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A mQgYQrságtudQ~őrszigetei

l. Szórványosodás. A Magyarországon kívül élő magyarok etnikai tömbjeinek legtöbbje törede
zik.

Dávid Zoltán A magyar nemzetiségi statisztika múltja és jelene című, a Valóság 1980. augusz
tusi számában megjelent tanulmányában rámutat arra, hogy Csehszlovákiában a magyarságnak
már igen nagy száma kétnyelvű helységekben lakik. Gál Zsuzsa 1979-ben megjelent tanulmányá
ban (Language Shift: Social Determinants of Linguistic Change in Bi/ingual Austria, Academic
Press, N. Y., 1979) azt írja, hogy 1920-ban a burgenlandi Felsőőrnek még háromnegyed része'
magyar ajkú volt, de 1971-remár csak egynegyede beszélt magyarul. Semlyén István Hétmil/iárd
lélek cimű, a Kriterion kiadónál 1980-ban megjelent könyvében ezt írja Románia magyarsága-

. ról: "A magyar etnosz mintegy negyed része (kb. 400 OOO lélek) köztudottan olyan diaszpórában
él, melynek mindössze 5-15 százalékát képviseli". A nyugati országokban is tapasztalható az ed
dig kisebb-nagyobb tömbökben élő magyarok széttelepülése: Torontóban, Clevelandben, New
Brunswickon és másutt is megszűnőben vannak, vagy már el is tűntek a magyar utcák, magyar
negyedek, magyar városrészek.

Mi az oka ennek a szétszóródásnak ? Nyugaton rendszerint az a folyamat okozza, amit a szo
ciológia "szuburbanizálódásnak", szabad fordításban "kertvárosiasodásnak" hív. Mihelyt a
nyugati városlakó megteheti : kiköltözik a zöldövezetbe és onnan jár be munkahelyére. Közép
Európában a városiasodás, az iparosodás járul hozzá legnagyobb mértékben a magyar tömbök
feldarabolódásához. Illyés Gyula így elemzi ezt a jelenséget abban az előszóban, amit Janics Kál
mán A hontalanság évei - a szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után. 1945-1948,
(Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern, 1979)cimű könyvéhez írt: "Mintha
a történelem legújabb kori menete is a nemzeti kisebbségek léte ellen irányulna. Az iparosítás
központosít, városokat duzzaszt, sőt kelt létre, a városok pedig az állam nyelvének - a hivatali
nyelvnek - asszimiláló gócai. Nem is nagy tervszerűség kell ahhoz, hogyanépnyomorító erők

még az összefüggő kisebbségi területeket is szétdarabolják, a gyárak idevágó elhelyezésével, a la
kosság áttelepülésének célzatos irányításával."

Az előbb idézett Semlyén István statisztikái kimutatják ennek a folyamatnak a sebességét is:
adatai szerint 1966 és 1977 között Kolozsvár magyar lakossága a város 41,41~';;-áróI32,59%-ára

csökkent, Marosvásárhelyé 69,59%-ról 53,60%-ra, Aradé 24,60-ról 17,55·re, Nagyváradé
51,42-rőI41,66-ra és Nagybányáé 32,85-rőI21,42-re.

A szétszóródás természetesen meggyorsíthatja az asszimilálódást. "Az egyre gyorsuló városi
fejlődés, a munkahelyeken és az oktatásban elkerülhetetlen kétnyelvűség, a vallási, társadalmi és
nemzeti kötelékek lazulása következtében megnövekvő vegyes házasságok valamennyi ország
ban ugyanazt a folyamatot indították el"- írja Dávid Zoltán. Hegedűs István 1979-ben a kana
dai magyarokról írva hivatalos statisztikákkal mutatja ki, hogy fokozatosan csökken igyekeze
tük a magyar nyelv megtartására az évtizedek folyamán (Po/iphony, MuIticultural History Soci
ety of Ontario, Vol. 2, No. 2-3,1980). Semlyén István könyvének becsIéseiszerint Romániában
a magyar anyanyelvű gyermekek mintegy 20-25 százalékának nincs rá módja, hogy saját nyelvén
tanuljon meg írni-olvasni. Szépfalusi István 1980-ban kiadott felmérése szerint - amely 1701
ausztriai, zömmel protestáns magyar adatait dolgozza fel - "ahol mindkét szülő magyar anya
nyelvű, vagy a nem magyar fél megtanult magyarul, ott gyermekeik átlag 85~~-a beszél magya
rul", de ahol csak az egyik szülő magyar, ott csak a gyermekeik 18%-a tud jól, vagy gyengén ma-

A szerző az Egyesült Államokban él. a Rutgers-í Egyetem (New Jersey) szociológia tanára. Fenti előadása a IV. Anya
nyelvi Konferencián, Pécsett hangzott el 1981. augusztus 3-án.

817



gyarul (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! - Mai magyarak Ausztriában. Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1980).

Széthullóban, megszűnőben tehát a Magyarországon kivül élő mintegy ötmilliónyi magyar
ság?

Nem, vagy még nem.
Mert a szórvánnyá széledés helyett sok helyen kialakult, másutt most alakul a magyarság

megtartásnak egy már nem törnbben élő termeszetességű,de még nem is szétszóródott egyediség
ben kűszkődő új kőzősségi módozata: a sziget életforma, amely egyre kevésbé függ a lakóhelyek
től. a városba be- vagy a városból kivándorlástól, mert egyre inkább az önkéntes vállaláson és fe
lelősségtudaton alapul.

Tíz éve élesztgeti, buzdítja, támogatja Anyanyelvi Konferenciánk ezt a vállalást és felelősség

tudatot. Munkásságunk második évtizedébe lépve fel kell mérjük : milyen lehetőségei, adottsá
gai, szükségletei vannak ennek az új kőzösségi életformának, a lassan világszerte kialakuló ma
gyar "archipelágónak", hogyan támogathatja anyanyelvi mozgalmunk legjobban a magyarság
tudat, a magyarság-megtartás őrszigeteit, a magyarság e külfőldi közvetítő állomásait.
2. A magyar archipelágó szigetei néhol a korábbi etnikus tömbök megmaradt csoportjaiból áll
nak, másutt a már szétszóródottabb, vagy akár eredetileg is szórványosabbra települt családok,
egyének együttműködésének eredményei. ;

Az együttműködés formája sokféle lehet: szervezet, iskola, kulturális egyesület, egyház - az
adottságoktól és igényektől függően. A nyugati országok magyar szigeteiről - amelyeknek szá
ma is és jelentősége is megnőtt 1956 óta- az utóbbi években több helyen is olvashattunk ismerte
tőkct. Az európaiak némelyikérőlCzigány Lóránt írt a Nyelvünk és Kultúránk 1979. szeptemberi
számában "A nyugati magyar irodalom műhelyei" címmel, az amerikaiakról Borbándi Gyula
adott bővebb áttekintést az Új Látóhatár 1980. májusi számában "Az amerikai magyar irodalom
intézményei" címmel, a kanadai magyar szigetek történeti és jelenkori áttekintését pedig a Poli
phonv című folyóirat foglalta össze (2. évf. 2··3 sz.) Papp Zsuzsa szerkesztésében.

A szigetek három legfontosabb ismertető jegye az autonómia, a kettősségtudat és a vállalás.
A szigetek önállósága, függetlensége jó esetben nem a légüres tér, a falakkal, a függönyökkel,

az ideológiákkal vagy az egymás ellen uszítással kirekesztettek vagy kirekesztők kóros elidegene
dettségének a lelkíállapotát tükrözi. Olyan autonómia lehet ez az alapállás - mutatott rá Csoóri
Sándor 1981 márcíusában New Yorkban elmondott helyzetmegállapításában -r , ami "bármeny
nyire kiszolgáltatott is az otthoni többség akaratának, illetve helyzetének ... viselkedésével, kul
túrájával és közvetítő képességével diplomáciai viszonyt" jelent mind etnikai, mind lakóhelyi
tömbjéhez.

A kétnyelvűség. a kétkultúrájúság olyan "érzelmi ködöktől mentes, egészséges kettős tudat ki
alakulását" teheti ennek az autonóm sziget-létnek az alapjává - ahogy Mészöly Miklós is megfi
gyelte külföldi útja során az 1981. januári Jelenkorban közölt beszélgetése szerint -, amely "jo
gos önérzettel" képviselhet a világ minden pontján .minden nézetkülönbségen túlmutató osztat
lan magyar érdekeket".

Az autonóm, önérzetes kettősségtudat választással, vállalással kezdődik. Jó és pontos megfo
galmazását adja ennek a folyamatnak Beke György, amikor az 1981. február 7-i Élet és Iroda
lomban a Fölöttük a havasok cimű új könyvéről beszél.

"A székely falvakban végighaladhatott valaki az életen úgy is. hogy el sem gondolkozott azon,
miben is áll az ő magyarsága. Egyszerűen beleszületett egy keretbe, nyelv, szokások, hagyomá
nyok körébe, és ezt továbbadta a gyermekeinek. De a Székelyföldről elkerülő magyar nemcsak
Bukarestben. mindenütt nyomban választás elé kerül.

A választás pedig latolgatása annak, hogy mit ér az, amit megőrizhetek. vagyelhagyhatok?
A nyelv, amely addig csak a közlés eszköze volt számára, lelki vagyona lesz, vagy nem lesz, a ha
gyomány kapocs lesz, vagy nem lesz a szüleihez, nagyszüleihez, a tudata mélyén magával hozott
világhoz.

Ilyenkor éli át mindenki a maga magyarságát : akkor is, ha tudatos sorsként fogadja el, de ak
kor is. ha többé tudni sem akar róla. Ez utóbbi csak látszatra egyszerű, lelki viaskodások és drá
mák vagy éppen gyűlölködések, belső összeomlások magját hordja magában. Az előbbi válasz-
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tás többletet kíván. munkában, tudásban egyebek kőzőtt nyelvtudásban és nyelvvédésben ".
jellemszilárdsagot. nemzet i öntudatot:'

A sziget-élctforrna természetesen magában hordja a torzulás veszélycit is. Mcnnél jobban meg
tanul aszigetlakó "szigetül", annáliobban elfelejthet "kontinensül", ha nem vigyáz. Mire a kon
tinens és a szigetek közti üzenetek megteszik útjukat vagy ha az üzenethordozó előítéletes . ér
tékét vesztheti a tudatformáláshoz szükséges információ. De mással nem pótolható értékeket is
nyújthat a szigct. hiszen Darwin is szigeten fedezte fel az élet néhány egyedi formáját a tudomány
számára. A távlat is előnyös lehet: a kontinensen a fák tól néha nem látszik az erdő, a szigetről

néha új összefüggéseket tesz lehetövé a rálátás.

3. A .xzigcrck " feladatai. A sziget-clctforma eddig kialakult sajátosságai és lehetőségei szerint
mit tűznek ki célul a magyar szigctek. milyen feladatokat vállalnak?

I. Elsősorban : megtartuni. művclni és a következő nemzedékeknek megtanitani a magyar
nyelvet és kultúrát. a magyar nép-. nemzet- és történettudatot. Ez az alap, ez a sziget megmara
dasának. értelmének is a biztositóka. A mcgmuradáson, az őnművcléscn és átörökítésen túl is
vannak fcladatkőrök, amelyek vállalásával a szigctek pótolhatatlan szolgálatokat tehetnek az
összmagya rságnak.

Il. A szigetek kiegészítő munkája fokozhatja a kontinens és a másik sziget hatását, megsok
szorozhatja a lehetőségeket. Ha egvik vagy másik sziget korlátozottságai nem engedik meg egy
egy történelmi vagy társadalmi létkérdés nyított megtárgyalását a többi sziget nyilvánosságot
adhat a témáknak. Ha a kontinens nem teszi lehetövé a szabad művészi kísérletezés vagy a társa
dalomtudományi. politikai elemzés néhány formáját, akkor a szigetek némelyike biztosíthat
ilyen lehetőséget.

III. A szamos kiváló egyeni tcljcsirmeny fontosságát felismerve a közvetítés feladatát is egyre
több magyar szigct vállalja rendszeresen. Magyar nyelvet és kultúrát, magyar múltat és jelent
más nyelvűek számára ismertté tenni ugyanolyan fontos, mint külföldi művészi, társadalmi való
ságokat magyarra forditani. Aránylag kis létszám unk, földrajzi és nyelvi elzártságunk. történel
mi, hatalmi függőségeink határain emelkedünk felül magyar szigeteink úgy is mint kétirányú
közvetítő állomásaink segitségével.

Tanulságos, követendő példákat adnak a szigctck eredményes munkájára hogy a számos
többi közül csak néhány kiemelkedi) példát soroljunk a magyar tudományos és oktatási intéz
mények, a folyóiratok, könyvkiadók. szinházak és egyházak mellett a kisebb kulturális körök is,
mint az Ungvári Állami Egyetem fiatal magyar irói alakította Forrás Stúdió, a vágsellyei Vörös
marty Klub, a nagyváradi Ady Endre, a csíkszeredai Tamási Áron, a bécsi Bornemisza Péter, a
hollandiai Mikes Kelemen. a londoni Szepsi Csombor és az amerikai Bessenyei György meg a
Magyar Baráti Közösség kőrök. a bukaresti Petőfi Ház és a torontói Magyar Ház. az erdélyi tánc
ház-rnozgalom és néptáncmozgalom, a jugoszláviai anyanyelv-ápolási mozgalom és az amerikai
hétvégi magyar iskolák. a felvidéki szinjátszó mozgalom és a nyugati magyar cserkészcsapatok
magyar nyelv- és kultúra gondozó programjai. Hosszan folytatható még a sorolás, bár a névsor
nem kőzismert:a szigetek de a kontinens is ritkán értesül nek és ritkán tudósitanak egymásról.

4. Kommunikáció, A szigetck kőzhasznú, jó működcsénck kulcsa a kommunikáció, az alapos,
folyamatos, mindcn irányú tájókozódás és tájékoztatás a kontinens és a szigetek között.

Anyanyelvi Konfcrcnciánk elkövetkezőéveinek az eddig sikerrel végzett pedagógiai és kul
turális munka folytatása mellctt - egyik legalapvetőbb és legfontosabb munkaterűlctekell hogy
legyen: lehetövé tenni, megteremteni és folyamatosan támogaini minden olyan módozatot, ami
világszerte élő magyarságunk egymásról való állandó tájékozódását biztosítja.

Nem könnyíí feladat ez. Végzi is már sok részletét a Konferencia értekezletein, tanfolyamain,
ösztöndíjprogramján és a Nvelvűnk Ó' Kultúránk cimű, egyre nemzetkőzibbáttekintést nyújtó 1'0
lyóiratán keresztül. Dc e tájékozódási módozatok némelyike még ma is, az Anyanyelvi Konfe
rencia tízéves, eredményes műkődése urán is kivételes, néha esetleges, van úgy, hogy akadályo
zott, korlátozotl és nem tennészetes. magátúl értetődő, intézményesített, mindennapi kenyér
ként biztosított lehetőség.

Vegyünkszámba rtchúuy fOlllps példát és tennivalót.
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A Nyugaton termő magyar költ észet most már kezd egyre ismertebbé válni Magyar orsz ágon.
hazai folyóiratokban egyre rendszeresebb a jelenléte. Sokunk kit arto , biztat ó, meggyőző munk ál
kod ása , még többek türelmes, a jó ügyért a nehézségeket is áthida ini kész sza km unkája eredmé
nyeként megszületett korunk nyugati magyar költ észetének hazai ant ol ógiája is. Nem lehet két
séges előttünk , hog y tovább kell haladjunk ezen az úton . Hiszen a nyuga ti magyar pr ózaír ókat
még alig ismeri az itten i olvasó, müveik edd jg még csak elvétve je lentek meg haza i folyóiratok
ban . Ideje az ő novell áikat, esszéiket . regényrészleteiket is antol ógiaban elérhetővé tenni Ma
gyarországo n . ..

Mi, Nyugat on , mind en magyarorsz ági és Magyaro rszággal szomszédos orsz ágbeli konferen
ci ára, tal álkozór a, kiállit ásta. el őad á s-so rozatra elfogadhatjuk a rendezők meghívás át akkor is,
ha minket ezért néhán y szé lsőséges indul at kritizál. Még mind ig előford u l azo nba n az, hogy nyu
gati kulturális m űhelyeink , szigeteink tal álkoz óiru. ko nferencia ira. műsora i ra nem engedik el
Magyarországról és a Magyar or sz ággal szomszédos országokbó l azo ka t, akiket mi előadónak

vagy vendégnek meghívunk .
Mi , Ny ugaton, sűrűn biztosítj uk Magyarorsz ágr ól, a Magyarorsz ággal szomszédos és a nyu

gati országokból meghí vott írók , költők , történészek . iroda lm árok, tud ósok . tan ár ok , m ű v é szek

el őad ókörutait, amel yek során végigj árj ák kultur ális szigeteinket, aho l előadások és személyes
beszélgetések, találkozások közben ismerk edün k össze egymással és tanulunk egym ást ól, Nyu
gati magyar képzőművészek , term észettud ósok és mu zsiku sok magyarországi meghívása ugya n
csak örve ndetesen s ű rű már. De nyugat i magyar k ölt őinket . ír óinkat. pu blicistainkat. tan árain
kat , történészeinket, t ársadalomtud ósainkat is meg kellene hívni a mi vendégeinkéhez hason ló
előadó és író-olvasó ta lálkozó k örut akr a, hogy ma gyaro rszági és a szomszéd orsz ágokbéli egye
temek, rn űvel őd é si tár sulat ok , klubok , egyesületek érdek lődő közönségével ta lálkoz hassanak
rendszeresen.

Ha az Anyan yelvi Konferenc ia célja az - má rped ig az - , hogy minden ütt támogassa a magyar
nyelv és kultúra megtartását és k özvetit és ét, akk or alapként meg kell teremtse azt a lehetőséget ,

hogy a megtartani. a közvetíten i kívá na tos és vállalt ma gyar nyelv és kultúra minden ütt folya
matosan , term észetesen elérhető legyen .

5. A jövő. Fenyegetett jövőjű világunk ban mi lehet a magyar archipelágó jelentősége. szerepe ?
Kölcsönözzük Ad ytól a szót : "szük ség és érték" . Mert - mint Csoóri Sándor mondta most

márciusi beszédében New Yorkb an - : "A világ tizen hatmill iónyi magyar sága egy új közérzület.
egy új közmegegyezés mond atait keresi, fonnálgatja . . . egy szellemi haza mega lapoz ásához " .
Ehhez a hazaalap oz ó. j öv őform á l ó munkáh oz minden egyes szigetünk - ahogya töm bök és a
szórványok is : a magyar ság mind en egyes nemzetgyarapító lelkiismerete és a ka ra ta - nélkülöz
hetet len .:
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IRODALOM

Esterházy Péter: Függö

Meglehetősen sejtelmcs címet adott könyvének Es
terházy Péter. A Függ(j cím nyilvánvalóan a kisre
gény előadására, a latin nyelvórákról jól ismert
"oratio obliqua't-ra utal elsősorban, hiszen a törté
netet K. adja elő, s vele váltakozva a mű többi ka
masz-szereplője. A nézőpont azonban egységes, hi
szen őket is K. szemével látjuk, K. tekint vissza a
múltba, miközben ingben sétálgat a lakásban.
A "Függő" kifejezés azonban a sakkból is jól is
mert: ha a két játékos a napi játékidő során nem
fejezi be a játszmát, fűggőben hagyja azt, s a ké
sőbbi folytatásig egyikük boritékolja lépését. Es
terházy Péter regénye a szónak ebben az értelmé
ben is függőben marad, hiszen valószinű, hogy
folytatása következik, mint ahogy azt is feltételez
hetjűk, előzményei is vannak, legalábbis erre lát
szik utalni a mű első bekezdésének legelső irásjele.
egy, a korábbi szőveget berekesztő zárójel.

A regény kivételes írói bravúr szűlötte: az egész
egyetlen mondat. melynek legvégén új zárójel kez
dődik, mintegy a berekesztetlenséget jelezve. S a
történet nincs is lezárva. Folytatásának egyes ele
mei felsejlenek a korábbi. viharos fogadtatású Ter
melési regény-ben, de azon túl is bármikor újra fel
veheti az író az elheszélés most leejtett fonalát.
Művének szereplői ma ís élnek, s egyáltalán nem
érdektelen továbbra is nyomon kísérni életüket,
mely aligha abba az irányba fordult, amerre ka
masz éveik mutattak. Nem hiszem például, hogy
Kórern nagy futballista lett, noha szinte minden
energiáját leköti a labda s a vele végrehajtható kü
Iönféle mutatványok. S meglehet: Dániel valóban
politikus, de ez sem biztos, mint ahogy Esterházy
Péter regényében semmi scm biztos, s nem is lehet
az. mert a kamaszkor maga a kontúrok nélküliség,
a pontosan meg nem fogalmazott, de képzeletben
ezerszer átélt vágyak birodalma.
Könnyű lehetne ezek után a Fiigg(j-t beállíta'ni

az európai regénynek abba a nagy vonulatába.
mely a kamaszkort idézi, s vagy annak poétikus
szépségét és álomvilágát állit ja a középpontjába,
mint Alain-Fournicr sokat emlegetett műve, vagy
romboló ösztöneit, mint A legvek ura s - félig
rneddig az Iskola a határon. Esterházy Péter
azonban nem erről. illetve nem csak erről ír. Az ő

szereplői is álmokat dédelget nek , s bennük is - oly
kor váratlan hevességgel - felmerülnek a rombolás
és a rontás démonai anélkül, hogy bármelyík vég
let igazán jellemezné tetteiket és gondolataikat.
Látszólag még a regény álomrétege az erősepb, az
inkább meghatározó, hiszen az író nem kis Iele
ménnyel a cselekmény részesévé teszi Csáthot. aki

éppúgy valóságos személy, egy osztálytárs, egy ba
rát. mint a század első évtizede nagy álmodójának
reinkarnációja. S az elbeszélő K. szavaiba és gesz
lusaiba is belejátszik - olykor kitűnő idézetek for
májában - Kosztolányi alakmása. Még a neve is:
Deske, s olykor A szegény kisgyermek panaszai
nak nyelvi fordulataival hitelesíti lelkiállapotát. Ez
a Deske azonban nagyon messze esik a "szegény",
a "szánandó" kisgyermektől! Mint ahogy első lá
tásra a mai kamaszokban is általában hiába keres
sük a gyermekség riadt szelídségét és esendő báj át.
Ám ne higgyünk a látszatnak ! A maguk módján
Esterházy Péter regényeinek szereplői is makaes
kitartással keresik az élet igazi szépségét és értel
mét. S hogy mostani lelkiállapotukban egy igéző

lányaiakban vélik megtalální? Az vesse rájuk az el
ső követ, aki kamaszkorában soha'iJem gondolt
egy ideális lányaiakra, vagy sosem volt szerelmes
álmai asszonyába ...

S itt már elérkeztünk a regény mélyvizeibe.
Szándékosan éltünk olyan kifejezéssel, mely
Mándy Iván világát asszoeiálja. A Függő kamasz
világa, érzelmi rétege ugyanis - természetesen az
elbeszélés más szintjén, merőben más írói megol
dással- egyenes folytatása Mándy Iván világának.
Még az alakok és gondolatok sejtelmes lebegtetése
is hasonló. Amit azonban Mándy olykor szürrea
lisztikus, gomolygó párbeszédekben ad elő, azt Es
terházy Péter egyetlen mondatba sűríti. Ennek a
megoldásnak vannak előnyei i- tömöríteni tud, s
ugyanakkor feljogosítja magát, hogy látszólag sze
szélyesen, valójában azonban hihetően és hitelesen
kalandozzék az asszoeiáeiók különféle szféráiban.
Van azonban hátránya is: a kevésbé edzett és' tü
relmes olvasó alighanem dühödten hagyja félbe a
mű olvasását, mert abban hiába keresi a "regény"
hagyományos és megszokott, előzékenyen a befo
gadóra is tekintő tipográfiáját, nyugvópontjait és
üresjáratait. Esterházy Péter rendkívül koncentrál
tan ír, s eleganciáját, nyelvének teremtő erejét iga
zában akkor értékelhetjük, ha vesszük a fáradsá
got és kétszer is elolvassuk könyvét. Csak ekkor
helyezkedhetünk bele egészen abba a szabálytalan
és mégis logikusan pergő időrendbe. mely átfogja
hőseinek életét. Annak idején a regényforma nagy
robbanását hozta a fogalommá vált prousti idő,

mely megteremtette a jelen és a félmúlt lebegő, át
tetsző és sejtelmes szintézisét. Az a regényforma.
melyet Esterházy Péter művel, voltaképp lineáris
idősíkban viszi előbbre a cselekményt, a történet
előadásával, az előadók váltogatásával ér el újsze
rű, olykor izgalmasan modern hatást. Szabálysze
rű idő ez, a regény hagyományos szabályaihoz kö
tődik azzal is, hogy szereplőinekbelső fejlődéséről

és érlelődéséről is képet ad, ám ennek áttekinthető

ségét ugyancsak felbontja a beszéd különféle sík
jaiban.
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Mint már említettük, a cselekmény részben K.
előadásából épül fel. K. mozgósitja a múltat, még
pedig az emlékezés szabálytalanságával. Hiszen
K., az emlékező, nem azonos a hajdaniKi-val,
amint a részegen előbukdácsoló Korom sem azo
nos hajdani önmagával, s Drachos sem az az igéző,
megejtő lány többé, aki köré a kamaszok vágyaik
ból és legendákból szőttek álomkoszorút. De hisz
épp ez az egyik legizgalmasabb kérdés: hogyan jut
hatunk, miképp jutunk el hajdani önmagunktól a
maiig, hogyan lehet megragadni az egyéniség fejlő

désének legfontosabb jegyeit? Amikor K. egy ing
ben fel és alá sétálva elmondja, pontosabban visz
szaidézi a hajdanvolt. legendás éveket, valójában
erréa kérdésre keresi elsősorban a választ. A hely
zet teljesen hasonló ahhoz, mint amikor az érettsé
gi tablónkat nézegetjük, s'elkezdjűk visszapergetni
az arcokkal kapcsolatban felsejlő emlékeinket.
Nemcsak a régi arc izgalmas, hanem a mai is.
Van-e egyáltalán összefüggés a kettő között? S ha
van, mint ragadhatjuk és magyarázhatjuk meg a
kettő különbségeit?

TEOLÓGIA

Nyíri Tamás:
Az ember a világban
Az antropológia tudománya a hagyományos érte
lemben vett tudomány válságának köszönheti létre
jöttét. E két évszázados diszciplina születésére a
kanti ismeretelmélet kiváltotta kopernikuszi fordu
lat nyomta rá bélyegét: korábban a megértő és a
megértett aktusbeli azonosságát hangoztatta a gon
dolkodás (Szent Tamás), Descartes-tól kezdődően
az érdeklődés a tárgytól különváló alanyra irányult,
Kant szerint viszont a tárgyi megismerés a priori
feltétele már az alany, azaz az értelmezésbe az értel
mezőt is be kell vonni. A három híres kérdéssel (Mit
tudhatok ? - Mit kell tennem? - Mit remélhetek?)
bekövetkezett az antropológiai fordulat: a filozófia
ettől kezdve se t,árgyában, se mádszerében nem vá
lasztható el a gondolkodó szubjektumtól. Az antro
pológia tudománya-kettős értelemben vezetett forra
dalomhoz : egyfelől megszűleteu a tudomány,
amely a keresztény kultúrában benne re)lő"önrefle

xiós képességet önálló tartományként határolta kö
rül, másfelől viszont, az emberi tényezőt téve meg a
létezés alapjának, magának a tudománynak a mód
szerét is reflexiá tárgyává tette. "Egy tudomány
színvonalát - írja Heidegger - az határozza meg,
hogy mennyire képes saját alapfogalmai válságát
előidézni." E gondolat mélyén a tudományok nyi-
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A hajdani es a mai K. életében mindenestre van
egy metszéspont: amikor megismerkedett az "asz
szonnyal", a feleségével. Ez az a perc, amikor be
zárul a múlt ajtaja, amikor más távlatot kapnak a
dolgok, amikor az eseményeket addig átélő egysze
riben emlékezövé válik, az emlékezés természetes
távlatával és bizonyos mértékű fölényével. A két
léthelyzet különbségére a Függő természetesen
csak utal. De épp ezért érezhetjük úgy, hogy a
játszma csak függőben maradt, s a következő na
pon ismét folytatódik; az író boritékolta a követ
kező lépést - a könyvkiadók talán már ismerik is -:',
az olvasó pedig feszült izgalommal,várja, vajon az
is ilyen megejtően szabálytalan s e szabálytalansá
gában mégis szabályos lesz-e, vagy Esterházy Péter
jó szokása szerint újra "elméleti értékű újitással"
kísérletezik majd, feladva. a leckét olvasónak és
kritikusnak egyaránt. (Magvető Kiadó, 1981)

RÓNA Y LÁSZLÓ

tottságát illető igény sejlik fel- ám a végsőknek tű
nő határfogalmakat újra és újra felszámoló önrefle
xió a végtelenséghez jut el: nincsen szilárd pont.
amelynél a reflexió lezárható lenne. A végtelenség
azonban már nem a reflexió tárgyát képező tudomá
nyok tárgyi végtelensége, hanem a saját horizontját .
kereső emberé - és az emberről szóló tudomány, ha
valóban számot akar vetni az emberi jelenséggel, se
tárgyábál, se módszeréből nem küszöbölheti ki a
végtelenséget. sőt ezt alapfeltételévé kell tennie.

Az antropológia csakis akkor érdemli meg a tudo
mány nevet, ha lemond a zárt tudományosságról ..ha
az emberről értekezve belenyugszik, hogy nem képes
véglegesen kimerevltent, szavakba zárni az ember
fogalmát ..ha vállalkozik arra a korántsem veszély
telen kalandra, a titkokkal úgy küzdjön meg, hogy
azok titokzatossága sértetlen maradjon. Az antro
pológia csakis ebben az esetben érdemli meg a meta
fizikai jelzőt .,efienkező esetben ugyanis, ha az em
berijelenséget végleges fogalmak közé óhajtja zárni
és rögziteni, szükségképpen felvetődik a "végső

alapfogalmakra" való rákérdezés természetes embe
ri igénye. A metafizikai antropológia lemond a végső

alapfogalmakról: dinamikus, folyamatszerű, egy
szerre önromboló és önép/tő. (Sajátos módon a
Scheler, Plessner, Geh/en stb. nevéhez fűződő lín.
"klasszikus" antropológiával szemben, amely az
embert. elsősorban tárgyként tételezte, a Hussert
Heidegger nyomdokaiban járó pszichiátriai antro-:
pológia inkább megérdemli a .metafizikai" jelzőt.

Ennek az ittlét-analitikus [daseins-analytische] is
kolának a legnevesebb képviselői ideggyógyászok és



pszichiáterek: Enrin Straus, Ludwig Binswanger,
V. E. v. Gebsattel, Hubert Tellenhach stb.)

A tudomány területén maradra két diszcipllna ké
pes maradéktalanul eleget tenni ennek a feltételnek :
a filozófia és a teológia. .Mind a filozófia, mind a
teológia - irja A filozófiai gondolkodás fejlődése

, cimű könyrében Nviri Tamás nem a nyilvánvalö
igazságra, mint inkábh a megértés és az értelmezés
föltételére irányul. Tehát csak akkor értelmezi ma
gát helyesen. ha tisztában van azzal. hogy sohasem
beszél megfelelően, hogy szava sohasem tökéletes,
mert a beszéd struk túrájábál következően tárgyként
kell beszélnie arról, ami nem tárgy, hanem a tárgy
nak és megismerésének a föltétele . . . A filozófia 11'
záratlanságának az igazság transzcendentális jelle
ge és a lét tűrténelmísége az oka, a teologia befeje
zetlensége pedig az isteni szabadság szuverenitásá
han gyökerezik." A filozófiai ,;s teológiai antropoló
gia rokonságát is hivatott ez az idézet jelezni, mert ,
mint kitűnik, a létnek és létezésnek az antropologia
szubjektumhoz kötött horizontján belűli értelmezése
inkább a hasonloságra figyelmeztet, mint az elté
résre.

Nyiri Tamás antropológiai műve, Az ember a vi
lágban* a teológia és fitozáfia közös elofeltevéseíre
épül oly mádon, hogy mindkét tudomány szabadsá
gát és önállóságát érvényesülni engedi. Könyve min
denekelőlt metafizikaifogantatású és ajilozofiai, il
letve teológiai vonások ezen belül határolhatok el
egymástól. A könyvben végighúzódó. önmagára vi
szonylag ritkán reflektáló modszer izig-vérig az új
kori antropologiai fordulat szüiöItI'. "Ma már nem a
világgal határozzuk meg az embert, ha pedig kérdő

re vonjuk az ernherfelol, azon nyumban visszadobja
a kérdést neki. magának" - irja (21. o.) és ezzel
mintegy elhatárolja magát a 'klasszikus' antropolo
giátol, amely az embert tárgyként tételezte, és
amelyre ezért egy olyan racionalista-pozitivista
igény nyomta rá bélvegét , amely az ember lényeget
az emberi tevékenységkörök funkcionalitásában
vélte Filfedezni. Nyiri Tamás könyvének legalap
~'etőhh jellegzetessége éppen e kizárólagos funkcio
nalitás elvetése. Az antropológia tudományának
nemcsak tárgya, hanem alanya is az ember, ami
végső soron azt vonja maga után, hogy az emherről

mindent nem mondhatunk el, mert mi magunk is em
berek vagyunk. ("Geheimnisstand"-ban leledzik az
ember, mondotta NovaIis.) "Az ember meghatáro
zása kronikus meg nem határozottsága" - olvassuk
(29. o.), egy másik helyen pedig: "Ami személlyé
teszi az embert, nem közelíthető meg hiánytalanul ..
valamiképpen ismert és meghitt, ugyanakkor mint
egész idegen. Ezért nem is definiálható tökéletesen a
személy ..az ember mindig több annál, mint amit ön
magáról mondani tud" (139. o.). Az ember kiismer-o

• Szent István Társulat, 1981

hetetlensége szinonimája végtelenségének és nyi
tottságának; a nyitottság azonban nemcsak maga
nak, hanem a számára környezetként létező való
ságnak is tulajdonsága: az emberi nvitottság túlter
jed a teremtőképességen, és ezért a valóság egészét
tekintve mindig talánv és rejtély marad. A valoság
igy nemcsak tárgy, hanem alany is, amelvben az
alanv tárgyként ismerifel magát. Az emberi létezés
nek ezt a sajátosságát nevezi H. Plessner "excrnt:i
kus pozicionak, "az ember olt áll. ahol áll, és
egvúttal nem áll 01/, ahol áll", Szent Ágoston sza
vaival: ..Menj be tenmagadba és men] túl tenmagu
don" (In i in teipsum et trunscende te). Ez a heirzet
teszi az embert szinte minden más létezűtő! különhö
zőré. és ez szavatolja személyes méltoságút is. "Ha
maradéktalanul kiszámíthatonak és tökéletesen ma
nipulálhatának értelmeznénk az embert, megfoszia
nánk személyes voltát ól" irja a szerző (62-63. a.),
ám az ember végleges kiismerhetetlensegét állitva
ezt egyszersmind szabadsága alapfeltételévé is {e

szi: ..Az egyéniség kimondhatatlanságának alapja,
vagyis az egyediség eire végűl is nem az anvag . sem
a scotusi pozitiv léttartalom. hanem a szabadság il
letve a történelmiség" (237. o.). Mivel az embernek
nincsen 'természetszerűen' adva. hogy élele során mi
lesz belőle. rejtélvessége, kiismerhetetlensége és sza
badsága II történelmi autonomitás garanciája is.
A bűn Nviri Tamás szerint éppen e végtelenség ,;s
szabadság visszautasitásában áll: az ember nemet
mond a végtelenhez fűző kapcsolatára, ezzel egyŰI/

azonban önrendelkezésének szabadságára is (/07.
o.},

Az antropológia azáltal válik antropologiávú. ha
véget nem érően kérdez saját horizontja felől. "A z
ember rendeltetése sosem a válasz. hanem mindig a
kérdés" - irja Heidegger, azaz a cselekvés kénysze
re mcsszebbre ér a megismerés lehetőségénel. .lz
ember horizontja ezért megfoghatatlan: úiab): -s
újabb ismeretlenség veszi koriil a ti5rténdmileg ,se
lekvő embert. Az embernek, ennek a ..nem meghatá
rozott állatnak" ( ..Nicht [estgcstellte Ticr" Nietz
sche) - afentiek értelmében az az iit mindct. lilás
létezeltől megkülönbözteti; jegye, hogy ·..nincs saját
célja, mely hiánytalanul betöltené" (30. o.). A világ

ra való nvitottság következtében az ember nemcsak
..bizonyos létfeltételekre szorul rá. hanem valami
parttalanra, ami mindig megtagadja magát tále, ra
lahánvszor megérinti" (31--32. o.), Ezt CI parttalan
ságot járja körül a szerzi; a különhió) emberi lét
szférák elemzésekor : erre bukkan a nvelv, a biza
lom, a remény, a bűn, az idei, a szeretet . a szemelv
fogalmainak hermeneutikai értelmezésekor. és
könyvének talán legizgalmasabb és legk alandosabb
fejtegetései éppen e mindenben k i5zös ' valami partta
lan' lényegének klirültapogatásához kapcsolodnak :
.Ldűlt hiánvérzetűnkre nincs más magyarázat. mint
egI'. a világot teljességgel meghaladó es az emberhez

823



forduló vis-a-vis létezése. .. Indíttatásaink túlten
gésének. igényeink örökös betöltetlensé[!,ének a lété
ből következtetünk e sajátos létállapot világfeletti
ehlfeltételére" - irja (32. o.). majd így folytatja:
"Nyelvünk Istennek nevezi az átellenünkben levő

Valóságot. Nyilván akkor használjuk helyesen e
szót, ha a parttalan emberi törekvés reális előfelté

telét értjük rajta. Különben üres szohűvely . melvnek
nincs jelentéstartalma " (uo.).

Talán nem alaptalan, ha a mondottak ertelmében
feltételezzük, hogy Nyíri Tamás metafizikai inditta
tású teológiai antropoiogiájában az ember ugyanúgy
.reális előfeltétele" Istennek, mint Isten az ember
nek. Az antropológia egyszerre szemléli alanyként a
szemközti tárgyat és tárgyként az alanyt - alany
ként a szemközti Valóságot és tárgyként az innenső

embert _. anélkül, hogya kettő azonosságának üres
szofisztikájába rnenekűlne, Az ember legátfogóbb
meghatározása a teológus Karl Rahner szerint: "az
Isten iránti végtelen fogékonyság egy olyan lényben,
aki maga nem Isten: és ez a fogékonyság egyszerre
pozitív és negatív meghatározás, amely mint hiány
és mint beteljesülés ugyanolyan mértékben növek
szik a semmivel össze nem mérhető Isten előtt". (Ki
emelés tőlem: F. F, L.) Az európai gondolkodás
Hérakleitosztól kezdve vergődik a mindenki számá
ra közös va(óság és a csak az egyén számára adott
valóság kettős élménve között: az igazságkeresés és

létünk értelmezésének kísérlete egyként feltételezi
és utasítja el a koinosz koszmosz és idiosz koszmosz
fogalmait. Az ember megismételhetetlen egyedisége
és történeimisége közötti feszültség a reális élmény,
amelyben megegyeznek a marxisták, az egziszten
cialisták és a keresztények - "csupán" a végkiivet
keztetés eltérő. A marxisták az emberi történelem
fogalmával operálva az ember rendeltetését történel
mének szuverén alakithatoságában fedezik fel. ..Az
emberi természet - írja Antonio Gramsci - 'a 'törté
nelem' (és ... - a történelmet azonosnak véve a
szellemmel - az emberi természet a szellem), ha a
történelemnek a 'levés' jelentését adjuk, egy olyan
•concordia discors' (diszharmonikus harmónia)
alakjában, amely nem az egységböl indul ki, hanem
magában rejti egy lehetséges egység okait ..ennéfog
va az emberi természet nem található meg egyetlen
különös emberben sem, csakis az emberi nem egész
történelmében." A hatvanas évek végén és a hetve
nes évek elején Magyarországon zajló és sajnos fél
beszakadt marxista antropológiai kutatások (Már
kus György, Bence György, Kis János, Heller Ágnes
stb.) hasonló szellemét érzékelteti Márkus György
megfogalmazása is: "Ha . . . .antropológián az 'em
beri lényeg' kérdésének megválaszolását fogjuk ér-
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'teni, akkor a marxi antropológia nem absztrakció a
történelemtől, hanem épp a történelemnek az
absztrakciója. " Az egzisztencializmus a 'klasszi
kus', azaz az embert tárgyként rögzítő antropológi
át elvetette: Jaspers szerint az antropológia megme
reviti az emberfogalmát , Heidegger szerint pedig az
antik keresztény fogan ta tású antropolágiu megaka
dálvozza, hogy az itt-Iét (Dasein) igazi értelmére
rákérdezzünk - az Isten felől közeliti meg az em
bert, az ember lényegét az ember reális ismerete nél
kül előfeltételezi.

Nyiri Tamás keresztény antropologiája érezhető

en kötődik mind az embernek a hegeli-marxi törté
nelmi önértelmezéséhez, mind az egzisztencializmus
dinamikus itt-Iét értelmezéséhez. Amiben közös ve
lük: a hegeli folytonossághoz hasonlóan az embert
csakis történelmi nyitottsága felől lehet megragadni
t :« történelemtudományt kell az antropológiai tu
dományok koronájának tekintenünk" - 229. o.} : az
egzisztencializmushoz (elsősorban Heideggerhez )
hasonloan pedig az ember itt-létére, megismételhe
tetlen egyediségére és metafizikai (nem teolágiai )
kiszolgáltatottságára összpontosítja figyelmét :
..Mivel minden egyes pillanat más, mivel sajátos
egyediségéből tör fel az örökkévalóság. azért pótol
hatatlan" (128. o.). Amiben különbözik /őlük: a
marxizmussal ellen/étben a torténelmiségen túlmu
tató istenkérdésfőlsejlését tekinti az emberi egzisz
tencia megkülönböztető sajátosságának (bár a ver
bális kúlonbségén túl a történelem teleologikus,
egységre irányuló tendenciáját illetően a marxizmus
és a kereszténység egyetért) : az egzisztencializmus
sal szemben pedig az ún. átellenünkben levő Szem
kiizti- Valóságot, amellyel minden pillana/ban szem
besulűnk, nem a Semmivel azonositja, hallem pozitiv
Iéttartalomnak tekinti (ennviben kapcsolódik a
konvv az O. F. Bollnoll', ill. L. Binswangcr nevével
jellemezhető ún. ittlet-analitikus antropolágiához,
amelv Heidegger szel/emébenjut el Heideggerrel el
lentétes következtetésekhez : atilozofus Ballnow a

. pozitív, életigenlő hangulatokhoz. a pszichiáter
Binswanger a szeretethez , korántsem hamisi/va meg

. Heideggert, aki a Lét és idő elején elismeri, hogy
k ánvvének itt-Iét analizise csupán ideiglenes. ám
egy lehetséges antropologia sokat merlthet helole ),
A könyv eredményei azonban nem elsűsorhan e kö
tődések és eltérések viszonvlatában mérhetőek fél:
az antropológiai kutatás önálló útját jeliilik ki. Az
ember a világban cimű könyv megjelenését ez teszi
nemcsak a hazai teológiai, hanem filozofiai-antro
polágiai irodalom eseményé",; is.

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ



A halál egészen más. ?

Rin anyó időben felkészült anarajarnai zarándok
latra. A búcsúlakomára megerjesztette a szakét. a
rizsbort, megfonta az ülőgyékényt. amelyre oda
fent a hegyen szüksége lesz. Nyugodt lelkiismeret
tel, szinte derűsen indul útnak: leélte éveit, megtet
te. amit tennie kell _. tudja, hogy a halál természe
tes vége az életének. Fukazava Hicsiro novelIájá
ban annyira egyszerű és magától értetődő a vég,
hogy megrendűlünk belé. Hát igy is lehet? ...

Életűnk a halál pillanatában válik teljes egésszé.
Addig még változtathatunk, emelhetünk vagy
ronthatunk rajta. Éles történelmi és egyéni sors
helyzetekben még a halál módjának megválasztása
is ránk bízatik .. végsö esélyként életünk gazdagítá
sára. Gondoljunk Hansra, a német-zsidó Hansra
Seprun regényében, A nagy utazás-ban. Nem akar
zsidó halállal meghalni KZ-Iágerben vagy a kivég
zőosztag előtt, beáll a maquisardokhoz, hogy ma
ga teljesítse be sorsát - egy utolsó harcban. Gon
doljunk Thomas Mann Faustus-regényére s benne
Leverkühnre, aki nemcsak borzalmas halálnemet
választja meg évtizedekkel előbb, hanem a halál
utáni kárhozatát is - épp evilági életét megeme
lendő.

Létünk kulcskérdései jórészt a halál felől vála
szolhatók meg. Mi, európaiak- legalábbis az
utóbbi egy-két évszázadban - meglehetős szemé
remrnel viseltetünk földi halandóságunk iránt, el
kenjük a halál morális szerepét, hogy fizikai kilá
tástalanságával se kelljen szembenéznűnk. (A nagy
művészet és a tudomány természetesen kívétel ez
alól.) Ezért keltett kellemes meglepetést a Magyar
Rádió beszélgetéssorozata az elmúlásról. az euta
náziáról, a halottlátóról. s ezért vettük örömmel
kézbe a Medicina Kiadó könyveeskéjet. amely
- Juszt László és Zeley László szerkesztésében - az
emlitett kerekasztal társalgások szövegét teszi köz
zé.

Az örömbe azonban sok-sok ürőm vegyül. Mert
ami érdekes - és az ismeretterjesztés szintjén hasz
nos- volt az éter hullámain, milliók füle hallatára,
az leírva. kötetbe gyűjtve - tehát az olvasók kezé
ben laposabb summázat. Ami vitának tetszett a rá
dióban (a résztvevők hanglejtése alapján), az itt ér
vek és másfajta argumentumok (nem ellenérvek!)
egymásutáni rögzítése. néhol közhelyek sorozata.

A műsor remek bázisa lehetett volna egy népszerű

- s persze tudományosan is megalapozott - kiad
ványnak, ha mondjuk a szerkesztők felkérik a köz
reműködőket, írjanak rövidebb-hosszabb tanul
mányt a témáról, illetve egyes részletkérdéseiről.

Juszt és Zeley azonban a könnyebb megoldást vá
lasztotta; egyszerűen leírták magnóról az élő szö
veget, kicsit átigazitották, aztán - mehet a nyom
dába. A könyv így sem érdektelen, de messze elma
rad attól, amit a téma kínált. Most egyszerű figye
lemfelkeltés, amúgy teljes. alapos áttekintés lett
volna.

Mert a halálról beszélni kell, kérdéseire meg kell
adnunk a magunk válaszát minden oldalról. A
szerkesztők is erre törekcdhettek, hiszen filozófust,
jogászt, pszichiátert, teológust hívtak a stúdióba,
de hogy egyikük sem tudta igazán kifejteni a maga
álláspontját, az a könyvből is érezhető. Különösen
bántó, milyen csekély szerepet kapott az eutanázia
problematikáját roppant etikusan közelítő belgyó
gyászprofesszor. Magyar Imre, milyen mellékvá
gányokra, szóértelmezési viták ba viszi a beszélge
tést Juszt László a katolikus teológus Nvir! Tamás
sal, s hogy milyen látszatfunkciót nyújt Scheiber
Sándor zsídó főrabbinak. akitől a vonatkozó bibli
ai részek mellett saját, személyes és tudósi vélemé
nyét is illett volna megtudakolnía.

A halál egészen más . . . ? A könyvcímben feltett
kérdésre nincsen válasz. Mármint a könyvben. De
kimerítő feleletet ad rá a keresztény vagy a zsidó
világnézet, némely filozófiai irányzat; kár, hogy
ezekről roppant keveset hallhatunk-olvashatunk.
S a könyvből arról sem értesülünk, vajon az egyéni
lét végességéről miként vélekedik a mai marxista
bölcselet. A két szerkesztő-rnüsorvezető nem is vi
tatkozik igazán, nem provokálja tudós partnereit
- igy aztán nem várható. hogy kerek egésszé tud
ják formálni a beszélgetéseket és a könyvet.

Más volna a halál? A kerekasztal mellett Lend
vai L. Ferenc citálta Wil/genstein mondását, mely
szerint a halál nem az élet eseménye, a halált meg
élni nem lehet. Bár több szempontból - így keresz
tény alapállásból - ez is vitatható, az viszont biz
tos, hogy elfogadni, megérteni igenis lehet a halált,
s lehet a végső pillanattal szembenézve rendezni
földi dolgainkat. De a könyv ehhez csak kevéssé
segíti hozzá olvasóit.

Irigyelhetjük Rin anyót.

B. B. A.
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SZíNHÁZ

Lope de Vega ötlete
a Körszínházban

"Végre egy igazi dráma a Kőrszinházban l" - kiál
tott fel egy kritJ kus, Lope de Vega nevét olvasva a
szinlapon. Ne tévesszen meg senkit a klasszikus
spanyol szerző neve, a darabot nem ö írta, a ma
gyar szerző(k) Páskándi Géza és Kazimir Károly
-" csak az ötletet vették tőle. A színházi megvalósí
tás alig emlékeztet a Luis Martinez nyersfordításá
ban olvasott eredeti re, amely a közel kétezer mű

vet megírt' és több százat hátrahagyó szerzőnek
nem tartozik a legjobb rnüvei közé. A cselekmény
szinhelyét a szerző Magyarországra helyezte. A
XVI. század utolsó és a XVII. század első harma
dában hazánk úgy élhetett az igen tájékozott és
kulturált spanyol író képzeletében, mint valami tá
voli, rejtélyes, talán még barbár nép otthona. Va
jon Mátyás király udvarának reneszánsz kultúrá
jából semmi sem jutott el az ibériai félszigetre'!
Úgy látszik, nem. De hiszen a Lope de Vcgával
szinte egyidős Shakespeare is a tenger partjára he
lyezi Csehországot. egyéb földrajzi és történelmi
szabadosságokról nem is szólva, A költők nem a
térkép, hanem a fantáziajuk szerint tájékezodnak.

A magyarországi fenevad szerzője hallhatotl va
lamit erről az országról, hiszen az angolszász és a
skót uralkodó családok rokonságban voltak az
Árpád-házzal, majd a későbbi magyar uralkodók
nak is voltak angol családi kapcsolataik. A szerep
lők a képzelet szülöttei. s a történet éppúgy ját
szódhatott volna például Moldovában vagy a kije
vi nagyfejedelemségben is. Amiért Lope de Vega a
cselekmény szinhelyéül Magyarországot választot
ta, ugyanazért választotta Kazimir Károlya dara
bot a Körszinház ez évi bemutatójúul. Mert más
indoka aligha lehetett. A spanyol szerzőtől szár
mazó ötletet Pásk ándi Géza gördülékeny, jól
mondható verses mesébe foglalta, amelyet Kazi
mir Károly alkalmazott szinpadra. A mcse egy .fe
nevadról" szól, akiről a játék folyamán kiderül,
hogy nem is olyan fenevad. Testvére, a minden em
beri érzésből kivetkőzőtt új királyné mindenesetre
.Jcnevadabb". hiszen nemcsak nővérét taszította
le a trónról, választotta el férjétől. ítéltette rnéltat
lan halálra, hanem még királyi férjét is megcsalta a
tengernaggyal, sőt meg is akarta mérgezni.

A mérget a korona belső peremére keni, ami va
lóban szekatlan még a gyilkosságok műfajában

oly találékony reneszánsz korban is. Ám kérségte
len dramaturgiai előnye, hogy látványos jelenetet
lehet belőle rendezni. Az eredetiben ugyanis mér
gezett rózsákat szándékozik adni a királynak, de
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erről is csak szavaiból értesülünk. csakúgy, mint a
méregpróbának egy kutyára tett hatásáról. A ki
rálynak szánt mérgezett koronát azonban a király
először nem a saját fejére helyezi, hanem feltalált
lányát kívánja ezzel megtisztelni. A királynéban fel
ébred az anya, kiüti a király kezéből a koronát, és
ezzel elárulja magát. Büntetése sok álnokságáért
mégsem a halál, csak a kolostor.

A trükk nem új: Shakespeare is élt hasonló dra
maturgiai fogásokkal. a Hamletben kétszer is: a
királyfinak szánt méregpoharat a királyné üriti ki,
Laertes mérgezett hegyű kardja Hamlet kezébe ke
rülve a mérgezőt öli meg. Shakespeare célratörőbb

volt, nem kegyelmezett. Ő tragédiát, nem mesejá
tékot Írt. Shakespeare nevét ernlitettük. Lope de
Vega kortársát, s érzésünk szerint A magyarországi
fenevad némely motívuma Shakespeare Vihar-jára
emlékeztet. Ott Ferdinánd herceget veti partra ha
jótöröttként a tenger, és első férfiként pillantja
meg, s szeret belé Miranda. Itt Rosaura látja meg a
gyermekkorában ide kitett, azóta fiatal férfivá ser
dült Felipét, Barcelona grófját. s szintén belesze
ret. S bár egészen más lényegü, mégis van valami
létezési (mert sem alakra, még kevésbé jellemre
nem hasonlíthatók) hasonlóság Caliban és Teodo
sia között. Rosaura hord magában valamit ArieI
ből is. A Vihar rnűfaja romantikus, kalandos tün
déri rnesejáték. Ilyesfajta Lope de Vega darabja is.
Ebben az időben ez a műfaj divatos volt, különö
sen Sir George Somers tengernagy nyugat-indiai
vállalkozása után. Ne feledjük tehát Prospero sza
vait a Vihar-ból: "Ó, hogy épp a testvér legyen
ilyen álnok I" Csakúgy, mint a körszínházi drámá
ban.

Az előadás legérdekesebb alakja Teodosia, iliet
ve az őt játszó Voith Ági. Abszolút főszereplő, s
bár az utolsó jelenctig csak a vadságot kellett szin
lclnre, mégis voltak hangjai, mozdulatai, gesztusai,
amelyek a nőt, a feleséget. sőt mcstohalányával.
Rosaurával kapesolatosan az anyát is kifejezték.
Alakítása bravúros fizikai teljesítmény is : a Kör
színház nyári előadásának két és fél órája alatt \a
lószinűlegugyanennyi kilót fogyott. Mozgását egy
hivatásos gátfutó is megirigyelhette volna. Rosau
rát az üdeségéve! és lányos bájával kitűnő Szeren
esi Éva alakította, míg szerelmesét, a deli Felipet a
kellemes megjelcnésű Nagy Gábor. Kovács István
szép beszédü László király volt; Faustina. az ár
mánykodó királynő szerepében Kúnya Kata deko
ratív jelenség. Stirtes Ádám az angol király mezé
ben mintha egy operettből lépett volna ki, amint
sántikálva megjelent a magyar király udvarában,
és első dolga, hogy fájós lábáról lehúzza egyik csiz
máját. Igazán nem keltette a harcias brit uralkodó
képzetét, talán ő a leginkább mcseszerű alak. Jó
ötletnek tűnt a poéta-borbély szerepét szerző-nar

rátorrá alakítani, mintha Lope de Vega a saját da-



rabjút konfcrúlná be, s közben is bele-beleszól az
események rnenerébe. S. Toth Jozsc] formálja meg
nagyon talpraesetten. S búr sok értelmet nem lát
tuk, ötletnek az is bevall, hogya gyermek Fclipe
(Gahrie/ Martine: alakította nagyon bújosun) spa
nyol szövegének a felnőtt Fclipe vol! a magyar
"szinkron"-hangja. (A tőbbiek cgyrnús közt vajon
milyen nyelven beszéltek 'l Hiszen a spanyol kí
sérők. az angol és magyar király és a .unagyaror
szági' ernberek is szót értettek egymássali) A szo
lid együttesből kiritt Dlmulás: Miklo» Bertalan
guzdálkodót alakító figurája. telcsleges harsúuysú
gúval.

Az előadás közben töprengtünk a darab műfa

jún: már nem tragédia és még nem mcsejáték. Va
lahogyan a kettőnek nem egészen szerenesés öt
vözete. A színlap komédiúnak hirdeti, ami ncm fel
tétlenül vígjáték ot jelez. mert a komedia l.ope de
Vega korúban a mozgulmas cselek menyü. látvá
nyos szinpadi rnűfajt jeliilte. Ebben al ertelemben
igazat adhatunk a szinlapon kli'/lilt m üfaj i rnegje
lőlesnek.

A szinpad - ifi. Rajkai GI''-irgl' terve túg lehető

séget biztositott a szinészek lelfokozott mozgásá
hoz. mondhalnók: rutkosáxához. Kétoldalt a va
don erdőt jelképező néhány száraz fa és bokor, a
szinpad hátterében végighúzódó erkély (Iüggőfo

lyosó), amely nek a színpad felé nincs lejárata.

HQNISMERET

Monostorok a Ga/ga mentén
Pest mcgye északkeleti csücskeben. a Gulgu men
tén négy nagy nemzetség élt a XII. század végén: a
Kartal. azaz Kurszán főfejedclmünk leszármazot
tai, akiknek ekkor már csak mcgyei viszonylatban
volt kiemelkedőjelcntőségüg; az Ákos nemzetség

több tagjúnak Károly Róbert uralkodása idején
emelkedett magasba a szerencsccsilluga • vala
mint a Zsidó és a Radnót-Kökénycs nemzetség.

Ennek a már kialakult nagyhírtokos csoportnak a
társadalmi súlyát, jelentőségét saját nemzetségi
monostoruik is fennen hirdették, amíket a XII.
század végén és a XIII. században erneltettek. Az
alapítók saját tulajdonuknak tekíntették az általuk
építtetett monostort, élükre ők nevezték ki a bizo
nyos püspöki jelvények viselésére jogosnit apátot.
a szerzeteseket pedíg monostoronként hat-tizen
kettö tételezhetö fel súlyosan megadóztatták.

A (;alga vidékén az elsö, minden hizonnyal ben
cés monostort az Ákos nemzetség alapította a XII.
század vége táján a mai Galgahévíz terü!etén, a
Szentandrúspartnak nevezett dombon. Elsö okle-

Csak két létrán lehet itt kii!kk\·,lni. illetve a köze
pen kinvitható a korlát. s ekkor a király és a ki
rúlyne egy felfordított kerek asztalra állva. amelyet
a szolgák tartanak, ereszkednek le. Fz mintegy a
magyar puj/sru emelés lot ditottj.rkcn! hal. Az er
kély kil7ep"'" ';IJI n~') a" .:gy kelli>s trónszék. de
abba a királyi púr soh.rscm foglal helyet. Az udvarí
emberek ruhútata .\lúd Tivadar korhű tervezé
sci SP;,")"I 1cncszúus> a kőzerubercké spanyol
paraszti népviselet. A lányok kasztanyettát csat
togtatnak. siit Rosaura kerdésere lI1eg is magya
rúzzúk annak haslllúlatúL a tiúk gitárt pengelnek
és spanyol (") dnlok:« énekelnek ;IZ állítólagos
Magy:trprsógpn. 1'.7 r.ilán l'iíhajtús kiváu lenni
l.ope de Vega s zelleme elölt, hugy azért "neki is
jusson vularni": Az amúgy is mozualmas előadást

mc!! ('Ié:nkehhé lcszik a ni:pi tÚllcok, játékok és egy
vi~kunyh:t szálú. a ..nagy drúmaval" párhuzamos,
paraszti féltl~kenységi komedin. amely míntegy
cllcnpoutjaul a drúmu! escmcuvek nek vidám
kőzj.uckkcnt illeszkedik <IZ előadásba.

II mcse vége: a jók elnyerik jutalmukat. a bűnö

sök bűnhődnek. a halourol kidcrül.Tiogy él, a fia
tal szcrclmesck egymús{'i le-znek. az elűzön király
né visszakerül a tróuru. a para.szt is kihékül kika
pós púrjúval és mindnyújau boldogan élnek,
amíg meg nem halnak.

Cf0VNFR ,1,f1HALY

velcs ernlitesc 1214-hiil szárrnazik , amíkor is Sze
vezcit, a hévízi apát j"bbúgyút gyílkossúgért meg
égették. Ebben az időben az itt dií szerzetcsek ellá
tásáró! Kőzcp-Svolnok megvei jobbágyok gondos
kodtak, akik nek igeru••ak hosszú urat kellett meg
tenniük Iakóhelyük től Hévizig. Egy szerzetes ellá
tásához ekkoriban hat-nyolc íöldrnűvesszolgára

volt szűkség.

Az apútsúg román stílusú. kerek, holtíves ajtók
kai, ahlak"kkal' ellátott terje.lelmcs épületcivel
egyidejűleg templom is épült íu. Az épületeket sán
cok vettek k őrül, amik eléggé mélyek és szélesek
lehettek nyomaik ma is láthatók. E nagyarányú
építkezéseket valószínűleg a rendhez tartozó, nem
szerzetes mcstcremberek. szolgák végezték leraj
zolt mint.ik alapján. Feltehetően az ö kezük mun
Útját őrzi részben a hévízgyörki templom. s ben
nük sejthetjük a környék kiír alaprajzú templo
mainak (Bag. Yácszt'ntlúszló) épÍtőit is. Bár első

esetben hévízínek nevezték a monostort. a későb

biek hen követkt'7eksen az alapító nemzetség nevé
vel jelülték, s D89-től Ákosmonostorként került
az oklevelekbe. A monostornak két apátját név
szerinI is ismerjük: Péter úkosmonostori apát
1438-ban megjelent a Rozgonyiak galgavölgyi bir
tokukh" tünént heíktatásúll. László apát pedig
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1516-ban vett részt Sülyi Ethele Mihály kartali
birtok beiktatasán.

A hódoltság első felében elpusztult rendház em

lékét a hagyomany is megőrizte: .Szent Abdrás
nevezetű hegy orrnon terjedelmes sáncz alakú épü
letek helyei, dombjai és árkai léteznek, mely vár
forma épület szájhagyomány szerint á Templáriu
sok Monostora vagy Kolostora volt". Egy másik
forrás szerint a helyi plébános ternpláriusok , a nép
viszont vörösbarátok monostorának tudta, az épü
letek romjait körülvevő földeket apáturasági dűlő

nek nevezték. Az alatta elterülő moesolyáról azt
tartották, hogya tatárok közeledtekor ebbe dob
ták be a harangokat. A múlt század végén XIII.
századira becsült templom alapfalait lelte itt meg
Arányi Lajos.

A XIII. században egy ujabb rend, a premont
reiek szerzctcsci telepedtek meg a vidéken. Nevü
ket a franciaországi Prémontrében emelt első rend
házuk ról kapták, amelynek tagjai a világi papok
munk ájának segítését és a lelkipásztorkodást te
kintették elsődleges feladatuknak. A franciaorszá
gi központ szerzetesei rendszeres kapcsolatot épi
tettek ki hazai rendtársaikkal : a magyar monosto
rok apátjainak, prépostjainak háromévenként sze
mélyesen kellett megjelenniük a premontrei gene
rális gyűléseken, a francia monostorok apátjai ha
sonló időközönként vizitáltak hazánkban. A rend
a XIV. században hanyatlásnak indult, rendházaik
csaknem teljesen elnéptelenedtek.

Premontrei monostort alapitott a Galga vidéké
nek másik nagy földbirtokos családja, a Zsidó
nemzetség. Nemzetségi fészkükben. Zsidón ma
Vácegres -- emelt prépostságuk valószinűleg a ta
tárjárás előtt épült, s Szent Balázs tiszteletére szen
telték fel. Első ízben l 284-ben említi oklevél, utol
jára pedig I446-ban, amikor is ezt irták róla: "ecc
lesia seu monasterium in eadem existens", majd
alább: "terrae arabiles prepositurae ante dicti mo
nasterii". A monostor és a hozzátartozó épületek
maradványairól később így vallottak : "A beszéd
szerint hajdan a falu feletti parton, hol most a R.
Chatolikusok temetkeznek. és templomjok is ezen
helyen áll, valamely szerzetes zárda létezett".
Kegyurai az épittető család, illetve a tőle származó
Csákyak voltak, akiktől I422-ben Zsigmond király
kezébe, tőle pedig I438-ban a Rozgonyiak birtoká
ba jutott, akárcsak az ákosmonostori prépostság.

Aszód határában Szeritkereszt tiszteletére épült
premontrei prépostság. Épittetőjét sürű homály ta
karja. Először 1320-ban fordul elő S. Crux néven,
így bizonyára a XIII. század folyamán létesült. Bár
alapítója ismeretlen, de mivel mind az Ákos, mind
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a Zsidó nemzetségnek volt monostora, a szentke
reszti építtetőjét jobbadán a vidék harmadik nagy
birtokos családjában, a Kartalokban sejthetjük.
Ha ezt valóban ők hívták életre. leginkább a tatár
járás előtt tehették. azt követően ugyanis lassan
ként köznemesí sorba csúsztak. kivéve a Chikó
ágat. Szigetmonostor viszont bizonyosan az ő ala
pításuk. A monostor és a templom a Kálló felé hú
zódó völgyben állt. Birtokuk Domonyban és Ver
segen feküdt, s az előbbi helyen ők építettek temp
lomot. A hagyomány szerint a XV. században a
husziták foglalták el.

A Kartalokkal szomszédos Kökényes- Radnót
nemzetség két helyen, Kökényesen és Garábon
alapított monostort. A garábit még 1179 előtt,

melynek első szerzetesei Lotharingiából, a valroi
rendházból jöttek Mendinus székesfehérvári pré
post közbenjárására. A XI i. század végén épült a
kökényesi is. Hatvanban Szent Margit tiszteletére
emeltek prépostságot, ugyancsak premontrei jelle
gűt, amelyet IV. László király X. Gergely pápához
irt levelében említett először l273-ban.

Boldog Özséb 126163 közott szerczte meg a pá
pai jóváhagyást a pálos rend magyarországi meg
telepítésére, amit IV. Orbán pápa erősített meg
I265-ben. Ennek az egyetlen hazai eredetű szerze
tesrendnek már korábban is voltak itt telepeik. de
számuk 1291 után nőtt meg igazán. Rendhúzaikat
szívesen épitették erdőbe. hegyek közé. Vidékünk
pálos rendi telepeiről :IZ oklevelek ben szcreplő

Szempálülése. Szcntpáltclekc és Szcntpálárnyéka
nevek árulkodnak. A hagyomány két községben
őrizte meg emléküket, Valkón és Zsámbok on. Első

emlitésük idején, 1437-ben már elhagyottak.
Rendházuk maradványait mindkét községben a
múlt században hordták el magúnépitkezésekhez.
Yalkón még az első világháború után is szállitot
tak be egy faragott követ a helyi erdészet irodájá
ba, de két évvel ezelőtt már senki sem tudot! hollé
téről. A legkevesebb adat a pálosokról maradt
fenn, de a szájhagyománybnn éppen velük kapcso
latban élnek a legszebb, legszínesebb történetek.

Jegyzetek; Ajegyzetek felsorolása terjedelemben csaknem azonos e
kis anckintésscl. amely az Adatok II G,ilXa vőlvvc kőzépkori tiirtém
rélll': cimű kézira lom ..'!emplornok csmono-torok" cimű fejezete

alapjún készült. relhasználtam a következő munkákat: A váci pűs

pök ség a tatárjáráskor (Vác. 1943) Chobot Ferenc: A váci egyház
megyetörténeti névtára I. kötet (vúc, 1915) Bártfai Szabo László:
PCS( megyc történetének okleveles emlékei 1002 1559 (Bp.. 1938)
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