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Rideg István

Modern mondafeldolgozás:
új eszközök a hagyományos téma megelevenítésére

Körmendi Lajos Apavára című novellájában

Az Apavára című monda a 17. századi tatárjáráshoz kötődik. Körmendi Lajos már a Mákos
Balázs második vignettájában említi, hogy a török hódoltság idején a Nagykunság 22 faluja
pusztult el, és hogy a krími tatárok 1697. szeptember 12-én elpusztították Karcagújszállását.
Az Apavára című novellája vignettájában pedig jelzi, ,^iz Apavára-halom nevéhez két iro-
dalmi emlék jüződik: részben itt játszódik a cselekménye Boross Vilmos Ketel vitéz című
elbeszélésének, ezen kívül Apavára címmel Szűcs Sándor is feldolgozta a halomhoz Jüzó'dő
mondát."'

Nagyon tanulságos összevetni a néprajztudós Szűcs és a költő Körmendi feldolgozását.
Szűcs Sándor titokzatos kijelentéssel kezdi az elbeszélését. „Karcag és Püspökladány közt
van egy érdekes nevű vasúti megállóhely: Apavára." Körmendi a vignettát fejezi be ezzel:
„ám itt szinte soha nem állt meg vonat. " Hogy miféle titok lappang a név mögött, azt Szűcs
Sándor így fedi fel: „a török-tatár időkben, Karcag népének ez a halom volt menedékhelye.
Ezért nevezte el az utókor Apavárának, vagyis apáink várának."

Mind a két feldolgozás cselekménye egyszerű. Körmendi sem tér el a Szűcs-féle történet-
vezetéstől. A nagy különbség abban van, hogy Körmendi új, korszerű eszközöket használ
a hagyományos téma, a monda megelevenítésére illetve megjelenítésére. Körmendi a tatá-
rok elleni népi ellenállás női hősét, Klárát, Klára önfeláldozó tettét a filmszerű lírai montá-
zsok összeszerelésével, az emberarcú táj és a minimaiizmus segítségével teszi életszerűbbé,
mint Szűcs Sándor.

Szűcs Sándor igen körültekintően a karcagi hatalmas határvilágba helyezi a történetét.
Apavára a nádasok között terül el. „Az előző futások idején készített vermek, tapasztott putrik
várták ott őket", mondja Szűcs, amikor a tatárok elől menekültek. Körmendi megjegyzi,
illetve elfogadja: „Többen úgy tartják, egy földvár állott egykor ezen a helyen." A karcagi-
ak között volt „egy Ketel nevezetű legény, aki sok tatár fejet leszedett már", írja Szűcs Sán-
dor. Ketel őrséget szervez, hogy ne adják könnyen magukat, de a Kunmadaras felől, a Ta-
tárülés halomról beözönlő had legyőzi őket. „A tatárok Ketel fejét lándzsavégen tűzték ki
a piac közepére." A tragikus hírre Ketel menyasszonya, Klára bojtárfiúnak öltözik, hogy be-
csalogassa a tatárokat a mocsárba. A tatárok „Lovat adtak alá, de nehogy elillanjon, a nyakába
hosszú szíjat hurkoltak, végét a vezér nyergéhez kötötték. S mentek utána."

1 Körmendi Lajos: Apavára. In: Bárka 2001. 3. szám 31. p. Körmendi Lajos: Apavára. In: Magyar Napló antológia. 2003. 64-68.
p.; Körmendi Lajos: Apavára. In: Körmendi Lajos: A táltos kincse (mondák, mesék, történetek). Karcag Város Önkormányzata.
Karcag, é. n. (2004) 31-37. p.; Szűcs Sándor: Apavára. In: Szűcs Sándor: Régi magyar vízivilág. Magvető Kiadó, Budapest.
1977. 137-143. p.
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A néprajztudós igen jó szolgálatot tesz a karcagiaknak, amikor megörökíti az egyik ha-
támevük mögött álló mítoszt. így zárja az elbeszélését: „Mikor látták a tatárok, hogy vesz-
tükbe viszi őket, megfojtották. A jó karcagiak az ő önfeláldozása emlékére Keservesnek
nevezték el ezt a mocsarat, amely nemcsak a tatárok sírja lett, hanem az övé is."

Amíg a néprajztudós még csak inkább leírja, a költői eszközöket használó író már inkább
megjeleníti az eseményeket, mert nála a táj is reagáló, dramatizáló eszköz. Sőt: Jenéi Gyula
azt is észreveszi, hogy „Körmendi sokszor nem is annyira leírja, megjeleníti, inkább csak
jelzi a fájdalom, az öröm s a különböző tulajdonságok archetípusait."2

Körmendi átveszi a mesét, de a feleslegesnek ítélt információkat (például a határrészek
felsorolását, a csigacsalogató gyermekverset, a tatárok magyarcsalogató rigmusát) kihagyja.
Szakít az aprólékos leírással, a párbeszédek hosszabb, kifejtő formáival.

A török-tatár világ három, költői eszközökben gazdag Körmendi-féle mondája — a
Bengecseg, a Mákos Balázs és az Apavára - egyaránt filmszerű, de köztük leginkább az
Apavára? Az Apavára nyolc - egymástól csillaggal elválasztott - montázsból áll. A montázsok
jeleneteibenjelzéseiben kitűnően érvényesül a minimaiizmus koncepciója is, „a kevesebb
több".

Az első montázs a legelső reagálás a tatárveszedelem hírére. Körmendi a félelem rögzü-
léseinek emberi kifejezéseire - bravúrosan, a minimaiizmus gazdaságosságával - egyetlen
egyszerű hiányos mondatot variál, fejleszt a „beszélő szándéka szerint". A bénító riadalom
élén kérdő mondat áll. Aztán az ocsúdást, a készülődést a kijelentő mondat, s végül a me-
nekülést a felkiáltó, felszólító mondat fejezi ki: ,,—A tatárok? ",,,- Tatárok.", ,,—A tatárok!".
Az egyszerű mondatok állító tartalmait azonban, mint valami rezonátorok, felerősítik, fel-
nagyítják a tájelemek. Bizony, komoly lélektani okai vannak annak, hogy a fák borzonga-
nak, az ég kiürül, a mező és a nádas elnéptelenedik. Tudniillik, a sokk hatására az emberek
egy ideig nem érzékelik a környezetüket. Körmendi megszemélyesíti, emberarcúvá alakítja
a tájat. A tájba az emberek belső lelkiállapota vetül ki - rendkívül kifejezőén, expresszio-
nista módon.

„Az őrhalmok felől tajtékos lovak vágtattak. Ahogy eves fogba a fájdalom, úgy vágott
be a hír.

— A tatárok?
Megborzongtak áfák.
Váratlanul riadt csend borult a máskor önfeledten zajongó vízi világra.
Hirtelen kiürült az ég.
Elnéptelenedett mező, nádas.
Az emberek csak álltak bénán, szemükben felizzott a félelem. Csak lassan eszméltek, és

ismét, rettegve, hitetlenkedve, elsuttogták a szót.
- Tatárok.
A szél felkapta aszót, szaladt vele a messzeségbe.
A végtelen nádasban úgy eltűntek, mint kutyában a bolha.

2 Jenéi Gyula: „Én már kivert kutya is itt akarok lenni". A Barbaricum otthonossága Körmendi Lajos munkásságában. Eső 2005.
nyár. 117. p.

3 Előszór a Bárka hozta 2001-ben, azt követte a Magyar Napló antológiája 2003-ban.
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A táj, ha kell, segít is, nem csak kifejez. Itt például a szél, de a nádas is. Pompás a nádas-
sal kapcsolatos hasonlat is, mert az állattartó nép világából való. Körmendi az embert a
bolhához hasonlítja, a nádast a kutyához. (A hasonlítandókat, a nádast és az embereket a
velük párhuzamba állított hasonlókkal, a kutyával és a bolhával szemlélteti, képzelteti el.)

Az első montázs negyedik mozzanata is gyönyörű. A szövegben szereplő Kormáncsok-
halom Szabó Ildikó szófejtésében (Körmendi tőle tudja meg) „Karcag délkeleti határában
található laponyag (...) Áldozat helye jelentésben"4 Az „Áldozathely-halmon" az oltalom-
várás mágiáját villantja fel az író.

„Ragyogott a magas ég.
- Ürümrét rengetege! Apavári-derék lápja! Botonás náderdeje! Keserves mocsara! Oltal-

mazzatok minket! - kiáltozta a Kormáncsok-halmon, az egyik pihenőnél a legvénebb kun.
Tudták, az ő szava a felső világig elhallik. "
Körmendi, látjuk, nem fogadja el a Keserves földrajzi név nép ajkán élő magyarázatát,

mert különben nem írná le a nevet.
A második montázs Apavára-halmán - a szerelmesek, Ketel és Klára örömét, egymás-

féltését, elválás előtti búcsúzását kifejezve - ér véget. A meghitt pillanatok egyszerűen, tö-
mören megírt jelzéseit baljós természeti előjelek vezetik be, mert a tájban mindig az ember
arca tükröződik.

„Szürke felhők nyomultak az égre.
Ketel és egy szép leány állt a nádas szélén, sokáig némán nézték a másikat.
- Klára - szólt Ketel.
- Ketel - suttogta Klára.
Az ifjú és társai mögött összezárult az erdőnyi nád.
Csönd lett a halmon.
Súlyosan döngették mellkasukat a másodpercek. "
A harmadik montázsban a beszédes táj jelzései, valamint az asszonyok és Klára reagálá-

sai, a féltés és fájdalom, majd a vén kun vészjósló viselkedése fonódnak össze.
„Hanyatlóban volt a nap, amikor egyre lombosodó füst szállt fel a falu felől. Az asszo-

nyok felzokogtak.
-Jaj, fiam!
Klára reszketett.
- Jaj, Ketel!
A lemenő nap csodálatos fényeket lövellt a tájra.
- Amikor a legnagyobb a pusztulás, olyankor süt legszebben Tengri napja - mondta a

legvénebb kun félig nyitott, fehérbefordult szemmel. "
A montázs befejező képeiben lent a holtak leikéért mágikus táncátjáró vén kunt látjuk,

fent a tragédiát jelző táj elemek jelennek meg.
„ Valahol farkas üvöltött. Egész csorda válaszolt rá.
A vén kun keletnek fordult. Kiverte a hab a száját. Lassan táncolt, forgott, nyögött, dob-

bantott, kiáltozott.

Szabó Ildikó: Kun eredetű halomnevek a Nagykunságban. 1998. A szakdolgozatot Körmendi megjelentette az általa szerkesztett
Karcagi Kalendáriumban. 1999. 126-136. p.
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Nézték.
A véres eget gyászba vonta afiist, amely a magasban kavargóit az összeverődött hollók

és varjak gyűrűjében.
Váratlanul sötét lett, mint a kurgán mélyén. "
A negyedik montázsban Klára megtudja, hogy a tatárok Ketelt is megölték. Fájdalma elemi

csapáshoz hasonló.
„- Ketel is?
A haldokló csak a szemével intett igent.
A lány megtántorodott, mint mikor a fold összerándul. "
Az ötödik montázsban a tatárok mocsarakba bújt emberek után akarnak kutatni.
A hatodik montázsban Klára bosszúra szánja el magát. Pásztorruhát ölt, hogy bevezesse

a tatárokat a biztos pusztulásba. Körmendi az elszánás bátorságát, a félelmet, a döbbenetet,
a fájdalmat, s végül a konokságot, ezeket az egymásba fonódó érzéseket bravúrosan néhány
sorba, mindössze tizenöt mondatba sűríti.

Néha megállt, megpihent, megnézte arcát a víz tükrében, próbálgatta férfiasra igazítani
a vonásait, a nézését.

Hirtelen úgy érezte, izzó szempárok figyelik.
Farkasok.
Belevágta az evezőt a vízbe, röpítette a csónakot. Mikor kifulladt, visszanézett. Már nem

érezte a tarkóján azokat a pillantásokat.
- Nem éhesek - mondta hangosan.
Evezett tovább, de néhány csapás után döbbenten abbahagyta.
- Ezek Ketelékből laktak jól!
Elsírta magát.
Delelőre hágott a nap, amikor partra szökkent. A távolban látta a köröző dögmadarakat.
Tudta, ott volt Karcagújszállása.
Letérdelt a víz szélén, ismét megnézte az arcát, keményítette a vonásait.
Az egykori falu felé indult."
Klára sírásában benne van minden, amit a Ketel iránti szerelem jelentett neki. Sírása a

vágy, a szépség, a jövője iránti reménység elvesztését jelenti.
A hetedik montázsban Klára végrehajtja bosszúját, a tatárokat bevezeti a mocsárba, fel-

áldozza magát, mert a tatárok észreveszik a cselt, és megfojtják. Szerelmével együtt a népi
ellenállás hőse lesz.

A hetedik montázs kezdő képei:
„Klára egy lovon ült, a nyakán hosszú szíj, melynek a végét egy kutyafejű harcos markolta.

Mögöttük tatár lovasok gázoltak be a nád közé. "
A hetedik montázs befejezése szinte ridegen tárgyilagos. Ezáltal lesz megdöbbentő.
„- Gyertek1. - visította Klára. — Gyertek!
A nád rejtekéből csónakok siklottak elő, s a kunok a vízből előbukkanó tatárokat buzogá-

nyukkal mentették meg a hosszú szenvedéstől.
A délutáni nap sugaraiban vöröslött a víz.
Holttesteket húzgáltak ki a felszínre, aztán visszanyomták őket.
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Az egyik rúd egy szíjba akadt. A szíj másik végén Klárát találták meg.
Halott volt."
A befejező, a nyolcadik montázs egyetlen mondat. Ebben az „idő", a megszemélyesített

elvont fogalom egyszerre jelenthet napszakot, hiszen délután van, esteledik, de jelenthet lég-
köri viszonyt is (dúdoló szelet), sőt: jelentheti a múlás folyamatát is.

„Az idő csak ténfergett a Nagykunságon, mint valami leolt családú, tébolyodon anya, al-
tatódalt dúdolt egy vénséges vén fűzfának, aztán hirtelen nekiiramodott a kihalt határnak "

Körmendit barátai szívesen segítették a munkájában. Az Apavára tatár nyelvű mondatait
Kovács Előd készítette el.

Körmendi 1995-ben azt írta Györfi Sándorról, „nem csupán szépséget akar nyújtani az
ezredvég értékválságában (...) hanem eszményeket is. " Körmendi azt hirdeti, hogy „ talán
mégsem az a művész dolga ma, hogy veszett indulattal szétrombolja a múlt értékeit, hanem
azok újra felmutatásával, újak teremtésével segítsen élni egy népnek."!
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