
SZEMLE

Vári Fábián László: A  kakukknővér

Vári Fábián László kárpát
aljai költő, műfordító, folk
lorista, aki a rendszerváltás 
után tett szert ismertségre 
szülőföldjén és az anyaor
szágban. Bizonyítja ezt a 
kilencvenes évek óta elnyert 
díjak és kitüntetések sora.
Ilyenek a József Attila-díj, a 
Balassi Bálint-emlékkard, a 
Magyarország Babérkoszo- 
rúja-díj, s további számos, 
művészetért kapott kitünte
tés. Költészetének méltatá
sára itt nincs elég hely, ezért 
csak egyetlen autentikus 
véleményt idézünk: „A közösségi felelős
ségérzéstől és felelősségtudattól áthatott 
klasszikus magyar költészet egyéni karak
terű, jellegzetesen kárpátaljai magyar sor
sjegyű folytatása Vári Fábián László mű
vészete. Verseiben a történelem, a folklór 
és az irodalom emberi teljességet igénylő, 
egyéni és közösségi sorskérdésekkel min
den időben nyíltan szembenéző alakjai 
alapozzák meg a jelenkor problémáival 
való sajátos karakterű, összetett és mély 
számvetést. Művei maradéktalanul tanú
sítják annak a szándékának eredményét, 
hogy a tudat mélyebb szintjein meg
valósuló magasabb rendű gondolkodás 
hordozói legyenek. Együtt él bennük az 
emberiség archaikus tapasztalata és a je
lenkor problémavilága. Költői világának

különleges színét a mély tör
ténelmi tudással és a folklór 
emberi teljességet őrző gaz
dagságával szembesített mai 
sorslátás adja. Művészetének 
megkülönböztető értéke a 
magyarságért érzett törté
nelmi és jelenkori felelősség 
művészi megnyilatkozása. 
Magyarságunk kórképét 
kénytelen megrajzolni, de 
szemlélete szellemi és erköl
csi erőt sugároz, igaz érté
kekről tesz tanúságot...” — 
írta róla Görömbei András, 
a 2013-ban elhunyt akadé

mikus irodalomtörténész.1
Vári Fábián László neve összekapcso

lódik Kárpátalja sokat gyötört népeinek 
gazdag múltú és reménységekből merít- 
kező jelen életével. Ezek között tartjuk 
számon a ruszinokat is. A kakukknövér 
című balladáskötet hetvenhat ruszin és 
ukrán népballadát kínál a magyar olva
sóknak. A ruszinok Ukrajnában a ma- 
gyar-szlovák-lengyel határvidék mentén, 
a Kárpátok hegyvidékén élnek, s nemcsak 
Rákóczi fejedelem leghűségesebb népét 
jelentették a tizennyolcadik században; 
azóta is barátságban, közös megpróbálta
tásokat és örömöket vállalva osztják meg 
a magyarokkal dolgos hétköznapjaikat. A

1 Görömbei András: Jég és korbács: Vári Fábián Lász
ló könyve. Tiszatáj, 2010. 11. sz. 77-82.
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hétköznapok ereje a múltban gyökerezik. 
Hagyományaink bennünk és utódaink 
zsigereiben élnek, amíg az ősi történetek 
végképp feledésbe nem merülnek. A ma
gyar folklór kiváló ismerője, Voigt Vil
mos sokoldalúan elemezte a népek múlt
ját feldolgozó balladákat.2 A kakukknővér 
kötet ezt a sort gazdagítja. Vári Fábián 
László nem csak lefordította a szívéhez 
közelálló legszebb balladatermést, hanem 
kommentálta is kötetében.

A szerző 2019-ben nem először nyúlt 
a ruszin és ukrán nép balladaterméséhez. 
Már a kilencvenes évektől foglalkoztatta 
a gyűjtésük. A Világtalan csillag (2003) 
című, válogatott verseket, műfordításo
kat és saját gyűjtésű kárpátaljai ruszin 
népballadák magyar fordítását közreadó 
könyve is ékes bizonyítéka ennek.

A kakukknővér hetvenhat darabja te
matikusán csoportosítva elsőként a „Sze
relem, házasság” keretbe foglalható. Hu
szonkilenc versbe foglalt epikus történet 
jeleníti meg a hétköznapok fájdalmait, 
félelmeit, gondjait, örömeit. A második 
blokk tíz balladája a „Varázslat, rontás” 
címet kapta. A következő gondolatkör 
a „Családi konfliktusok, tragédiák” hu
szonhat dalba kívánkozó megvallását 
adja. A „Háború” témakörből hét alkotás 
került a kötetbe. A „Betyárság” című zá
rófejezet négy balladával ismerteti meg az 
olvasót.

A ruszin és ukrán népballadák kapcsán 
arra kell rámutatnunk, hogy közös gyö
kerei, narratív hasonlósága lényegében az 
európai népballada- költészet egészét is 
figyelmünkbe vonja. Mint tudjuk, a ma
gyar népballadák nagy részének is meg

2 Voigt Vilm o s : A magyar hősepika összehasonlító ku
tatási problémái. In: Népi kultúra -  népi társadalom, 
VIII. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest, 1975. Aka
démiai Kiadó, 242.

vannak a párhuzamai a többi európai nép 
költészetében. Ha a néprajztudomány 
klasszikusait olvassuk, a magyar szakírók
kal egybecsengően arra a megállapításra 
jutunk, hogy a balladák sokkal régebbi 
eredetűek, mint a gyűjtés időpontja. A 
magyar népballadák a 19. században ke
rültek a figyelem középpontjába, amikor 
a nemzeti öntudatra ébredés egyik for
rásaként nemcsak a folkloristák, hanem 
a szépirodalom művelői, a költők is felé 
fordultak. A magyar olvasónak óhatatla
nul Arany balladáinak párhuzama ötlik 
fel a ruszin és ukrán verseket olvasva.

Arany János eleinte a magyar népköl
tés tanulmányozásával igyekezett megkö
zelíteni a balladai ideált. Később, közvet
lenül a szabadságharc után, a skót epikai 
dalok felé fordult, az angol-skót népköl
tési gyűjteményekből sokat tanult: nem
csak a tragikus tárgyak és indítékok ha
tottak rá, hanem a szerkezeti sajátságok, 
az előadás formái és a lelki élet vívódásá
nak rajzai is. A drámai erejű párbeszédre a 
skót balladákban fényes mintákat talált, a 
bűn és bűnhődés legkülönbözőbb eseteit 
szemlélhette bennük, csodálhatta a tragi
kus felfogás zordonságát. Nála a magyar 
irodalom befogadóiként megfigyelhetjük 
azt, amivel a ruszin balladákban is szem
besülünk: hogyan kell a mesét tömören 
elmondani, a reális megfigyeléseket sej
telmes elemekkel keverni, a legnehezebb 
szerkezeti problémákat megoldani, a visz- 
szatetsző témákat az előadás művészetével 
költőivé varázsolni. A hangulatteremtés, 
lélekfestés, tragikus erő és költői nyelv e 
remekeiben a lírai, epikai és drámai ele
mek bámulatos összhangban olvadnak 
össze. Vári Fábián a kötet előszavában 
megjelöli azokat a forrásokat, ruszin és 
ukrán balladagyűjteményeket, amelyek
ből válogatását összeállította. Ezek között
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kiemelkedik a Lintur-gyüjtemény, Petro 
Lintur professzor 1950—60-as években 
kiadott munkái a rendszerbe szedett bal
ladái és rituális költészet köréből.3

Vári Fábián László balladás kötetének 
első darabja, a Stefán vajda poétikailag 
máris nagy hatással van a magyar olvasó
ra. Idézzük az első strófát:

Duna, széles Duna, 
mért háborogsz folyton?
Hogyne háborognék, 
hogyne zavarognék?
Medrem be jégh id eg  
források fakadnak, 
vizemnek legmélyén 
feh ér  harcsa verdes, 
partjaim hosszában 
hadak készülődnek.

A bánatos szűz és Stefán vajda története a 
középkori magyar balladákkal mutat ro
konságot. A szövegépítkezés tömörsége, 
a figyelemirányítás költői eszközei: a kér
désfeltevés, a párhuzamos struktúrák, a 
szóképek, poétikai alakzatok, az ismétlés, 
s különösen az archaizált nyelvezet vissza
viszi az olvasót a törökökkel, tatárokkal 
küzdő seregek harcosainak világába, ahol 
a szerelem ugyanúgy fellángolt, mint a 
békés hétköznapokban. A nyelvi stíluste
remtés gyökerei, mint ahogy az az emberi 
tragédiák, s a hiedelmek ősisége, közös 
kultúra-szemiotikai alapokat képeznek.

A természettel folytatott naponkénti 
küzdelem, a babonaság, a varázslás felé 
lökte a régi kultúrák népeit. A rontás 
célja rendszerint a szerelmi hódítás, és a 
bosszúállás. A családon belül az anyós és 
a meny rossz viszonya, a hűtlen szerető 
megbüntetése különféle praktikákkal

3 Lintur, Pertro: Narodni baladi Zakarpatyja. Lviv, 
1966. (Idézi V4ri Fábián László, 242.)

történik: a csúszómászók testnedvei, a kí
gyóméreg, a vad, mérgező növények po
gácsába sütése, s a rontás egyaránt ismert 
módozatok voltak:

M ondd m eg nékem, szép Maruszja, 
mért tetted ezt vélem?
Nem készültem a halálra, 
hisz m ég alig éltem.

Hisz én neked, barna legény, 
semmit se ártottam, 
szombat este a kapuban 
két pogácsát adtam.

Az egyiknek tésztájába 
kerti rutát tettem, 
a másikba kicsi, mérges 
kígyócskát sütöttem.
( . . . )
Amikor Ivánt temették,
Maruszját elfogták, 
lovak farkához kötötték, 
széjjelszakították.

A magyar olvasónak különösen érdekes a 
betyárvilág megjelenítése. Nem véletlen, 
hiszen a tizenkilencedik század első felé
nek magyar betyárjai, Rózsa Sándor, Sob- 
ri Jóska, a mátészalkai Gacsaj Pesta a nagy 
realista írókat, költőket, Aranyt, Móricz 
Zsigmondot is toliforgatásra indították. 
A betyárság nálunk a szabadságharccal is 
összefügg, hiszen Rózsa Sándor Kossuth 
seregében betyárcsapatot is szervezett. 
Ám alapvetően — tudjuk jól - , bűnözők, 
tolvajok voltak mindannyian, akik töm- 
löcben, akasztófán végezték:

Zavaros a patak habja,
Jancsi kezét mosogatja.
Hej, te betyár, mi lett veled, 
mitől véres a jobb kezed?
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meglőttem a gerlicémet, 
legkedvesebb szeretőmet.

(■■■)
Most van a nap lemenőben, 
mit látsz Jancsi, a mezőben?
Nincs ott, csak egy akasztófa, 
készen már a hurok rajta. (202)

Azt gondolhatnánk, hogy nincs semmi 
különbség a magyar és a ruszin, ukrán 
népballadák között, hiszen ezek az ar
chaizált, népdalokhoz hasonló poétikus 
szövegek akár a mi falusi világunkban is 
keletkezhetett volna. Valóban, az alap
helyzetek, a konfliktusok és tragikus 
végkifejleteik az európai népeknél ha
sonlóak. Ám a helyszín, a tárgyi világ és 
a nevek birodalma sajátos atmoszférát 
teremt: A Dnyeper, a Feketehegy, a Kár
pátok, Prága, ahova kereskedni járnak, 
más világokat rajzol meg. A Duna sem 
a magyar Duna, hanem a folyó haragos, 
fekete-tengeri, deltát képező torkolata. 
A kötet címadó balladájában, A kakukk
nővérben a gonosz anyós elől menekülő 
fiatalasszony a Duna partján könyörög 
Istenhez, változtassa kakukká. Kakukk 
képében az anyjához megy vigasztalást 
kérni, de az nem fogadja, a kisebbik fiával 
lelöveti a madarat:

Ahogy voltam, elindultam,
Duna partjáig jutottam, 
ottan térdre ereszkedtem, 
s j ó  atyámhoz könyörögtem:

— Uramatyám, én Istenem, 
madárszívet adjál nekem, 
hogy kakukkmadárrá váljak, 
széles Duna fö lö tt szálljak.

A madarak is mások. Nem fecskék, ga
lambok, hanem kakukk, varjú, hideghez 
szokott állatok népesítik be a teret. A nö
vényvilág a nyírfa, jávorfácska, fenyőerdő 
képében jelenik meg. A dallamosan csen
gő keresztnevek között a Jancsi, János 
mellett Maruszja, Katerina, Galjutina, 
Iván, Román, Stefán teszi helyi színeze
tűvé a történeteket. A háborús témák a 
török fogságról, kozák katona haláláról, 
az őt sirató anyák, szeretők bánatáról 
szólnak:

Hegyek, völgyek megindultak, 
hegyek, völgyek megindultak, 
törökök a tatárokkal 
hódító hadba vonultak.

Elől arab telivéren 
császár fia  megy a tűzbe, 
kard villog a jobb  kezében, 
és egy szív a kardra tűzve.

Ama szívből vér patakzik, 
a patakból fo lyó támad, 
fo lyó  fe le tt zord fenyöszál, 
tetejében varjú kárál, 
olyan keservesen, mintha 
Iván öreg anyja sírna.

Kirajzolódik a szövegekből egy régi világ 
nyomokban mindmáig kiható szocio- 
kulturális háttere. A patriarchális csa
ládfelépítés, a távol levő fia tudtán kívül 
kegyetlenkedő anyós hatalma, a titkolt 
szerelmi viszonyok, a kierőszakolt házas
ság, a harcban edzett férfiak lelki sérülé
kenysége, a nők praktikái stb.

Letűnt világnak gondolhatnánk a ru
szinok életét, nyelvét, ha nem látnánk a 
folytonosságot egy életerős, megmaradni 
akaró nép mai képviselőiben. Nyíregyhá
za kiemelt jelentőséggel bír e tekintetben.
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Itt alakult meg 1993-ban a Nyíregyházi 
Egyetem elődjében az első Ukrán és Ru
szin Filológiai Tanszék dr. Udvari István 
vezetésével, amely fennállása során a világ 
ruszinisztikáj ának legdinamikusabban 
fejlődő kutatóhelyévé vált.4 Az akkori 
tanszék Kárpátaljáról származó ruszin 
oktatója, Káprály Mihály mind a mai na
pig aktív kutatója, lelkes képviselője népe 
nyelvének, kultúrájának.5 Vári Fábián 
László balladás kötetét olvasva hisszük és

reméljük, hogy a magyarsággal évszáza
dok óta együtt élő és megmaradni akaró 
kis népek költészetükben továbbélő lelki 
ereje még sokáig adhat példát és mintát 
a környező népeknek kitartásból, helytál
lásból, reménységből.

Vári Fábián László: A kakukknővér. 76 ruszin és ukrán 
népballada. Budapest, 2019. MMA Kiadó, 250 p.

Cs. J ó n á s  E r z s é b e t

4 Vő.: A Nyíregyházi Főiskola 55 éve. Szerk. Balogh Árpád. Nyíregyháza, 2017. Nyíregyházi Egyetem. 135.
5 Káprály M ihály : CnoBOTBOpeHH y  pycuHCbKbix flianeKTOx: jjepiBaTbi 30 3HaHeHéM >KyHCbKOCTM y  őecifli 

oőbiBaTejnoB y>KaHCbKoro ce/ia Be/iMKi Jla3bi. In: 20 pokíb BbicoKOiiiKO/ibCKOM pycnHÍCTÍKbi Ha CnoBaKii. 
SőopHHK pecjiepaTÍB 3 Mefl>KÍHapoflHOM HayHHOÜ KOHtjiepeHijií. Presov, 2019. Vydavatel’stvo Presovskej univer- 
zity, 169-187.

Árnyaltabban a „genius loci”-ról

Karádi Zsolt: Hangnemek és árnyalatok

Jómagam is többször megtapasztaltam 
már, milyen az, amikor kutatási vagy ér
deklődési területtől függetlenül is meg
érinti az embert a „hely szelleme”, s nem 
hagyhatja reflektálatlanul a szőkébb vagy 
tágabb régiója kulturális történéseit, ér
tékteremtő alkotóit és meghatározó al
kotásait, legyenek azok a nemzeti kánon 
szempontjából is kiemelkedő, vagy inkább 
a saját környezetükben ismert és elismert 
művek. Kétségtelen, hogy pályája során 
Karádi Zsoltot is sokszor megragadta a

„genius loci”, s nemcsak a Szabolcs-Szat- 
már-Bereg megyében megjelenő lapok
ban, hanem országos terjesztésű orgánu
mokban is több, a régióhoz kötődő írása 
jelent meg. A tanulmányokat, esszéket és 
kritikákat tartalmazó, Hangnemek és ár
nyalatok című, 2017-es könyvében sze
rencsésen összetalálkozott ez a szempont 
a kiadó szándékával. A Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár által 2017-ben 
újra indított Szabolcsi Téka című könyv
sorozat három-négy évtizeddel ezelőtt a
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helyi kulturális-irodalmi ha
gyományőrzésnek népszerű 
és meghatározó tényezője 
volt. Az 1985-ös első köteté
től kezdve szakmai igényesség 
és hitelesség jellemezte, amit 
nemcsak az irodalmi mű
helyként is jegyzett könyvtár, 
hanem a neves szerzők sora is 
szavatolt. A most modernebb 
külsővel és szebb nyomtatás
ban ismét útjára bocsátott 
sorozat tematikája nem változott, a cél 
továbbra is az, hogy publicitást biztosít
son a helyi írók, kritikusok, történészek 
a régióhoz (is) kötődő munkáinak. Az 
ily módon régi, ám formájában mégis új 
könyvsorozat első darabjának három cso
korba szedett dolgozatai egyfelől a megyé
hez kapcsolódó szerzőkkel foglalkoznak, 
másfelől itt született vagy itt befogadott 
alkotásokhoz kapcsolódnak.

A tanulmányokat tartalmazó első feje
zet, egyben a kötet indító írása talán nem 
is fókuszálhatna másra, mint a „Nyírség 
álmodójának” is tartott Krúdy Gyulára. 
A szöveg címének egy Kosztolányi-vers- 
ből kölcsönzött sora már sejteti, hogy az 
„utolsó, legelső cigányként” aposztrofált 
nyíregyházi híresség ezúttal kevésbé is
mert szempontból „kerül terítékre”. S az 
alcím be is teljesíti várakozásunkat, hi
szen az író alakja a magyar lírában sajátos 
megközelítést kínál a Krúdy-kép árnyal
tabb megismeréséhez. Az első oldalakat 
olvasva kétségünk támad, hogy nem a 
kritikákat tartalmazó harmadik egység
ben kellett volna-e szerepelnie az írásnak, 
ám a szövegben később megidézett szer
zők és a meglátásaikra reflektáló Kará- 
di-megjegyzések valóban új megvilágítás
ba helyezik Krúdy művészetét. Nemcsak 
a rengeteg intertextuális vonatkozás és a

Krúdy-recepciót gazdagító 
adalék adja ennek a dolgo
zatnak a sorozat szempont
jaihoz is mért jelentőségét, 
hanem a kétszeres regionális 
kötődés is, hiszen a részlete
sen elemzett Magasra csavart 
láng című kötet, azon kívül, 
hogy Nyíregyháza szülötté
nek a magyar költészetben 
való megjelenítésével foglal
kozik, Nyíregyházán jelent 

meg, Bényei József szerkesztésében.
A Németh László-drámák színrevite- 

lével és kritikáival foglalkozó tanulmány 
a könyv legfajsúlyosabb írása. A szerző 
tudja, hogy a Németh-drámák befoga
dástörténete szinte végtelenül gazdag, s 
fölösleges a kutatási eredmények újbóli 
prezentálása, így már az alcímben előre 
bocsátja, hogy csupán adalékokat kíván 
szolgáltatni a hatvanas-nyolcvanas évek 
recepciótörténetéhez. Németh színikri
tikáit számba véve és a színházi gyakor
lattal szembesítve viszont nem pusztán a 
XX. század egyik legfontosabb drámaíró
jának portréját árnyalja, de a vizsgált 
korszak kritikai diskurzusába is betekin
tést nyújt. Bár a kötet címe érezhető sze
rénységgel arra asszociál, hogy csak újabb 
hangnemekkel fogja gazdagítani meglévő 
ismereteinket, s a szerző az invenciózus 
attitűd helyett árnyalatok megrajzolá
sára törekszik, az említett tanulmány 
hűen bizonyítja, hogy ezek az árnyala
tok sokkal árnyaltabb, s ezáltal teljesebb 
megismerését teszik lehetővé egy-egy tár
gykörnek. A tanulmányt kiegészítő 131 
hivatkozás bőven túlmutat az adalékoló 
szándékon, de ebben természetesen sze
repe van a személyes elköteleződésnek, a 
szerző színháztörténeti érdeklődésének is. 
A szövegnek valójában egy bekezdésében
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— a nyíregyházi színtársulat által bemu
tatott Németh-drámák vonatkozásában
-  kifejezett a regionális kapcsolódás, ám 
jelen esetben éppen a tágabb tér- és idő
szemlélet teszi csak lehetővé, hogy ez a 
vázlatos összefoglalásnak szánt írás mégis 
elvezessen a huszadik századi színházkul
túra működésének jobb ismeretéhez, s 
Németh és a színház helyenként proble
matikus viszonyának megértéséhez.

A harmadik tanulmány tematikájában 
kapcsolódik az előzőhöz, de ebben az eset
ben nem a Németh-drámák recepciója 
kerül a fókuszba, hanem Németh László 
színikritikusi munkássága. Karádi Zsolt a 
Híd című lapban megjelent kritikákon ke
resztül enged betekintést a némethi pálya 
egy kevésbé ismert részébe, ami, bár más 
szerzőket is foglalkoztatott már, közel sem 
tekinthető feltártnak. Ennek a tanulmány
nak az olvasása során is megbizonyosod
hatunk Karádinak a színháztörténetben 
való jártasságáról és a téma iránti elköte
lezettségéről. A darabokra, a színészekre, 
a közönségre és a színibírálat helyzetére 
egyaránt reflektálva nemcsak Németh né
zetrendszeréről és kultúrideológusi elkép
zeléseiről, hanem a kor színházkultúrájá
ról is látleletet kapunk, amely a terjedelmi 
korlátok miatt bár nem lehet teljes, mégis 
finomabb megközelítést tesz lehetővé egy 
nagy formátumú drámaíró szemlélettágító 
alkotásaihoz.

A tanulmányokat záró írás szintén a 
színház világához kapcsolódik, adaléko
kat gyűjtve a magyar színházkritika egy 
sajátos, ám kissé elfeledett alakjának, Kár
páti Aurélnak a megismeréséhez. Miután 
a szerző számba veszi a költő-író-kritikus 
Kárpáti vonatkozásában megjelent szak
irodalmat, annak majd négy évtizedes 
színikritikusi tevékenységéről értekezik. 
A forrásszövegekre való utalásokból fel

tárul a színikritikát színházközpontúvá 
átformáló magányos Kárpáti portréja, 
benne a kritikusi létforma anomáliáival, 
ugyanakkor ebben az írásban is megje
lennek olyan drámaírók, színészek és kri
tikusok, akik által a színháztörténet egy 
különösen gazdag időszakáról is bővül
nek ismereteink.

A Hangnemek és árnyalatok című kötet 
második fejezetében a szerzőnek öt rövi- 
debb esszéje kapott helyet. Az első írás 
kiváltója egy auditív élmény, egy Beetho- 
ven-hangverseny. A befogadás helyszíne 
és ideje pontosan meghatározatlan, talán 
ilyen módon is hangsúlyozva a halhatat
lan géniusz alkotásának időtlen és egyete
mes hatását. A szövegnek legalább annyi
ra főszereplője a süketen is remekművet 
létrehozni képes művész, mint az általa 
kivételes pillanatokat átélő szerző.

A következő két esszé újra visszave
zet abba a világba, amellyel Karádi Zsolt 
örökre elköteleződött. Az Emlékszel még? 
és az Im i vagy játszani? egyaránt a függöny 
mögé enged bepillantást. Az első esszé ezen 
belül is egy kiemelt pillanatra emlékeztet, 
a függöny felgördülésének első alkalmára, 
amikor Nyíregyháza 1981-ben önálló tár
sulatot kapott. S persze a további három 
és fél évtizedre, annak legemlékezetesebb 
darabjaival, alakításaival, melódiáival, ren
dezéseivel. A sorjázó emlékek nemcsak az 
egyes előadásokhoz, a különböző okok 
miatt formabontó, s ezáltal még emlékeze
tesebb darabokhoz kapcsolódnak, hanem 
a személyes érintettség nyomán a megin
terjúvolt színházi emberekhez is. Az erő
sen nosztalgikus írás nem felejtkezik el a 
színfalak mögött dolgozó szakemberekről 
sem, akiknek szintén részük van a katarzis
ban. Az Emlékszel még? valamennyi nyír* 
egyházi színházlátogatóból kiváltja az azo
nosulást, s a Szabolcsi Téka című sorozat
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célját ilyen szempontból is teljes mérték
ben beteljesíti. Az Im i vagy játszani? már 
nemcsak a Móricz Zsigmond Színházról 
beszél, hanem tágabb kontextusban mu
tatja be, miről szól valójában a színház. A 
szöveg jóval több néhány látszólag közhe
lyes gondolat magyarázatánál. Talán mind
annyian tudjuk, hogy az emberi kultúrával 
egyidős színház kiszakít a mindennapi- 
ságunkból, miközben az életet ábrázolva 
saját magunkkal szembesít, de arra talán 
nem is gondolunk, hogy színészt és nézőt 
egyaránt „beszippantva” függőséget okoz
hat. Ez a jó értelemben vett függőség itatja 
át a lét és a nemlét titkait toliforgatóként és 
színházcsinálóként is kutató Karádit.

A Tíz feh ér  bot című esszében a szer
ző múltja éled újra, egyetemi éveinek 
legszebb időszaka, a kollégiumi élet jel
legzetes pillanatai elevenednek meg. Az 
irodalmi, a fotózással kapcsolatos és a 
zenei utalások által még személyesebbé 
tett sorok központi motívuma a Cseh 
Tamás-jelenség. Az ikonikus zenész Be- 
reményi Gézával együtt egy nemzedék 
önkifejezésének lett motiválója, ahogy 
Karádi fogalmaz, dalaiban „benne lük
tet az egész magyar történelem”. Hatását 
mindennél jobban érzékelteteti, hogy a 
szerző az ötvenhatos forradalom hatva
nadik évfordulója tiszteletére rendezett 
darabhoz még annyi év múltán is Cseh 
Tamás zenéjét választja. Ahhoz a darab
hoz, aminek nem mellesleg egy szintén 
szállóigévé vált Nagy Gáspár-verssortól 
kölcsönzi a címet: „... és nekünk nem 
szabad feledNI”. A Nagy Imre monog
ramot hordozó képző révén elsődlegesen 
az ötvenhatos eseményekhez kötődő, de 
közben időtlenné vált erkölcsi parancs 
az esszében arra is asszociálnunk enged, 
hogy ifjúságunk egyes eseményeinem 
merülhetnek feledésbe, örökké bennünk

kavarognak, tudat alatt is formálva min
denkori személyiségünket. A negyven 
évvel ezelőtti konkrét élmény így válik a 
szövegben az idő és a tér dimenzióján tú
livá s egyetemes érvényűvé.

A kötetbeli utolsó esszé a tiszteletadá
sé. Az eredetileg 2013-ban, Görömbei 
András halálát követően született írás úgy 
emlékezik a Kossuth-díjas irodalomtörté
nészre, hogy a szerző debreceni élményein 
átszűrve teszi személyessé és bensőségessé a 
nekrológot. Kettőjük életútjának érintke
zési pontjait felvillantva mutatja be a Kos
suth Lajos Tudományegyetem oktatójának 
legendává formálódását, azt a folyamatot, 
melynek során valaki több nemzedék em
beri-pedagógiai útjának meghatározójává 
válik. A szöveg soraiból annak az iskola
teremtő professzornak a képe rajzolódik 
ki, aki nemcsak könyvei által biztosította 
halhatatlanságát, hanem a hallgatóihoz 
fűződő közvetlen kapcsolat által is.

Karádi Zsolt kötetének záró fejezete 
nyolc kritikát tartalmaz, melyek mind
egyike erősen kötődik a régió szellemi 
életéhez. „A költészet ellenszegülés” című 
szöveg Nyíregyháza méltatlanul elfeledett 
és vitatott megítélésű lírikusát, Váci Mi
hályt próbálja meg újraéleszteni születé
sének hetvenedik évfordulója apropóján. 
Az írásnak valójában csak a második része 
a szó szoros értelmében vett recenzió, a 
Finta Éva szerkesztésében Váci váloga
tott verseit tartalmazó kötetre reflektál
va. Legalább ennyire fontos az írás első 
felében vázolt Váci Mihály-i ars poetica, 
mely a rövid terjedelem ellenére a Vá
ci-rehabilitációban is szerepet vállal. Nem 
vezérli a túldimenzionálás vágya, helyette 
Váci gondolatainak az idézésével igyek
szik megmutatni azt a költői szerepfelfo
gást, melynek segítségével e líra is jobban 
értelmezhetőbbé válik.
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A következő írás a szabolcsi származású 
irodalomtörténész, Czine Mihály posztu
musz műként megjelent irodalomtörténe
tét recenzálja. A „Megkésett alapmű" sajá
tosságait számba véve Karádi magyarázatot 
ad a munka túlméretezettségére, az 1945- 
öt korszakhatárnak tekintő tagolására és 
a drámai műnem alulreprezentáltságára 
is. Nem hallgatja el azokat az elvárásokat, 
amelyeket az ezredfordulón támasztanánk 
egy modern irodalomtörténettel szem
ben, ugyanakkor felhívja a figyelmet Czi
ne egyéni nézőpontú, a magyar irodalmat 
egységében vizsgáló és helyenként korát 
megelőző szemléletmódjára.

Az Aprófalvak fényképarca című írás 
rendhagyó módon egy szatmár-beregi 
szociofotókat tartalmazó albumról alkot 
véleményt. Ahogy a korábbiakból is kide
rülhetett, Karádi számára egyáltalán nem 
idegen ez a műfaj, értő fotósként ír a tíz 
fotóművész általa is jól ismert történelmi 
kistájon készült felvételeiről, a tizenkét 
kistelepülés életébe bepillantást nyújtó 
fotóiról.

A kisvárdai fesztivál című kötetről szóló 
kritika a megye egyik legnagyobb jelentő
ségű kulturális rendezvényéhez, a kisvárdai 
színházi fesztiválhoz kötődik. A szövegben 
egyszerre nyilvánul meg két színház iránt 
elkötelezett szerző. Elsőként a két évtized 
kisvárdai színháztörténetét teljességre tö
rekvő módon ábrázoló Darvay Nagy Adri
enné, illetve a kötetét értő módon értékelő 
Karádi Zsolt. A sorokból kitűnik, hogy 
mindkettőjük inkább a krónikás, mint
sem a kritikus szerepébe helyezkedve pró
bál tenni azért, hogy a „találkozás ünnepe” 
még sokáig eleven maradhasson.

Az Üvegen túl, világon innen című írás 
ismét a pillanat művészetéhez vezet, egy 
Nyíregyházán élő fotóművész albumát 
mutatja be. A szövegből megismerjük Sol-

>
tész István gondolkodásmódját, s megbi
zonyosodhatunk a Karádi által választott 
mottó igazságtartalmáról is. „Fényképezni 
annyi, mint birtokba venni a lefényké
pezett tárgyat. Azt jelenti, hogy bizonyos 
viszonyt létesítünk a világgal” (Susan Son- 
tag). Bár nem látjuk, de az írás alapján 
bizonyosak lehetünk benne, hogy Soltész 
birtokba is veszi a lefényképezett valósá
got, s számára a pillanat művészete egy
szerre a gondolkodás művészete is. Azáltal, 
hogy Karádi felhívja a figyelmet az album 
tudatos szerkesztettségére s a képek kom- 
ponáltságára, a bemutatott fotóművész 
látásmódjának ábrázolásán túl a fotográfia 
filozófiájába is betekintést enged.

A következő kritika többszörösen 
is kapcsolódik a megyéhez. A fehér
gyarmati esztéta és irodalomtörténész a 
Móricz-művek filmes feldolgozásainak 
nyomába eredt 2012-ben megjelent köte
tében, melyet a nyíregyházi Móricz Zsig- 
mond Kulturális Egyesület jelentetett 
meg Modus Hodiernus című sorozatában. 
Hamar Péter könyvét értékelve Karádi 
kiemeli a szerző téma iránti szenvedélyes 
érdeklődését, de fontosnak találja a Köl
csey Társaság titkáraként eltöltött évekre 
és a lakóhely motiváló szellemére való 
utalást is. A hézagpótló munkát bemutat
va egyszerre csinál kedvet a Hamar-kötet 
elolvasásához és a filmadaptációk megte
kintéséhez.

Csapda és fókusz címmel Jánosi Zoltán
nak Ratkó Józsefről írott monográfiáját 
elemzi a következő írás. Az évtizedes kol
legiális kapcsolat révén Karádi nemcsak 
Jánosi munkásságát ismeri testközelből, de 
a Nagykállóból a magyar költészet legna
gyobbjai közé emelkedő Ratkó sem idegen 
számára. Az írás lényege összecseng Jánosi 
azon gondolataival, melyek szerint a tehet
ség nem függvénye a földrajzi térnek, a vi
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dék ugyanolyan táptalaja lehet, mint a szel
lemi központ prioritását élvező nagyváros. 
A monográfia nagyobb része is a vidéken 
világot teremtő életműhöz kapcsolódik, s 
a kritika címe is az ezzel együttjáró ambi
valenciát jeleníti meg. Karádi egyaránt rá
mutat Jánosi szemléletének tágasságára és 
írásmódjának sajátosságaira, mint az élve
zetes stílus, a lényeglátó képesség, az esszéi- 
záló s egyben tudományos megközelítés, 
illetve a Ratkó-líra szenvedések között is 
szenvedélyes igazságkereső jellegére. Alko
tónak és monográfusának közös jellemző
je, hogy „a kor ellenkező előjelű kihívásai
val szemben is képesek” értéket teremteni.

A fejezet utolsó, ám az egész kötet leg
frissebb írása a Nagy Zsuka 2017-ben meg
jelent verseskötetéről írott kritika. Karádi 
Zsolt ebben az esetben is élvezi a „hazai pá
lyával” járó előnyöket, a fiatal nyíregyházi 
költőnőnek már a szárnybontogatásait is 
figyelemmel kísérhette. Jól ismeri a szerző 
2009-es első kötetét, s azokról az éveiről is 
rendelkezik impulzusokkal, melyek a kül
ső szemlélő számára hallgatással teltek. Ily 
módon szerencsésen tudja a verseit a sze
mélyes sorsalakulás kontextusába helyezni, 
anélkül, hogy pozitivista módon közelíteni 
hozzájuk. Miközben ráirányítja a figyelmet 
a könyv nóvumaként is értékelhető műfaj

teremtő jellegre (riportvers), a lírai mono
lóg-formára, a szövegeket át-meg átszövő 
intertextualitásra és az erős vallomásos
ságra, egy olyan alkotóról fest árnyaltabb 
képet, akinek lírai világában újra és újra 
felbukkannak a lakóhely élményei.

Karádi Zsolt kötetét szabolcsiként kü
lönösen termékenyítő elolvasni, de az is 
élménydús utazáson vehet részt a köny
vet fellapozva, akinek nincsen szorosabb 
kötődése ehhez a sokszor perifériálisnak 
tartott és negatívan értékelt régióhoz. 
Megbizonyosodhat arról, hogy a művészi 
kifejezés nemhogy nincs térbeli korlátok 
közé szorítva, de újabb hangnemeken tud 
megszólalni a tájban gyökerező éltető erő 
nyomán. Megtapasztalhatja Ratkó József 
axiomatikus gondolatát, -  „Mindenütt 
kell élni” -  és a címbeli újabb hangne
meket, illetve árnyalatokat megismerve 
teljesebb szemléletmódot alakíthat ki 
már kanonizált s még kanonizálásra váró 
alkotók kapcsán is.

Karádi Z solt: Hangnemek és árnyalatok. Tanulmá
nyok, esszék, kritikák. Nyíregyháza, 2017. Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 149 p.

N a g y  B a l á z s
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„... és alacsony a kerítés”
N agy az  Isten állatkertje

A llat(ság)ok a m agyar irodalom - és művelődéstörténetben

Az állatok irodalmi és műve
lődéstörténeti motívumára, 
szerepére nemcsak egy kon
ferenciát, de egy egész előa
dás-sorozatot föl lehet építeni.
Eszünkbe jutnak elsőként a fa
bulák: a magyar irodalomból 
pl. Heltai Gáspár Száz fabulá
ja (1566-ból) vagy harmadfél- 
száz évvel későbbről Fáy And
rás aforizmatikus állatmeséi.
A moralizáló és allegorikus versek, példá
zatok, melyek nemcsak a tanításra, hanem 
a cenzúra megkerülésére is alkalmasak 
voltak. A népköltészet remekei közt ugyan 
elsősorban a népmesékre gondolunk, de 
a népdalok is előszeretettel alkalmazzák a 
növényi mellett a madármetaforát; balla
dáinkban gyakoriak az állatnevek, sőt, az 
Erdélyben számos változatában ismert Fe
hér László lovat lopott a címébe is emeli azt. 
A „képzelt lények” nemcsak a mitológiá
ban vagy Borgesnél, de Dante művében, 
itthon Balassánál is megjelentek; máskor 
szimbolikus szerepük van az állatoknak, 
mint a balladák mellett Arany Toldi)áéoan 
a nádi farkasnak és a bikának -  a velük 
való küzdelem, majd a legyőzésük alkal
mas a bennünk lévő ösztönös és szellemi 
közötti párbeszéd, az identitásmegalkotás 
reprezentálására. A 20. században aztán 
egész ciklusok, könyvek népesültek be álla
tokkal. Nagy Lajos abszurd transzpozíciói 
egyszerre parodizálták a természetrajz
könyveket és figurázták ki az emberi jel

lemvisszásságokat; a Képtelen 
természetrajz karcolatai emberi 
tulajdonságokkal mutatták be 
az állatokat, és állati tükörbe 
helyezték az embereket. Mel
lé tehetjük Kosztolányi Dezső 
Zsivajgó természetét, melyben 
a virágok, a fák, az ásványok 
beszédén túl megszólaltak az 
állatok is, emlősök, bogarak, 
lepkék; néha közéleti átszólá- 

sokkal, erkölcsi tanulságokkal, máskor já
tékosan, költői képeket teremtve beszéltek. 
Márai Sándor Csutorája nem kutyaregény, 
hanem „emberkönyv”, sőt, rejtett írói ars 
poetica; Fekete István „állatregényei” (Csí, 
Kele, Lutra, Bogáncs, Hú, de még a Vük is) 
emberi problémákat és dilemmákat mutat
nak be, nem egyszer a hatalom és az ember 
viszonyának példázói. Lázár Ervin regény- 
nyé szövődő mesenovella-füzére, A Négy
szögletű Kerek Erdő az író szeretetvallomá- 
sának-vallásának játékosan szomorú (vagy 
szomorúan játékos) foglalata. S akkor még 
nem beszéltünk a szépirodalmi igényű is
meretterjesztésről, s nem a költészetről, 
különösen a gyermekversekről, melyeknek 
szintén legfontosabb szereplői közé tartoz
nak az állatok.

Ez a fenti, ötletszerűen összeállított 
mustra csupán fölvillant néhány, a Móricz 
Zsigmond Kulturális Egyesület gondozá
sában, a Modus Hodiernus sorozat 9. da5 
rabjaként megjelent tanulmánykötet kéz
bevételekor megfogalmazódó asszociációt
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-  mikor még csak ismerkedünk a címmel, 
a könyv kiállításával, az előzményekkel. 
„Nagy az Isten állatkertje...” -  olvassuk 
az enyhén szarkasztikus, de mindenképp 
kritikus képzettársításra ösztönző címet, s 
rögtön hozzágondoljuk a közmondás foly
tatását, amire a három pont utal: „... és ala
csony a kerítés”. Arra pedig, hogy itt nem 
egyszerűen az állatok magyar irodalom- és 
művelődéstörténetben azonosítható szere
péről lesz szó -  hiszen az Isten állatkertjének 
lakói közé tartozunk mi, emberek is; s hogy 
az alacsony kerítés nem akadályozza meg az 
embert, hogy kilépjen az életbe, és állatként 
viselkedjen - , az alcímbe rejtett találó szó
játék, az „állat(ság)ok” egyértelműen rámu
tat. (Allatságok címmel jelent meg egyéb
ként a tanulmányok közt is tárgyalt Tóth 
Krisztina 2007-es kötete, mely harminc, fe
lénk kevésbé ismert egzotikus állatot versel 
meg, e címben viszont nem hangsúlyozódik 
a kétértelműség.) A kötet borítóján is egy 
Isten-állatkertet látunk, mely Heltai Száz 
fabuláéi egy 18. századi ismeretlen illusztrá
torának fametszete alapján készült (a kötet 
végén pedig több mint harminc fotót és il
lusztrációt közlő színes képmelléklet segíti a 
szövegek illuminációját).

Az állatok, mint teremtmények, igen 
sokfélék lehetnek, az „állat(ság)” azonban 
véges számú szinonimát gyűjt magához, 
úgymint: ostobaságot, szamárságot; eu- 
fémikus változatban szellemi szegénysé
get, sajnálatra méltóságot; kissé durvább 
vagy éppen bizalmasabb megfogalmazás
ban baromságot, ökörséget, marhaságot. 
Kutyául el lehet bánni valakivel; lehet a 
másikat madárnak nézni, kígyót-békát 
kiáltani rá, vagy kígyót melengetni keb
lünkön; farkast emlegetni, báránybőrbe 
bújni, rossz lóra tenni. Lehetünk birkatü- 
relműek, oroszlánszívűek és galamblelkű- 
ek; énekelhetünk hattyúdalt, elefántként

törtethetünk a porcelánboltban stb. Nagy 
Lajos számos ilyen szólásunkat és köz
mondásunkat fölhasználta karcolataiban 
— kötetszerkesztő Mercs István írása épp 
a Képtelen természetrajz emberi bestiáriu- 
mát értelmezi —, mi pedig nem gondolunk 
bele, hogy sok hasonlatunk egyenesen az 
állatra nézve sértő (lásd pl.: részeg, mint 
az állat). A 2019 tavaszán bemutatott ta
nulmánykötet egyébként annak a 2015, 
április 17—18-i konferencia előadásainak 
tanulmánnyá szerkesztett anyagát adja 
közre, melyet rendhagyó, ám stílusos hely
színen, a Nyíregyházi Állatparkban ren
deztek meg.

Egy konferenciakötet recenzensének 
általában nehéz a feladata -  bármilyen jól 
körülírt a központi téma, az előadók-szer- 
zők rendszerint saját kutatási területükön 
belül maradnak, érdeklődésük mellett tu
dományos módszertanuk, érvelésük, stílu
suk és olvasat-megközelítésük is eltérő - , 
ezúttal azonban a lektor, egyben az előszót 
író Ács Pál irodalomtörténész nehezíti 
meg a dolgát. O ugyanis nem egyszerű be
vezetőt adott, hanem összehasonlító iroda
lomtudományi kritikai szemlét írt, melyre 
csupán reflektálnunk lehet, melyhez képest 
ismertethetjük saját olvasatunkat. S még a 
mottót is tőle kell kölcsönöznünk, elősza
vának utolsó mondatát, hogy mit tehet az 
író: „emberként igyekszik megérteni az ál
latokban azt, ami emberi”.

A tanulmányokat már Ács Pál is to
vábbgondolja, a szemlézett művekben 
fölbukkanó motívumokat és jelenségeket 
szélesebb művelődéstörténeti kontextusba 
helyezi. S egyetértünk megállapításával, 
miszerint noha -  az élővilággal foglalko
zó rendszertanokhoz hasonlóan — a meg
nevezés és besorolás adja a kötet gondo
lati-szerkezeti ívét, nem tárgytörténeti 
katalógusról vagy kézikönyvről van szó,
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hanem „műközpontú, műértő elemzések 
és invenciózus értelmezések sorozata” a 
kötet. Kronologikus rendben tekinti át az 
időtlen folklórtól, a régi magyar irodalom, 
az előfelvilágosodás és a 19. század egy-egy 
jelentős darabján keresztül, a modernkori 
irodalom emblematikus műveiig az álla
tokra (motívumként vagy szereplőként) 
összpontosító alkotásokat. így jutunk el a 
megnevezéstől — állat és ember különvá
lásától — az állat emberré, illetve az ember 
állattá válásáig. Ács Pál a bibliai állatkertek 
modelljeként említi az Edenkertet és Noé 
bárkáját, mondván: az irodalom állati se
regszemléiben mindig megismétlődik az 
édenkerti jelenet, mikor Ádám elnevezi az 
állatokat. Tehát „az ember önmaga számá
ra, saját nézőpontjából, önnön hasznára 
építi fel az állatvilágot rendszerbe foglaló 
bestiáriumait”. Ezek a virtuális állatker
tek jelennek meg azokban a művekben, 
melyekkel Küllős Imola, Szentmártoni 
Szabó Géza, Jankovics József, Mészáros 
Tibor, Karádi Zsolt, Sánta Gábor, Mar- 
gócsy István [Ács Pál kiemelési] írásai fog
lalkoznak. Noé bárkájáról szólva azonban 
hozzátehetjük: az irodalomban föltűnő 
állati seregszemlék vagy szereplőválasztá
sok mindenképpen szimbolikusak abban 
a tekintetben, hogy a megmaradást (meg
ismerést) és a túlélést (önismeretet) jelké
pezik, a szépirodalmi művek által fölmu
tatott állatiban mindig ott van az emberi. 
S gyakran épp a költői-metaforikus vagy 
a szatirikus-ironikus ábrázolás révén hang
súlyozódik ez az emberi, szélesebben vett 
társadalomlélektani attitűd.

Ács Pál Margócsy István és Mercs Ist
ván tanulmányait említve, a karakterport
rék rendszertanához az Istentől az ásvá
nyokig vezető létezésláncolatban az állatot 
az ember alatt, de a növények fölött he
lyezi el — tehát a szervetlentől a meta-szel-

lemiig vezet az út. A szerves műveltség 
azonban a növekedés mozzanatára (tehát a 
lelki tudatosságra, a változás képességére) 
koncentrál, amit a növény (a világot ma
gába foglaló virágtól az istenihez vezető 
életfáig) testesít meg. (Nemcsak Kosztlá
nyi Zsivajgó természetében kaptak nagy 
szerepet a növények, de Tompa Mihály 
is a Virágregékkel foglalta rendszerbe em
ber-allegóriáit, s a népköltészet is a virágo
kat kedveli jobban az állatoknál. Bár nincs 
ilyen statisztika birtokomban, sejthető, 
hogy természetlíránk szintén növényköz
pontú; vagy a Sánta Gábor tanulmányá
ban bemutatott Fekete István műveiben is 
legalább olyan nagy, a lelki folyamatokat 
fölerősítő, atmoszférateremtő szerepe van 
a növényvilágnak, mint az emberi viszo
nyokat példázó állatszereplőknek.) S ha a 
növény a szerves növekedést jelöli, úgy az 
állat inkább az állandóra utal, a tudatossal 
szemben az ösztönös szintre; egyszersmind 
lelkes lényről van szó -  az állatnak (animal) 
és a léleknek (anima, animus) ugyanaz a 
gyökere; az animáció pedig nem mást je
lent, mint lelket adni az élettelen (lélekte
len) tárgyaknak. A képzelt lények sem kü
lönböznek így a létező állatoktól, melyek 
közt különleges helyet foglal el a kaméleon 
— Hegedűs Béla tanulmányában olvasunk 
róla —, s melyek ugyanúgy megragadták 
Balassa Bálint, Gyöngyösi István, mint a 
kortárs Tóth Krisztina költői fantáziáját. 
Előbbi kettőről Szentmártoni Szabó Géza 
és Jankovics József ír; Tóth Krisztinát Végh 
Balázs Béla említi a gyermekversek állatvi
lágáról szóló tanulmányban, melyben pél
dákat keres az antropomorf és moralizáló 
tradíció továbbélésére ugyanúgy, mint a '  
játékos nyelvteremtésre, a kreatív fogalo
masszociációra, a parafrázisra és traveszti- 
ára vagy a szinesztetikus képalkotásra.
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Küllős Imola, az állatok magyar nép- 
balladai előfordulását vizsgálva (Vadak 
vagy szelídek?) a szimbolikus jelentőségű, 
a történetet elindító vagy mozgásban tar
tó állatokat említi, akiknek elveszejtése, 
megszerzése, akaratuk beteljesítése „szo
rosan összekapcsolódik a főhős sorsával”; 
de a párbeszédekből kibontakozó drámai 
cselekmény okai/okozói” is lehetnek. Vi
szonylag kevés ilyen népballada van, de 
ide tartozik a Mennybe vitt leány típusába 
sorolható Júlia szép leány vagy a Szeretet 
próbája típusú ballada (Pávás leány}. Sze
replőként jelennek meg az állatok pl. a 
Szép Ilona vagy a Szívtelen anya típusok
ban; frázisokban és szóláshasonlatokban 
vannak ott a Kétféle menyasszony, szimbo
likus-metaforikus a szerepük a Szégyenbe 
esett lány és a Cséplőgépbe esett lány balla
dákban. Küllős több példát is említ, leg
gyakoribb a ló megjelenése (pl. Fehér Lász
ló lovat lopott; Elcsalt menyecske, Molnár 
Anna, Katonalány). Arra is választ kapunk, 
hogy népballadáinkban „relatíve kevés 
állatfajta szerepel a maga fizikai valóságá
ban, tárgyiasult jelentésében, viszont elég 
sokféle állatnévvel találkozunk a költői 
mondanivaló nyomatékosításaként, meta
foraként, közhelyszerűen ismételt, bevett 
frázisként”.

A reformáció korában az állatvilág is
merete szükséges volt a bibliai szövegek 
magyarázatához; a protestáns prédikációk 
gyakran példálóztak állatokkal; Balassa 
Bálint verseiben (főként a hasonlatokban 
és metaforákban) gyakori szereplők az 
állatok — derül ki Szentmártoni Szabó ta
nulmányából. Gyöngyösi István költésze
tében is megjelennek állatszimbólumok 
— ő a barokk retorikájának és poétikájá
nak alapelemeként tudatosan szerepelte
ti azokat. Jankovics József megállapítja: 
Gyöngyösi állatkertje hasonlít Istenéhez,

de allegóriáinak kedvelt mitológiai lénye 
a hamvaiból föléledő Főnix és a harcos 
Griff; másutt a szelídebb madarak is meg
jelennek, mint pl. a gerlice vagy galamb. 
Csörsz Rumen István a 17-18. századi 
(19. századra is kitekintő) közköltészet 
moralizáló verseit mutatja be néhány jel
lemző példán keresztül, középpontban a 
fabulákkal is rokonságot tartó nyúlhistóri- 
ával; s a tanulmány függelékében egy több 
mint 140 soros, ferences kézirat alapján 
készült verset közöl (A nyulakpanaszszó).

A hagyományos állatmesék szerző- 
it-fordítóit ifjabb Hatvani István képvi
seli — Lengyel Réka gazdag szakirodalmi 
bázisra támaszkodó filológiai tanulmánya 
e mesék forrásait tárja föl; Hegedűs Béla 
a kaméleon-jelenség 18. századi előfordu
lásaira tekint rá; s határterületre kalauzol 
Buda Attila Historizmus és ornitológia: Ma
gyarország madarai szépirodalmi tárgyalás
ban a XIX. század végén c. tanulmánya is. 
Sok, a műveltebb olvasó előtt is kevésbé is
mert adat és szempont tűnik föl az írások
ban, s meglepetéssel szolgálhatnak Móricz 
Zsigmond verses állatmeséi. Rendhagyó 
kanonizációjuk kérdését már Kappanyos 
András fölvetette, most Cséve Anna jár
ja körül az először 1907-ben kiadott Er
dő-mező világa paratextuális és filológiai 
jellemzőit, kitérve Móricz népköltési gyűj
tőútjainak jelentőségére (függelékében A 
sas és az ökörszem c. verses mesét közli). 
Sík Sándor költészetének állatszimboliká
ját (szakralitással való kapcsolatát) Nagy 
Balázs mutatja be, elsősorban Sík kései 
költészetéből vett példákkal; Karádi Zsolt 
az Áprily Lajos költészetében fölbukkanó 
természeti és állatmotívumokat vizsgál
ja. Izgalmas szempontot kínál, amikor az 
1965-ben kiadott Fecskék, össek, farkasok 
című, mintegy félszáz rövidebb elbeszélést 
tartalmazó kötetet „a lírai életmű prózá-
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bán fogalmazott háttérmagyarázataként” 
is értelmezi — itt most csak az önszimbó
lumnak tekinthető szarvashoz fűzött ma
gyarázatból idézünk. „A vers [Az irisórai 
szarvas] a saját kiválasztottságára későn rá
döbbenő én tragikus önfelismerése” — írja 
Karádi.

Sánta Gábor Fekete István állatregé
nyei közül a Kele új ráolvasására vállal
kozott, egyértelművé téve, hogy az író 
állatszereplői emberi típusok és magatar
tásformák megtestesítői, olyan „társadal
mi alakok”, akik „egy módszeresen do- 
mesztikáló hatalom” kényszerében élnek 
egymás mellett. Közülük azt a szamarat 
mutatja be, aki összetett személyiségénél 
fogva mintegy foglalatát vagy szintézisét 
adja Fekete állatainak emberi viselkedésé
hez. S noha önálló recenzensi kommen
tárt igényelne Déry Tibor Niki c. kisre
gényének irónia és test-diskurzus alapján 
történő újraértelmezése (Takács Miklós 
tanulmánya); Kőszeghy Péter Gáli József
re emlékező írása vagy az „otthontalanság 
szükségszerűségének” kérdése (Margócsy 
István Márton László Te egy állat vagy c. 
elbeszéléskötetéről írt esszéjében), szem
lénk végén három előadásanyagra kívá
nunk még röviden kitérni.

Mercs István Nagy Lajos Képtelen 
természetrajzit a humor felől értelmezi 
-  talán a megszokott karcolat műfaj meg
nevezést is ezért váltogatja tanulmányá
ban a humoreszk fogalmával - ,  melynek 
egyik sajátossága a gyors (és meglepő, 
váratlan) gondolattársítás, mindazonáltal 
a könnyed asszociációs narráció mögül 
éles típus- és társadalomkritika sejlik föl. 
Nemcsak a tankönyvstílust és az emberi 
természetet figurázza ki, hanem „gúnyo
lódó természetrajzát adja a sémákra és 
közhelyekre építő emberi gondolkodás
nak”, mely aztán leegyszerűsítéseivel az

emberi lélek sötét oldalának is szabad 
utat enged — nem véletlenül emelte ki 
előszavában Ács Pál a zsidóról írt karco
latot (mely ugyanolyan „idegen” elem a 
gyűjteményben, mint pl. a villamos- vagy 
a milliomos állat).

Mészáros Tibor Márai Sándor művei 
alapján rendszerezte bestiáriumát (Az álla
tok királya -  a kutya c. tanulmányában), 
s akár a logikusan fölépített írásának té
teleit soroló közcímekből is összeolvas
ható mondandója. Az állatok különböző 
szerepekben tűnnek föl Márai írásaiban: 
ember, és állat lehetnek egymás társai; 
megváltozhat a szerep, amikor „az állat 
szánja az embert”; az „állatmánia” nem 
egyszer a humanitás és az emberszeretet el
lenpontja, illetve tagadása; de az állat lehet 
valamilyen léthelyzet kifejezője, valamint 
történelmi esemény szimbóluma is; nem 
beszélve arról, amikor az ember állati szin
ten marad. S mint az előadás címe jelzi: 
külön is foglalkozik a kutyával -  önálló 
tanulmányfejezetében kiváló értelmezést 
kapunk a Csutorától. Nemcsak az ember 
és kutya egymáshoz való viszonyának rep- 
rezentálásáról van itt szó, hanem az azo
nossá válásról, hiszen mindaz, amit Márai 
a kutyáról mond, az érvényes az emberre, 
s a kutyával való küzdelem az ember (író) 
önmagával folytatott harca.

Gerliczki András tanulmánya Lázár 
Ervin teremtményei, A Négyszögletű 
Kerek Erdő lakóinak világába kalauzol, s 
egész mondandóját az írása elején megfo
galmazott paradoxon vezeti: „Lázár Ervin 
világa színtiszta mese. Lázár Ervin világa 
színtiszta valóság.” Hiszen a kerekerdő 
egyszerre misztikus helyszín és hétközna
pi élettér — a szomorúság elől menekülnek 
oda a lakók, szomorúságot pedig azért' 
éreznek, mert eltérnek a többiektől; mert 
már nincs szükség rájuk; mert fölismerték,
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hogy megyáltoztak, s keresnék az eltűnt 
időt; mert rájönnek a szereptévesztésekre 
(a teknősbékával akarják a nyúlnak megta
níttatni a nyúlfutást); mert tisztában van
nak önmaguk hiányosságaival. Vagy azért, 
mert az öröknek hitt szeretetről kiderül, 
hogy mennyire viszonylagos. Gerliczki 
támaszkodik ugyan a szerencsésen gazda
godó Lázár Ervin-szakirodalomra, illetve 
a másodlagos forrásokra és az íróvallomá
sokra, beépíti közlésébe az abszurditásra 
vagy a játékos és szimbolikus névadásra, 
a műfaji-tipológiai kérdésekre vonatkozó 
megállapításokat, írása azonban elsősor
ban élménytanulmány, tehát esszé. Mint
egy Lázár Ervin nézőpontjával azonosul

(állandó a párhuzam a meseszöveg, a szak
irodalom és a napló- vagy interjúrészietek 
között), maga is a realitás-irrealitás határán 
mozog, miközben a Lázár-féle szeretetval- 
lással is azonosul. Észreveszi, hogy az író 
teremtményei ugyan „bábok”, de a lélek 
irányítja őket. Ezzel a lélekkel mondhat
ja végül maga is, Nyíregyházáról, hogy: 
„Dömdödöm”. Csatlakozunk hozzá.

M ercs István (szerk.): Nagy az Isten állatkertje. Állat(- 
ság)ok a magyar irodalom- és művelődéstörténetben. 
Nyíregyháza, 2019. Móricz Zsigmond Kulturális 
Egyesület, 294 p. (Modus Hodiernus, 9.)

V it é z  F e r e n c
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Antal Attila — költő, irodalomtörténész 
Bergyajev, Nyikolaj Alexandrovics (1874-1948) -  orosz filozófus 

Bertha Zoltán — irodalomtörténész, Debrecen
Cs. Jónás Erzsébet - 

Hamar Péter - 
Holmár Zoltán - 

Kujbusné Mécséi Éva - 
Kulcsár Attila - 

Láczay Magdolna - 
Lajtos Nóra - 

Marik Sándor - 
Mihály B. Csilla - 

Muhi Sándor - 
Nagy Balázs - 

Németh Erika - 
Sallai József - 

Suda Magdolna - 
Teski Tibor - 

Vári Fábián László - 
Végh Balázs Béla - 

Vitéz Ferenc -

- nyelvész, professor emerita, Nyíregyháza
- irodalom- és filmtörténész, Fehérgyarmat
- történész, Nyíregyháza
- történész, főlevéltáros, Nyíregyháza
- építész, Nyíregyháza
- történész, Nyíregyháza
- költő, irodalomtörténész, kritikus, Debrecen
- újságíró, Budapest
- költő, Szatmárnémeti
- művészettörténész, Szatmárnémeti
- irodalomtörténész, kritikus, Nyíregyháza
- szobrász, tanár, Nyíregyháza
- történész, Nyíregyháza
- költő, Tihany
- tanár, fordító, Nyíregyháza
- költő, szerkesztő, Mezővári (Kárpátalja)
- irodalomtörténész, Szatmárnémeti
- irodalomtörténész, kritikus, Debrecen
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