább ellentétes képet mutató fejtegető próza és levél közötti eltérés sem 
szignifikáns (p > 0,05). - Az egyes műfajokon belül sem számottevők a 
különbségek, hiába vannak fölényben például Sztárainál a vonzatok, Balassinál 
viszont a szabad határozók. 

A csaknem 750 adatra vonatkozó összegzésből kiderül, hogy a korpusz 
egészében a vonzatként és a szabad bővítményként szereplő határozók száma 
nagyjából egyensúlyban van, s ugyanez mondható el a vonzatokon belül a kötelező 
és a fakultatív határozókról. A kötelező vonzatok részesedése Sztárai drámájában, a 
fakultatívaké Telegdy Kata levelében, a szabad határozóké pedig Bornemissza és 
Balassi müveiben a legtekintélyesebb. 

5. A bemutatott (szerény terjedelmű) XVI. századi szikrón metszet a 
középmagyar kor egészére vonatkozó diakrón összehasonlító vizsgálat részlete. A 
teljesebb áttekintés a műfajok természetéről is pontosabb képet adhat. A 
korpusznak és az időbeli határoknak a tágítása nyilvánvalóan egyre megbíz-
hatóbbá teheti az eredményeket. 

Bár hasznosnak tartom, ha a vonzatosság kérdéseit a bővítmények irányából 
is szemügyre vesszük, sőt véleményem szerint olykor az alaptag és a bővítmény 
felől egy vizsgálaton belül akár váltakozva is indulhatunk (vö. Horváth 1991b). a 
legcélszerűbb, ha - Brassai Sámuel szellemében - az alaptag, vagyis maga az ige 
az elemzés kezdőpontja és egyben centruma. 

A grammatikai kutatások, szövegvizsgálatok folyamán erősen érezhető 
egy következetes szemléletű, gondosan szerkesztett vonzatszótár hiánya, 
írásomat abban a reményben zárom, hogy nem kell rá beláthatatlan ideig 
várnunk, sőt egyszer talán egy magyar nyelvtörténeti vonzatszotarl is 
kezünkbe vehetünk. 
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korpusz igéhez igenévhez összesen korpusz 
k f sz üs 

sz 
k f sz öss 

z 
k f sz öss 

z 

Holtai: Chron. 25 18 40 83 2 3 4 9 27 21 4 4 92 

% 30 22 48 90 22 33 44 10 2 9 2 3 4 8 

Martonfalvay: Emi. 
% 

9 15 32 56 5 2 5 12 14 17 3 7 68 Martonfalvay: Emi. 
% 16 27 5 7 82 42 17 42 18 21 25 5 4 

elbeszelő próza 
% 

34 33 72 139 7 5 9 21 41 38 81 160 elbeszelő próza 
% 24 24 52 87 3 3 24 4 3 13 2 6 24 51 

Bornemisza: (írd. 13 11 38 62 1 - - 1 14 11 38 63 

% 21 18 61 98 100 - - 2 22 17 6 0 

OrvK. 16 12 38 6 6 1 1 1 3 17 13 3 9 69 

% 24 18 58 96 3 3 3 3 3 3 4 25 19 5 7 

fejtegető próza 
% 

29 23 76 128 2 1 1 4 31 24 7 7 132 fejtegető próza 
% 23 18 59 97 50 25 25 3 2 3 18 5 8 

S/tárai IP. 27 11 36 74 2 1 1 4 29 12 3 7 78 

% 36 15 49 95 50 25 25 5 37 15 4 7 

Balassi: SzKom. 15 15 51 81 1 3 - 4 16 18 51 85 

% 19 19 63 95 2 5 75 - 5 19 21 6 0 

dráma 42 26 87 155 3 4 1 8 45 30 88 163 
% 27 17 56 95 3 8 50 13 28 18 5 4 
Uriszék 20 19 24 63 1 1 1 3 21 2 0 25 66 
% 32 3 0 38 95 3 3 3 3 33 5 32 3 0 3 8 
ÚSzékOkl. 12 10 35 57 4 4 4 12 16 14 3 9 69 
% 21 18 61 83 3 3 3 3 3 3 17 2 3 2 0 5 7 
perszöveg 32 29 59 120 5 5 5 15 37 34 6 4 135 
% 27 24 4 9 89 3 3 33 3 3 11 2 7 25 4 7 
fc legdyPLcv. 22 21 387 81 4 1 2 1 26 22 4 0 88 
% 27 26 47 92 57 14 2 9 8 3 0 25 4 5 
TelegdyKLev. 6 23 33 62 1 3 - 4 7 26 33 66 
% 10 37 53 94 2 5 75 _ 6 11 3 9 5 0 
levél 28 44 71 143 5 4 2 11 33 4 8 73 154 
% 20 31 50 93 45 36 18 7 21 31 4 7 
összesen 165 155 365 685 22 19 18 59 187 174 3 8 3 744 
/o 24 23 53 92 3 7 32 31 8 2 5 2 3 51 

H O R V Á T H L Á S Z L Ó 

A K O R P U S Z R Ö V I D Í T É S J E G Y Z É S E 
(szögletes zárójelben a nyelvemlék datálása) 

Balassi: SzKom. [ 1589] = Ján MiSianik-Eckhardt Sándor-Klaniczay Tibor. Balassi Bálim Szép 
magyar komédiája. Irodalomtörténeti Füzetek 25. sz. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 7 2 - 4 . 

Bornemisza: Örd [ 1578] = Bornemisza Péter, Ördögi kisértelek. A kiadást gondozta és jegyzetekkel 
ellátta: Eckhardt Sándor. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1955. 2 1 0 - 1 . 

Heltai: Chron. [1575] = Heltai Gáspár, Krónika az magyaroknak dolgairól. Kolozsvár, 1575. A 
fakszimile szövegét gondozta: Varjas Béla. Bibliotheca Hungarica Antiqua VIII. Akadémiai 
Kiadó Budapest. 1973. 81b-82a . 
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Martonfalvay: Emi. [1585] = Török Bálim deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke és 
emlékirata. A kézirat hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. A magy ar 
nyelvtörténet forrásai I. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 1986. 21 -3 . 

OrvK. 11577J = XVI. századi orvosi könyv. Bevezetéssel ellátva közzéteszi: Varjas Béla Kolozsvár 
1943. 6 3 3 - 5 . 

Sztárai: IP [1559] = Sztárai Mihály: Az igaz papságnak likőre. Óvár, 1559. 3 3 - 9 
Te legdyKEev . = Két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről. 

Közzétette: Eckhardt Sándor. A Királyi Magyar Pázmány Pcter Tudományegyetem 
Magyarságtudományi Intézete. Budapest. 1944. 105. levél [1600] (Telegdy Katától, részletek) 
2 0 1 - 2 . 2 0 3 - 1 . 

Te legdyPLev. = Két vitéz nemesúr . 3 . [1588] és 19. levél [1592] (Telegdy Páltól). 18-9. 36-7 . 
Úriszék = Úriszék. X V I - X V I I . századi perszövegek. Szerkesztette: Varga Endre. Akadémiai Kiadó. 

Budapest, 1958. 14. [1585] és 44. irat [1593], 78 -9 , 112-3 
ÚSzékOkl . = Székely Oklevéltár. Új sorozat I. Közzéteszi: Demény Lajos és Pataki József Kriterion 

Könyvkiadó. Bukarest. 1983. 56. irat [1590], 114-5 . 
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RAPORTUL DINTRE COMPLEMENTUL INDIRECT Şl C O M P L E M E N T U L 
CIRCUMSTANŢIAL ÎN TEXTELE M A G H I A R E DIN SEC. AL X V I - L E A 

(Rezumat) 

Autorul este unul dintre colaboratorii gramaticii istorice a limbii maghiare. Legat de această 
lucrare colectivă a analizai din punct de vedere sintactic trei texte din a doua jumătate a secolului 
al XVI-lca, fiind preocupat de stabilirea raporturilor cantitative dintre cele două categorii de 
complemente enunţate în titlu. Prin exemple izolate şi observaţii empirice se cunosc schimbările 
diacronice ale unor structuri sintactice, dar aceste schimbări nu au fost cercctate exhaustiv pe baza 
unor texte. în textele cercetate au fost identificate 750 de date. iar raportul lor statistic este prezentat 
într-un tabel. Autorul constată un raport de echilibru între categoriile sintactice cercetate. 
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K O G N I T Í V S Z E M P O N T O K B R A S S A I G O N D O L K O D Á S Á B A N 

Az ünnepelt polihisztor emlékére rendezett ülésszak köszöntőjéül korántsem 
azt a kézenfekvő megközelítést választom, hogy túlozva feldicsérem egy-egy 
közismert megállapítását, s ilyen módon a nagy előd követőjének vallván magani. 
megkísérelem az O babérjaival (is) ékesíteni fejem. Méltó dicséretet kapott már itt 
is, életében is, monográfiaíróktól is. 

Azt a megoldást is elvetettem, hogy bebizonyítsam Brassai Sámuel 
megállapításai segítségével valamely tudományelméleti vagy elemzési kérdésben -
lám, az O írásai szerint is! - nem valamelyik ellenfelemnek, hanem nekem van 
igazam. Bármennyire ismert és tehetséges debatteur volt Brassai, emlékére most 
vitázni nem kívánok. 

Úgy sem kívánok eljárni, hogy innen-onnan kiválasztott Brassai-
citátumokkal igazolni kívánjam az igazolhatatlant: hogy ti. Brassai - már akkor! -
kognitív gondolkodású volt. Bár ez a lehetőség kecsegtetne a legtöbb 
látványos(nak látszó) eredménnyel, nem követem. 

Csábíthatna az is, hogy a nagy kolozsvári polihisztor sokirányú érdeklődését 
aknázzam ki: a kognitív tudományok természetéhez illően egyeztessem össze vagy 
általánosítsam az egyes diszciplínák szempontjait. Nem kívánok olyan színben 
feltűnni, hogy oly sok tudományághoz értek. 

Tíz éve lesz annak, hogy a budapesti nyelvészkongresszuson, 1988-ban 
Gombocz Zoltán írásaira vontakozóan Kiefer Ferenc feltette a kédést: „Mit ad 
Gombocz életműve a mai kutatónak?" Az itteni előadásom sajátos 
megközelítésben hasonló kérdést tesz föl. 

A továbbiakban következzenek azok a megfigyelések, amelyeknek célja a 
Brassai életmű egy-egy témáját, témakezelését szembesíteni a modern 
kérdésfeltevésekkel. Ezekkel a megfigyelésekkel reményeim szerint sikerülhet új 
megvilágításba helyezni a tudománytörténeti tényeket is, a kolozsvári szerző 
metodológiai eljárásait is. 

Amikor az Akadémia Nyelvtudományi Intézete a Várszínház épületébe 
költözött, a még dobozokba összecsomagolt könyvtárban Kiefer Ferenc tartolt nagy 
érdeklődéssel fogadott előadást a kognitív tudományról. A legutóbbi kognitív 
összefoglaló az 1996-ban megjelent kötet, a Pléh Csaba szerkesztette Kognitív 
tudomány (Láthatatlan Egyetem, Bp.). Minthogy helyet kapnak benne a klasszikus 
és a mai kognitív kutatások egyaránt, természetes megoldásul kínálkozik 
számunkra ebben a párhuzamban szemlélni Brassai elképzelésinek elemeit. 

A felvetendő kérdéseket abból a megközelítésből vizsgálom, hogy a 
tanárképzésben dolgozom. Nyilvánvaló tehát, hogy alapul Brassai egyik munkáját, a 
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Magyar Tudományos Akadémia szervezésében lebonyolított előadássorozat 
egységes szerkezetbe foglalt, A módszerről című kötetét veszem. (A másodikjavított 
kiadást használtam, az 1893. évit.) Értelemszerűen csak néhány fejtegetésre térek ki. 

1. Az 1. rész az 1867. Január 21-ei előadás anyaga: Mit tanítsunk? (I.m. 3-60). 
A Brassaitól adott kiindulás: „ ... jelen értekezésem tárgya a szűkebb 

értelemben vett módszer, vagyis a tanmódszer . . ." (7) az elvekről így szól: „En hát 
mind a mellett, hogy a methodust tapasztalati fogalomnak nemcsak megengedném, 
hanem állítám is lenni a feljebbiekben, még sem a tapasztalást, hanem a philosophiát 
fogadom iránytűmül a róla teendő észrevételeimben. Mert hiszem a substratuma csak 
is az emberi felfogás, az emberi ész, és az e körüli, az ezt illető eljárásban az ész 
egyenes és közvetlen tudományát - a philosophiát tartjuk egyedül biztos kalauznak. 
Minthogy pedig a philosophia, jelesen az elemző philosophia módszere (a szó széles 
értelmében) lényegesen deductiv, ezt alkalmazzuk mi is ... A deductiv philosophia, 
vagy helyesebben, a philosofiai deductio nem törődik a kiindulóul vett értelmezés 
eredetével. Legyen az inductio vagy speculatio szüleménye; egy ösztönileg érzett, 
mintegy velünk született eszme, vagy éppen önkényesen állított, oda vetett ötlet: 
mindegy neki. A definitio egy megengedett, felvett igazság, s minden helyesen 
húzott következményei apodicticus igazságok, melyeknek bizonyossága valódi és 
benső tekintetből éppen az, ti. annyi és a nemű, a mi az alapul szolgáló értelmezés: 
dialecticai érvénye pedig magasb, mint emezé." (I.h. 9-10) 

Világosan kivehető az idézettekből, hogy a filozófia fogalom tartalma 
komplex jellegű. Mint írásaiban az gyakori (1. Logika, lélektani alpon fejtegetve, 
1858). a különböző tudományágak érintkező sajátosságait könnyedén ötvözi közös 
keretbe, s tanulságaikat elemzi. Az elvi megközelítéseket egyébként is különösen 
kedveli. A fentebbi gondolatok a hipotézis lényegére, a szerző felfogásának 
nominalista jellegére is rávilágítanak. 

A tanítás-tanulás folyamatáról van szó, tekintsünk kétféle kettősségre: 
,.Vegyük elébb, mint deductiv módhoz illik, öszvesen. Ha ismereteink proteusi 
alakzatait - sokszor alakoskodásait - számba veszszük, imént érintett elemeiket 
csoportozzuk, s a fogalom példájával körzött átruházásuk néző pontjából szemlét 
tartunk fólöttök, az átadó és a birtokba helyzendő, vulgo: a tanító és tanítvány közt 
azt a viszonyt leljük, mely szerint az elsőbbeknek jeladó, vezérelő, ösztönző szerep 
jut, holott az alakítás, a testesítés, az alkotás, szóval a végrehajtás az utóbbi egyén 
feladata. - Ezekből rögtön felettébb fontos két jellemvonását hozhatni ki a két félnek. 
Látnivaló ugyanis, hogy a tanítvány feladata az észnek abban a természetes és 
közönséges működésében áll, melyet az ember tanulva és nem tanulva mindennap, 
de mondhatni, minden pillanatban csaknem szakadatlanul és majd nem 
önkénytelenül mivel, mert végrehajtása szükségét érzi, ti. éreztetik vele és alkalmat 
szolgálatnak reá neki az életnek minden viszonyai és körülményei, holott a tanító 
működése csak is alkalmi, csak is a tanítványokhoz való viszonyára szorítkozik - az 
eljárás benne ama közönségestől merőben különbözik, - eszközeit és fogásait 
magának a működőnek kell az eleibe adott czélhoz képest kitalálni, úgy szólva, 
teremteni: mely vonások és jegyek a »mesterség« fogalmát jelelik világosan. A 
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tanulás fő és lényeges jellemvonása hát az, hogy természetes, a tanítás szembeszökő, 
és voltaképi minősége, tulajdonsága meg az, hogy mesterséges:'' (lm. 18-9) 

Különválasztja tehát Brassai a temészetes tanulást a mesterséges tanítástól: a 
kétféleség messzire vezető következményeire ilyen módon hívja fel a figyelmet. A 
másik kettősség a kétféle szerep világos megkülönböztetése: nemcsak a tanítóé és a 
tanítványé, hanem a mondóé és a hallóé is. A tanítás soha nem nélkülözheti annak 
figyelembevételét (tankönyvírók, figyelem!), hogy „a működőnek" szempontjait és 
fontosságát érvényesítse. Ha ugyanis figyelembe veszi, akkor mindinkább 
természetes lesz a mesterségesnek egyre nagyobb része. így lehetséges annak 
eredményes megvalósítása, hogy a tanítvány „úgy szólva, teremteni" legyen képes 
az ismereteit. A mondó és a halló szerep különválasztása és együttes 
érvényesítésük is jelen van Brassai írásaiban. Ezeknek a szerepeknek a tisztázása 
magától értetődően vezet el a közlésben alkalmazott eszközök többféle 
médiumának megfigyeléséhez (1. Logika ... E Fej. 8.) 

Jegyezzük meg, hogy a Logika ... I. fejezetének alcímei is igen jól 
szemléltetik a szerző logikafelfogását: „Az eszmékről. 1. A logika czélja. (...az 
emberek közt egymást értésök eszközlése...); - 2. A logika tárgya. - 3. Honnan ered 
a beszéd? - 4. Más módjai a közlekedésnek mik? ... - 5. Kik vesznek részt az 
értelmesség ügyében? ... - 9. Milyen az a képzelődés, mely a szó hallására ébred? -
10. Mit mond a természettan az érzékiéiről?" (Logika... 3-4-5) 

A fenti, tipikusan mentális természetű követelményeknek tesznek eleget 
Brassai elébb idézett gondolatai mellett további, ugyancsak A módszerről című 
munkájának elvei is. Ilyen pl. „A tanítandó eszmék a tanítvány elméje érettségének 
szabottak legyenek." (II. rész 3; i.m. 96); „Minden fogalmat maga temészete 
szerint készítsünk elő." (II. rész, 7; i.m. 133); stb. Igen messzire s más irányba 
vinne, ha a Grimmtől idézett gondolatból vezetnénk tovább az itteni menetet: „... a 
szintaxis a grammatika határain túl esik . . ." (i.m. 79). 

2. Lássuk, hogyan összegzi a Pléh Csaba szerkesztette kötet a kognitív 
tudomány két korszakát. 

2.1. Az elsőből J. Haugeland, J. Fodor, P. Smolensky, J.R. Searle és D.C. 
Dennett tanulmánya kerül az olvasó kezébe. Pléh Csaba így foglalja össze a 
szempontokat. 

„ - A megismerés jellemezhető szimbólumok soklépcsős átkódolási 
folyamataként. 

- A(z emberi) információfeldologzás szekvencionálisan, lineárisan működik. 
- Feldolgozási kapacitásainak közös korlátja van, ergo minden feladatot 

egyetlen közös nyelvre, s egy közös erőforrás megterhelésére fordítunk le. 
- A feldolgozásban viszonylag kicsiny kapacitású operatív tárak és óriási 

kapacitású háttértárak működnek együtt. A háttértárakban vannak tudásaink, az 
operatívtárakban pedig az aktivált tudások és a beérkező anyagok. 

-Megismerésünknek egyetlen aktív feldolgozó középpontja van, ez felel 
meg a hagyományos kartéziánus tudat egységének." (i.m. 16) 
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A konnekcionista alternatíva jegyében S. Ullmann, J. Fodor, Hernád István, 
M. Piattelli-Palmarini, A. Karmiloff-Smith tamulmányai előtt a második korszak 
elveit így taglalja: 

„ - idegrendszerű modellálás; 
-minden tudásunk csomópontok izgalmával s a köztük levő facilitációs és 

gátló kapcsolatokkal írható le; 
- a hálózatok címkézetlenek (a lecsupaszított modell); 
- nincsenek szimbólumok és szabályok; 
- párhuzamos aktiválás és versengés jellemzi a rendszert; 
- a tudás a hálózat egy részének aktivált állapota; 
- minden reprezentáció kicsiny építőkövekből áll össze; 
- a tanulás a hálózat súlyviszonyainak beállítása; 
- a sémák a konnekcionista rendszerben együtt aktivált hálózatrészek; 
- a »neurális«, pszichológiai és számítástechnikai modellálás új szövetsége." 

(/.hí. 25-8) 
2.2. A kognitív tudomány e kétféle megközelítési módja elsőbben a kognitív 

pszichológiái jelenti, amelynek tehát az egyik kulcsfogalma a modularitás, a 
jellemzői a számítógépes analógiák; a későbbi viszont 'szervesség'-et jelent, 
jellemzői élettani analógiák. (Ma már nem is az agy működése, hanem a máj 
működése szolgáltatja az analógiákat.) 

3. Melyek azok a Brassai-jellemzők, amelyek indokolják a kognitív 
megközelítés figyelmét? 

Említsük először a komplexitást. Ez a Brassai gondolkodásmódjának 
uralkodó vonása. Erre vezethető vissza az is, hogy anyagának tárgyalásában a 
releváns összetevőkre bontás által felvetett határkérdések elől sem tér ki. Ezeknek 
az összetevőknek a vizsgálatában a modularitásra is hajlik, 1. 'lélek izmai' vagy a 
nyelv-matematika-történelem hármas bemutatását. 

Fontos kiemelnünk a heurisztikus elvet. A nyelvtanulásban sikeres tankönyve 
is igazolta, hogy az indukcióra épített: nem esetrendszerből, hanem egyes esetekből 
indult ki. 

Jellemzi a rugalmasság, elég emlékeztetnünk véleményére a tudományos 
hipotézisről. 

Igen fontos újra hangsúlyoznunk az ismeretek elsajátításban a kreativitás 
tényezőjét: bár minél több tankönyvi és tantervi koncepcióban érvényesülne! 

A fogalom és környezete, a mondat jelentésével kapcsolatos Brassai-
fejtegetések egyaránt felhívják magukra a modern kutatások figyelmét. 

4. Térjünk itt ki az egyik igen színvonalas gondolatmenetre a Brassai-
irodalomból. Elekfi László plauzibilis felvetést tesz a nyelvi rendszer és a 
nyelvhasználat Saussure-től örökölt kettősségével, a mondat-megnyilatkozás 
(rendszermondat-szövegmondat) párhuzammal kapcsolatban (MNy. XLVI, 351-9). 
Azt javasolja, hogy a mondattípus is bevezethető legyen. Született is értekezés ezt 
felhasználva, Németh T.Enikő munkája (NytudÉrt., 142. sz.). 
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Tankönyveinkben, a „Nyelv-szöveg-játék" anyagaiban a saussure-i kettősség 
értelmezésében arra jutottunk szerzőtársaimmal, Kertész Józsefnével és Palotásné 
Nagy Évával, hogy a két fogalomsor között felteszünk egy-egy pozíciót a köztes 
jelenségek számára. Ha ugyanis a nyelvi rendszert a fonéma-morféma-lexéma-
szintagma-rendszermondat sorral veszem, mindegyik realizációkkal rendelkezik a 
valóságban, lévén mindegyik elméleti, nem a közlés valóságában létező kategória. 
Az adott realizációk között lesznek különböző tényezőktől meghatározott tipikus 
realizációk is. Ha pedig a nyelvhasználat összetevőit vesszük, a szöveg(egész) 
szövegrész-bekezdés(nyi egység)-mondattömb-szövegmondat sorral az egyes 
összetevők realizációi, ezeknek a realizációknak a pragmatikai tényezőktől függő 
tipikus realizációi lesznek figyelemreméltók. Vigyázat! Nem állítottam a kétféle 
realizáció vagy a realizációtípusok egybeesését! 

5. Úgy véljük, a Brassai-hagyaték és a Brassai-irodalom egyaránt méltó a mai 
kutatások, a mai kutatók további és tüzetes figyelmére. Jelentős következményei 
lehetnek pl. a legújabb, éppen Kolozsvárról indult kognitív kutatás és a nagy előd 
kapcsolatai vizsgálatának. (L. Szilágyi N. Sándor, Hogyan teremtsünk világot' 
Erdélyi Tankönyvtanács.) 
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ELEMENTE COGNITIVE ÎN CONCEPŢIA LUI B R A S S A I 

(Rezumat) 

Autorul analizează ciclul de conferinţe prezentat de S. Brassai în cadrul Academiei Ungare de 
Ştiinţe, dedicat metodei predării şi învăţării şi publicat în volumul intitulat: Despre metodă. Metoda 
preconizată şi analizată de S. Brassai este cea analitic-filosofică, deductivă. învăţarea este considerată 
naturală, iar predarea artificială; procesul - bazat pe funcţia cognitivă a limbajului - este un proces de 
comunicare dintre cel care vorbeşte şi cel care ascultă. Autorul face referiri şi la o altă lucrare a lui S. 
Brassai. care prezintă idei similare: Logika, lélektani alapon fejtegetve (Tratat de logică, dezvoltat pe 
baze psihologice) (1858). 
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XLIII , é v f 1999 1 - 2 . szám 

A S Z I N T A G M A B O K O R É R T E L M E Z Ő F E L B O N T Á S I L E H E T Ő S É G E I 

t. A példák „csinált", illetőleg „gyűjtött" jellegéről 
A nyelvész egyaránt dologzik csinált, illetőleg gyűjtött példákkal. A maguk 

helyén mindkét fajtára szükség van, vitás esetekben - Brassai szerint is - az 
élőbeszédből gyűjtött „ezer meg ezer" példának nagyobb lehet a meggyőző ereje: 
„Ezer meg ezer, nem csinált, hanem könyvekből s élőbeszédből gyűjtött példával 
lehetne kimutatni (...) állításom hibátlanságát,..." (Brassai i.m. 348). 

Ha a nyelvész egyúttal tanárként is dolgozik, nemigen kell önmagának 
példákat gyűjtenie, bőven ellátják ilyenekkel szemináriumának hallgatói. A 
hallgatók e példákkal kíváncsiak lehetnek egy eleve követett elmélet igazolására, 
többnyire azonban egy-egy talált mondattal jönnek: „Tessék ezt elemezni az 
előadáson a tárgyalt elmélet szerint!" 

Tanári tapasztalat, hogy az így feltálalt példamondat domináns jegye nem 
szokott megfelelni az éppen tárgyalt elméletnek - épp ezért hozzák a hallgatók 
kiválóan alkalmas azonban egy másik mondatfelfogás (elemzési-ábrázolási 
technika) megvilágítására. Arra tehát, hogy hol mondatrészi, illetőleg szófaji 
viszonyai adják a kérdéses példamondat jellegzetességét, hol pedig a 
hangsúlyviszonyai. Szerencsés esetben mindkét fő értelmezési irányból elemezhető 
az élő mondat, legfeljebb az ábrázolásban bizonyul az egyik részletesebbnek vagy 
teljesebbnek a másiknál. Ezt a problémahelyzetet mutatom be az alábbi, hallgatóim 
által gyűjtött két példán. 

2. Az elemzés tárgya 
Az elemzés tárgya a mindkét példamondatban közös s z i n t a g m a b o k o r . Ez 

egyaránt ábrázolható a közvetlen összetevők szerinti, valamint mondatrészi-
szerkezettagi tagolásban, illetőleg hangsúlyviszonyai szerint. 

Az (1) példa külön érdekessége, hogy az almát tárgy a mondat igéjének a 
tárgya, ugyanakkor helyileg együtt szerepel a hullni igenevet bővítő kettős 
határozóval (fájárólföldre hullni). 

Az eredeti sorrendet ezért a közvetlen összetevők szerinti elemzéssel nem is 
lehet megjeleníteni (hiszen az almát tárgy közvetlenül az igei csoport alá tartozik); 
ábrázolni ebben a keretben csak azzal a változtatással lehet, hogy a tárgyat 
kivesszük eredeti helyéről. 

A mondatrészi-szerkezettani viszonyokat lineárisan leképező keretben az 
almát tárgyat közbeékelődésként jeleníthetjük meg (vö. 1.1.3.). 

A (2) példát - a z o n o s í t ó (besoroló) formája miatt - két főnévi csoport 
egymáshoz rendeléseként ábrázolom (azaz itt nem foglalkozom az állítmányi 
csoport igei természetének elvi megjelenítésével). Ami a (2)-ben a szintagmabokor 
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szempontjából tanulságos, az a szükséges és a lehetséges kiegészítők mondatbeli 
elhelyezése. A hangsúlyviszonyok szerinti mondattagolás jelentőségét láthatjuk 
abban, hogy az elszán ige kötelező tárgya és határozója (magát tettre) b e v e z e t ő 
része a mondatszerkezetnek, a mondathangsúlyt a saját jelentésével szereplő 
nehezen határozószó kapja meg (természetesen az ige előtt kötelezően elfoglalt 
pozíció révén). Vagyis itt fölvetődik Joannovics György igaza („... vannak olyan 
fogalmak - idézi Brassai Joannovicsról amelyeknek már magukban eredeti 
természetüknél fogva s z ó r e n d i mozzanatuk van") (Brassai i.m. 345-6) . 

Előre bocsátom még, hogy a mondat hangsúlyviszonyai szerinti tagolásban -
Deme László nyomán - ú j s á g o l ó rész(ek)nek nevezem a főhangsúly előtt 
elkülöníthető részeket (vö. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 2.2.1.). 

3. Példaelemzések 
(1) „Fájáról almát földre hullni saját szememmel sose láttam - ebben a 

newtoni élményben nem volt részem, mind a mai napig."''' (Illyés Gyula: 
Naplójegyzetet 1977-1978. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 397) 
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(2) „Toldi Miklós a magát tettre nehezen elszánó magyar típusa." (Kolozsvári 
Grandpierre Emil: A beton virágai. Magvető Kiadó, Budapest, 1988. 161) 
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(( h3 ~ t3 ~ h3 ) \ jm2) 

I 
T 
Toldi 
Miklós 
a magát 
tettre 

ü 
Á.cs 

I 

Fn 

Fn 

magyar típusa 

\ jb, > \ Á 

F 

nehezen 

Á.cs 

elszánó magyar 
típusa 

B. FEJES KATALIN 



A S Z I N T A G M A B O K O R ÉRTELMEZŐ FELBONTÁSI LEHETŐSÉGEI 1 2 3 

I R O D A L O M 

Brassai Sámuel: Szerény észrevételek a 'Hangsúly' című értekezés irányában. Nyr XVIII (1889). 
3 4 1 - 5 1 . . 3 9 6 - 4 0 6 . 

POSIBILITĂŢILE D E A N A L I Z Ă A U N O R SINTAGME CU BAZĂ C O M U N Ă 

(Rezumat) 

Analiza sintactică se confruntă cu dificultăţi mai ales în cazul unor propoziţii oferite de 
limbajul viu: nu exemple le artificiale sunt edificatoare, relevante, cum susţinea şi S. Brassai. ci 
exemple le vii. Unele sintagme devin problematice în cursul analizei din cauza funcţiei sintactice, 
altele datorită valorilor morfologice sau chiar din cauza raporturilor de accent. Autoarea analizează 
două propoziţii din punctul de vedere al sintagmelor cu bază comună, exemple relevante şi în privinţa 
analizelor cu scop didactic. 





N Y K 1. V - É S I R O D A L O M T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y F. K 

XLIII év i . 1999 1 - 2 s z á m 

A M O N D A T E G É S Z M I N T J E L E N T É S E G É S Z 

Előadásomban a m o n d a t e g é s z (Deme László kategóriája) nem mondattani, 
hanem elsősorba szövegtani kategória, így a mondategészen (elemi) 
s z ö v e g e g y s é g e t ('Texteinheit') értek. A mondategész elnevezésében azonban 
(mind nevében, mind értelmében) igen fontos az e g é s z lexéma: analóg ugyanis a 
jelentésegész 'egész' értelmével, amiről előadásomban beszélni szeretnék. Evek óta 
foglalkozom egy olyan elvi jelentésszerkezet finomításával, amely a de- és a á r -
viszonyokat nem elkülönült ellentétfajtákként tárgyalja, hanem az elvi 
jelentésszerkezet egyik (fő) viszonyfajtájaként. Ezt az elvi jelentésszerkezetet 
reprezentálja az (1) séma. 

( I ) 

/ A p r * / / B p r * / 

/ A p / de / B p / 

/ A q / / Bq / 

Az (I)-gyel reprezentált elvi jelentésszerkezet arra a feltevésre épül, hogy a 
„de" nem két kijelentés, hanem két - lerövidített - szillogisztikus érvelés 
('entitéma') viszonyát jelöli (vö. Békési Imre, Jelentésszerkezetek interpretációs 
megközelítése. Egy modell az argumentatív szövegtípus tanulmányozásához. 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1993). 

Az (I)-gyel reprezentált elvi jelentésszerkezet komponensei egyaránt lehetnek 
tényállásleírások, modalitásfajtákat képviselő ún. szubvilágalkotók, valamint 
performatív szerepű kifejezések. Az elemi szövegegységek mint jelentésegcszek 
Petőfi S. János alapkutatásaiban e három jelentésszintre tagolódnak (Petőfi S. 
János, A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai textológiai tárgyalása. 
Ebben: Szemiotikai szövegtan 2. 1991. 7-37). A j e l e n t é s e g é s z e t a 
következőkben e három szint szerint vázolom fel az ( I ) és a (2) példa elemzésével. 

(1) „ ... [németül] nem tudom megítélni, ha egy szöveg. eg\> fordítás hibátlan, 
de rossz, hibátlanul rossz, hogy nincs se íze, se bűze, azaz nem élvezkedem vele" 
(Esterházy Péter, Egy kék haris. Szépirodalmi, 1996, 143). 

1. A t é n y á l l á s l e í r á s o k s z i n t j e 
l . ( (Ap) de(Bq)) 
1.1. Hibátlan, de rossz. 
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1.2. Hibás, de nem rossz. 
2. ((Ap) de (Bp)) 
2.1. Hibátlan, de nincs se íze, se bűze. 
2.2. Hibás, de van íze. 
3- ((Aq) de (Bp)) 
3.1. Rossz, de van íze. 
3.2. Nem rossz, de nincs se íze, se bűze. 
4. ((Aq) de (Bq)) 
4.1. Rossznak kellett volna lennie, de nem lett rossz. 
4.2. Nem kellett volnc rossznak lennie, de rossz lett. 

2. A m o d á l i s t a r t a l m a k ( ' s z u b v i l á g a l k o t ó k ' ) s z i n t j e 
1.1. Lehet, hogy hibátlan, de tény, hogy rossz. 
1.2. Kétségtelen, hogy hibás, de el kell ismerni, hogy nem rossz. 
2.1. Lehet, hogy hibátlan, de be kell látni, hogy nincs se íze, se bűze. 
2.2. Kétségtelen, hogy hibás, de el kell ismerni, hogy van íze. 
3.1. Lehet, hogy rossz, de el kell ismerni, hogy van íze. 
3.2. Lehet, hogy nem rossz, de be kell látni, hogy nincs se íze se bűze. 
4.1. Lehet, hogy rossznak kellett volna lennie, de tény, hogy nem lett rossz. 
4.2. Lehet, hogy nem kellett volna rossznak lennie, de tény, hogy rossz lett. 

3. A performatívumok (a kommunikáció legfelső) szintjén érvényesülő viszonyok 
Ezt a szintet csupán egyetlen változattal szemléltetem: 

Közlöm veled, hogy hibás, de mentségére szolgáljon, hogy van íze. 

4. A j e l e n t é s s z e r k e z e t s z i n t a k t i k a i a l á s z e r k e s z t é s e 
Állítom, hogy a hibátlan, de rossz fordítást nem érdemes javítgatni, 
TUDTOMRA ADTA, meg van győződve róla, hogy a hibátlan, de 

rossz fordítási nem érdemes javítgatni. 

5. B ra s sa i S á m u e l p é l d á j á t 1 - a fentiek alapján - a következőképpen 
lehet értelmezni 

.,Látom, de nem értem." (Brassai, 1877:87) 
((Ap) de (Bq)) TÉNY, hogy látom, 
((Aq*) de (Bq)) FELTEHETŐLEG, értenem kellene, de EL KELL 

ISMERNEM, hogy nem értem 
((Apr*) de (Bq)) Ha valaki egy kézbe fogható tárgyat lát, akkor ő 

(feltehetőleg) érti is azt, amit lát 

6. Egy s z ö v e g e g y s é g ér tékű m o n d a t e g é s z j e l e n t é s s z e r k e z e t é n e k 
elvi vázlata 

(2) [Egy íróküldöttség londoni fogadtatásáról Szabó Piroska útleírása:] 
Mennyi magyar van itt. Persze nem jött el mind, van, aki megsértődött, hát nem 

' Brassai Sámuel, Logika - lélektani alpon fejtegetve. Kolozsvárt, 1877. 
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jön, van, aki megsértődött, de azért itt áll, és dühös" (Szántó Piroska, Bálám 
szamara és a többiek. Európa Könyvkiadó. 1997. 271). 

2.1. „Persze nem jött el mind' 

Egyes entitéma: 

(Ap) Feltevés 
megsértődött 

(Aq) Tény 
nem jön 

(Apr*) Feltevés 
Ha valaki megsértődött, akkor az nem jön el. 

Kettős entitéma 

(Ap) Feltevés 
megsértődött 

(Aq*) Elvárás de azért (Bq) Tény 
nem jön itt áll 

(Apr*) Feltevés (Bpr*) Feltevés 
Ha valaki megsértődött, Ha valakiben a kíváncsiság 
akkor az nem jön el (a személyes érdeklődés stb.) 

erősebb a sértődöttségnél, 
akkor az eljön. 

2.2 Persze mind eljött, van, akiben nem él sértődöttség, hát eljön, van aki 
megsértődött, de azért itt áll. 

Persze mind eljött. 

Egyes entitéma: 

(Ap) Feltevés 
nem él sértődöttség benne 

(Aq) Tény 
hát eljön 

(Apr*) Feltevés 
Ha valakiben nem él sértődöttség, akkor az eljön. 

Kettős entitéma: 

(Ap) Feltevés 
megsértődött 

(Aq*) Elvárás de azért (Bq) Tény 
nem jön óll 
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(Bpr*) Feltevés 
Ha valakiben a kíváncsiság 
(a személyes érdeklődés stb.) 
erősebb a sértődöttségnél, 
akkor az eljön. 

BÉKÉSI IMRE 

UNITATEA SINTACTICĂ C A U N I T A T E S E M A N T I C Ă 

(Rezumat) 

Relaţia sintactică exprimată prin conjuncţiile de 'dar' şi bár 'deşi' din l imba maghiară este 
considerată, tradiţional, ca o relaţie adversativă. Pornind de la un e x e m p l u analizat şi de Sámuel 
Brassai (Látom, de nem értem 'Văd, dar nu înţeleg'), autorul încearcă demonstrarea ipotezei că 
aceste conjuncţii nu exprimă o relaţie a două enunţuri, ci relaţia a două argumentări s i logist ice . 
Această abordare, prin exemplele şi relaţiile analizate, contribuie la descrierea unei structuri 
semantice speciale. 

(Apr*) Feltevés 
Ha valaki megsértődött, 
akkor az nem jön el. 



N Y E L V - F. S I R O D A L O M T U D O M Á N Y I K Ö Z L E M É N Y E K 

XLIII , é v f 1999 1 - 2 . s z á m 

A BÚBOSBANKA L E X É M A T Á J N Y E L V I V I Z S G Á L A T A 
R O M Á N I A I M A G Y A R N Y E L V J Á R Á S O K B A N 

Nyelvjáráskutatásunk legsürgetőbb feladatai közé tartozik a tájszók 
összegyűjtése és feldolgozása, ezért fontos és értékes minden olyan szójegyzék, 
szótár és atlasz, amely ezt a leletmentő munkát reprezentálja. Ilyen A romániai 
magyar nyelvjárások atlasza is (RMNyA.), amelynek eddig megjelent köteteit rég 
várt, hézagpótló kiadványként vehetjük kézbe. Sebestyén Árpád szerint „az erdélyi 
magyar nyelvjárásterület olyan nagy kiterjedésű, és olyan nagyfokú belső 
tagoltságot mutat, hogy az MNyA. kereteit szétfeszítette volna egyenrangú 
feltárása... az egész Kárpát-medence magyar tájnyelveinek egy térképen való 
ábrázolása adatbeírásos térképlapokon eleve elképzelhetetlen"(MNyj. 34: 214). A 
gyűjtés nagy területen folyt, sűrű kutatópont-hálózattal, így gazdag nyelvi anyag 
gyűlt össze. Murádin László áldozatos munkájának eredményeként megvalósult az 
a régebbi cél, amelyről a bevezetőben olvashatunk: „a kérdésekre adott válaszok a 
nyelvjárásokra általában is jellemzőek legyenek, ugyanakkor a csak romániai 
magyar nyelvjárások sajátos vonásait is kidomborítsák" (5). 

Ezek a térképlapok kiegészítői lehetnek A magyar nyelvjárások atlaszának, 
mivel a nagy atlaszok „fontos eszközei a nyelvjárások megismerésének, a bennük 
foglalt térképlapok alapján megrajzolt kép azonban meglehetősen elnagyolt, 
adatokban, részletekben, árnyalatokban nem elég gazdag ... s csak akkor 
használhatók megfelelő eredményességgel, ha jól megszerkesztett regionális 
atlaszok egészítik ki" (Márton Gyula, A regionális atlaszok szerepe a nyelvjárási 
rendszerek megismerésében: MNyj. XXI, 7). 

Vizsgálataim az RMNyA. 748. térképére vonatkoznak, amely a búbosbanka 
( 'pupăză; huppe') szófóldrajzát mutatja be. Ez a madárnév az MNyA. 628. 
térképlapján is szerepel, ezért néhány megjegyzés erejéig erre is utalok. A nagy 
atlaszban igen változatos megnevezéseit figyelhetjük meg, nagy a szóródása. 

15 féle egyszerű megnevezése van (pl. babuka, dutka, pitpuza, hupota), és 
34 féle összetett neve (pl. büdözsbanka, fostozsbanka, búbosmadár, tarajozsbankó, 
larabaksa). Szószerkezetes névre is van példa: büdösszájú mututka, szarturó madár. 
A két atlasz abban is kapcsolódik egymáshoz, hogy az RMNyA. kutatópontjain is 
ugyanazt a kérdést tették fel, mint az MNyA. esetében: „Mi az a tarka, galamb 
nagyságú madár, amelynek tollkorona van a fején?" A válaszokból kiderül, hogy a 
legtöbb helyen ismerik a madarat, s a megnevezések közt e g y s z e r ű és ö s s z e t e t t 
neveket találhatunk, és nincs példa a s z ó s z e r k e z e t e s nevekre. 

Az e g y s z e r ű megnevezések 37 kutatópontra jellemzőek, ez 25,51%. A 
legnagyobb számú a pupuza lexéma (91,8%) az adott nyelvjárási területre jellemző 
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a l a k v á l t o z a t o k k a l . Egy-egy kutatóponton figyelhető meg a madár banka, 
habakukk\ és gájica megnevezése (2,73%). A térképről leolvasható, hogy melyik 
n y e l v j á r á s i területen fordul elő az adott megnevezés, milyen a szóródása. 

A pupuza lexéma a szilágysági, a máramarosi, a mezőségi, és az udvarhelyi 
nyelvjárásban gyakori. A szó a román eredetű, hangutánzó pupăză 'ua. ' átvétele (vö: 
Márton Gyula - Péntek János - Vöő István, A magyar nyelvjárások román 
kölcsönszavai. Bukarest, 1977. 326). Más jelentései is vannak: pl. 'denevér'; 
'katicabogár'; 'kalácsféle, kicsi cipó'; 'vénlány'; ' száj ' (uo). A mezőségi 
nyelvjárásból 11 helyről van adatunk, pl. Magyarsáros (L-16), Köröstárkány (J-2), 
I'acs (F-7). Jellemző a Nagy-Küküllő és a Kis-küküllő menti, a Közép-Maros menti, 
a Fekete-Körös völgyi, a belső-mezőségi, a Nagy-Szamos és a Kis-Szamos menti 
területeken. A szilágysági nyelvjárásból 7 kutatópontról van adat: Bogdánd (B-9), 
Völcsök (B-10), Kárásztelek (E-l), Ipp (E-2), Szilágyperecseny (E-3), Diósad (E-4), 
Petenye (E-5). Az észak-keleti nyelvjárásban 4 helyen szerepel: Misztótfalu (B-5), 
Magyarbcrkesz (B-7), Rónaszék (C-l), Aknasugatag (C-2). 5 adat van az udvarhelyi 
és a csángó területről: a homoródi Petekről (T-4), a keresztúri Székelyzsomborról 
(1-6), Alsórákosról (T-7), a székelycsángó Diószegről (U-8), valamint az északi 
csángó Szabófalváról (H-l) . Megtalálható még a csík-gyergyói nyelvjárásban: 
Borszék (G-2), Gyimesbükk (N-3). A tiszai nyelvjárásban viszont csak egy helyen 
van meg, Biharsályiban (D-4). Egy-egy adattal képviseltetik magukat a 
nyelvjárásszigetek, nevezetesen a hunyadi Lozsád (R-2), a Szeben megyei Kóbor 
(T-l 1). Oltszakadát (S-l), a Nagy-Küküllő menti Halmágy (T-12). 

A madárnak banka megnevezése nem jellemző, mivel csak egy helyen, 
Székelydobón (M-4) nevezik így a Nagy-Küküllő menti nyelvjárásban. A szó 
történeti-etimológiai adataira jellemző, hogy 1702-től fordul elő: "Búbos bábuk, 
avagy banka...valószínűleg szóhasadás eredménye: a banga alakváltozata. A 
bamba, buta' jelentésű szó azért válhatott a 'búbos banka' nevévé, mert ez a 

madár a megtestesült butaság hírében áll" (TESz.239). 
Szinnyei József tájszótárában más jelentése is van, pl. 'mumus, ijesztő' (97). 

Az Új magyar tájszótárban 'kévekötél', 'egyfűlű kosár' jelentésben is szerepel (335). 
A gájica megnevezést csak a déli csángó nyelvjárásban figyelhetjük meg, 

mégpedig Bogdánfalván (N-l) . Ennek a szónak jóval régebbi a története, mivel 
1407^01 adatolható. 'Szajkó, mátyásmadár, harkály ' jelentését is megtalálhatjuk az 
Uj magyar tájszótárban (gájica a.). 

A habakukk\ névre egy adat van az alcsíki területről, Kozmásról (U- l ) . Az 
előzőhöz hasonlóan ez a szó sem szerepel sem a TESz.-ben, sem pedig az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tárban, viszont megvan az Új magyar tájszótárban (2/776). 
így megtudhatjuk, hogy más jelentésben ugyan ( 'gyámoltalan, élhetetlen ember') , 
1649-től adatolható. 

A korpuszok másik csoportját az ö s s z e t e t t m e g n e v e z é s e k alkotják. 
Imre Samu szerint, s ezt saját vizsgálataim is alátámasztják, „nyelvjárási 
szókincsünk területi tagolódásában elsősorban a belső szóalkotási módnak, ezen 
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belül főképpen a szóösszetételnek ... van meghatározó szerepe (Nyelvjárási 
szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján. Bp 
1987.42). 

Típusaikat az utótag alapján különíthetjük el, míg az előtag a megnevezés 
megkülönböztető eleme. így beszélhetünk -banka utótagú nevekről (95,6%) 87 
kutatóponton. Büdözs- előtaggal 57 helyen, bubozs- és szar- előtaggal 14-14 
helyen, míg kontyos- és budi- előtaggal l - l helyen. Az erdélyi nyelvjárásokra, 
főként a székelyre különösen jellemző a metaforikusság, „a tréfás könnyedség, 
kép- és érzelemgazdagság", amely megfigyelhető a szépirodalmi szövegekben is 
(vö. Péntek János, Az oktatás hagyományai, lehetőségei és esélyei a határokon túl. 
Ebben: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Bp., 1996. 33). A madár s z a g á v a l 
függ össze a büdözs- és a budi- megkülönböztető elem a névben, míg különös, 
negatív szokására utal a szar- előtag. A madártani szakirodalmat is feldolgozó, e 
témával kapcsolatos monográfiából megtudhatjuk, hogy a búbosbanka fiatal 
korában, amíg a fészkén ül, nem röstelli azt bemocskítani (vö. Kiss Jenő, Magyar 
madárnevek. Bp. 1984. 219). A t o l ! a z a t t a l , pontosabban a fején levő 
tollbóbitával kapcsolatos a búbos- és kontyos- névelem (uo.). Ezek a nevek 
részben a nép humorát, ötletes névadási szokásait tükrözik, másrészt a madarakhoz 
való viszonyt. Az eltérő megnevezések bizonyítják, hogy az embereket az egyik 
területen vagy kutatóponton a madár külseje ragadta meg inkább, míg máshol a 
hangja, a szokása, a pozitív vagy negatív tulajdonsága. 

A szóródásvizsgálatból kiderül, hogy a legtöbb kutatóponton, 57 helyen 
(62,6%) a büdözsbanka név jellemző. A mezőségi nyelvjárásban 34 kutatóponton 
így nevezik a madarat, pl. Feketelak ( F - l l ) , Magyarsáros (L-16), Bún (M-15), 
Sárpatak (T-3). A régión belül ezek a belső-mezőségi, a Felső-Maros menti, a Kis-
és Nagy-Küküllő menti, az Aranyos menti, az aranyosszéki, a Kis- és Nagy-
Szamos menti, a borsavölgyi, a Fekete-Körös völgyi és a Nyárád menti nyelvjárási 
területekhez köthetők. A gyakorisági sorrend szerint a kalotaszegi nyelvjárás 
következik, ahol 6 helyről van adat, pl. Középlak (E-8), Magyarkapus (E-12), Méra 
(E-14). Az északkeleti nyelvjárásban 5 kutatóponton ez a neve a madárnak, pl. 
Egriben (B- l ) , Csűry Bálint szülőfalujában, és Koltón (B-6). Az udvarhelyi 
nyelvjárásból, azon belül a keresztúriból 4 adatunk van, pl. Bözöd (M-9), Enlaka 
(M-10). Egy-egy korpusz van a máramarosi területen Aknasugatagról (C-2), a 
szilágysági részről Dobráról (B-8), a tiszai Tótiból (D-l) , a hétfalusi csángó 
vidékről, Tatrangról (T-20), a gyergyói Gyergvó-szentmiklósról (M-3), a felcsíki 
Csíkjenőfalvárói (M-8), a déli, Arad vidéki Dezsőházáról (J-3), valamint a 
háromszéki-orbai Zágonból (U-7). 

A búbosbanka névről, amely a térkép címszava, 14 helyről van adat, ez 16%. 
Az északkeleti nyelvjárásban 3 kutatóponton így nevezik a madarat: az érmelléki 
Érköbölkúton (A-3), a szamosháti Hiripen (B-4), a Nagykároly környéki Gencsen 
(B-3). A háromszéki nyelvjárásban 2 korpusz van: Bikfalva (T-19) az alsósepsi 
területről és Sepsibükszád (T-9) a felsösepsi részről. Egy-egy adat jellemző a 
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következő helyeken: a csíki-kászoni Kászonaltíz (U-2), az alcsíki Zsögöd (M-17), a 
bihari Síter (D-2), az udvarhelyi-keresztúri Énlaka (M-10), a kalotaszegi 
Magyargyerőmonostor (E-l 1), a tiszai Sebes-Körös völgyi Pósalaka (D-3), a tiszai-
déli-bánsági Szapáryfalva (P-l), az Arad vidéki Ágya (J- l ) , és a Nagy-Küküllő 
menti nyelvjárássziget, Nagymoha (T-5). 

A szarbanka megnevezés az előzőhöz hasonlóan 14 helyen jellemző, s ez is 
16%. Főleg a háromszéki nyelvjárásban mutatható ki, a következő területeken és 
kutatópontokon: a kézdi Dálnok (U-5), a miklósvárszéki területről Bölön (T-15), a 
felsősepsi Sepsikőröspatak (T-!6), a hídvég-erősdi Árapatak (T-18) és a Szentlélek 
környéki Kézdikővár (U-3). Három kutatópontról van adatunk az udvarhelyi 
nyelvjárásból, azon belül pedig a következő területekről: a homoródi Lövéte (M-
18), Kénos (T-2) és a sóvidéki Siklód (M-6). Egy-egy adat van a Fekete-Körös 
völgyi tájegységből: Bélfenyér (D-6), a tiszai Biharsályi (D-4), a székelycsángó 
Pusztina (N-2), a felcsíki Vacsarcsi (M- l l ) . A lexéma két nyelvjárásszigeten is 
megtalálható, mégpedig a Nagy-Küküllő menti Nagymohán (T-5) és - a bukovinai 
csángó eredetű telepesfaluban - Csernakeresztúron (R-l) . 

Egy-egy kutatóponton van meg a kontyosbanka, illetve a budibanka, ez 
1,14% korpuszonként. Előbbi a barcasági nyelvjárásszigeten, Krizbán (T-17), 
utóbbi az érmelléki, északkeleti nyelvjárási területen, Erkörtvélyesen (A-2). 

A m a d á r utótagú nevek nem jellemzőek, csak két korpuszt említhetünk 
meg: kontyosmadár, bankamadár. Ez mindössze 2,19%, és az udvarhelyi 
nyelvjárásban fordul elő. A homoródi részen az előbbi megnevezés él, Erdőfúlén 
(T-8), míga keresztúri részen, Farkaslakán (M-12) az utóbbi. 

A b á b u k utótagú név csak egyféle előtaghoz kapcsolódik, s ez kissé csúnya 
nevet eredményez: szarbabuk. Ez 1,09%. így hívják a madarat az erdővidéki-
háromszéki Szárazajtán (T-10). A bábuk szó 1519-től adatolható: „És ezek az eghy 
madarak kózzól, kykkel nem yllyk eelny... Baglyot, Babwkoth" (TESz.212). 

A -pupuza utótag is csak egyféle, az előzőhöz hasonlóan "csúnya" előtaghoz 
kapcsolódik, így jött létre a szarospupuza neve a madárnak. Ez is 1,09%. A 
mezőségi nyelvjáráshoz tartozó Zselyken (F-9) figyelhető meg. 

Végezetül arról is szólnom kell, hogy 17 kutatópontról (11,7%) nincs adat. 
Valószínűleg ezeken a helyeken nem ismerik ezt a madarat. Pl. Mezőfény (A-l) , 
Nagyszalonta (D-5), Kisiratos (1-1), Harasztos (L-9), Kézdiaimás (U-4). 

A búbosbanka különböző megnevezései szólásainkban, köz-mondásainkban, 
népi rigmusainkban is előfordulnak. Ez nem véletlen, hiszen az embereket mindig 
érdekelték a madarak, a szántóvetők pedig gyakran megfigyelték életmódjukat, 
tulajdonságaikat, s ezeket meg is fogalmazták. Pl. büdös, mint a banka\ tarka, mint 
a babuka. (O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások. Bp., 1976. 63). A 
Szegedi szótárban pedig egy babonával kapcsolatos népi bölcsességről 
olvashatunk: "Keress büdösbankát, vedd ki a nyelvét, kösd a jobb karod alá, senki 
le nem győzhet a harcban" (204). 

V E S Z P R É M I ESZTER 
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C E R C E T A R E A DIALECTALĂ A LEXEMULUI BÚBOSBANKA PUPÁZÁ' 
ÎN GRAIURILE MAGHIARE DIN R OMÁ N IA 

(Rezumat) 

Autorul studiază, pe baza Atlasului graiurilor maghiare din Románia, cu ce lexem este denumit 
în cele 136 de puncte cercetate pasărea în discuţie. Aceste denumiri pot fi simple (ca banka, pupuza) sau 
compuse (ca büdösbanka, szarbanka, kontyosbanka, budibanka, bankamadár, szarbabuk). 

Autorul prezintă aria de răspândire a acestor denumiri. 
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A D A T T Á R 

B I S Z T R A Y G Y U L A V I S S Z A E M L É K E Z É S E K E L E M E N L A J O S R Ó L 

Az erdélyi magyar művelődéstörténet monografikus feldolgozásához szükségesek azok az 
adatok, információk is, melyek művelőire vonatkoznak. Különösen akkor, ha azok a tudományág 
olyan kiváló szakembereit idézik, mint Kelemen Lajos, Herepei János, Szabó T. Attila. Vámszer 
Géza, Biró József voltak, hogy csak néhány nevet említsünk meg és elevenítsünk fel példának. 

Ezért van je lentősége annak az 1960. január 28-án kelt írásnak,1 mely Kelemen Lajos 
történettudós életének egy rövid, de az egészre je l l emző szakaszát vetíti vissza. Szerzője Bisztray 
Gyula irodalomtörténész, aki fogarasi lévén maga is Erdély szülötte. Szinte természetes, hogy erre a 
pályára került, hiszen mi más is lehetett volna abból az iskolás fiúból, akinek az enyedi Bethlen 
Kollégiumban Áprily Lajos volt az irodalomtanára. Tanulmányait Budapesten fejezte be. ahol 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Felkészültségét végül is mint egyetemi tanár kamatoztatta, a pesti 
magyar irodalomtörténeti tanszéken 

A visszaemlékezés a II. világháború időszakába nyúlik vissza. Nem a pusztulásról, a 
szenvedésekről, hanem ellenkezőleg, az építésről, a munkálkodásról szól. Arról, hogy az ..Erdély 
Magyar Egyeteme" című kiadvány munkálatai során ismerkedett meg az erdélyi histórikusok 
doyenjével. Ez az írás is megerősíthet bennünket abban, hogy Kelemen Lajoshoz bárki fordulhatott 
segítségért, útbaigazításért, tudományos kérdésére válaszért, mindig a legnagyobb készséggel és 
érdembeli tanáccsal, válasszal találkozott. A z igazán kiemelkedő értékeket hordozó személyiségeknél -
legyenek bármilyen elismertek - általános ez a tapasztalat. 

A z 57 évesen papírra vetett v isszaemlékezés is bizonyítja, milyen mély nyomot hagyott ez a 
találkozás, ez a megismerkedés. Ilyen e lőzmények után kerülhetett sor arra. hogy Bisztray Gyula 
képzeletbeli Pantheonjában - bizonyára nem véletlenül - egymás mellé került Herepei János és 
Kelemen Lajos, - ahogyan ő fogalmazta - „eszményien szép tudás pályája". 

Részesüljünk mi is ebben az élményben. 

Bisztray Gyula Kelemen Lajosról 
(Bp., 1960. január 28-án.) 

Sohasem kívántam lexikont szerkeszteni, mert ez egyike a leghálátlanabb irodalmi munkáknak 
De van egy lexikon-témám, melybe szívesen belevágtam volna a fejszémet Kelemen Lajos bátyám s 
néhány erdélyi tudós-barátom közreműködésével, ti. Erdély lexikona. Erről sokszor beszélgettem is itt 
élő erdélyi barátaimmal, hogy ha volna rá lehetőség, (aminthogy nincs!) érdemes volna megcsinálni. A 
terv valóban szép. hasznos volna, kevés előmunkálatra tekinthet vissza, tehát mindenképpen érdekes 
feladat. Dehát manapság alig lehetne ennél időszerűtlenebb plánumot kitalálni! 

Mindez azért jutott most eszembe, mert az elképzelt ..Erdélyi Lexikon" szerkesztésére es 
irányítására senki sem lett volna annyira alkalmas, mint Kelemen Lajos, Erdély múltjának élő lexikona. 

A nagyközönség alig tudja: kicsoda ő? Nevét Erdély bércei zárják. Mióta (vagy két évvel 
ezelőtt) 80. születésnapjára Emlékkönyvet 2 adtak ki Kolozsvárt, azóta a hazai berkekben is kissé 

1 Lelőhelye: M T A Kézirattár Ms 5713/29. 
2 Az Emlékkönyv 1957-ben jelent meg. Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér. Jakó 

Zsigmond és Szabó T Attila szerkesztésében. 
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lobban megismerték nevét, legalábbis a történészek. Kelemen Lajos Erdély egyik legkitűnőbb tudósa; 
széles érdeklődésű, világos szemléletű historikus, irodalomtörténész, nyelvész , etnográfus, mondhatni 
Erdély utolsó polihisztora. Kelemen Lajos bátyámmal Észak-Erdély visszacsatolásakor ismerkedtem 
meg. Szabó T. Attila barátom mutatott be neki, hivatali helyiségében, amikor az „Erdély Magyar 
Egyeteme" c kiadványunkat3 szerkesztettük. A z öregúr rendkívül melegen, erdélyi közvet lenséggel 
fogadott. ( A z itteniek = a pestiek sokat panaszkodtak akkoriban az erdélyiek hűvös, zárkózott 
magatartása miatt. Nekem ez annál jobban tetszett, mert engem mint erdélyit, mindenütt atyafiságos 
szeretettel s teljes nyíltsággal, bizalommal fogadtak!) 

Kelemen Lajosban aztán egyik legkedvesebb, legtiszteltebb atyai barátomat ismertem meg. 
Mindig szerettem a tölgyfa-embereket, a sudár, egyenes , keménygerincü férfiakat. Ilyen ember 
Kelemen Lajos, akkor éppen 60. esztendeje körül. Egész megje lenése tiszteletet, bizalmat és derűt 
árasztott. Szívélyes, kedves, közvetlen egyéniség. A z öregúr az unitárius egyház osz lopos tagja, - de 
Erdélyben a felekezeti különbségek nem számítanak! Erdély egész magyarságának kulturális élete 
benne él, benne lüktet széleskörű érdeklődésében és alapos tudásában. Kelemen Lajos Erdély 
mindentudó lexikona s egyszersmind Erdély élő lelkiismerete. Hozzá bármilyen erdélyi vonatkozású 
kérdésben bátran fordulhatsz: kérdéseidre vagy tüstént, emlékezetből , vagy rövid utánjárás múlva 
tökéletes, teljes tájékoztatást kapsz. 

Én kértem tőle családtörténeti adatokat, kértem tőle forrás- és képanyagot „Erdély Magyar 
Egyeteme" . kiadványunkhoz, s minden tájékoztatást a legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben 
megadott Öröm volt látni, hogy kolozsvári :udós barátaim (Szabó T. Attila, Bíró Sándor, Jancsó Elemér 
stb.) milyen bizalommal, fiúi szeretettel járultak eléje. Mindenkit jól ismert, ezeket a fiatalokat mind 
taniiványainak, fiainak is tekintette. Attiláról mindig a legnagyobb szeretettel és elismeréssel szólt: 
pontos, megbízható, alapos, tehetséges. Jancsó Elemérről már sok fenntartással nyilatkozott (kapkodó, 
nem eléggé pontos stb ), de állandóan segítette, irányította az ő munkáját is, úgyhogy ami érték van 
Jancsó Elemér dolgozataiban, ahhoz az alapokat nagyrészt Kelemen Lajostól kapta. 

Kelemen Lajossal folytatott fennmaradt l eve l ezé sem e l ső darabját (1942 . dec. 4 .) - mint a 
VKMJ iskolánkívüli népművelési ügyosztályának vezetője írtam neki. Sz inye i -Merse Jenő 
miniszteremmel egyetértően tanácsát és segítségét kértem egy Erdély történetét tárgyaló 
diapo/itív-képsorozat és hozzátartozó előadásszöveg elkészítéséhez. Ö Bíró Sándor ref. kollégiumi 
tanárt ajánlotta erre a célra, akivel aztán e munkál el is végeztettük; Biró Sándor kedves barátom volt; 
igen jól megoldotta a feladatot. 

Kelemen Lajos Észak-Erdély visszatérésekor az Erdélyi Múzeumnak nemrég nyugalmazott 
tisztviselője volt. A magyar kormány reaktiválta a 60. évét alig betöltött, fiatalos erőben lévő tudóst, a 
IV fizetési osztályba (= egyetemi tanári rangsorba) sorolva; „az Erdélyi Múzeum levéltárának 
főigazgatója" lett Első levelem „Méltóságos Uram" megszól ítását kedvesen elhárítva. „Kedves 
Barátom" megszólítással válaszolt. (Kb. 25 év korkülönbség lehet közöttünk.) Ettől kezdve én őt 
„Lajos bátyám" megszólítással illettem, mint erdélyi barátaim is. Kedves , bizalmas, szerető atyai 
barátom lett. amint azt kiadós, hosszú levelei s humorral fűszerezett közlései igazolják. 

Amikor kisé közelebbről megismertem és tapasztaltam szétágazó roppant tudását, remek, fiatalos 
memóriáját, de ugyanakkor azt is, hogy túlságosan leköti idejét a hivatalos teendőkkel: feletteseim 
hozzájárulásában bízva a következő ajánlatot lettem neki: „Lajos bátyám, kár lenne eltékozolnod 
hátralevő évtizedeidet a hivatalos adminisztrációs munkákkal! Annyi időd és annyi kezed nincs, 
amennyivel meg tudnád írni mindazt, amit meg kellene írnod. Kieszközlöm a minisztériumban, hogy 
rendszeresítsenek Melléd egy gyors- és gépirónöi állást, kizárólag abból a célból, hogy reggeltől estig 
diktálj és diktálj. Diktáld le Erdély történelmét a legrégibb időktől napjainkig; mindazt, ami 
emlékezetedben él, és amit az utókor számára föltétlenül meg kellene örökíteni!" 

' A kiadvány Kolozsvárt jelent meg, 1941-ben. Bisztray Gyula és Szabó T. Attila mellett a 
harmadik szerkesztőtárs Tamás Lajos volt. 

' VKM = Vallás- és Közoktatási Minisztérium. 
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Lajos batyam kedvesen mosolygott, majd pedig legyintett egyet: „Nem jutok én ahhoz hozza 
soha! Reggeltol estig csupa genealógiai kérdésekkel ostromolnak (állása biztosításához mindenkinek 
szüksége volt a négy nagyszülőig való származás-igazolásra), meg adatokat kérnek mindenféle 
történeti kutatók, s nem tehetem, hogy v isszautasítsam kérésüket." 

A z ö önzetlen, fáradhatatlan természete mellett nem is volt megvalósítható az. hogy végre 
magának írjon, saját koncepcióit valósítsa meg. Mindig csak másoknak állott rendelkezésére, másoknak 
segített, s több mint hatvan éven át várta-várta, hogy talán majd az ő dolgaira is sor kerül egyszer. 

Egyik levelében (1943. dec. II . ) „öreges írásáért" elnézést kérve (könnyen olvasható, csöppet 
sem öreges, dült betűs írása van) közölte, hogy „gépelni nem tud s diktálni nincsen türelme .." 
Tervem tehát nem valósulhatott meg, mert annyira hozzászokott a sajátkezű íráshoz, hogy a diktálásra 
már nem tudott volna berendezkedni. 

Első levelében pedig (1942. dec. 28.) elpanaszolta, hogy „amíg mások könyveket írtak, addig 
én leveleztem, s erre a műfajra tékozoltam jobb ügyhöz és jobban is használhatott időmet. És enny í 
szolgálattal mások házat szerezhettek volna tán, míg én náloknál is szegényebbnek szolgálva a 
legtöbbször, tán a sok száz eset 10%-ában ha kaptam annyi tiszteletdíjat, hogy abból kél rend ruha 
nem telne ki." 

1943-ban írt három levelének tárgyát teljesen egy memoár kiadásának ügye tölti ki. (Oki. 23.. 
dec. II . és dec. 18-i levelei) Petrichevich-Horváth Ferencenek a XVIII. század végéről származó 
emlékiratáról5 van szó. Ennek a dolga úgy vált aktuálissá, hogy Magyar Szemle főtitkárságom idején 
beállított a szerkesztőségbe báró Petrichevich-Horváth Emil. és felajánlotta kiadásra említett ősének 
emlékiratát. Szekfűvel megbeszélve, úgy terveztük, hogy külön sorozatot nyitunk az Emlékiratok 
kiadására ugyanabban a formátumban, mint a „Magyar Szemle Klasszikusai". Ezt a sorozatot én 
Bethlen Miklós emlékirataival kívántam megindítani. Társaságunk elnöke. Bethlen István erősen 
ajánlotta nekem kiadásra, s többször szorgalmazta is gr. czegei Vass György emlékiratait 
Következett volna a Petrichevich-Horváth-félc memoár, majd pedig nagyapám. Bisztray Károlyt 
„Régi Erdély" c. emlékirata. (Ezt az egyet tudtam csak kiadni, de már nem a Magyar Szemle ég i s / e 
alatt, hanem az Antiqua nyomda kiadásaként. Voinovich akadémiai kiadványként akarta közzétenni. 
A kiadványból végül is csak néhány példányom maradt ... különböző viszontagságok és úgynevezett 
„Centenáriumi Emlékbizottság. 1848-1948" miatt. . . ) 

Petrichevich-Horváth Emil báró felhívta figyelmünket, hogy a memoár eredeti kézirata az 
Erdélyi M ú z e u m tulajdonában van. tehát onnan kellene megszerezni a nála lévő másolati példánnyal 
való összeo lvasás végett. így kerestem fel főtitkári minőségemben levélbelileg Kelemen Lajost, 
minthogy a Magyar Szemle könyvsorozatait a főtitkár szerkesztette. (Szekfű. majd Eckhardt Sándor 
szerkesztői munkája csupán a folyóiratra szorítkozott.) Kelemen Lajos aztán részletesen informált a 
kézirat történetéről, sorsáról és kiadói jogtulajdonáról. Közölte, hogy a kézirat br Pctrichovieh-
Horváth Artúr szőkefalvi földbirtokos tulajdona, nála csak letétben van, s ígérete, szava köti. hogy 
nevezett Petrichovich-Horváth Artúr hozzájárulása nélkül senkinek sem szolgáltatja ki. Mi (Magyar 
Szemle Társaság) ezt tudomásul vettük, de Pctriehevich-Horváth Emil (egy már őszülni kezdő, nagy 
darab fekete örmény, Vass József és Deér Imre méltó panamista társa a népjóléti minisztériumban. 

s A z említett emlékirat Petrichevich Horváth Kozma és Ferenc emlékirata, mely az 1711 es 
1803 közötti időszakot taglalja. Címe: „Örök emlékezetre emeltetett kő Mellyre Erdélyben és az 
Austriai Fe l séges Udvar Magyar Birodalma alatt történt némelly Dolgok és á Széplaki Petrichévich 
Horváth Familia deductioja, a két Rendbeli írónak életekkel együtt Summáson lemet/eteti." 

6 48-as honvédtiszt volt. 
7 A z emlékiratnak a Petrichevich Horváth Kozma által írt része másolatban jelenleg az M l A 

Kézirattárában van. (Jelzete: M S 10.094/1-4) A másolat Kelemen Lajos kézirata. Előszavabol 
kitetszik, melyik korszakot taglalja: „írtam Lórinczfalvi házamnál 1777-dik esztendőben áprilisnak 
18-ik napjától fogva 1778-dik esztendőben feltetszett februariusnak 6-dik napjáig Ebbo 
kikövetkeztethető, hogy az emlékirat 1803-ig tartó folytatását írta Petrichevich Horváth l erenc l-.rrol 
Magyarországon nem ismert másolat. 
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melynek egyik államtitkára volt) nem hagyta annyiban a dolgot, hanem most már a / Országos 
1 evéltár útján akarta áthozatni Erdélyből a kéziratot. Kelemen Lajost erősen felbosszantotta P 
Horváth Emilnek ez az. erőszakos és az ö világos közlésével szembehelyezkedő, az ö 
lelkiismeretességét sértő eljárása, s ezt is elpanaszolta nekem szóban lévő leveleiben. Egyidejűleg 
kifejtette a régi kéziratok kiadására vonatkozó elveit (a nyelvészek kukackodó, betűkön rágódó 
eljárását kárhoztatva!) két ízben is jóízű, örmény-csúfoló megjegyzéseket tűzve soraiba, s alaposan 
leábrázolva az ö és segítőtársai tudós munkáját csúnyán kiuzsorázó P. Horváth Emil portréját. 
Leveleiben említi a Magyar Szemle Társaságnak ín „hivatalos" válaszlevelét is. Ez sajnos, a Magyar 
Szemle helyiségeinek (V. Vi lmos császár út, ma Bajcsy-Zsil inszky út 26. sz.) 1945. január 16-i 
elpusztulásakor irattárunk nagy részével együtt teljesen megsemmisült; a felgyújtott épülettömb azóta 
teljesen eltűnt a föld színéről. Ma egy kis park van a helyén, az Arany János és Bank utca meg 
Vadász utca között 

1945 után megszűnt minden közvetlen érintkezésem Erdéllyel, Kolozsvárral. Kelemen 
Lajosról sem hallottam sokáig, csak a legutóbbi években értesültem a tiszteletére kiadott 
Emlékkönyvről. Örvendek, hogy él, s még mindig j ó erőben van. Munkás életére mindig úgy 
gondolok, hogy nagy tanítómesterem. H[ercpei] J[ános] eszményien szép tudós pályája mellé 
helyezem az övét. 

Közli S A S PÉTER 

HÁRMASFALÚ: SZÉKELYSZENTISTVÁN, CSÓKFALVA, 
ATOSFALVA HELYNEVEI (MAROS MEGYE) 

Ujabb nevén Hármasfaluként (Trci-Sate) emlegetett település a Kis -Kükül lő mentén. 
I rdöszentgyörgytől északra fekszik. A községet eredetileg három falu (Székelyszentistván, Csókfalva 
és Atosfalva) alkotta. A hajdani három falu mára már teljesen egybeépült. Székelyszentistván 
(r Ştefăneşti) elsó írásos adata a pápai t izedjegyzékben fordul elő, 1332 -7 : de Sancto Stefano. Ennek 
magyar formája: 1567: Zent István, 1644: Szent István, a hivatalos he lységnév-rendezés kapcsán 
1902-ben kapta a megkülönböztető Székely- előtagot. A név a falu templomának védőszentjére utal 
(Kiss lajos: FNESz." II. 544) Csókfalva (a helyi kiejtésben ma Csokfala, r. Cioc) e l ső írásos adata 
szintén 1332-7-ből való: Chakafalua, de 1567-ben már rövidüléssel keletkezett Chijokfalva alakban 
tűnik fel. Az elsődleges Csókafalva névváltozat a m. Csóka személynévnek és a birtokos 
személy raggal ellátott falu köznévnek az összetétele (Kiss Lajos: FNESz. 4 1, 337) . Atosfalva (a helyi 
kiejtésben Atosfala\ r. Hoteşti) első írásos adata már sokkal későbbi. 1567-ből való: Atosfalwa. Ez is 
személynév, az. A tos és birtokos személyragos falu köznév összetétele (Kiss Lajos: FNESz . 4 i, 123; lásd 
még Murádin László, Anyanyelvünk ösvényein. 1996. 161-3) . 

A település helynévanyagát 1995-ben gyűjtöttem. 

Székelyszentistván 

1 Ag\agas (sz). 2. Alsó-kert fele (sz). 8. Kicsi-erdő (e). 4. Kicsi-erdő ajja (sz). 5. Átal (sz). 6. Átal 
pataka (p). 7 Dijós (sz, szö). 8. Laskás (sz, 1). 9. Vári-kert. 10. Oré pataka (p). 11. Vágott-tető (sz. 1). 
12. Lószüre (sz. I) 13. Lós zűr e pataka (p). 14. Lószűre-hegy karéja. 15. Két-árok köze (k). 16. Telek. 
17. Telek pataka (p). 18. Nagyszöllő. 19. Szuszogó (Gegcs felé vezető ösvény) . 20. Felső-kert fele 
21. Kertek ajja (sz). 22. Sóskút (kút). 23. Nádas (k). 24. Alsó-rét. 25. Likas-kő. 26. Nagysánc (sz). 
27 Fekete-főd: Fekete-rét. 28. Vizcsegej (bokros hely). 28. Teleki tanorok. 30. Tanorok ajja. 31. Vti 
malom 32. Malom ajja. 33. Szentistváni Küküllő-hid. 34. Hosszú-Cséje (sz, k, 1, e). 35. Cséje ódala: 
1 imár-domb: Kádár bánál (1, sz). 36. Nyáratszeg (sz). 37. Nyírás. 38. Nyiras-tető. 39. Nyírás ódala. 
40. Xyiras-töve. 41. Ördöngös. 42. Ördöngös teteje. 43. Ördöngös-ösvény. 44. Somos ajja (sz). 
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45. Tehénszaros palaka (p). 46. Panci (1, gyü). 48. Panci feje (e, gyü). 49. Pana pataka (p). 
50 Böcskos. 51. Cégéres. 52. Cégéres kúttya. 53. Kislikasztó (1. k) 54 Nagy-likasztó. 
55. Borzás-vápa. 56. Kéi-likaszió köze. 57. Szépéi (1). 58. Szépéi töve. 59. Bakó dombja (I, e). 
60. Erős-árok. 61. Hideg-csorgó (t). 62. Barnaünö (k). 63. Barnaunőpataka. 64 Alsó-László Miklós. 
65. Felső László Miklós. 66. László Miklós úttya. 67. Kisvápa. 68. Virgó. 69. Garad. 70. Garad töve. 
71. Garad tapossa. 72. Garad kúttya 73. Vágás. 74. Kutya pataka. 75. Kutya mezeje. 76. Alsó-
fenyős-patak. 77. Felsö-fenyős-patak (p, sz). 78. Fejedelem réttye. 79. Barát-hágó. 80 Péter István 
észka. 81. Péter István pataka. 82. Törés (e). 83. Alsó-Törés 84 Felső-Törés. 85. Les kúttya 86. Les 
hegyesse (e). 87. Csörög-cséje. 88. Csörögcséje ódala. 89. Csörögcséje vőgye. 90. Csörógcséje torka 
91. Komlós. 92. Alsó-Komlós. 93. Felső-Komlós. 94. Mohos éle 95. Mohós lápossá. 96. Zabszállás. 
97. Pál éle. 98. Pál lápossá. 99. Bákai hegyesse. 100. ALsó-Ambrus. 101 Felső-Ambrus 102. Ambrus 
pataka. 103. Ambrus kúttya. 104. Keskeny-él. 105. Keskenyél lápossá. 106 Keskenyél pataka. 
107. Lakatos ódala. 108. Lakatos pataka. 109. Szentek gödre 110. Bala bérce. 111. Bala töve 112. Bala 
lápossá. 113. Alsó-Bala ódala. 114. Felső-Bala ódala. 115. Cigánné. 116 Kosztm kúttya. 
117. Gernyés-él 118. Józsa pataka. 119. Nemes István pataka. 120. Fülöp-rét. 121 So4kalma (k). 
122. Cserépcsür. 123. Kozmáné vára. 124. Kozmáné vára hegyesse 125. Alsó-Homlok. 

C s ó k f a l v a 

U t c á k : Bálint ucca, Csonta utca. Barta ucca. Kicsid Elek ucca. Hadnagy ucca. Templom 
ucca. Állomás ucca. Kétfalu köze Pap ucca. Kicsi ucca Malom ucca Szente ucca Túri ucca Erkedi 
ucca, Téglás ucca 

1. Csonta-kert (gyü). 2. Csonta-kert fele: - felett. 3. Csonta-tó (e). 4. Szarka var (1, sz. temető). 
5. Berek (gyö) . 6. Közbérc (sz). 7. Hétpénzes. 8. Hétpénzes árka. 9. Hétpénzes pataka. 10. Hétpénzes 
kúttya. 11. Hétpénzes csorgója. 12. Kert fele: - felett: Szöllő ajja. 13. Alsó-kert jele. 14. Felső-kert 
fele (sz). 15. Szöllő-ajja pataka. 16. Csurkés dombja. 17. Maksai kert felett (sz). 18 Nyilas (sz. k). 
19. Nyilas ajja. 20. Nyilas teteje ( fenyves) . 21. Nyilas palaka. 22. Nagyvápa (sz). 23. Háksó-kapu 
(sz). 24. Ke de (sz, gyü). 25. Ke de ajja. 26. Máj melléke (sz). 27. Máj dombja. 28. Ódal-hosszu (sz). 
29. Botos (k. sz). 30. Hijaszó - llijasszó). 31. Hijasszó ódala. 32. Hijasszó farka. 33. Odormán (sz) 
34. Odormán feje. 35. Odormán kúttya. 36. Nyáras út kúttya. 37. Nyáras út mege. 38. Pozson csűre. 
39. Pozson-csűre kúttya. 40. Pap kúttya. 41. Bakocs. 42. Bakocs büke (sz). 43. Bakocs búké erdeje. 
44. Bakocs büke ajja. 45. Bakocs vőgye. 46. Bakocs farka. 47. Bakocs ódala. 48. Bakocs réttye. 
49. Bakocs pataka. 50. Bakocs feje. 51 . Bakocs torka. 52. Máté szege. 53. Füzes szege. 54. Fenes buke 
(c). 55. Csatorna 56. Csatorna hegyesse (e). 57. Antal uta (e). 58. Józsák kúttya. 59. Szászpataka 
kúttya. 60. Borzond ódala (sz). 61. Borzond vőgye. 62. Borzond ajja (k. sz). 63. Borzond pataka 
64. Borzond híggya. 65. Alsó-Borzond vagy Kicsi-Borzond ódala. 66. Felső-Borzond vagy Nagy-
Borz ond ódala. 67. Nagyárok. 69. Kőhíd. 70. Kőhíd pataka. 71. Kóhídon alol. 72. Eger vagy Egres 
(sz, k). 73. Egres dombja. 74. Eger vagy Egres csorgója. 75. Eger vagy Egres pataka. 76 Nyíl. 
77. Alsó-Nyíl. 78. Felső-Nyíl. 79. Komonci-kert. 80. Komonci-kert ajja. 81. Felső-rét. 82. Hidaj-szeg. 
83. András-szeg (sz). 84. Malom alatt vagy Malom ajja. 85. Malom berke. 86. Kumpián (sz). 
87. Gyükeres (k). 88. Burján 89. Rácsuj vagy Kaszárnya ucca. 90. Kaszárnya ajja 91. Faluvég. 

92. Iskola ajja. 93. Kollát mellett. 94. Alsó-kertek ajja. 95. Mosó-rét (sz). 96. Gernyéje (k, sz). 
97. Kőrislánc (sz). 98. Macskanyerges. 99. Macskanyerges dombja. 100 Macskanyerges ajja. 
101. Gál farka. 102. Ződalma (sz, k. I). 103. Ken nyaka. 104. Ken hegyesse. 105. Ken buke 
106. Tanorok (sz, k). 107. Fehérittös (k, sz). 108. Kicsi-csere (k, e). 109. Lapos (I). 110. Lapos sarka. 
111 . Lapos-tető (t. k). 112 Lapos-kő. 113. Födeles-híd 114. Vízimalom. 115. Áj: Csokfali áj. 116 Aj 

feje. 117. Áj pataka. 118. Áj kúttya. 119. Áj réttye. 120. Almaszer. 121 Jáhoros-tó. 122. Nagyszeg 
eleje vagy Nagyszegelej. 123. Sós-kút. 124. Vár dombja. 125. Vár éle. 126. Vár ódala. 127. Vár 
vőgye. 128. Vár pataka. 129. Vár kúttya. 130. Leánymező. 131. Medvegödör. 132. Medvegödór 
cseréje. 133. Bozlik ódala (e). 134. Kétpatak köze. 135 Kerekvész (I). 136. Kerekvész kúttya 
137. Dobogó (I). 138. Olves. 139. Alsó- vagy Kicsi-Ölves. 140. Felső- vagy Nagy-Olves 140. Orotvan 
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142. Kerek-Orotván. 143. Kerek-Orolván felett. 144. Száraz-rét (sz, k). 145. Felső-rét (k). 
146. Rakottyás. 147. Rakottyás ajja. 148. Rakottyás kúttya. 149. Rakottyás hegyesse. 150. Szenegetö 
(k. sz). 151 Alsó-Szenegető (sz). 152. Felső-Szenegető (sz). 153. Szenegetö kúttya. 154. Hosszúét 
(sz). 155 HosszúéI ódala. 156. Rövidéi. 157. Kupu kúttya. 158. Csele (1, e). 159. Ciher. 160. Ciher 
ajja. 162 Szakadék (I). 162. Belső- vagy Kis-Szakadék. 163. Küső- vagy Nagy-Szakadék. 
164. Nagyasszó (sz. I). 165. Nagyasszó vőgye. 166. Nagyasszó ódala (1). 167. Nagyasszó pataka. 
168 Nagyasszó feje (c). 169. Nagyasszói út. 170. Bornyu-szeg. 171. Burján (1). 172. Burján gödre. 
173. Utrajáró (sz). 174 Kétsánc köze tsz). 175. Malom-berek. 176. Közbérc (1). 177. Szász pataka. 
178 Szászpataka kúttya. 179. Kőhíd pataka. 18ö. Kerület. 181. Kicsi-erdő. 182. Disznókosár. 
185. Sötétpatak. 

Atosfalva 

1. Főucca. 2. Templom ucca. 3. Falu úttya 4. Átal (sz). 5. Nagyborozda ajja (sz). 6. Nagyborozda 
teteje (sz) 7. Erdő ajja (sz). 8 Kápolnás (e). 9. Kápolnás hegye (e). 10. Havas száda. 11. Farkasordíttó 
(e). 12. Morgos (sz). 13. Háromfa kúttyánál (sz). 14. Dijófáknál. (sz). 15. Csorgófő (f, sz). 16. Szóllő 
pataka. 17. Megye fenyősse. 18. Kicsi-csere (I). 19. Szöllő. 20. Belső-Szöllő. 21. Kűső-Szöllő. 22. Temető 
23. Lok-vég 24. Kertek fele (sz. gyü). 25. Temetőre jövők (sz). 26. Cinegető (e). 27. Tolvajos út. 
28 Ódal-hosszú (sz). 29. Nagy-csere (c). 30. Galamb éle bérce (e). 31. Galamb hegyesse (1). 
32. Galamb ódala. 33. Megye cseréje (e). 34. Borzás feje (sz). 35. Borzas pataka (p). 36. Nagyfijak 
parlagja (sz, e). 37. Köveshágó úttya. 38. Határpatak vagy Fűzespatak. 39. Határpataknál (sz). 
40 l.ok (sz, k). 41. Alsó-Lok (k). 42. Lokok lábja (sz). 43. Hargasok (sz, k). 44. Hosszuláb-főd (sz, k). 
45 l.ókotő (k). 46. Lókötő úttya. 47. Nagyrét (k). 48. I'asúton belől (k). 49. Ormoknál (sz). 
50 Téalakú-föd (sz). 51 Gátszeg (sz). 52. Gátszeg úttya. 53. Malom eleje (sz). 54. Csipán (sz). 
55 Cibre töve (sz) 56. Cibre mege (e, I). 57. Cibre pataka. 58. Cibre ódala (I, k). 59. Cibre mege (I. e) 
60 Ostormén pataka (p. sz) 61 Homlok 62. Alsó-Homlok (sz, e). 63. Felső-Homlok. 64. Kerekmező 
(I). 65. Firtusok hejje (I). 66. Tőléspataka 61. Barták hejje. 68. Miesfa (1, e). 69. Lászlófijak hejje (I) 
70. Hegyeshegy ódala (e). 71. Likasztó feje. 72. Sötétvőgy (sz). 73. Rókalikak. 74. Pityókafödek (I). 
75. Nyáras ódala (1). 76. Nyáras-szeg (sz, 1). 77. Kétárok köze. 78. Kincseséi (e, 1). 79. Kétpatak köze. 
80. Cse bikke (1. e). 81. Mátyás szege (e, sz). 82. Küküllő mejjéke. 83. Malom urca. 84. Gyepürejáró 
(sz. k). 85. Nyilak (sz, k). 86. Bika-rét (k, sz). 87. Likaskő (I). 88. Közepső-rét (k, I). 89. Szék dombja 
(k). 90. Sóskút (sz, k). 91. Kertek ajja (sz, k). 92. Tyúkólas (fr). 93. Bakónál (k). 93. Határ-híd. 

M U R Á D I N LÁSZLÓ 

MAGYARLÓNA HELYNEVEI (KOLOZS MEGYE) 

Magyarlóna (r. Luna de Sus, szász Lone - Lohna) a Gyalui-havasok lábánál, dombos vidéken, 
a Kis-Szamosba önilö Lóna- vagy Fencsi-patak völgyének szélén fekszik. Területe a XX. század 
elején a Szamosvölgy föútjáig, a Kolozsvár-Nagyvárad közti országútig terjedt ki. A település 
Kolozsvártól nyugatra, délnyugatra fekszik 10 km-re. 

A település első írásbeli említése 1298-ból való: terra sive villa Louna ... inter terras et 
possessiones episcopatus Gyalo et Fenes ... terra seu villa Lona (Györffy, III, 362; ZW, I. 209). 

A helység további okleveles feljegyzései a következők: 1439: Lona (Jakó. Km. I. 231); 1519: 
possessio episcopalis Lona (Csánki, V., 371-375) ; 1640: Iaz Lona (Jakó, Gyalui Urb. 62); 1642: 
Szász Lona (uo., 88); 1652: Szás Lona (uo., 122); 1666: Szászlona (EM BánfTy It. Gyalui csomó); 
1806: Szász-Lóna. Lóna r. Luna (Lipszky, 98); 1820: Sz. Lona. Szászlona (MOL, Cziráky-féle öí ); 
1850: r. Luna (st. Tr.); 1887: Szász Lona, r. Lona Săsească; 1913: Magyarlóna (Hnt. 13); 1968 
Magyarlóna. Szászlona, r. Lona de Sus. Lona Săsească (Suciu, L, 366); 1992: Magyarlóna. r. Luna de 
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Sus (ErdHnSzt. 201). A falu a nevét a mellette e l fo lyó Lóna pataktól kapta, amely szláv eredetű 
víznév (Kiss Lajos: FNESz. II, 71). 

A falu helynévanyagát 1994-ben gyűjtöttem. Fontosabb adatközlőim a kővetkezők: Gábor 
Márton 49 éves bádogos, Ötvös Márton 85 éves juhpásztor, Ricci József 76 éves tanító. Szatmári 
János (pugyuri) 78 éves gazdálkodó, Vistai András (Borbély-Török) 82 éves gazdálkodó. 

1. Alsó-berek. r. Bârcu d'in Jos: sz.; krumpliföldek; 1868: Alsó berek (k.); 1917: alsó berek 
dűlőben (k.). 2. Alsó-fogadó - Alsótéri fogadó; volt fogadó helye; 1843: A / alsó fogadónál: 1917: 
Al só fogadó (gr. Eszterházi család tulajdona volt az e lső világháború előtt), t Alsó-láb. 1917: alsóláb 
dűlőben (1., k.). 3. Alsótér. r. Pá Şăs d'in Jos; sz.; 1813: az alsó térben (sz.); 1864: Alsó tér, teres hely 
mind szántó földek, - s ' Sz. Fenes felöli vég határ - határlábnak is neveztetik; 1868: Szászfen es felöl 
alsó tér (sz.); 1917: alsó tér a kertek alatt dűlőben (sz.) ... Alsótér Szászfenes felöl határ láb dűlőben 
(sz.) ... alsó teri Szászfenes felőli határláb (sz.) + Alsótéri-forduló: 1831. 1833: Az Alsó Téri 
Fordulon: Határ láb (sz.); 18443: A z alsó Téri fordulon; 1868: Szászfenes felöl alsó tér (sz ). 
4. Átszeg belterület; a falu Szászfenes felé terjeszkedő része. 5. Bagoj-domb: I. 6 Barázs; gál a 
Szamos felduzzasztására (< r. baraj 'gát. duzzasztógát'); újdonsült e lnevezése a két évtizede épült 
völgyzáró gátnak. 7. Baszó-domb; e.; idejártak a lányok a fiúkkal. 8. Berek. r. Bárc; az Alsó- és Felső-
berek összefogla ló neve; sz., k.: 1645: Berekben; 1843: A' Berekbe: 1864: A' berek: itt vagyon a' 
községnek több kaszálója; 1902: Berki rét. Régebben az egész Szamoson túli határrészt összefoglaló 
néven Bereknek nevezték. 9. Bocsor - Bocsort, r. Bociort: k.. !., magas domb: 1813: a' felső 
Lábolásban a' Botsord alatt . . . kenderfold; 1843: Botsordon a Felső Lábolásban; 1864: Bocsord: eg> 
oldalas kaszáló - ennek fe lső részén vagyon a' puszta vár tető. 10. Biidös-kút. r. Bideşcut f . körülölte 
k.. vize nem iható, szagos. 11. Cinterem, Ţânt'irim: templom körülötti udvar és régi temetőkért; 1815: 
Czinterem; 1839: tzinterem; Cinterem - melynek íuve a Pap kaszálására van adva; 1902: 
Czinteremkert: 1935: czinterem. t Csegez; 1813: Tsegezben (k.); 1843: a' Csegezbe szomszédja 
Napkeletről a' Szász. Fenesi határ. Délről a' Fenesi határ. 12. Csere; 1.. k.; 1826: a' falu Határán a 
Szutság felöl levő Csere nevű Erdőből: az ún. második határban, a Szucság felőli részen és a 
határszélen régen ös sze függő csereerdő volt. napjainkra már csak erdőfoltok maradtak meg 
13. Csorgó - Csurgó, r. Ciurgău: k„ sz.; 1754: a' Haránté Kútban a' Csorgo alatt (k ); 1813: a' 
Tsorgoban (sz.). mely a Határ gödörbe rug végével (sz ): a' Tsorgo alatt; 1843: a Csorgo előtt a 
szomszédja Délről Asztalos István kaszálloja és a Szamos, északról a Hegy árka; 1864: Csorgó: mely 
a' hegy oldalábol ered és ettől vette a nevét; 1917: a csorgó dűlőben (I ). 14. Csorgó árka. r. Ciurgău -
Şanţu Ciurgăului; árok kevés vízzel. 15. Csorgófő; 1843: A' Csorgó Fűbe a bértzen ... szomszédja 
nap keletről a' falu szabad tserés hellyc. Nyugatról Jakab György Délről Lázár Márton földjük, 
északról a Szacsaki határ szel. 16. Csorgóji-csere, r. Ciurgău; régebb csere erdő. ma k . s / 
17. Csorgóji-rét; r. Râtu la ciurgău: k.; 1813: Csorgai rét; 1823: A' Csurgó Rét. 18. Csúp-odal. r 
Coasta Ciupului; 1754: A Csup oldalában (k.); a' Tsup oldalán (e.); 1813: a" tsup oldalan való Rét 
(k.). 19. Csúp-vőgy. r. Ciupved'; k.; tetején a völgynek az ún. Kerek-csúp van. 1813: A' l sup 
Völgyben (k.); 1816: A' Csup völgy (k.); 1819: A' Csup Völgy kaszálloja; 1843: A' Csup Tölgy las 
vágynák épületeknek valók is közötte. Ezen Ekklésiának fejedelmi adományul fogva vagyon ezen 
erdő birtokában.; 1864: Csup völgy, nevét vette egy csupos dombról - mely e helyen van. 

20. Csúpvölgy erdeje ~ Csúp erdeje; kis e.; 1819: A' Csup Völgyi Erdő; 1821: A' Csup Völgy 
21 . Csúpvőgy réttye ~ Csúpi-rét, r. Râtu Ciupved'ului; k.; 1821: A' Csup Völgy Kazállója: 1823: A 
Csup Völgyi Rét; 1902: Csup völgyi rét. t Eszterházi örökösök földje; 1843: Eszterházi örökösök 
allodiális szántó földje. 22. Etyházi-erdő, r. Pădurea Beserici: e.; 1819: Ecclesia Erdeje. 23. hali, 
kúttya, r. Fântâna Satului: két gémeskút az Alszegben; a régiségben kevés volt a jóvízu kut a 
helységben és idejárt a lakosság ivóvízért. + Falu legelője; 1843: Peter völgy előtt szomszédja a lalu 
legelője, t Falun felyül; 1701: Falun fellyül Gyalu felé fordulóra. 24 Farkastó. r Farcaşţău - 1 au 
Lupt'ilor; tisztás, 1.: sós, tós hely. télen itt ballagtak a farkasok. 25. Felső-berek - hesso-berek. r. 
Bârcu d'in Sus; k„ sz.; 1813: Felső Berekben (k ); 1868: Fiók határ Felsöberek: 1917: Felsoberek 
dölőben (k.). 26. Felső-olátér - Fesső-olátér. r. Olatcr: I. + Felső-táblás: 1843 Botsoron a lelso 
Táblásban. 27. Felsőtér - Féssőtér, r. Pă Şăs în Sus. Şăsu d'in Sus: sz.; 1813: A l elso terben a 
Szénás völgy előtt (sz..); 1816: felső Téri földben: 1864: Felső tér (sz.. k ): 1868: Felső ier (sz.); I 
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felső téri dűlőben (sz.). t Felsálén forduló; 1816: a' felső fordulón; 1831: a' Felső Téri Forduloban; 
1843 A' Felső Fordulóban 28. Felsőtén-patak: 1917: felső ter pataka mellett (k.). 29. Felsőién úr. 
1902 Felsötéri út mellett: 1907: felső téri ut. 30. Felszeg - Fésszeg: fr.; a község belterülete Gyalu 
felé. 31 Fogadó, r. Făgădîu; sz.: 1946-ig itt fogadó épülete állott, ez volt a híres Vörös-sapka fogadó; 
1745: a' Foghadónál ( s z ) ; 1740: Lonai fogadó; 1814 A fogadó mellett; 1902: Fogadó felé. 
t Fogadón felvül való forduló: nagyjából megegyezett a felső-forduló területével; 1813 A ' Fogadon 
feilyiil való Forduloban. 32. Fojétom, r. Foietom ~ Răzoara: kút, sz.: esőzéskor a vize a Térre folyik 
le. 1740: a Sujétrom (!) alatt (sz.) 1767: a' Fujhatom allyában (sz.); 1864: Foetem oldalos hely (sz., 
k.) - vagyon benne egy darabocska cserés erdő. 33. Fóterdö - Folt-erdő, r. Coasta Seneşved'ului: e. 
t Fujhatum-forduló; 1767: In Territorio Infcrior(i) orientali Calcatura q(ae) Fujhatum dicto. 34. Gárgya, 
r. Gard a - Gard'ina. k.. I.: 1843: A' Gárgyán a Csurgóban; régente a szászok idejében állítólag itt 
szőlőt termesztettek. 35. Gárgya-alalt. r. Su Gard'a; sz.; 1714, 1813: a' Gárgya alatt (sz.). 
36. Gárgva-oldal, r. Coasta Gard'in'i; k„ I.; 1701: A z Gárgya Szelin (sz.). 37. Gödrös út, r. Drumu 
Gropt'ilor - Pă Gădrăş; elhanyagolt mezei út sok gödörrel. + Gyalu felé való forduló: 1701: Falun 
feilyiil Gyalu felé való fordulóra: 1737, 1740: A z Gyalu felé való fordulob(an). 38. Gyalui határ. 
gyűjinév. a gyalui határszél melletti területeket jelzi; 1604: A z Gialai hatar szelbe; 1702: a Gyalu és 
Esziolnai határ között a kétt patak folljása között (sz ); 1843: A Kövesbe ... Nyugatról a Gyalu Határ ... 
A' Kőhegybe szomszédjai ... nyugatról a Gyalui határ. 39 Gyalui ucca, r. Uliţa Jilăului; a Gyalu felé 
menő országútra kivezető utca. 40. Gyaluji út, r. Drumu Jilăului; a Gyaluji utca folytatása, a Gyaluba 
menő országút külterületi folytatása; 1843: a' Gyaluba járó ut. 41. Gytlkos-vőgy, r. D ' i l coşved ' , 1.: 
1864: Gyilkos völgy (I.) ezen helynek nevéről az a' monda hogy egy pásztor gyermek egykor egy 
kártékony ökröt őrzött, hogy kárba ne mennyen, mikor le feküdött ö is melleje feküdt és a farkát az 
ökörnek a kezéhez kötötte. A fiú méjjen el alutt, és az ökör prédára kiindulandó fel állott és érezve a 
farkán a terhet futni indult. A' gyermek a kezét el nem oldhatta és az ökör halálra hurcolta. 42. Hanzi 
árka - llanzi pataka: sz.; száraz p., árokszerü sekély mélyedés; Hanzi az Almási családok 
ragadványneve. 43 Haránték. r. Harantec.; k., sz.; 1784: a' Haránté kertbenn a' Csorgo alatt; 1813: 
lláramik (!) ut alatt (k ); 1843: Haránték alatt (a Berekben). 44. Határ-gödör, r. Groapa Hotarului -
între Hotar; sz.; 1727, 1828: az határ gödör; 1813: a' Tsorgoban (sz.) ... melly Határ gödörbe rug a 
végével (sz ): 1917: hegyhatár gödör dűlőben (sz.) 45. Halárgödör csorgója, r. Ciorgău d' in Groapa 
Hotarului: kis f. a Határgödörben. 46. Határláb, r. Hotarlab; sz.; 1727: az erdő alá az határlába; 1813: 
Határlábban (sz.); 1817: Határlábi Dézma; 1831: Határ Láb (sz.); 1843: Határlábban ... 
Szomszédságai Nap Keletről a' Szász Fenesi Határ, Napnyugatról Antonyi Luka, Délről Pap Todor, 
északról a Templom földjeik; 1864: a' Fenes felőlli veghatár határ lábnak neveztetik. 47. Határlábi 
ut. r Drumu Hotarului. t Hegy - Hegyen ~ Tavaszi forduló: 1839: a' Hegyen - vagy Tavaszi forduló; 
1864: A' hegyen: mely elkülönített határ rész: 1902: Hegyi föld: ma már nem használt e l n e v e z é s e a 
helység ún. második határának, a Szamoson túl fekvő határrésznek, melynek össze fog la ló neve a 
közelmúltban Berek volt. 48. Hegy árka: enyhe mélyedés a Csorgónál, sz.; 1843: A' Csorgo előtt 
szomszédja ... északról a' Hegy árka; 1917: hegy határ gödör dűlőben (sz.). 49. Hetrom, r. La 
I leírom; sz.. k.; kis patakmeder: f ; 1864: Hetrom (k.) itt vagyon egy Forrás, melynek különös 
szembetegségeknél gyógyeröt tulajdonítanak. 50. Hidekkút, r. Hidecut ~ Fântâna Rece - Izvoru Rece; 
kis I. és a körülötté lévő szántók; 1727: hideghkut oldalára ... hidek kut oldala. 51. Hideg-verem; k„ 
sz.; északos, hideg hely. t Hidvég: 1754: a Hidvég előtt való két nyilak. 52. Hídvőgy, r. Hidved' ; sz.; 
1701 I lid Volgjben (sz ); 1813: a' Szamoson tul Hild (!) völgy Fűben a' Szutsági Határszélben (sz.); 
1843: Ilid völgy elölt a' Nyil szomszédja északról a papi Kerek rét; 1864: Hídvölgy: hihető neve 
onnan származott, hogy az út mely onnat egy meredeken le vezet - forrásos helyen vezet át, - mely 
különösen esős időben szinte járhatatlan; 1917: a híd völgy dűlőben (sz., I.). 53. Hidvőgy-fő: sz.: 
1816: Ilid Völgy fűbe; 1834: A' Hid völgy föbe - szomszédja napnyugatról a Gyalui határ, keletről 
Gurzó István és délről Szocsáki Határ. 54. Hídvőgy cseréje, r. Hived'; 1„ e. 55. Hidvőgyi út, r. Drumu 
Hidved'ului t Hidvölgy-előtti-nyil: 1843: Hid völgy előtt a' Nyil szomszédja északról a papi Kerek 
ret. 56. Hosszú-odal, r. Coasta Lungă; k„ sz.; 1773: Kerek Erdő ... in vicínitatibus . . . Loci Hosszú 
oldal nuncupati; 1864: Hosszú oldal (sz., k.); 1868: Hosszú oldal (k.). 57. Hótmari-telő: k. 58. 
Imához: belterület; katolikus kápolna. 59. Juk, r. Gaura: k„ kis völgy; 1773: a' Jukban (e.). 60. Juki-
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erdő, r Pădurea Găuri; e., I., k. 61. Kajcsa-rét. r. Râtu lui Caieea; I.. k.; ma ismeretlen családnév, de a 
XV11I-XIX. században ismert birtokos család Gyaluban és Magyarlónán. 62. Kenderes - Kende-es-
fődek, r. Cán'ept' it 'e; sz.: az. 1848-as időkben az úrbéresek hajdan kendert termeltek e helyen: 1833: 
Kenderes Kertben (sz ); 1868: Kenderes (sz. az Alsótéri-fordulóban); 1917: Kenderes dűlőben (sz.): 
1902: Kender föld; 1935: Kenderes. 63. Kerek-erdő, r. Rotunda: e : 1737: Kerek erdő (e ); 1773: 
Kerek erdő . . . in vicinitatibus ab una Teritorii Possessionis Szászfenes ... ab altera ... Loci Hosszú 
oldal noncupati; 1831: A Kerek Erdő ... egész Kiterjedése 24 jugerum és 1500 négyszögöl + Kerek-
rét; 1754: a' Kerek Rétbenn ( k ) ; 1813: a' Kerek Rét (k ) ; 1843: Ilid völgy előtt ... szomszédja 
északról a papi Kerek rét. + Keringő; 1935: Keringő, t Keriek-alatt: 1831: A Kertek alatti Láb (sz.); 
1833, 1917: A' Kertek alatt (sz.); 1910: Kertek alatt szántók; 1917: Alsó tér a kertek alatti dűlőben 
(sz.). 64. Kertalatti-alsótér, r. su Gard; sz. t Kert-megett; 1767, 1773: a' Kert megett (sz.) 
65. Kicsiucca, r. Uliţa Mn'ică; belterület; u. 66. Kincses-domb: I.; a Hetrom és a Középárok közt 
fekszik, a szászok, akik elmenekültek, állítólag ide hozták kincseiket, de a kincsásók csak 
cserépdarabokat találtak; a régészeti ásatások a rézkori ún. kolozskorpádi műveltség leleteit tárták fel; 
1864: Kintses domb az ujabb időkben is voltak emberek a' kik szerencsét próbálnak és kebelébe 
kincset keresnek. A nép monda szerint kebelébe sok kincs vagyon el rejtve. 67. Kirájvőgy, r 
Craived': sz.; 1864: Király völgy (sz., k.) b izonyos Király nevű család lehetett itt nagyobb birtokos -
innen vehette a nevét; 1917: király völgy dűlőben (1.); ma is gyakori a Király családnév Gyaluban 
68. Kirájvőgy cseréje, r. Craived'; !., e. 69. Kis-erdő, r. Pădurea Mn'ică - Pădurice; e. 70 Kis-erdő a 
nyak alatt; e. 71. Kis-gödör, r. Groapa Mn'ică; I.; 72. Kis-kolonftk, r. Colonficu Mn'ic: e. 73 Kis-
olátér, r. Olat'eru Mn'ic; I. 74. Kis-sós. r. Slat'ina Mn'ică; 1. 75. Kis-szárnyasvőgy, r. Sarn'aşved'u 
Mn'ic: I. 76. Kis-tér, r. K'ist'er; sz.; kőkorszakból származó leletek, egy római őrtorony maradványai 
a Kistér gyalu fe lé eső résziben; 1773: Kis-Térben (e.); 1815: tudok a Sz. Eonai és Sztolnai Határok 
kőzött a Kis Tér nevezetű hellyben egy Controvcrsiában lévő Erdős hellyet a melly erránt a Gyalai és 
O. Fenesi Mél tóságos Udvarok Birtokossai a kőz népi igazgatásból már régtől fogva vetélkednek. 
Praetendálván az O. Fenesi udvar Sztolnához a Gyalui Udvarok pedig Sz. Lonahoz tartoznak lenni, a 
melly Hellynek Délről a Sztolna határ felől egy Bértz. Ennek felől pedig a Sz. Lonai közösség Erdeje 
a szomszéd . Kosztareli nevezetű erdő; 1843: Temető a' Kis Terén - szomszédja nap keletre az oláhok 
Temetője, Délről a Krasznai János kertye északról az ut; 1864: Kis Tér a' Község mellett tsak tavasz 
gabona terem; 1868: Kis tér (sz.); 1917: régi temető a kis téren ... kis tér dölőben (sz.) 77. Kistéri-
erdő, r. Pădurea K'ist'erului; e.; 1773: Kis-Térben (e ): 1815: a Sz. Lonai és Sztolnai Határok között a 
Kis Tér nevezetű hel lyben egy Erdős hellyt ... t Kistéri-nyil; 1843: A' Kis Téri Nyil. 78 Kistéri-
szántófőd, r. Pă K'ist'er: sz. 79. Kistér kolonfikja, r. Colonficu K'ist'erului; e.. k. 80. Kistér odaia, r 
Coasta K'ist'erului; sz.; 1868: kis tér oldal dűlőben (sz.). 81. Kisvőgy, r. K'isved'; 1. + Kőhegy; 1843: 
a' Kőhegybe . . . szomszédja ... nyugatról a' Gyalui Határ . . . északról a' Gyaluba járó ut. 82. Kőkép, 
ritkábban Kűkép; 1727, 1729: Kökép; 1737: a Szamosra járó uttol fogva a Kö Képig (sz ); 1754. 
1767. 1773, 1813: a' Kő Képnél; 1833: A' Kőképnél (sz.); kőkép 'kőszobor'. 83. Kőodal - Kűodal. r. 
Pt'etriş; sz., köves oldal. 84. Kőoldali-erdő - Kűoldalt-erdő, r. Pădurea Pt'etrişului: e. t Kövecses-
domb: 1740: Kövecs Domb. 85. Köves, r. Pt'ctros; sz.. köves oldal; 1813: a' Kövesben (sz.): 1843: A' 
Kövesbe szomszédja Nyugatról a Gyalui Határ; 1864: Köves alig egy láb termő főid vagyon itt mit 
szántanak, használnak. - Látszik hogy itt régen a' Szamos fojt. - Itt volt 1-ső Rákóczi Györgynek a' 
törökökkel csatája mely csatát a historis Gyalu és Fenes közöttinek irt, mellyen Rákoc/i sebet kapott 
és melynek következtében N. Váradon meghalt. - Most is látszanak azon halmok a' Gyalui Lonai és 
sz. Fenesi határon, melyben török és magyar harcosok eggyütt alusznak. - Grof Eszterházi Jánosné 
gr. Bánfi Á g n e s egy ily halmot nagy munkával ki ásatott és kapott „egy rozsdás kardot". 86. Köves-

forduló; 1820: A másik a Köves fordulo. 87. Közbelső-kolonftk; e. 88. Középárok; k„ e.: régen az 
úrbéreseké volt. t Krasznai János kertje; 1843: Krasznai János kertye. t Kurta-láb; 1813: a' Kurta 
Lábban (kenderes föld). 89. Láposi-malom, r. Moara d'e la Lapus; malomhely 90. Lápos patak. r. 
Val 'ea Lapuşului; p„ és a körülötte lévő szántók, kaszálók; 1666: Lapu pataka - portio vuluchalis. 
t Lapos tetű; ma már nem létező fogadó és korcsma helye. 91. Lecske, r. Lisca; k . sz.; 1813: Letskei 
Ret (k ); 1854: Leske (k.) gyönyörű hely hihető vadászat kcdvellők ott lesbe vadászlak és ezért 
neveztetett leskének; 1843: A Leskébe (k ). 92 Lecske-oldai, r. Lişca; k. 93. Lecske-patak. r Lisca ~ 
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Val'ea Lişt'i; p.; 1727: Lecska pataka. 94. Lónai-híd - Lónai-palló, r. Podu Lón'i; híd a Szamos 
felett. + Lónai- közösség erdeje; 1815: Kis Tért ... Észak felöl pedig, a Sz. Lonai K ö z ő s é g Erdeje a 
szomszédi Kosztareli nevezetű erdő. 95. Lónai-palak - Fenesi-patak, r. Pârâu Lon'i - Val 'ea Lon:i; 
p 1785: a Szamos és Lonai patakon halat s rákot is bővséget foghatunk. 96. Lonka, r. Lunca; 
magaslat, e , I. a sztolnai határon. 97. Mag\-ereji legelő. 1. 98. Magyar-domb. r. Dámbu Mad'ar -
Dámbu Rotund; I. 99. Magyarós-kút, f ; 1864: legelő - mondják itt régen erdő volt - és a' benne levő 
magyarófáktól vehette nevét. 100. Magyaróskúti-tó; I.; mára kiszáradt, régen kenderáztató tó volt . 
t Major vőgye; 1843: Major Völgybe szomszédjai Nap kelqtröl a Kut ( k ) ; 1864: Major völgy. Itt 
valaha Maior lehetett Mutattya a' helyen még látható szántás nţyom. - Itt most tsak kaszálók vágynák -
minthogy a községtől messze vagyon, hogy azon időbe midőn szántották - itt majorok is voltak és 
innen vehette nevét; 1868: Major völgy (k ); 1917: major völgyben (k.) . . . major vö lgy dűlőben (k., 
c ). Minden valószínűség szerint azonos a Mar-völgy e lnevezésű területtel. 101. Mái-oldal, r. Coasta 
Malului; e.; 1727: Mái oldal teteje, t Malom-árok; sz.; régen itt malom állott; 1727: Malom árka 
földek; 1754: a' Malomárok; 1813: a' Malom ároknál az.; 1820, 1902: Malom árka földek. 102. 
Máriska, r. Morişca, sz.; régen in malom állott. 103. Máris kaSztolnai-malom - Láposi-malom, r. 
Moara d'i la Stolna: itt volt az ún. Láposi fogadó, csűrje még ma is megvan; utolsó tulajdonosa egy 
I.áposi (r Lăpuşan) nevű ember volt: r. morişca 'maimocska, kis malom' . 104. Marján-gödör -
Marján gödre. r. Gropa lui Marian; k.; Marián r. családnév gyakori a helységben. 105. Márkuj, r. La 
Marcu; I. 106 Márkuj lója. r. Tău lui Marcu; I., kiszáradt tó; e sős időben itt összegyűl a víz, régen 
állítólag egy Márkuj (r. Marcu) nevű ember halt bele. 107. Marvőgy. r. Marved'; k. 108. Marvőgy-
odala, r Coasta Marvcd'ului: e. 109. Mesgodai, sz.; valósz ínűleg a Mezsgye-o lda l név 
rövidülése. 110. Miska gödre, r. Gropa lui Mişca; k. 111. Nagyerdő, r. Pădurea cea Mare; e.; 1773: 
Nagy Erdő ( e ) . 112. Nagyerdeji-legelő, r. Păşun'ea Păduri Mari; I. 113. Nagygödör, r. Groapa Mare; 
I 114. Nagygödör-víz, p 115. Nagy-kolonfik, r. Colonficu Mare. e. 116. Nagy-Olálér. r. Olat'eru 
Mare; I.. k 117. Nagy-szárnyasvőgy. r. San'aşvcd'u Mare; I., k. 118. Nagy ucca. r. Uliţa Mare; 
belterület, u 119. Naty tér. s. Şesu Mare; sz.; 1727: a nagy tér. t Nunyi Luka; 1843: a nunyi Luka. 
Nap nyugatról a' Gyalui határ - Délről Jakab István. Északról pedig a Szucsáki Határ. 124. Nyikuláj 
gödre, r Groapa N'iculeşt'ilor; k. 125. Nyirfás-odal, r. Mest'eacăn; I. t . Oláhfenes felé való forduló; 
1737. 1740: Oláh Eenes fele való fordulób(an). 126. Oláhfenesi-határ; 1843: A Peres rét szomszédja .. 
Délről az o Fenesi határ: a Csegezben s/.omszédja ... Délről a' Fenesi határ, t Oláhfenesi-patak: 
1722: Olá Fenesi patak; a Fenesi- vagy Lónai-patak régebbi neve. + Oláhok temetője; 1843: Temető a 
Kis- Terén szomszédja nap keletre az Oláhok Temtöje. 127. Olátiér, r. Olat'er; I.; lombos , ritkán fás 
lapály, hol régebben erdő volt; 1727: az olá tér (Sztolna felöl); 1732: A z oláh Tér alatt az ország uttya 
mellett (sz ); 1740: Az oláh Tér alatt (sz.); 1773: Oláh Tér ajja (e.); 1843: Olá Tér előtt szomszédja 
Napkeletről az ország uttya. 128. Ország últya, r. Drumu Ţări; műút Magyarfenes felé; 1721, 1729: 
Ország uttya; 1737, 1813: Az oláhtér alatt az ország uttya mellett (sz.); 1843: Ország ut. 129. Ördög-
árok. r. Groapa Dracului; k„ 1727, 1729: Ördög árka. Ördög árok; 130. Pap gödre. r. Groapa Popt'i; 
k 131. Papkert, r Grăd'ina Popt'i; ke., k. 132. Patak ~ Lónai-patak, r. Lânge Val 'e , Val'ea; k.: a 
Lónai-patak mellett, 1740: Lónai Patak; 1767: Rivulum Lona; 1902: Patak mellett; 1902: Patak 
melletti rét. t l'eres-réi; 1813, 1923: Peres Rét (k.); 1843: Peres rét szomszédjai Nyugatról a' Patak, 
Délről az ó. Fenesi határ. 133. Pétervőgy. r. Petervcd'; I., k. 1754: A Péter vö lgye előtt (k.); 1773: 
Péter völgye in vicinitatibus Loci Major völgye; 1813: Péter Vö lgy elölt való Rét (k.); 1843: Peter 
völgy előtt szomszédja Északról a' Falu legelője; 1864: Péter völgy (k„ e.). A monda szerint ez egy 
Péter nevü ember birtoka volt; 1912: Péter völgyi rét; 1917: Péter völgyi dűlőbe (k.) Péter Vö lgy előtt 
szomszédja Északról a falu legelője (k.). 134. Pélervőgyi-erdő, r. Pădurea d'in Peterved'; e. 135. 
I'ina-vőgy; I. 136. Pogyoró, r. Pod'ereu; I.; r. podireu 'kisebb fennsík legelővel ' . 137. Polomp-odal -
Kolomp-odal; I. t Póls György kertje; 1813: Pots György kertye végében kenderföld. t Puszta-kert; 
1865: Puszta kert, kenderes. Itt vagyon a' község kenderesse - mel lyel o ly rendesen mivelnek: hogy 
midőn a' kendervetés ideje vagyon a községi elöljáró estre hírt ád a' kender vetésre, - másnap 
mindenki a' kender földön vagyon az után tilos ekével oda menni. - Szép látni egy nap az egészet 
szántani. - egy nap nyövik. - Nagyon szép és jó kender terem. 138. Pusztavár, r. Pustavar; I. 139. 
Pusztavár-tetö. r. Pustavar; I.; 1864: Bocsord: egy oldalas kaszállo - ennek fe lső részén vagyon a' 
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puszta vár tető. hová egy lankás út vezet, lehetett régen egy szekér út is. - Itt várnak semmi nyoma 
de itt lehetett az a' vár melyről Kővári László Erdély régiségeiben emlékezik. 140. Református 
templom - Templom; belterület; az 1300-as évek elején épült műemlék épület. 141 Régi temető 
1917: regi temető a kis téren. 142. Rókás-csere. r. Rocaş; k.: 1773: Rokás csere ( e ) : 1864: Rokás 
csere: erdő és kevés kaszálló hely a' Rokás nevet vehette onnan, hogy azon erdős vidékbe vadászok 
rokakat vadásztak. 143. Rokáscserei-erdő; r Pădurea la Rocaşcere:; e. 144. Rókás-patak. r. Pârâu 
Rocaş; p. 145. Román templom, r. Beserica Român'ească; ép. 146. Rongyos, r Rond'oş; sz.; régebben 
itt volt a Rongyos- fogadó; 1843: a' Lonai ugy nevezett rongyos fogadónál 147 Samuvőgy. r. 
Şamuved'; sz.; 1864: Samu völgy hasonlólag Samu nevezetű egyén bírhatta. 148 Samuvőgy cseréje: 
r. Şamuved'; l„ e. 149. Sós, r. Sărata; I.; 1843: Soos előtt, nyugatról a Soos, marha legelő, északról a 
Soos patakja; 1864: S ó ó s (I., e.) - itt többször próbáltak kutat ásni. Min azon hitbe voltak hogy az 
árkon salétromos föld sós géra is; 1902: Sós előtti papi föld. 150. Sós-odal; r. Coasta Săraţi; I : 1773: 
Sós oldalban (e.). 151 Sós-patak - Sós pataka, r. Valea Sarati; p.; sós a vize; 1843: Soos előtt 
északról a Soos patakja. 152. Sósvölgy, r. Ve l 'ea Sărată, k. a Sós patak mellett: 1754: a" Sós Völgy 
Farkában ( s z . ) . . . a' Sós Völgybenn (k.). 153. Szamos, r. Someş; folyó; 1640: Zamoson tul az Zeolcok 
alatt; 1754: Szomos; 1813: a Szamoson tul. + Szamos fele való forduló: 1767: In Territorio Superiori 
Septentrionali vulgo Szamos fele fordulóba. 1773: In Calcatura Szomos fele való Forduló. 154 Szamosra-
járó ut; 1737: a Szamosra járó úttól fogva a kő képig (sz.). 153. Száraz-patak; r. Sarospotoc - Pârâu 
Uscat; p.; 1727: Száraz, patak; 1827: Szaraz Patak dölö; 1929: száraz patak; 1864: Szara/ patak, 
legelő és erdős hely. 154. Száraz-patak-odal, r. Coasta Pârâului Uscat; e.; + Száraz-patak-fő; 1827: 
Száraz patak ton. 155. Szárnyasvőgy, r. Sarn'aşved' - Gropa Popt'i: 1., k. t Szásziónára kijáró úi. 
1843: A ' Fogadonál Szomszédja a Szász Lonáról ki jaro Ut. t Szászfenes felől való forduló; 1737. 
1754, 1813: A z Szász Fenes felöl való fordulóba(an); 156. Szászfenesi-határ; 1826: A' Sz. Fenesi 
Határ Szélbe: 1843: Szász Fenesi Határ ... északról a Tempiom földjeik: A' Csegezbe szomszédja 
Napkeletről a' Szász Fenesi határ. 157. Szénásvölgy, r. Senaşved'; e. 1754: Szénás Völgy előtt Is/.): 
1819: A Szénás völgy földbe; 1843: Szénás völgy előtt szomszédjai napkeletről a' Szénás völgyből 
kijáró ösvény; 1864: Szénás völgy: egy hely hol a' községnek egy darabocska széna termő rettye 
vagyon: 1917: Szénás völgy előtti szántók, t Szőlők-alatt; 1640: Zamoson tul a zeolcok alatt 
158. Szlolnai-hid, r. Podu Stoln'i: 1727: Szolnai hid. 159. Sztolnai-patak. r. Val'a Stoln'i - Pârâu 
Stoln'i. 160. Sztolnai-patak mellett, r. Pă Val'ea Stoln'i; e.. k., sz.: 1640: A Ztolnai patak mellet (sz.). 
161 Szucsági-határ; gyűjtőnév, magába foglalja a szuesági határ melletti területeket: 1813: a' 
Szutsági Határszélben (sz.); 1843: A' Csurgó Főbe a bértzen ... Szomszédja északról a Szucsaki határ 
szél; A ' Hid völgy föbe szomszédja napnyugatról a Gyalui Határ ... délről a Szucsáki Határ: a nunyi 
Luka . . . Északon pedig a Szucsáki Határ. t Szucsági-oldal; 1701: számoson túl Szucsak oldalon (sz.) 
162. Tábor-hej, r. Tabăra; sz.; nagyobb része Szászfeneshez tartozik: állítólag itt volt Rákóczi Gy örgy 
tábora a törökök ellen. 163. Tag, r. Tagu - Pă Tag; sz. 164. Tarcsa, r. Tarcea; I. 165. Téglacsúr; sz.: 
régen itt hányták a téglavető cigányok a téglát 166. Temető - Temetőkert, r. I 'emet'eu, újabban 
Cimit'ir: k ; 1843: Temető a Térén szomszédja nap keletre az oláhok Temetője Délről a Krasznai 
János kertye, északról az Ut; 1902: Temető-kert. t Templom földje; 1843: A' Határ Lábba 
szomszédjai ... északról a Templom földjeik. 167. Templom ucca; belterület, r. Uliţa Beserici: u 
168. Terecske, r. T'ereciche ~ La T'erccicu: sz. t Tilalmas-szél: 1864: A szántó, kaszálló és legelő 
helyek közötti hely - hihető nevét is innen vette egészen; I. 169. Új ucca - Virág ucca. r Strada Nouă -
Uliţa Nouă; u. 170. Uraság; k.; 1727: az Uraságon áltul; 1743: Uruságban; 1813: Uraság. Vagyon egy 
Erdéllyé, az hol a' tsup oldalán való Rct vagyon; 1864: Uraság többnyire kaszállókbol áll. itt 
vagyon egy Kerek domb mint egy boglya széna Kincses domb. 171. Urasági-fojam, r Parau 
Uraşagului; p. t Urasági-rét; 1902: Urasági rét. t Urasági-sánc; 1843: Au Urasági Sántz mellett 
172. Urasági út, r. Drumu Uruşagului: mezei út. 173. Veres-agyagos; k.; 1727: Veres. 174. \ eres-
agyagos teteje; k. t . Vizköz; 1666: Vizköz. 175. Zányó, r. Zan'eu; sz. \16.Iskola erdő. r. Pădurea 
Şcoli; e. 177 Kövesláb; k 178. Nyak-alatt; k„ I. 179. Sikátor; belterület; kis utca 180 Sóskút, t 
181. Sóstó. r. Şoştău; k„ kopár I 182. Sztolnai út. r. Drumu Stoln'i 
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S Z E M L E 

LÖRINCZY H U B A , B ú c s ú egy kultúrától . Márai Sándor: A Garrenck müve. Szignatúra 
N y o m d a cs Kiadó Kft. Szombathely, 1998. 156 1. 

1. A z egyre inkább gyarapodó Márai-irodalom egy új kötettel gazdagodott. Szerzője a kiváló 
Márai szakértő, Lörinczy Huba. Tárgya az írónak kevésbé vizsgált hat kötetes regényciklusa, A 
Garrenek műve. A sorozat darabjai külön is, önmagukban is „kiteljesedő" kompozícióként is 
felfoghatók, az o l v a s ó k ö z ö n s é g is inkább így ismeri őket: Zendülők, Féltékenyek. Az idegenek. 
Sértődöttek. A hang, Jelvény és jelentés, Utóhang. Sereghajtók. 

Megtudjuk, hogy a regényciklus „mint egész semmiképp sem, inkább csak egynémely 
darabjaival tartozik az oeuvre legjavához" (9), mert „többet nyújt részleteiben, mint egészével" (10), 
aminek fe l tehetőleg az az. oka, hogy „nem egységes irói elképzelés szülötte", nem minden ízében 
szerves alkotás, amit az. is magyaráz, hogy „nem egy lendülettel készült", mint A Buddenbrook ház 
vagy A Thibault család (9), hanem másfél évtizeden át formálódott, koncepciója, epikai arculata, 
e lőadásmódja módosul t (10) . Ennek ellenére - állítja a szerző - van „tudatos fölépítése, belső 
folytonossága, szövegkohéziója' - (9). Jelentősége elsősorban abból fakad, hogy terjedelmes, 
összetettsége egyszersmind foglalata írója világélményének, ember- és történelemlátomásainak" ( I I ) . 
ami abból is adódik, hogy cse lekmény-rétege hajszálvékony, jóval több benne a gondolati, reflexív, 
meditációs komponens , ami miatt a ciklus esszéregény-fúzérnek is nevezhető (26). 

A szerző nyi lván számol a sorozat darabjai között megfigyelhető eltérésekkel, de ezeken 
túlmenően úgy véli, hogy hasonló bennük az alapképlet, és hogy valamennyi a krizisregény. a 
nemzedék- és családregény típusába tartozik 

A kötet szerkezete, beosztása a regényciklus jelleget hangsúlyozza. A Bevezetést nem 
számítva hat fejezetet foglal magában. Mindegyik fejezet tárgya a sorozat egy darabja, és mindegyik 
fejezet c íme a szóban forgó mú lényegére sarkít (zárójelben a mú címe): Rettenetes apák és vásott 
fiúk (Zendülök) , „ M é g nincsen egészen vége a játéknak" (Féltékenyek), „az apa csak követte a város 
sorsát" ( A z idegenek) . A z esszé, az önéletrajz és a regény határán (Sértődöttek. A hang). „A 
művel tség meghalt , a nihil él" (Jelvény és jelentés), „A Garrenekről már mindenképpen múlt időben 
kell beszélni" (Utóhang. Sereghajtók). 

2. A kötet szerzője itt is a rá általában je l l emző j ó logikával, meggyőző szigorú szaktudományi 
elvek alapján érvel. Jól bizonyftja ezt az, ahogy a regényciklus, a sorozat egy-egy darabjának több 
lényeges sajátosságát - néha önmagával vitatkozva - tárgyalja. Felfedi az ellentéteket, az eltérő, a 
nem e g y e z ő vonásokat, és ezek alapján értelmez, értékel. 

N é h á n y i lyen eljárás ismertetését kezdjük azzal, ami a regényciklus egészét érinti. A szerző 
már a kötet e lején megállapítja, hogy a sorozatban egyaránt van hagyományőrzés és újító szándék, 
ez ugyan érdekes (és most következik az ellentét), de mégis anorganikus benyomást keltő keverék 
(20) . E v é l e m é n y egyfajta konkretizálásának tekinthetjük azt, amit a szóban forgó regénytípus 
újításáról mond: Márai c iklusa úgy újítja meg, úgy korszerűsíti a nemzedék- és családregény régi 
modelljét, hogy „ezenközben hű marad a műfaj tradícióihoz", vagyis a „megszüntetés egyszersmind 
megtartás" (25) . 

A sorozat darabjai közötti összefüggésről szólva többek között azt is hangsúlyozza, hogy a 
sorozatban van kontinuitás, de a negyedik kötettől kezdve nyilvánvaló diszkontinuitással is 



1 4 8 SZEMl.E 

számolnunk kell (94), amit az első darab, a Zendülők alapján azzal magyaráz, hogy ebbe az 
elbeszélésbe nem kerül át a történet egésze, „vagyis a kontinuus történet az e lbeszélésben mindig 
diszkontinuussá válik" (22), de az is igaz - folytatja a szerző - , hogy „gondja volt Márainak arra. 
hogy a diszkontinuitásban megőrizze a kontinuitás látszatát" (23), ezzel szemben az ötödik (Jelvény 
és jelentés) és hatodik (Utóhang Sereghajtók) kötetben viszont „a kontinuitásnak még az illúziója is 
megszűnt, egyeduralkodóvá lett a diszkontinuitás", amiből a szerző szerint következik, hogy . A 
Garrenek müve" ily vonatkozásban is felemás, heterogén alkotás" (24) . Mindezt egy ellentét 
kidomborltásával így summázza: Márai ciklusának „inkább je l l emzője a megszakítottság, mint a 
folytonosság" (30). 

A regényciklus egészének minősítésében fontos kérdés az időhöz, a korhoz és a térhez, 
földrajzhoz vagy történelmi személyekhez való kötődés vagy n e m kötődés, más szóval a 
tényszerűség, konkrétum és a fiktív jel leg ugyancsak ellentétes ö s sze függése . Erről megtudjuk, hogy 
a sorozat néhány darabja (Féltékenyek, Az idegenek) „szándékosan meghatározatlan, dekonkretizált 
ideje szintúgy meghatározatlan, dekonkretizált térrel" kerül ö s sze függésbe , egy másik (A hang) 
viszont csaknem teljes pontossággal meghatározható, konkrét térrel kapcsolódik össze" (97) . azaz 
például a regényfolyam j ó néhány darabja tartózkodik a dátumok használatától ( 22 ) vagy Kassa hol 
meg van nevezve, hol pedig „lebeg a meghatározatlanban": hatvanezer lakosa van, hegy magasodik 
mögötte, székesegyháza hatsriz esztendős (76). 

A ciklus értékével függ össze egy rejtettebb ellentét: az e lválás fájdalma és leplezett 
mcgindultsága, más szóval nosztalgikus, elégikus, de ugyanakkor itt-ott ironikus búcsú egy 
megsemmisülő kultúrától, amit Lőrinczy Huba a kötet c ímében szerepeltet. 

S mindezekből és a hozzájuk hasonlókból következnek az ellentéteket általánosító 
összegezések és utánuk az őket feloldó, semlegesítő magyarázatok. 

A Bevezetésben és az egyes fejezetekben olvasható sok és sokatmondó következtetések közül 
elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy a szerző szerint A Garrenek műve hibrid ciklus, az 
önéletrajz, a regény, az esszé és a példázat keveréke (30, 93), továbbá „komplex, ám nem igazán 
koherens alkotás" (30), ..úgy egészelvü, hogy valójában részletelvü" (30), de - hangsúlyozza a szerző -
mégis ezt a szervezetlennek tetsző regényciklust „megilleti a kivételes hely. megil leti a kivéte les 
figyelem" komplexitásáért, kísérleti jellegéért, Márainak a regény megújítását cé lzó erőfeszítéséért é s 
nem tagadható művészi értékeiért (10-11) . 

És mi a magyarázata, a megokolása mindennek? A szerző szerint Márai tehetségétől , alkatától 
idegen volt a nagy terjedelmű regénysorozat, mert inkább volt ő „a kisebb formátumú, karcsúbb, 
egyetlen téma, egy középpont körül örvénylő" regények mestere (10) . 

3. Mint korábbi köteteiben, itt a szerző nagy érdeme az, hogy nem feledkezik m e g az -
irodalmárok nagy részétől elhanyagolt, mostohán kezelt - stílusról sem. Elemzései során gyakran 
figyel fel stílusjelenségekre, amelyeket aztán az adott kontextusban minősít . 

így például a Féltékenyek elemzésébe belevonja a hasonlatok vizsgálatát is, és megállapítja, hogy 
Krúdyhoz hasonlóan a hasonlat szembeötlő sajátossága nem a képszerű szemléltetés, hanem a realitástól 
való elvonatkoztatás, eltávolítás, azaz nem a valóságnak megfele lő hasonlót mutatja be (pl. a harmincegy 
esztendős Tamás úgy táplálkozott, mint egy napbarnított és hatvanéves kapitány) ( 6 4 - 6 5 , 76). 

Egy másik érdekes megállapítása az, hogy a nyelv nemcsak közöl , hanem titkosít is, fölfedi é s 
ugyanakkor elrejti a Garrenek, a »garrenség« rejtélyét" ( 6 6 - 6 7 ) . 

És vannak a regényciklus egészének a stílusára vonatkozó észrevételei , minősítései is. A z 
egyik az, hogy a ciklus általános sajátossága a stíluspolifónia, a hangnemi kevertség, az, hogy stílusa 
.játszi könnyedséggel vált ide-oda a legeltérőbb modalitás- é s s t i lusminöségek között": emelkedett , 
ünnepélyes, lírai, zengzetes, szatirikus, ironikus ( 8 8 - 8 9 ) , és van benne esszéiszt ikus je l l eg (105) . 
Főleg ez utóbbi miatt jogos a szerző kérdése, hogy „a belső monológra épülő, esszébetétekkel telített 
könyv regény-e még, regény-e eléggé" (129). És ez a kérdés a regény stílusára is vonatkoztatható. 

Egy másik észrevétele - valamennyi közül a legfontosabb - irányzati sajátosságokra 
vonatkozik. A szerző olyan stílussajátosságokat fed fel, amelyek szerintem a tárgyias-intellektuális 4 

stílusnak nevezhető irányzat alkotórészei. Puszta felsorolásuk is m e g g y ő z arról, hogy Márai is 
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elsősorban ezl a stílusirányzatot alakította, képviselte: gondolati igényesség és sűrűség, a nyelvi 
megformálás roppant pregnáns és elegáns volta (116). és még inkább az, hogy a stílus „a gondolat 
szolgálatában áll. nem öncélú bravúr" (67), vagy hogy Márai „tollán a nyersanyag átlényegült, 
megfinomodott , felemelkedett" (129). És szóba kerülnek olyan sajátosságok, tcnyek is. amelyek 
szerintem a szóban forgó stílusirányzat közvetlen alapjainak a domináns elemei: mérlegelő ráció, 
ösztön helyett a józan ész, a könyörtelenül pontos analízis (127). 

Mindezzel ö s sze függ az is. amit a szerző Márai és önportréjaként. alakmásaként idekapcsolódó 
néhány vele azonosítható főszereplője gondolkodásmódjáról mond: személyiségének, 
intellektualitásának fölénye és integritása (118). Ugyancsak idevonható az is, amit a szerző Márai 
egyik stí luselvéről mond: a terjengősség lehangolta (125). Úgyszintén idetartozik a / egyik 
főszereplőjének, a Jelvény és jelenlés Bertenjének a vallomása: „az embert csak a stílus mentheti meg 
... az a stílus, amelynek az erkölcsi magatartás ad zengést és tartalmat ... ha a stílus nem erösebb. 
mint az ösztön, akkor nincs mentség többé egy műveltség számára" ( 1 2 6 - 7 ) . 

A z említett sajátosságok alapul, kiindulópontként szolgálhatnak egy olyan vizsgálatnak, 
amelynek lényege annak bizonyítása, hogy Márai egyéni stílusának, stílusszintézisének fő karaktere a 
tárgyias-intellektuális stílus. 

Ez persze nem zárja ki más stílusjegyek meglétét vagy legalábbis feltételezését. Maga a szerző 
is említ o lyan stiláris sajátosságokat, amelyek - egyelőre mondjuk úgy, hogy - kísérő jelenségei a 
tárgyias-intellektuális stílusnak. Ezek közül különösképpen kettő gondolkoztat meg: a démoni és a 

vizionárius j e l l e g (117) . Mindkettő lehet valamiféle maradvány közelebbről az expresszionista 
stílusból, távolabbról a romantikából. De lehet más is. A kétféle stiláris sajátosság közötti összefüggés 
hasonlít, de nagyon is hangsúlyozom, hogy csak nagyon távoli analógiaként feltételezhetően 
Szentkuthy M i k l ó s még alig vizsgált stílusához, benne a több kutatójatói állított intellektualitás, 
továbbá magától az írótól elismert újtárgyiasság, valamint mellettük egyelőre kérdésként: 
szürrealizmus vagy barokk? (Fekete J. József. Olvasat (esszék Szentkuthyról). Forum. Újvidék. 1986 
30. 86 -7 ) . Szerintem pontosabban: az intellektuális szürrealizmus és (eddig még csak inkább jelzett, 
de tüzetesebben nem vizsgált) neobarokk. Nyi lván más a helyzet Márainál. De hogy az mi. az erre a 
kérdésre adható feleletre még várnunk kell 

4. N e m vagyok feltétlenül hibákat kereső ismertetés-író. N e m hibaként, hanem gyakorlati 
kérdésként tenném szóvá a kötet lapalji jegyzetként adott forrásjelzését. Elismerem, hogy ennek nag> 
múltja van. é s hogy meglehetősen világos jelzés-rendszer. El is megy. menne mondjuk, egy tiz lapos 
tanulmányban. D e egy kötetben már észrevevődik egy negatívuma, ami ma - a kommunikációs 
partnerrel, a befogadóval , az olvasóval nagyon is számoló - kommunikációelmélet virágkorában még 
inkább feltűnő. Arra gondolok, hogy az egy-egy hivatkozásra kíváncsi olvasónak milyen sok lapot 
kell visszaforgatnia, hogy megtudja. Márai melyik Naplójára utal a 152. lap alján álló I.m . vagy hogy 
Szegcdy-Maszák állítása, amelyre a 147. lap alján levő puszta I.m. utal. melyik müvében olvasható. 
Vannak újabb és ugyancsak világos, az olvasót kevésbé fárasztó je lzés -módozatok Mindezt pers/c 
általános érvényű megjegyzésnek és főleg latolgató kérdésnek szántam. 

5. Ez tehát csak kérdés volt. nem lényeget érintő megállapítás. Ami viszont összegezésként 
elmondható, az lényegi megállapítás, értékelés. Elsősorban arra gondolok, hogy Lőrinczy Huba 
vizsgálatait összetett szemlélet jellemzi, és sok elemű a módszere is. Problémafelvetései es 
megoldásai peldaadóak. és érdeme az is, hogy imponáló a gondolatvezetése, és hogy érteklatasai 
egyfajta el lentétező, szembeáll ító felfogás, eljárás határozza meg. polémikussága ebben a kötetben is 

produktívnak bizonyult. 
Arra is felf igyelhetünk, hogy szerzőnk irigylésre méltó természetességgel és tudatossággal 

vállalja önmagát: személyességét , nézeteit, bizonyosságait, polémikusságát, iróniáját és módszerét, 
ezen belül is a szövegek valóságához való ragaszkodását és mindenek fölött Márait Színié érezzük, 
hogy jól érzi magát Márainak eddig sokféleképpen megközelített világában vagy a Márai-kötetek 
között. Mindez - meggyőződésse l , bizonyossággal állíthatjuk - kötetének olvasón es értékelőit 
egyértelmű szakmai elismerésre készteti. 

SZABÓ ZOI I AN 
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MIRCEA POI'A. Aprecier i l iterare şi culturale româno-magh iare . Editura Dacia. Cluj-Napoca. 

1998. - Colecţia Alternative. 199 I. 

A tizennyolc tanulmányt (a programcrtékü és ötletgazdag bevezetőt is beleszámítva), valamint 
a húszoldalnyi, akár a r omán -magyar művelődési kapcsolatok sommás könyvészete gyanánt fel is 
használható jegyzetapparátus egy magyarul egyelőre még kevésbé tudó, ámde a magyar művel tség fő 
erővonalait örvendetesen jól és tárgyilagosan ismerő kutató teljesítménye, aki példamutatóan képes 
gyümölcsöztetni mind az itthoni, mind pedig a Magyarországon adódó lehetőségeket. Megí té lésem 
-v.crint eredményes munkálkodásának mozgatórugója az, hogy tudatosan a „közös művelődés i 
környezef-ből (ambianţă literară comună) indul ki, és művelődési kapcsolataink n y o m o n 
követésében is ezt a „kodályi közösségi kultúra" fogalmával rokon rácsszerkezetet (raszter) használja 
munkaeszköz gyanánt; ennek a felismerésnek köszönhetően sikerült elkerülnie a valós kortörténeti 
háttérből kiragadott személyes kapcsolatok talmi exponálását, tudván tudva, hogy a baráti jobbok 
ideig-óráig való összefonódása a buktatókkal terhelt közös művelődési törekvések csak egyik 
vetülete, hiszen a tér és idő egyazon koordinátái közé beírt létünk akkor is ott munkálkodik a maga 
vastörvényével a mélyben, amikor egymás feje fölött elnézve, vonzóbb tájak, gazdagabb virányú 
kultúrák felé igyekszünk fordítani tekintetünket. Megítélésem szerit csupán az alapvonalaiban igen 
higgadtan átgondolt és vonalvezetésében sok-sok lényeges szempontot kidomborító Bevezetés 
magában is indokolttá tette volna azt, hogy a Dacia Könyvkiadó egy magyar szakos külső 
munkatárssal kigyomláltassa a szövegbe óhatatlanul becsúszott pontatlanságokat és elírásokat. 

Szerencsére, amint a szerző művelődési kapcsolataink fonalát követve egyre közelebb kerül a 
jelenhez, a recenzens piros plajbászának mind kevesebb dolga akad a lapszélen, s b izony a 
jegyzetfűzetet kell előkapnia, hogy legalább utólag pótolja ismeretanyagának hézagait olyan 
kézenfekvő adalékokkal, amelyek több mint egy embernyomnyi tallózásai dacára elkerülték a 
figyelmét. Mutatóban álljon most itt ezekből egynéhány. A szerző Madách Imre román recepciójáról 
s /ó ló lanulmanyában remekel, amennyiben nemcsak az eddig általunk számon nem tartott 
szemelvényt találja meg a bukaresti T ribuna I. (1899) évfolyamában Az ember tragédiája-ból, hanem 
azzal is nagy szolgálatot tesz a magyar irodalomtörténetnek, hogy tanulmányát a szerteágazó román 
Vladách-recepció a szó szoros értelmében vett kresztomátiájává fejleszti. - Dorothea 
Sasu-Zimmermann hézagpótló Petőfi Sándor-könyvészetét a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban és a 
csúcsai Goga Emlékmúzeumban végzett kutatásai nyomán Mircea Popa újabb lényeges 
vonatkozásokkal egészíti ki. Jóllehet eddig is elismeréssel adóztunk Axente Banciu önzetlen hídverői 
szerepenek. viszont a szerző segített hozzá bennünket ahhoz, hogy a Petőfi-kultusznak a budapesti 
egyetemről egy életre Brassóba szakadt apostolában a legtermékenyebb román fordítóját t isztelhessük 
a jövőben. A másik önzetlen úttörő, akinek nevét eddigelé csak a szűkebb szakirodalomban tartottuk 
számon, a kolozsvári Egyetemi Könyvtárba letétbe helyezett irodalmi hagyatékának tanúsága szerint 
Teodor Murăşanu volt. Valójában mindketten a Luceaförul-nemzedék tagjaiként egyetemi társai 
voltak azoknak a jeles magyar íróknak, akik Riedl Frigyes és N é g y e s s y László körében szerezték meg 
a késői szerepvállalásához elengedhetetlenül szükséges korszerű irodalmi műveltséget. Most , hogy 
Mircea Popa fényt derített arra, miszerint Teodor Murăşanu nemcsak Arany Jánosnak volt hűséges 
tolmácsolója, hanem Ady Endre költői életművének legtudatosabban teljességre törekvő fordítója is. 
ezek az eddigelé homályban maradt tények vitathatatlanná teszik Ion Chinezunak a radna-borbereki 
kerékasztal beszélgetéseink során ismételten hangoztatott - és az 1950-es években olykor kétkedő 
hümmögéssel fogadott - ama nézetét, miszerint a századfordulón megújuló magyar irodalomtörténeti 
oktatas az erdélyi román irodalom új vizeken járó nemzedékére is serkentőleg hatott. 

Szamunkra különösképpen örvendetes nyereség az is, hogy a szerző a román-magyar 
művelődési kapcsolatokkal foglalatoskodva az irodalmunk kutatójából fokozatosan a magyar 
irodalom értő és értékelő olvasójává vált; metamorfózisának beszédes bizonyítéka a Mihai Sadoveanu 
es Moncz Zsigmond írásművészete között biztos kézzel vont párhuzam, illetve Lucian Blaga magyar 
irodalmi kapcsolatainak a kortárs román sajtóvisszhangok alapján történő feltérképezése. 

lalán az a meglátásunk sem túlzás, hogy Mircea Popa értekező stílusa éppen magyar 
vonatkozású írásain csiszolódott egyre választékosabbá. Lényeges viszont, hogy a kirajzolódó 
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összbenyomás tárgyilagos mérlegelésénél egy pillanatra se tévesszük szem elöl: egy kívülálló, 
mondhatni a túlsó parton álló szól a számunkra égetően fontos jelenségekről, következésképp mi nem 
azonos szemszögből viszonyulunk az olyan hozzájárulásokhoz, mint például Jászi Oszkár tevékenysége, 
vagy pediglen Keresztúr)' Sándor alias Alexandru Olteanu jobb sorsra hivatott, ámde olykor elfogultan 
személyeskedő kezdeményezéseihez. Ettől függetlenül Mircea Popa ilyen körülmények közepette is 
lojális vitapartner. S ez mindkét irodalomtudomány részére komoly nyereség. 

KÖLEŐ KÁROLY 

S Z I K O R Á N É K O V Á C S ESZTER, V e r s e l e m z é s e k szövegtani keretben. Bessenyei György 
Könyvkiadó. Nyíregyháza, 1998. 226 1. 

Örvendetes tény, hogy megszaporodtak a szövegtan és az oktatás kapcsolatáról szóló könyvek, 
hiszen a szövegtan többek között az iskolai e lemzések számára is széles távlatokat nyit. A szaporodó 
könyvek sorában Szikoráné Kovács Eszter kötetének témája a költői szövegmüvek 
szövegszerveződésének és a lírai üzenetnek sajátos kommunikatív vonatkozásainak vizsgálata Juhász 
Gyula, József Attila. Nagy László és Weöres Sándor - együttesen húsz költeményének - szövegtani 
szempontú e l emzése alapján. A téma aktualitásáról nem szükséges beszélni, hiszen a szövegelemzés 
szemiotikai keretben - reméljük - már általános iskolásaink számára is nagyjából ismert. 

A szerző a kötet e lső fejezetében a modern nyelvtudomány szövegtani vonatkozásairól 
értekezik, azután a költői s z ö v e g m ü sajátos jegyei t a nyelvi-esztétikai információközlést veszi 
számba, azt, hogy az o lvasó a szerzőnek a valóságra adott válaszát éli át úgy. hogy a hozzáérkező 
üzenetnek a címzettje. Majd a költeményt mint nyelvi alkotást vizsgálja a kötet szerzője, azaz a 
denotációt és a konnotációt mint a jelhasználat két alapvető kategóriaját. Kitér néhány kiemelt 
versalkotó elemre: enjambemant, ismétlés, alliteráció, ritmus, rím kérdéseire. 

A költői s z ö v e g m ü v e k szövegnyelvészet i elemzésének néhány általános kategóriáját mutatja 
be: a s z ö v e g grammatikája keretében a mondatok szintaktikai és szövegtani értelmezéséről, a 
felépítettség és a beépítettség kérdéseiről, a jelentésviszonyokról, a lexémaosztályokról, a cím 
funkciójáról beszél. 

A kötet második fejezetében a költői szövegmüvek elemzése található. Már az első sorban 
hangsúlyozza a szerző, hogy a költői szöveg megközelítésének sokféle útja van. ezek közül az egyik a 
szövegnyelvészet i dominanciájú e lemzés , amely önmaga sem lehet teljes; az e lemzés a szöveg 
valamelyik szintjén bármikor kiegészíthető. Ezután tér rá a költői szövegmüvek szövegnyelvészeti 
e l emzése általános szempontjainak a tárgyalására, ezek között említi a versszövegek tipikus vonásait, 
a struktúráját, a mondanivaló logikus felépítését, a költeményt alkotó jelek szintaktikai, szemantikai, 
pragmatikai, poétikai, stilisztikai és ritmikai relációit, a szővegszervezödés folyamatának a leírását, a 
mondategységek beszcrkcsztettségét és megszerkesztettségét, a nyelvi anyag dcnotációinak és 
konnotációinak szintjeit; mindezeket a lírai üzenet, az irodalmi kommunikáció sajátosságainak 
függvényében vizsgálja. 

Mindegyik verselemzést rövid irodalmi, stilisztikai vonatkozás vezeti be. A költői 
s zövegművek szövegtani szempontú elemzésekor a szintaktikai kidolgozottság és szemantikai 
értelmezés kettős szempontját veszi f igye lembe a szerző. 

A z ös szegzésében is ez a kettős szempont kerül előtérbe. Mindegyik költeményt megvizsgálja 
a szerző abból a szempontból , hogy a domináns szövegszervező erő szintaktikai vagy szemantikai 
síkon kerül-e előtérbe. Kérdésként merül fel, hogy a szövegszervező erőként tárgyalt szempont (pl. az 
ok-okozati v iszony, a konklúzió mondat, a feltételes állítás, a kétszeres kizáró tagadás) lehet-e 
szövegszervezö elv. 

A szintaktikai kidolgozottság kérdését vizsgálva az alárendelés, illetve a mellérendelés 
arányait, a versszak, a mondategész, a mondategység szám szerinti megfelelését veti össze, a tartalmi, 
a logikai kapcsolásformák között táblázatban közli az ok-okozati kapcsolásnak a versekben 
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előforduló fajtáit, a kötőszók szerepéi és az idősíkok jelenlétét összegez i , a versmondatoknak a 
ritmikai keretben való elhelyezkedését tárgyalja a kötet. 

A szemantikai értelmezés kérdéseit összegezve a szerző azt hangsúlyozza, hogy a szemantikai 
sík teljes feltárása lehetetlen feladat, hiszen egy költői s z ö v e g nem a nyelvi anyag denotációinak. 
hanem inkább a konnotációinak a szintjén értelmezhető, az e l sőd leges jelentésnek egyben feltételei a 
másodlagos jelentések létrejöttének Az elemzett költemények domináns szövegszervezö 
szempontjaiból, a szintaktikai és a szemantikai sík egybevetéséből következően a szemantikai 
dominanciájú összerendeződést is táblázatban közli a kötet. Ugyancsak táblázat mutatja a címek 
„besorolhatóságát". Mivel költeményekről van szó, nagyon hasznos, hogy a szerző a lírai üzenet 
néhány sajátos kommunikatív vonatkozását is kiemeli: a költő és a lírai én azonosságát, 
különbözőségét, kettéválását; ezek jelenléte j e l l emző lehet: a „szerepvers" esetében a költő 
belehelyezkedik s lírai hős szerepébe, de ha a költő és a versbeli „én" nem esik egybe, ez is 
üzenethordozó, -módosító lehet. 

Az egyes kommunikatív funkció - poétikai, emotiv, konatív, referenciális - je lenléte (erről is 
kapunk összefoglalást), épít vagy építheti a lírai üzenet tartalmát 

A szerző is leszögezi, hogy a költői szövegek egyedi világának megköze l í tése során nem 
általánosítható egy mindenkor érvényes szabályrendszer, és az értelmezés is csupán az o lvasó , e l e m z ő 
aktív közreműködésével értelmezhető, reméljük, hogy ez a kötet középiskolásaink és egyetemi 
hallgatóink számára hasznos, sokat forgatott kézikönyv lesz, serkentőleg fog hatni újabb és újabb 
szövegtani keretben történő elemzésnek, verselemzésnek. 

M Á L N Á S I F E R E N C 

Kulcsár-kódex. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Bp., 1999. 367 I. 

A Régi Magyar Kódexek sorozat nemcsak nyelvészek és irodalmárok körében ismerős, hanem 
múltunk nagybecsű nyelvemlékei iránt érdeklődő szé lesebb o lvasóközönség előtt sem ismeretlen. A z 
1999. évben megjelent Kulcsár-kódexet e sorozat 23. köteteként köszönthetjük. 

A Kulcsár-kódex, amely nevét egykori tulajdonosáról és e l ső ismertetőjéről kapta, breviárium-
típusú kézirat. A kiadvány a már említett sorozat részeként, annak tartalmi és kiviteli 
követelményeinek felel meg. A nyelvemlék betűhű átiratát bevezetéssel és jegyzetekkel látta el 
Haadcr Lea és Papp Zsuzsanna. A z előkészítő munkacsoport tagjai Haader Lea. Madas Edit. Papp 
Zsuzsanna és Varga Virág voltak. Két fö tartalmi egységre bontható: a tartalmas, aprólékos, kiváló 
szakértelemről tanúskodó Bevezetőt szé leskörű Irodalomjegyzék követi, majd a kódex betűhív átirata 
következik. H sorozat nagy erénye, hogy a betűhív átirattal párhuzamosan az adott nye lvemlék e g y e s 
lapjairól készült fényképet is közli, technikai okokból csak fekete-fehérben. Ez esetben is így van, itt 
azonban méretbeli okok miatt, sajnos 10 százalékos kicsinyítéssel készült a fénykép, amint ezt a 
bevezetőben jelzik. Ez a használó számára nem zavaró tényező. 

A Bevezető számos fontos információt tartalmaz mind magáról a kódexről, mind pedig 
azokról a tudományos kérdésekről, amelyek kijelölik a Kulcsár-kódex helyét nye lvemlékeink 
sorában. Több alfejezetre oszlik, ezek a kódex leírására, történetére, tartalmára és más magyar 
kódexekkel való összefüggésére, hangjelölésére, nyelvjárására vonatkoznak. 

Elöljáróban megtudhatjuk, hogy a kódex mai őrzési helye az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattára, jelzete: M. Nyelvemlék 16. A kódex leírása c ímű alfejezetből megismerhetjük a 
nyelvemlék legfontosabb külső, formai jegyeit. Anyaga nem egyforma minőségű papír, ezt támasztják 
alá a vízjelek, amelyekből háromféle ismerhető fel: 1. körbe foglalt bárány, valamint 2 - 3 . : 
horgonyok, kör alakú felfüggesztéssel, a felfüggesztés és a horgony rajzolatában apróbb eltérésekkel. 
A kódex jelenlegi kötése nem az eredeti. Ez a kötés kisebb és vékonyabb könyvre való vastag 
pergamen. A szerzők azonban a kötést is részleteiben tárgyalják, remélvén, hogy a borító a kézirat 
újkori sorsára nézve több adalékot is nyújthat. A kódex nincs restaurálva. Mai állapotában 184 kis 
negyedrétű fóliót. azaz 368 lapot tartalmaz. 
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A kódex másolat, egy kéz írása: 1539-ben készítette Pápai Pál ferences szerzetes, aki a 
kolofonban meg is nevezi magát és a másolás időpontját, a helyét azonban sajnos nem közli A kódex 
írása bastarda típusú, az írástükör egyhasábos. A folyó szöveg sötét tintáján kívül a seriptor csak 
rubrumot használ. A kódex másolójának személye és a másolás időpontja tehát ismert. Arra azonban, 
hogy az 1539. és 1817. évek közötti időszakban milyen utat tett meg, kik használhatták, csak 
következtetni lehet. 

Először 1817-ben, a Magyar Régiségek I. félévi számában mutatta be a Zsoltároskönyvet 
Kulcsár István, akkori tulajdonos. A z előző tulajdonosok közül Joannis Seth Komárom megye 
főorvosának neve ismert egy borítóbeli ex librisből. Seth 1810-ben halt meg, az abolíciókor tehát 
valamelyik kolostorból megszerezhette a kódexet. Halála után Kulcsár „kótyavetye" útján jutott a 
könyvhöz. Kulcsár 1828-ban bekövetkezett halála után Horváth István tulajdonába került, akinek 
könyvgyűjteményét a Magyar Nemzet i Múzeum vásárolta meg. 

A kódex másolójának személyéről. Pápai Pál szerzetesről, munkásságának színhelyéről is 
értesülhetünk a Bevezetőből . Pápai ozorai működése miatt valószínűsíthető, hogy a kódex az ozorai 
beginák számára készült. A kiadványt előkészítők részletesen feltérképezik a kódex tartalmát és más 
kódexekhez való viszonyát tartalmi és nyelvi szempontból egyaránt 

A Kulcsár-kódex psalterium: tartalmazza az ószövetségi Zsoltárok Könyvének mind a 150 
zsoltárát, ezután következik a Te Deum, az Athanasius-féle hitvallás. Mózes V. könyvének részletei, 
majd apróbb imádságok és könyörgések. Szerkezetében közel áll a Döbrentei-kódexhez. amely 
szintén breviárium-típusú kézirat, valamint nemcsak felépítésében, hanem nyelvileg is rokonítható a 
Keszthelyi Kódexszel . Azt, hogy a Kulcsár-kódex nem a Keszthelyi Kódex másolata, hanem 
mindkettő egv közös - már e leve másolat - eredetiről készült, hiányok, törlések és másolási hibák 
bemutatásával részletcsen bebizonyította Vol f György is (az első hasonmás kiadója: Vo l f György : 
Nyelvcmléktár VIII. Bp., 1879/1881. X X X I X - X E I I . , 2 5 5 - 4 1 8 ) . ezt a mostani szerzők is 
alátámasztják. A Beveze tő utolsó részei a kódex helyesírását, valamint nyelvjárását elemzik 

E szép kiadvány, amely zsoltárfordításainknak egy újabb példányát teszi közzé, minden 
olvasó, könyvet szerető ember szívét megdobogtatja. A z aprólékos bevezető, valamint a részletes 
jegyzetanyaggal ellátott betűhív átirat a szerkesztők j ó munkáját, hozzáértését dicséri. 

T A M Á S N É S Z A B Ó CSII EA 

MÁTÉ J A K A B . A 19. századi n y e l v t u d o m á n y rövid törtenete . Elméletek, irányzatok, módszerek 
I. Nemzet i Tankönyvkiadó. Bp.. 1997. 2 1 6 I.; M Á T É JAKAB, A 20. századi n y e l v t u d o m á n y 
tör t ene tének főbb elmélete i és irányzatai . Elméletek, irányzatok és módszerek 11. Nemzeti 
Tankönyvkiadó. Bp., 1998. 360 1. 

N é m e l y e k szemében bizonyára nem ok nélkül gyanús az a tudomány, amely túl sokat 
foglalkozik önmagával. A z ilyen témájú könyvek szerzői is érzik a műfaj kényes voltát, a soktele 
szakmai kihívást, az egyes, még alkotó szerzők érthető érzékenységét. A szakmai becsvágy erre is 
kiterjed: mint az írók vagy művészek, a tudósok is látni szeretnék a tudománytörténet által számukra 
kijelölt helyet. A fő kérdés persze nem ez a tudománytörténész számára, a teljesítmény nek sem ez a 
fokmérője, hanem sokkal inkább a mérték és a mérce, az arányok és az irányok, a tájékozódás es a 
tájékozottság, valamint az e l emző perspektíva biztonsága. Mindezek azt is érthetővé teszik, hogy a 
tudomány historiográfiájának müvelése hosszas és konok felkészülést igényel Részletkérdésekben 
fiatal fejjel is lehet új perspektívát nyitni, a szintézishez viszont nélkülözhetetlen az élettapasztalai 
A z igényes tudománytörténeti szintézis többnyié az életmű szintézise is. 

Máté Jakabról már évtizedek óta tudják a szakmabeliek, a hozzá közelebb állók közvetlen 
eszmecserét is folytathattak vele szinte folyamatosan arról, hogy írja. és hogy meg fogja írni a modern 
nyelvtudomány történetét. Erre alkatán és sz ívós konokságán kívül több minden predesztinálta. 
Elsősorban széles körű tájékozottsága és olvasottsága a magyar, a román és az orosz nyelveszetben. 
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a/tán folyamatos kitekintése az elmúlt fél évszázad általános nyelvészetére és nyelvelméletére, végül 
nvitottsága és értelmezésigénye minden iránt, mi a szakmában újdonságként megjelent. Bizonyára az 
is segítette a szintézis megvalósításában, hogy személyes kapcsolatai is kiterjedtek, hogy a kolozsvári 
szlavisztikai intézet, a magyar és román szakmai műhelyek után a budapesti nyelvészek környezetébe 
kerüli Az életpálya kany'arai és kitérői mindenképpen tágították szerzőnk szakmai és szellemi 
horizontját. Könyve Előszavában név szerint is említi legközvetlenebb kolozsvári mestereit és 
pályatársait: Szabó Zoltánt. Márton Gyulát, Paul Schveigert. Ők azok, mint írja, akiktől a legtöbb 
biztatást, tanácsot, szakmai ösztönzést kapta. 

A nehézséget és a vállalkozás nagyságát ecsetelve nem hallgatható el az a tény, hogy a 20. 
század nem szűkölködik tudománytörténeti kiadványokban. Magyar perspektívájú összefoglalás 
viszont eddig nem jelent meg, mint ahogy továbbra sincs önálló szintézise a magyar nyelvtudomány 
történetének. Noha más tekintetben is teljesen jogos és indokolt Máté Jakab ezzel kapcsolatos 
érvelése: .. a tudománytörténésznek fokozott mértékben megvan a lehetősége arra is, hogy saját 
urszáea tudós egyéniségeit és szakmai társadalma tudományos eredményeit nemzetközi porondon is 
népszerűsíthesse és nagyobb összefüggésrendszerbe ágyazva, saját országa valós értékeit pontosabban 
fölmerhesse. Akármelyik idegen nyelven irott nyelvtudománytörténet szel lemében, felfogásában 
mindig magán viseli a megfele lő nemzeti jegyeket ... Tehát ezek a közkézen forgó 
nyelv tudománytörténeti kézikönyvek ... tárgyilagosságuk ellenére is nemzetközpontúak ... 
Véleményünk szerint a mértéktartó nemzetközpontúság, az elfogultságtól mentes nemzeti felfogás 
érvényesítése csak színezi és arnyalja a tények alapos ismeretén nyugvó tudományos szemléletünket, 
s ezért a magyar nyelvtudomány és általános nyelvészet művelőinek is erkölcsi kötelességük ennek a 
folyamatnak a további kiszélesítésébe minél előbb bekapcsolódni." (I, 19) A szakmai és a nemzeti 
önbecsülés is indokolja tehát a tudománytörténet művelését: a magyar nyelvnek vizsgálati tárgyként 
kó/iudoitan kitüntetett szerepe van a nyelvészeti kutatásokban, de nem lebecsülendő a magyar 
nyelvészet hozzájárulása, némelykor úttörő szerepe sem a nyelvészeti stúdiumok történetében. A 
s /cr/ó is jelzi, hogy a most megjelent szintézisben a sajátos perspektíva inkább érvényesülhetett, a 
magyar nyelvtudomány történetének az egyetemessel való szembesítése, az abba való beépítése nem 
valósulhalott meg a kívánt mértékben. 

A viszonylagos teljesség igényét és az adott lehetőség terjedelmi és időbeli korlátait más 
vonatkozásban is szinte lehetetlen összeegyeztetni. A szerző maga, de az olvasó is óhatatlanul érzi 
helyenként a hiányt: akár valamely nagy fejezet (nyelvtudománytörténeti korszak) hiányát, akár a 
mélyebb, árnyaltabb e lemzés hiányát. Máté Jakab több ízben utal azokra a terjedelmi 
kompromisszumokra, amelyeket el kellett fogadnia. így végső fokon a szintézis a modern 
nyelvtudomány történetének szintézise: a 19. századi vázlatosabban, a 20. századi kidolgozottabb 
formában. A korábbi évszázadok, eszmetörténeti korszakok hozadékának vázlatszerű összefoglalása 
ezen a tényen alapvetően nem változtat. 

A nyclvtudománytörténct-írásnak a Bevezetésben jelzett néhány elméleti és módszertani 
dilemmájára maga az elkészült munka adja meg a választ, lehet, részben attól eltérően, mint ahogy a 
priori ezekről gondolkodunk. A z alapvető kérdés a történés vagy a történelem dilemmája; folyamatos, 
netán evolutiv-e ez a változás a történelem perspektívájában, vagy pedig csupán „a paradigmák" 
váltják egymást Th. Kuhn elméletének megfelelően. Az újabb és újabb szerzők, iskolák, irányzatok 
nem föltétlenül képviselnek sem feltűnőbb szellemi magasságot, sem nagyobb mélységet a nyelvről 
való gondolkodásban, a nyelvi analízisben. Rendszerint és törvényszerűen a perspektívájuk más, az, 
hogy a nyelvnek mely dimenzióját tüntetik ki figyelmükkel, és hogy az adott, fontosnak vélt 
dimenziót részleteiben vagy összefüggéseiben, statikus vagy dinamikus állapotában vizsgálják-e. 
I zek után a nyelv lehetséges dimenzióit kell felfűzni a történelem (vagy a történések?) tengelyére, és 
ebből már kialakul egy lehetséges tudománytörténet. Ebben aztán a kétségbe nem vonható 
tudománytörténeti értékeken kívül a tudomány és a tudós kanonizált mítosza is benne van. A z ebből 
köbvetkczö kérdés: hogyan választható el egymástól az adott tudomány mitológiája és históriája? 

A nyelvtudomány esetében nehéz volna amellett érvelni, hogy szaktudományunk története 
önálló volna, hogy az iskolák és irányzatok függetlenek lennének az adott kor általános 
tudomanyszemléletéröl és tudományfilozófiájától. N e m csupán arról van szó, hogy a 19. században a 
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nyelvtudomány is történeti és evolutiv szemléletű, és ez még századunkban is meghatározó jellegű, de 
ennél mélyebben is folyamatosan kimutatható a rokontudományok és a természettudományok 
(biológia, darwinizmus, pszichologizmus, matematikai invariancia-vizsgálat, relativitáselmélet stb.) 
inspiráló hatása. A 20. században a v iszonyok mégis megváltoztak: a nyelvtudomány kilépett 
periferikus, alárendelt helyzetéből, önállósága megerősödött, söt sok tekintetben modellé vált 
(„szolgáltató" tudománnyá, amint a szerző írja) a társadalomtudományok strukturalista szemléletében, 
a kommunikációtudományban vagy akár a szemiotikában. Egyébként a múlt századi ún. „naturalista" 
(azaz. természettudományi, biológiai) irányzat esetében a darwinizmus közvetlen hatása talán bővebb 
kifejtést is megérdemelt volna, mivel közvetve az egyenes vonalú „fejlődés" mítoszának is ez volt az 
egyik forrása, aztán a Műller-féle párhuzamnak a nyelv és kultúra fejlődési fokozatai között, valamint 
a modern neobiologista irányzatoknak. 

A két kötet témájával kapcsolatos problematika is jelzi, hogy a vállalkozás nagysága és 
igényessége jóval túlmutat a megszokott egyetemi tankönyvi szinten, noha bizonyára ez lesz a 
diszciplína tankönyve az e lkövetkező időszakban. Ebben a műfajban ideálissá teszi rendszeressége, 
hivatkozásainak bősége és pontossága. D e Máté Jakab nem elégszik meg a tankönyvek kanonizált 
minimumával , kedvelt témáit bővebben kifejti, a szerzők közül némelyeket inkább preferál, mint 
másokat. Elsősorban ez teszi személyessé és sajátossá tudománytörténeti barangolását: pontosan 
tudja, és olvasójával is megosztja például, hogy miben és mennyiben új és modern a román 
nyelvésze l 20. századi tájékozódása, azt is. hogy mi a maradandó az orosz nyelvészet néhány 
kimagasló képviselőjének munkásságában, vagy hogy milyen iskolái alakultak ki Magyarországon és 
Erdélyben a modern stilisztikának és szövegnyelvészetnek 

A tudománytörténész f igye lme nagy vonalakban a vizsgálatok három rétegére irányulhat: a 
nyelvelméletre, a belső nyelvészetre és az alkalmazott nyelvészet problematikájára A nyelvelmélet 
mindenképpen meghatározó, és elsősorban ezen lehet érzékelni a minőségi változást, az olyan 
tudósok életművében, mint a Wilhelm von Humboldté vagy a Ferdinánd de Sausure-é. Ok a nyelv 
lényegét keresték, a nyelv belső lényegét. Mások és az irányzatok többsége, mint említettük, a 
koreszmétől is függően a nyelv valamely fontos dimenzióját emelték ki: a történeti dimenziót, a 
logikai vagy lélektani dimenziót , a földrajzit vagy a szociológiait, az esztétikait vagy a kulturálist. A 
múlt századb?n az összehasonlító-történeti és a történeti fővonalakon belül így követi egymást a 
bio logizmus. a logikai irányzat, a lélektani irányzat, a nyelvföldrajz, a szó- és tárgytörténet. A 20 
század e l ső felében a belső nyelvészet főként strukturalista irányzatai dominálnak, aztán jön a 
generatív nyelvészet provokatív fel lépése, majd a köztes tudományok, a szemiotika, a 
kommunikációe lmélet , a szövegnyelvészet . 

Mindig voltak és vannak divatos irányzatok, amelyek egy-két évtizedre előtérbe kerülnek 
másokat háttérbe szorítva. De a lényeges dimenziók vizsgálata mindig aktuális Elég talán a nyelv és 
a kultúra viszonyára utalni, amelynek vizsgálata programszerűen fellelhető a „Wörter und Sachen 
irányzatban vagy F. Boas és E. Sapir munkásságában, a szemantikai és stilisztikai kutatásokban vagy 
az etnolingvisztikában. Mindez a feltételezett kronológiai rend megállapítását is kérdésessé teszi Az 
etnolingvisztika alapvető kérdéseiről például a 2. kötet utolsó fejezetében olvashatunk, noha erre akár 
az e lső kötetben is sor kerülhetett volna. 

Legkevésbé az alkalmazott nyelvészet területeinek áttekintését lehet elvárni egy 
nyelvtudomány-történeti kézikönyv szerzőjétől Minden ilyen terület: a nyelvoktatás, a fordítás, a 
szótárírás stb. önál ló monográfiát igényelne. A rendszeres számbavétel nehézségei ellenére számtalan 
utalást találunk az. alkalmazás, általában a külső nyelvészet kérdéseire, olyanokra is, mint amilyen a 
vi lágnyelv , a mesterséges közvetítő nyelv. Annak a mostanában gyakran hangoztatott újgrammatikus 
fogantatású nézetnek a cáfolatát is olvashatjuk a századforduló neves nyelvészeitől, hogy ti. a nyelv 

változása öntörvényű, abba beleavatkozni, azt befolyásolni reménytelen vállalkozás Ellenkezőleg a 
nyelvek modern korszakában a nyelv életébe való tudatos beavatkozás igenis lehetséges, söt 
szükséges . A z írásbeliség elterjedésével előtérbe kerül a kodifikáció, az egyes nyelvek tudatos 
intellektualizációja, és ez napjainkban is állandó feladat. 

A nyelvtudomány-történetnek nem az a lényege, hogy mérleget készítsen, hogy leltározza az 
eredményeket, vagy netán megjósolja a jövőt. A hosszú érlelődés, a szerző alapos előmunkálatai után 
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mosl a századvégen mégis különös aktualitása van a könyv megjelenésének. Akár je lkepesnek is 
tekinthetjük hogy a század végére megjelent az e l ső magyar nyelvű egyetemes nyelvtudomány-
történeti összefoglalás Máté Jakab tollából. Ez egyaránt nagy nyeresége szaktudományunknak es 
nagy elégtélele a szerzőnek. 

PÉNTEK J Á N O S 

MÁTA1 MÁRIA, Első magyar nyelvű verses i m á d s á g u n k . A Laskai Sorok (1433) . Universitas 
Kiadó. Bp., 1997. 174 I. 

Mátai Mária könyve egy olyan nyelvemlékünk teljességre törekvő bemutatása, amelyet 1982-
ben talált meg Holl Béla. Azóta a Laskai Sorokról több ismertetés jelent m e g a szaksajtóban, 
[•'elhasználták a Benkő Loránd szerkesztette A magyar nyelv történeti nyelvtana c imű könyvben és az 
Ktymologischen Wörterbuch des Ungarischen példaanyagában, valamint több szöveggyűj teményben 
közzétették ( S z ö v e g g y ű j t e m é n y a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor [1000 -1530]. Szerk. 
Madas Edit. Tankönyvkiadó. Bp., 1992: A magyarság kézikönyve. Szerk. Hargittay Emil. Pannon 
kiadó. Bp.. 1993; Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába szerk. Hargittay Emil. Universitas 
kiadó Bp., 1996). 

A szerző könyvét két nagy fejezetre osztotta: az e l ső részben az általános kérdésekkel 
foglalkozik, a másodikban a nyelvemlék részletes nyelvi e lemzését mutatja be. A bevezetőben a 
nyelvemlék megtalálásának körülményeiről és ismertetéséről, közléseiről szól. A z általános 
kérdésekkel foglalkozó részben bemutatja az anyakódexet (egy középkori iskoláskönyvet) , ennek 
helyesírását, valamint beszél arról, hogy a kódex a Laskai Sorokon kívül glosszákat is tartalmaz. A 
kódex és a magyar vers keletkezési helye című alfejezetben elmondja, hogy a l egnagyobb 
valószínűséggel egy bencés apátságban másolhatták, mégpedig a pécsváradiban. A szerzőségre 
vonatkozó részben vitatkozik Holl Béla azon álláspontjával, hogy Laskói lett vo lna a családneve 
annak a Demeternek, aki az anyakódexet másolta. (Saját nevére a szerző csak latinul utal: per manus 
Demetri de Lasko). A szakirodalom ellenben Laskai Sorokként emlegeti a verset. Érvei 
felsorakoztatása után Mátai ezt írja: „Eszerint korhűbbnek tarthatjuk a Laskai e lnevezést . A Laskói 
lenne az anakronisztikus, egy történetileg későbbi alak visszavetítése a XV. század elejére" (20) . 

Ezután a verses könyörgés fényképe, betűhű átirata, olvasata és érte lmezése következik, majd 
a nyelvemlék elnevezéséről ír a szerző. Elmondja, hogy „ez a »sorok« és a » s z ö v e g « je l leget tekintve 
a kettő közölt áll" (26), s mivel a soroknak össze függő szöveg jelentése is van, e l fogadja a Laskai 
Sorok elnevezési, de a változatosság érdekében majd Laskai-kódexbeli magyar szövegként is fog 
utalni rá. A fordítás és a másolat kérdéseit tárgyalva felidézi azokat a latin változatokat és magyar 
fordításokat, amelyeket már Holl Béla is felkutatott. A ki, miből és mikor fordította kérdésekre, 
alapos vizsgálódása eredményeként, több választ is ad. Részletesen kitér a Thewrewk-kódexbe l i 
párhuzamos szövegre is. Végül megállapítja, hogy a LaskS. nem önálló fogalmazvány, hanem 
másolat, amil az a tény is alátámaszt, hogy a s zöveg 1433-nál régebbi nyelvál lapotot tükröz. 
„Összefoglalva az elmondottakat azt gondolom, hogy ... a Laskai Sorokat egyet len latin versből, 
egységes versként fordították, mégpedig nem Laskai Demeter, hanem egy ismeretlen szerző, 
valamikor a XIV. század második felében (esetleg valamivel korábban)" ( 3 5 - 6 ) . A nye lvemlék 
műfajának és tartalmának tárgyalása során Mátai kimutatja, hogy formáját tekintve olyan verssel 
állunk szemben, amelyikhez dallam is kapcsolódott, s ezért emlegethetjük imádságként, versként, 
verses imaként, könyörgésként vagy akár költői fohászkodásként. Ezek után az oltáriszentség és az. 
űrlelmutatás fogalmát, középkori vonatkozásait mutatja be, összekötve ezeket az úrnapi liturgiákkal 
és körmenettel is. Hiszen egy régi szöveg részletes e lemzésekor sosem szabad megfe ledkezni arról 
sem. hogy milyen körülmények között, mikor használhatták 

A szerző az első rész nyolcadik alfejezetében a Laskai Sorok helyét tárgyalja korai 
nyelvemlékeink között. Azt már kezdetben megállapítja, hogy a nyelvemlék nyelvállapota szerint a 
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JókK-szel egyidejű lehet, vagy akár meg korábbról is származhat, mert a helyesírása a Besztercei 
Szójegyzékéhez hasonlít. Érvei alátámasztására tárgyalja az írásbeliség és a szóbel iség kérdéséi, 
majd az e lső bibliai fordításokra tér ki, mondván, hogy a „legelső bibliafordításnak a XV századot 
feltétlenül m e g kellett előznie" (50). Bizonyítékként több későbben lejegyzett, de nyelvében korábbi 
keletkezésre utaló imádságot és himnuszt idéz. 

A könyv második része a könyörgés részletes nyelvi e lemzését tartalmazza f ontosnak tartom, 
hogy egy kis bevezetőben Mátai kitér azokra az e lemzési típusokra, amelyeket eddig alkalmaztak, és 
saját e lemzésének alapjául Bárczi Gézának a Halotti Beszédről irott monográfiáját választja Ellenben 
a Mátai Mária megköze l í tése ettől is eltér. Fontos újítás, hogy a s zöveg hangjelölési, olvasati és 
nyelvjárási kcrdése; után a s zöveg szerkezeti összetevőit vizsgálja, mégpedig szövegmondatonként A 
szövegtani megköze l í t é s már az e lőbb említett M N y T N y - b e n is külön jelentkezik, ám e kis 
monográfia előtt senki sem alkalmazta egyetlen nyelvemlék részletes elemzésekor. A szövegszervezö 
elemek után természetesen a mondattani és jelentéstani kérdésekre tér a szerző, majd a szószerkezetek 
és szavak szintjen vizsgálja. A nyelvi e l emzés végén kitér a s z ö v e g retorikai-poétikai szerveződésére 
és a verstani kérdésekre. Ez a két utolsó alfejezet szintén új szempontokat nyújt a további, hasonló 
nyelvemlékek vizsgálatához. 

Érdemes kitérni arra az alfejezetre, amelyben a szerző a nyelvemlék nyelvjárási sajátosságait 
tárgyalja. Hiszen az itt vázoltak is alátámasztják azt, hogy a LaskS. másolat. Mátai í -ző nyelvjárási 
feltételez az eredetiben, de „mivel ez elütött Laskai nyelvjárásától, az í-ző szavak többségét írás 
közben önkéntelenül olyan hangalakúvá formálta, amelyek saját nyelvjárásának megfeleltek A 
LaskS. fordítója tehát eszerint is valamelyik északi területhez köthető, az imádság nyelve északi 
nyelvjárástípusra utal" (72) . 

A szerző a továbbiakban három szövegmondatot . s ezeken belül t izenegy tagmondatot különít 
el. Majd azokat külön-külön tárgyalja az e lőbb elmondott szempontok szerint. A z egy es mondattani, 
jelentésbeli. i l letve szószerkezeti kérdések bemutatásakor kitér a stílusértékekre is. és. ahol 
szükségesnek tartja, már a verselési, ritmikai szempontokat is bevonja, mivel ezek sok ízben 
meghatározhatták a fordítást, a szórendet, valamint a szószerkezetekben található nyelvtani 
viszonyokat is. Az e g y e s problémák tárgyalásakor nemcsak a latin szövegge l veti össze az adott 
részeket, hanem a más kódexbeli párhuzamos szövegeket is segítségül hívja így lesz az e lemzés 
nemcsak érdekes, a nem szakember számára is é lvezhető olvasmány, hanem a legkisebb részleteket is 
megvi lágító aprólékos munka. Természetesen mielőtt a retorikai-poétikai és verstani elemzésre 
kerülne sor, a szerző összefoglal ja mindazt, amit a mondatszerkesztéssel , szószerkezetekkel, 
szókészlettel kapcsolatban már elmondott. S mindezt teszi úgy. hogy az e lső részben bemutatott 
problémákhoz is kapcsolódjon: „Sikerült a fordítónak tartalmilag is, szerkezetileg is hűen visszaadni a 
latin szöveget , ugyanakkor latinizmusok nélkül, a magyar nyelvhasználatnak azt a változatát 
képviselve, amelyiket az élő, beszélt nye lvhez is közel álló Árpád-kori szövegemlékeink tükröznek 
(115); „A LaskS. szavai szókincsünk alapnyelvi vagy ősmagyar kori (belső keletkezésű vagy 
jövevény) e lemei . Többségük korábbról vagy a feltehetőleg egykorúnak tekinthető JókK.-ből is 
adatolható. Két olyan szó fordul elő benne, melyet eddig csak a XVI. , illetve a XVII. századból 
tudtunk adatolni ... így ezek e lső előfordulása a LaskK" (112) 

A s z ö v e g retorikai-poétikai szerveződését elénk táró alfejezetben Mátai igyekszik feltárni a 
szövegegész , j e l l e m z ő i t a s zövegkohéz ió , a szövegszemant ika szintjén m e g j e l e n ő v iszonyok, a 
logikai-szemantikai párhuzamok és szembenál lások bemutatásával. Kitér a kü lönböző szerkezetek 
é s lexikál is e l emek biztosította ritmikai kohézióra és esztétikumra, de nem feledkezik meg a 
szó i smét lésekről , alliterációkról sem A verstani alfejezetben Holl Béla nyomán tárgyalja a latin 
s z ö v e g verselését . A magyar s z ö v e g g e l kapcsolatban megállapítja, hogy „Ebből a be lső rímes, 
metrikus, időmértékes versből alkotott rím nélküli, szótagszámláló , ritmikus, ütemhangsúlyos 
magyar versel a magyar fordító" (134) . Majd nem feledkezik meg az imádság énekelhetőségének 
kérdéséről sem. 

Összefogla lásképpen elmondhatjuk, hogy Mátai Mária könyve nemcsak a nyelvemlékről nyújt 
részletes és átfogó képet, hanem felvillantja előttünk azt a kort, amelyben íródott, amelyben másoltak 
Mindehhez az is hozzájárul, hogy a kötet végén egy függelékben XVI-XVI1 századi párhuzamos 
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latin és magyar szövegeket találunk, és a részletes irodalomjegyzék után Laskai Demeter 

kolofonjának fényképét. 

FAZAKAS EMESE 

ROMULUS TODORAN. Contribuţii la studiul limbii române. Clusium, 1998. 336 I 

A címbeli kiadvány tanulmánygyűjtemény, melyet a nemrég elhunyt kolozsvári egyetemi 
lunar. Romulus Todoran tanulmányiból válogatott egybe két hajdani tanítványa. Ion Mării és Nicolae 
Mocanu. A kötetbe felvett tanulmányok részint szakfolyóiratokban (Cercetări de lingvistică. Limba 
română, Dacoromania, Limba şi literatura), részint gyűjteményes kötetekben jelentek meg. A 
szerkesztők a válogatott tanulmányokat három nagy fejezetcím alá sorolták: (1) nyelvjárástani, (2) a 
szófejlés és a helynévmagyarázat körébe tartozó tanulmányok, (3) a román nyelvtudomány 
történelével foglalkozó írások. 

A nyelvjárástani fejezetben három tanulmány is foglalkozik a dákoromán nyelvjárás 
felosztásával, e felosztás alapjául szolgáló nyelvjárási jelenségekkel (Cu privire la repartiţia graiurilor 
dacoromâne: Noi particularităţi ale subdialectelor dacoromâne; Diferenţieri accentuale în graiurile 
dacoromâne) Mint ismeretes, a román dialektológia négy dialectust (dákoromán, aromán, 
meglenoromân, isztroromán) különít el, ezen belül a dákoromán dialektust (a tulajdonképpeni mai 
román nyelvet) öt nyelvjárásra - a munténiai vagy déli, a moldvai vagy észak-keleti, bánsági vagy dél-
nyugati. Körös-vidéki vagy észak-nyugati, máramarosi vagy északi nyelvjárásra - osztja. A szerző a 
különböző román nyelvatlaszok adatai révén meggyőzően bizonyítja e felosztás helyességét, szemléltető 
térképlapokon vonja meg az egyes nyelvjárásokat jellemző nyelvjárási jelenségek izoglosszáit. Külön 
tanulmány foglalkozik a nyelvjárási alaktan egyes kérdéseivel (Note de morfologie dialectală). Mintegy 
szimbolikusan, a szerkesztők a nyelvjárástani fejezetet a szerző szülőfaluja, a Kolozsvár melletti 
Bányabükk román nyelvjáráséi Irt, Materiale de cercetări dialectale című könyve bevezetőjének egy 
részletével zárják. (E könyv ismertetését lásd Murádin: NylrK. VI, 67-69) . 

A nyelvjáráskutató Todoran seregnyi román tájszó crtelmezéével, etimológiájával is 
foglalkozott (Note lexicologice). Hadd említsük itt a magyar vonatkozásúakat: feşti (< m. fest), hőisui 
(<• m. hajszol), hăitaş (< m. hajt, hajtó, hajtás), hintő (< m. hinta), şcatulă (< m. skatulya) stb. 

A magyar nyelvészek és jogászok érdeklődésére tarthat számot a szerzőnek az. erdélyi 
román jogi és közigazgatási terminológiájáról szóló tanulmánya, hiszen tükröződik benne az 
erdély i magyar joggyakorlat. 

Romulus Todoran helynevekkel foglalkozó tanulmányainak egyike a Sălicea (m. Szelicse), 
Sălişca.(m. Szelecskc). Sálciua (m. Szolcsva) erdélyi településnevekkel foglalkozik, melyek a 'falu' 
jelentésű szláv selo alapján magyarázhatók. E román neveket a szerző szláv eredetűnek tartja, s noha 
idézi magyar vonatkozású dokumentumokból e nevek első írott előfordulásait, mégsem ejt szót a 
román és a magyar megfelelők összefüggéseiről. 

A kötetet a román nyelvtudomány néhány jelentős személyiségéről (Sextil Puşcariu, Samuil 
Micu. George Candrea) írott méltató tanulmányok zárják. 

GÁBRIEL VASILIU 

4 
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H Í R E K 

BALOGH DEZSŐI 

(1930-1999) 

G y á s z o l ó család, g y á s z o l ó gyülekezet! 
M a ismét utolsó útjára kísértük egyik kollégánkat, a kolozsvári egyetem Bölcsész Kara 

Magyar Nye lvésze t i tanszékének docensét, ezzel mintegy folytatva az. elmúlt években elhunyt 
kollégáinknak azon sorát, akik idejekorán itthagytak bennünket. Aki most távozik közülünk, az^al az 
Egyetem, a Kar. Kolozsvár értelmisége, a hallgatóknak hosszú sora elveszít egy nagyra értékelt 
oktatót, egy tisztelettel körülvett kollégát. 

Mindannyian tudatában vagyunk, hogy Balogh Dezső mindig a szavak, a dialógus, a megértés 
szelíd lelkű embere volt. Ifjú korában a helyi magyar nyelvű napilap, az Igazság munkatársaként 
kezdett el do lgozni , majd csaknem négy évtizeden át oktatóként működött a kolozsvári egyetem 
Magyar Nye lvésze t i Tanszékén, s életét a nyelvtudománynak szentelve több egyetemi jegyzetet, 
szaktanulmányt írt. több nyelvészet i kiadvány társszerzője volt. Doktori értekezésként Horváth Imre 
költői szótára összeáll ítását tűzte ki célul, miközben alkotói energiájának j ó részét az erdély i magyar 
nyelvjárások tanulmányozására fordította. Szerkesztette és oktatta A mai magyar nyelv egyetemi 
jegyzetet, társszerzője volt a nagyközönségnek szánt A mai magyar nyelv című kézikönyvnek, és 
szintén társszerzője voit a román nyelven írt magyar grammatikának. Limba maghiară pentru románt. 
Figye lme az iskolai oktatásra is kiterjedt, hiszen ő volt a szerzője két iskolai nyelvtanköny vnek is. Ha 
ehhez m é g hozzáadjuk a középiskolai magyar szakos tanárok fokozati vizsgája elérése érdekében tett 
oktatói-pedagógiai erőfeszítéseit , feltűnik előttünk nemcsak a benne rejlő elkötelezett kutató, hanem 
az oktató, a pedagógus hivatástudta is. 

D e miként említettem, akik ismerték Balogh Dezsőt, mindig is élő benyomásként marad meg 
bennük az ember, aki életét a tudománynak, az oktatásnak szentelte, aki mindig készséggel szolgálta 
közösségének mindennapi kívánalmait. Emberséges ember volt. 

Most , mikor é lő és írott szavai egy túlvilági grammatika részeivé válnak, Balogh Dezső 
kollégánkat azzal a gondolattal és tisztelettel kell végső útjára kisérnünk, amellyel életének példája 
számunkra szolgált. 

Nyugodjék békében. 

ION POP 

ZSILKA JÁNOS 

(1930-1999) 

N a g y veszteség érte az egyetemes magyar nyelvtudományt: hosszas gyengélkedés és egyre 
sú lyosbodó betegség után 1999 január 22-én Budapesten elhunyt Zsilka János, a budapesti Eötvös 

" Elhangzott a Házsongárdi temetőben 
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Loránd Tudományegyetem Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető 
professzora, a nyelvtudomány akadémiai doktora. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten végezte, 
érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészetttudományi Karán latin-görög 
szakosként folytatta egyetemi tanulmányait. Már gimnazista korában önszorgalomból megtanult 
görögül és az érettségire - saját bevallása szerint - „már betéve tudta szinte az összes görög és latin 
auktort" Az egyetemi diploma megszerzése után egy szolnoki gimnáziumban kapott állást, majd az 
ötvenes évek második felében került vissza az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karára, ahol az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatójaként 
nemzedékek hjsszú sorával ismertette meg a nyelv legrejtettebb titkait. 

Zsilka János soha nem tartozott a nyelvészetet pusztán „elméleti szinten" művelő kutatók közé, 
de ez korántsem jelentene azt. hogy kutatásaiban mellőzte az elméleti szempontokat, a nyelv 
vizsgálatától leszűrhető ismeret- és értékelméleti mozzanatokat, vagy azokat a pragmatiki 
vonatkozásokat, amelyek már a morális szférával vagy a mindennapi élet filozófiájával érintkeztek 
Vizsgálódásaiban mindig a nyelvi tényekből indult ki. őket fogta vallatóra, de az empirikus anyag 
összegyűjtése, rendszerezése és leírása kutatói és tanári gyakorlatában soha nem volt a végső cél, hanem 
eszköznek tekintette a nagyobb összefüggések feltárására, a rendszer „mozgásának" vizsgálatára. 

Zsilka János felfogása, szemléletmódja, tehát gyakorlati kutatásaiból nőtt ki, az ezekből 
levonható és általánosítható következtetések összegzése, rendszerbe foglalása, a szó igazi értelmében 
vett szintézis. Ez a gyakorlatból kinőtt koncepció a továbbiakban nagyon következetesen irányította 
és bevilágította Zsilka professzor egész tudományos tevékenységét, amelynek kezdetét jószerével „a 
régi típusú indogermán nyelvek töváltozásai, tődeterminációi, a heteroklisia stb." kutatása jelezte s 
amely napjainkig tartó érvénnyel „A nyelvi mozgásformák dialektikájáén. „A jelentés szerkezeté"-n. 
a ..Jelentés-integráció"-n, a „De constructione" című munkáján át a többi nagy ívű alkotásaiig terjed. 

Zsilka János eredetileg klasszika-filológusnak indult, behatóan foglalkozott a homéroszi eposzok 
nyelvével, inkább a történeti nyelvészet felé orientálódott ám a homéroszi énekek elemzése során 
érdeklődése egyre inkább „a mondatok, a mondatszerkezetek és a jelentés összefüggése" felé fordult. A 
nyelvi jelentés és a morfológia összefüggéseinek felismerése révén eljutott a tárgyhoz, amely már 
számára a mondat szerkezetének az elemzését is kötelezővé tette, s ily módon tudományos 
tevékenységében előtérbe kerül a szintaxis és a szemantika viszonyának a vizsgálata, s a mondatok 
egy másból való levezethetöségének már régebben felismert tétele. Mindez növelte a transzformációk, az 
un. transzformációs csoportok elvi és módszertani jelentőségét, azoknak a sokszor latens folyamatoknak 
a szerepét, amelyek eleve a nyelv szinkrón és diakrón szerkezetének szoros összefüggéseire utalnak. A 
mondatok egymásból levezethetöségének a tétele szinte önmagától kínálta azt a kézzelfogható 
lehetőséget is. hogy a kutató a szintaxis és a szemantika öszefűggésrendszerében most már tudományos 
rendszerességgel és módszcrséggel nyomon kövesse a metaforikus jelentések kialakulásának folyamatát 
is. mert nemcsak az intuíció szintjén, hanem módszertanilag is bizonyíthatóvá vált az a tény, hogy „a 
metaforikus jelentések eleve több mondat kombinációján alapulnak". 

A jelentés szerkezetének, belső rétegződésének vizsgálata elvezeti Zsilkát egy régebbi európai 
hagyomány felélesztéséhez, nevezetesen ahhoz a felismeréshez, hogy a jelentés és a szintaktikai 
szerkezet szoros összefüggésben van egymással. Ez a felismerés biztosította számára, hogy 
szemléletmódját szilárd alapokra helyezve bizonyítsa eddigi elméleti és módszertani szintéziseivel 
(16 önálló kötetével) „a történet és állapot egységét a nyelvben". A zsilkai életműben egy olyan 
tudományos stratégia körvonalai bontakoznak ki, amely átfogja a nyelv egész működését, szinkrón és 
diakrón vetületben egyaránt, s ezáltal tudományos rendszerességgel a „részekre", a „területekre" 
szabdalt nyelvtudomány integrálódásának az útjait egyengeti. 

Zsilka professzornak szívügye volt élete utolsó pillanatáig a nyolcvanas évek elején szervezett 
tudományos kutatócsoportja, amely másfél évtized alatt 12 kötetet tett le a magyar nyelvtudomány 
asztalára A már említett 16 önálló monográfiája, a kutatócsoport 12 kötete mellett magvas, 
terjedelmes - hazai és külföldi folyóiratokban megjelent - tanulmányai tanúskodnak Zsilka 
professzor imponálóan gazdag és szerteágazó tudományos tevékenységéről. Iskolateremtő egyéniség 
volt. hiányát nemcsak hallgatói, hanem kollégái és barátai is sokáig érezni fogják. Zsilka professzor 
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személyében az egyetemes magyar nyelvtudománynak és az általános nyelvészetnek egy kiváló 
művelője és képviselője távozott tőlünk. 

MÁTÉ JAKAB 

BUKY BELA 

( 1 9 2 8 - 1 9 9 8 ) 

Nevéve l először pályám kezdetén, több mint három és fél évtizeddel ezelőtt találkoztam 
folyóiratunk hasábjain, amikor egyik munkájának ismertetése megjelent (NylrK VI [1962], 361 3) 
Pár évvel később pedig - egy nemzetközi nyelvészkongresszuson - személyesen is megismertem, és 
baráti segítőkészségét magam is megtapasztaltam. 

Ebben az időben a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott könyvtárosként, 
ahol még a magyar-francia szakos tanári diplomájának megszerzése előtt (1952) elhelyezkedett 
Nyelvészet i munkásságának fő területe ekkoriban a névtudomány, ezen belül pedig a névválasztás 
szociológiája és pszichológiája. Ennek az időszaknak fontosabb tudományos eredménye A fővárosi 
keresztnévadás hatóerői (Bp.. 1961), valamint A beszédtanítás pszichológiája című munkája (Bp 
1973). Ez utóbbi kötet már jelzi, hogy tudományos érdeklődése új területre, a beszédpszichológiára 
tevődött át. 

A z Akadémiai Könyvtár kézirattárából 1974-ben került át a Nyelvtudományi Intézetbe Itt a 
Petőfi-szótár munkaközösségében dolgozott a szótár utolsó kötetének a megjelenéséig (1987) 
Közben megírta és megvédte kandidátusi értekezését: A pszichi-kumra és elemeire vonatkozó 
szókészlet kritikai vizsgálata a ránk maradt első magyar bibliafordítás adatai alapján (Bp . 1977). 
Értekezése később A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban címmel jelent meg 
(Bp., 1986). A Petőfi-szótár elkészülte után az Intézet nyelvtörténeti és dialektológiai osztályára 
került, és A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárának a munkaközösségében, a német nyelvű 
változat (Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen) készítésében folytatta lexikográfiái 
tevékenységét. Munkájáért 1996-ban megosztott Akadémiai Díjban részesült. Szintén ebben az évben 
jelent meg összefoglaló nagy müve. A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi 
kapcsolat századunkban (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 204. szám. Bp . 1996.) 

SZÁSZ LŐRINC 


