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ELŐSZÓ

A 2005 szeptemberében felmenő rendszerben bevezett Nemzeti alaptanterv jelentős válto-
zásokat eredményezhet az irodalomtanításban.

Véglegesen lezárhatja azt a korszakot, melyben az irodalomról szóló ténytudás jelentette 
a műveltséget, amikor a műalkotás forrását, az alkotói szándékot, a szerző életrajzi vonatko-
zásait, az életműhöz és a világirodalmi tendenciákhoz való kapcsolódást vizsgálták a tanítási 
órán, azt próbálva meg „kiszűrni” az alkotásból, milyen lélektani-alkati tényezők motiválták 
a szerzőt, milyen korszemlélet „bontakozik ki” a szövegből. Remélhetőleg meghatározóvá 
válik a tanítási órán a jelenkori irodalomtudomány szemlélete, fogalomrendszere és beszéd-
módja, a művek befogadásában a szöveg nyitottságának az elve, s azt fogják vizsgálni-ku-
tatni-értelmezni, milyen eljárások és konstrukciók eredménye a forma, melyek az irodalmi 
szöveg kristályosodási pontjai, milyen akusztikus, grammatikai, ritmikai, kompozíciós elvek 
segítségével írható le az alkotás, milyen formakomponensek határozzák meg a művet, mi-
ként próbálja megragadni a nyelvi kifejezés az immanencia körvonalait, hogyan érvényesül a 
befogadói értelemtulajdonítás, mindezen közben pedig háttérbe kerül (viszonylagossá válik) 
a ma még meghatározó irodalomtörténeti gondolkodás.

A történetinek elgondolt „teljesség” helyére új módon strukturált tananyag kerülhet. Az 
érettségi követelményrendszere szerint összesen hat szerző: Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosz-
tolányi, József Attila pályaképét kell felvázolni (6-8 alkotás segítségével), tizenhárom „port-
ré”-szerű összefoglalásra kerül sor Balassitól Ottlikig (2-3 mű vagy műrészlet intenzív közös 
olvasásával), nagyobb szerepe lehet egy-egy műcsoportot vizsgálva a műfaj-, a  motívum- és 
a stíluselemzésnek, a látásmódok analízisének, a kortárs irodalom befogadásának, a drá-
mai műnem értelmezésében a dráma és a szöveg, valamint az interpretáció és a befogadás 
módozatainak, a territoriálisan, etnikailag, ideologikusan elgondolt, a multikulturalitásban 
megvalósuló regionális kultúrának; új elem a szabályozásban a populáris regiszter szerepel-
tetése, az irodalom határterületeinek és kulturális kapcsolódási pontjainak beépítése az iro-
dalomtanításba.

A kulturális kódrendszer közvetítésének helyére kerülhet a szövegértés fejlesztése, az 
olvasói kompetencia javítása és az újragondolt, időről időre változó-módosuló-kiegészülő 
irodalmi kánon is. Az Európai Unió kialakulásával és Magyarország csatlakozásával a konti-
nens (és benne a Kárpát-medence népei) a posztindusztriális társadalom korszakába léptek. 
Ebben a szakaszban a használat, a felhasználás, az elsajátítás a meghatározó, a tudás szem-
besül a megismerhető bonyolultságával, s lassan nyilvánvalóvá lesz, az egyes ember és az 
embercsoportok tudattalanul, vágyaik és szándékaik alapján épülnek be a történetbe. A fo-
lyamatban, melyről Bókay Antal tág összefüggéseket is felvillantva írt az Irodalomtudomány 
a modern és a posztmodern korban című munkájában, már a kisiskolás korban is kitüntetett 
szerep jut a szövegértésnek és a gondolkozási folyamatok állandó fejlesztésének, az állítások 
és a tagadások, a nyelvhasználat, a szövegalkotás javításának. Ebben a vonatkozásban van-
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nak nemzetközi tapasztalatok. Tudható, hogy egyes országokban a populáris regiszterbe tar-
tozó szövegformák: a tömegkultúra alkotásai, a magazinok cikkei, a használati utasítások és 
termékismertetők olvasása-megértése kerültek előtérbe, az olvasás mint a világ befogadásá-
ra tett kísérlet önmagában lett meghatározó, függetlenül attól, irodalmi vagy nem irodalmi 
szövegről van-e szó. Vannak más oktatási koncepciók is. Angliában a közvetítendő irodalom 
két Shakespeare-művet jelent és egy 1914 előtti és 1914 utáni szöveglistáról választható mű-
együttest. A nemzetközi érettségi rendszerben a 16–19 évesek számára a világirodalomból 
három alkotás választandó egy listáról, az e rendszerben működő egyetlen magyar középis-
kolában emelt szinten ehhez kapcsolódik Az ember tragédiája, harminc Arany, Ady, Radnóti- 
és Nemes Nagy Ágnes-vers, az Iskola a határon, néhány novella, egy emlékirat, Kosztolányi, 
Szabó Magda, Nádas Péter és Lev Tolsztoj egy-egy regénye, valamint szabadon választható, 
de egymással valamilyen szempont alapján összekapcsolt művek csoportja Babitstól, József 
Attilától, Szabó Lőrinctől, Petri Györgytől, Kunderától. Mindezen folyamatok figyelembevé-
telével – a Győri Gordon János szerkesztésében közreadott Irodalomtanítás a világ kilenc ok-
tatási rendszerében (Pont–Savaria University Press, Bp.–Szombathely, 2003) című könyvből 
leszűrhető tanulságok alapján – minden iskolában dönteni kell az iskolaprogramok felülvizs-
gálatáról. Abban az esetben, ha az erőteljes kultúraközvetítésről nem sikerül lemondani, az 
iskola nem fog felkészíteni a posztindusztriális korszakra, ha pedig csak arra fog felkészíteni, 
akkor szakadás következik be a kultúra folyamatában.

A sikeres megoldáshoz sok mindenre szükség van. A tanári tudás folyamatos megújításá-
ra, a műbefogadás ricoeuri lépéseinek tudatos alkalmazására, új munkaformák kialakítására, 
az előző tantervekben felgyűlt anyag erőteljes csökkentésére, új tankönyvekre, segítő eszkö-
zökre, a kultúra új fogalmának kialakítására.

Ezt a folyamatot szeretné segíteni ez a könyv. Az első részben az irodalomtanítás elméleti 
pozícióit foglaltuk össze. A másodikban a világtapasztalatot, a tanári szerep módosulását, 
a belépő osztályozási rendszer alapjellegzetességeit, a szövegalkotás és szövegbefogadás új 
lehetőségeit vettük számba. Az ezután következő fejezetek tanulmányaiban – tudatosan 
vállalva az elgondolt kötet „nem homogén” voltát – egyszerre vagy egymás mellett kínáljuk 
fel egy-egy probléma tudományelméleti összefoglalását és a tanításra, tananyagszervezésre 
vonatkozó javaslatainkat.

Budapest, 2005. december

Sipos Lajos
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Sipos Lajos

ISKOLASZERKEZET, IRODALOMFOGALOM, 
IRODALOMTANÍTÁS MAGYARORSZÁGON

1. Iskolaszerkezet, irodalomfogalom és irodalomtanítás
a klasszikus és a késő modernitás korában

A „magyar irodalom” tantárgy önállósulása egy hosszú folyamat eredményeként (Sipos, For-
gács, Fűzfa, 2003, 5–19), az 1850 és 1920 közötti időszakban valósult meg.1

1.1. 1850-ben Magyarországra is kiterjesztették az 1849. szeptember 15-én elfogadott 
osztrák oktatásügyi törvényt (Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich). Ez a törvény a korábbi hatosztályos gimnáziumból és kétosztályos líceumból 
létrehozta a teljes gimnáziumot, a „főgimnázium”-ot, mely négyosztályos „algimnázium”-ból 
és az ugyancsak négyosztályos „felgimnázium”-ból állt. Ebben az intézménytípusban beve-
zették a szaktárgyi tanítás rendszerét. Csak azok az iskolák kapták meg a nyilvánossági jo-
got, amelyekben legalább tizenkét tanár dolgozott, akik állami bizottság előtt vizsgát tettek, 
ahol jól felszerelt szertárak és könyvtárak voltak. Ezekben a „főgimnáziumok”-ban, császári 
biztos jelenlétében, érettségi vizsgát lehetett tenni. 1867-ig, a kiegyezésig a közoktatást Ma-
gyarországon e törvény alapján a magyar királyi Helytartótanács irányította. Az 1867. évi 
kiegyezési törvény kimondta Magyarország „alkotmányos közjogi és önkormányzati önálló-
ságát”, az uralkodó megbízta Eötvös Józsefet a „vallás- és közoktatásügyi minisztérium” meg-
szervezésével. A miniszter 1868-ban már megfogalmazta A gymnasiumok tantervét. Ebben 
a változatban a „kisgymnasiumokban” a „rendes tárgyak” sorában, a „vallástan”, a „latinnyelv”, 
a „németnyelv”, a „földrajz”, a „történelem”, a „mennyiségtan”, a „természettan”, a „vegytan”, a 
„természetrajz”, a „rajz”, a „szépírás” mellett megjelent a „magyarnyelv” [!], továbbá a „hazá-
ban divatozó más nyelv az illető vidék szükségletei szerint”; a „melléktárgyak” közé az éneket, 
a franciát, az angolt sorolták. A magyar nyelv oktatási célját így határozták meg: „Helyes 
és értelmes olvasás és beszélés; biztosság az írásban nyelvtani és helyesírási hibák nélkül; 
a közönséges polgári ügyiratok ismerete s egyszerűbb dolgozatok fogalmazása; az ízlés ne-
mesítése, mely célra helyesen választott prózai és költői műdarabok olvasása, szavalása és 
elbeszéltetése szolgál.”

A „nagygymnasium”-ban cél volt „a nyelv széptani fejlettségének átérzése”, a nyelv és iro-
dalom „történeti fejlődésének és emelkedésének” tanulmányozása. Az 1876. évi középiskolai 
rendtartás alapján 1879-ben kidolgozott „gymnasiumi tanítási terv” már „magyar nyelv és 
irodalom” tantárgyelnevezéssel élt. Az általános célmeghatározásban két külön területről 
esik szó: a nyelvtanról és az irodalomról. Az alábbiak szerint: 

„a) A nyelvtan alapos ismerete és azon képesség, hogy a tanuló oly tárgyakról, melyek 
tapasztalatának és tanulmányának körébe esnek, szabatosan és stilaris ügyességgel 
tudjon szólani és írni.

1 Vö. jelen kötetben: Bókay, 33–38; Sári B., 58–59; Arató, 124–127.
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b) Irodalmi művek olvasásán, az aesthetikai alapfogalmak fejlesztésén és a műfajok el-
méletén alapuló ismerete a magyar irodalom fejlődésének.”

Az évfolyamokra bontott felosztás többet árul el a korszak tanítási elveiről. Az első osz-
tályban, heti hat órában, elbeszélő prózai és költői olvasmányok, népmondák, magyar tör-
téneti mondák és klasszikus „mythus”-ok szerepeltek az anyagban. A másodikban, heti öt 
órában, az előző évi munkát folytatták. A harmadikban, ugyanilyen óraszámban, összefüggő 
történeti mondákat és elbeszélő költeményeket dolgoztak föl. A negyedikben, heti három 
órában, a Toldit olvasták; „tárgy- és jelenetrajzok, jellemrajzok, könnyebb életrajzok” szere-
peltek az előírásban. Az ötödik–nyolcadik osztályban, heti három-három órában, „román-
cok, balladák és lyrikus költemények, beszélgetések, levelek, kisebb értekezések és szónoki 
művek” jelentették a tananyagot; aztán a drámai műnem következett, Shakespeare Corio-
lanusa vagy Julius Caesarja és a műfajok elmélete; a hetedikben a költői műfajok elméletével, 
a nyolcadikban a magyar irodalom fejlődéstörténetével foglalkoztak. Az utolsó két évben 
már csak irodalmi anyag szerepelt. Az érettségi évében volt a korábban tanult anyag kro-
nológiai összefoglalása-kiegészítése, a következők szerint: „A magyar irodalom fejlődésének 
áttekintése: a régibb irodalomnak Bessenyeiig rövid tárgyalása után, főleg az újabb irodalom 
tüzetes ismertetése, a nevezetesebb irodalmi jelenségek méltatása és a főbb irányok megje-
lölése mellett. – Nagyobb irodalmi és történeti tanulmányok oktatása.”

 Az 1883-ban elfogadott új középiskolai törvény nem hozott jelentős változást a közok-
tatásban. 1890-ben, az átalakuló műveltségeszmény következtében, a görög nyelvet mint 
kötelező tárgyat kiiktatták a tanításból; a diákok választhattak helyette ún. „görögpótló tár-
gyat”: a magyar irodalom bővebb tárgyalását, a görög szerzők műveinek magyar nyelven 
való olvasását, mértani és szabadkézi rajzot, 1916-tól választhattak élő nyugati nyelvet is 
(1924-től azután a III–VIII. gimnáziumban lehetett görögöt is, más idegen nyelvet is tanulni). 
A gimnáziumi irodalmi tananyag, az anyag mérete ugyanakkor folyamatosan vita tárgyát 
képezte.

1.2. Jól jellemzi az 1850 és 1920 közötti időszakot az irodalomfogalom érvényre jutása a kü-
lönböző tankönyvekben és dokumentumokban.

Az Entwurf bevezetésekor az irodalomtörténet tanítására új tankönyv nem állt rendel-
kezésre. Arany János, aki 1851 októberében fogadta el a nagykőrösi református gimnázium 
meghívását s lett az intézet tanára (latint, görögöt, a magyar irodalomból verstant, „irály-
tan”-t és az „esztétika alapelvei”-t tanította), maga is először Toldy Ferenc frissen megjelent 
két könyvét, A magyar nemzeti irodalom történetét és A magyar költészet történetét használ-
ta. E két munka 1606-ig, illetve Kisfaludy Sándor haláláig taglalta a magyar irodalmat. Arany 
nem mindenben osztotta Toldy értékítéletét, leginkább azonban a saját koráig akarta tágí-
tani az anyag határait, s ezért új tankönyvet állított össze diákjainak. Átvette Toldy (akkor 
általánosnak tekintett) korszakolását, az 1000–1526, 1526–1606, 1606–1711, 1711–1772-es 
korszakhatárokat, ugyanakkor bevonta a tanításba a „legújabb kor”-t: az „előkészítő perió-
dus” határát 1772–1811-ben, a „virágzás” idejét 1811–1848-ban jelölte meg. A „legújabb 
kor” Aranynál 68 oldalt tett ki (a 84 oldalon tárgyalt korábbi időszakok mellett). Szó esett 
ebben a fejezetben Berzsenyiről, Kölcseyről, Garayról, Vörösmartyról, Petőfiről, Tompáról, 
Kemény Zsigmondról, Jókairól, Katonáról és másokról.
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Toldy és Arany irodalomszemlélete látszólag nem különbözött jelentősen. A romanti-
kus korszak irodalomfogalma szerint az irodalomban mindketten a nemzeti szellem kife-
jeződését kívánták. Toldy az irodalom történetében „a nemzet legbensőbb, tudniillik szel-
lemi életének képé”-t, az „emberiesedésnek legnemesebb termékeit” kereste, az irodalom 
tanulmányozásától „a nemzeti önérzet” ápolását, a „hazafiság táplálását” várta. Arany is „a 
nemzet szellemi életét” kereste a művekben, az irodalom feladata szerinte is a „hazafiság” 
ébresztése volt (Toldy, 1987, 18; Arany, 1962, 446). Ez a gondolatmenet határozta meg a 
későbbiekben is a korszak felfogását. Beöthy Zsolt a millennium időszakában (A magyar 
irodalom kis-tükre című munkájában) az irodalmat „a nemzeti érzéstől való áthatottság”-gal 
hozta kapcsolatba. A „nemzeti érzése – írta – sugallja [a magyarság] egész gondolkodását és 
képzeletét. Amit idegenből, a mívelődésben előtte járó nyugottól vesz, azokat az eszméket 
és formákat is, tudatosan vagy ösztönszerűen, mindig akként módosítja és idomítja, hogy a 
magyar nemzeti érdek szolgálatára minél alkalmasabbakká tegye.” Szegő Arnold 1907-ben, 
Az irodalom pedagógiai értékéről című traktátusában az irodalmat nemcsak „a nemzeti lélek 
hű tükré”-nek, hanem a „nagy eszmék vulgarizátorá”-nak mondta, olyan valaminek, ami „a 
költői imagináció erejével kifejezésre juttatja mindazt, ami a történelmi korban a nemzeti 
lelket mozgatta” (Beöthy, 1900, 5–6; Szegő, 1907, 7–9).

Babits Mihály, a fogarasi főgimnázium tanára, aki személyesen megtapasztalhatta az or-
szág távolkeleti sarkában a magyar, a román és a szász nemzeti érzés erősödését is, továbbá 
pontosan tudta, hogy a gondolat, a nyelvi kifejeződés és a műbefogadás között áttételes 
és semmiképpen sem uniformizálható és kiszámítható a kapcsolat, az Irodalmi nevelés. Egy 
tantárgy filozófiája című munkájában nem direkt ideologikus, hanem praktikus és általános 
dolognak írta le az irodalomtanítást. Az ő interpretációjában „minden nyelvtan és minden 
irodalom gondolkodni tanít és beszélni”, az alkotások „stilisztikai és retorikai példatárak”, a 
magyar nyelv és irodalom pedig „magasabb beszéd- és értelemgyakorlat” (Babits, 1978, I., 
87, 99).

*

Az 1850 és 1920 közötti periódusban, a „magyar nyelv és irodalom” tantárgy „irodalom” 
részének véglegessé válása idején, azonközben, hogy az arisztotelészi és newtoni világkép 
után kialakult egy újfajta világértelmezés (az ősrobbanás elméletére, Freud, Jung és a többiek 
emberképére, a szociológia felismeréseire építve), az iskolákban közvetítendő klasszikus hu-
mán tudás mellé belépett a matematika, a fizika, a kémia, fontossá váltak az élőnyelvek és 
a szociológia. Ez a változás világszerte hatással volt az irodalomtanításra is. Az író, az általa 
létrehozott szöveg és a befogadó hármasából egyre inkább a szövegre irányult a figyelem. 
A tanításban – általában – arra törekedtek, hogy magát a szöveget dekódolják. Ezenközben 
háttérbe szorult az író (elgondolt) intenciója, az (elképzelt) személyes élmény és a mű közöt-
ti kapcsolat. A korszak végére az irodalomtudományban háttérbe szorult a pozitivista iroda-
lomszemlélet kategóriarendszere, az a kívánság, hogy az irodalmi művek befogadása közben 
egy nép vagy egy kor „erkölcsi struktúrájá”-ra vonjanak le következtetéseket. Európa jelentős 
országaiban a tanításban egyre fontosabb lett a szövegmagyarázó módszer, az explication 
de texte. Ez az eljárás a szövegből indult ki, meghatározta a szöveg domináns témakörét, a 
szerkezeti felépítést, értelmezte a nyelvi-stilisztikai jegyeket.
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Ez a teret hódító eljárás éppen ellentétes volt a magyarországi általános gyakorlattal, az 
irodalomban a „nemzeti lélek” keresésével, az 1820 és 1844 közötti időszaknak mint „a regé-
nyes nemzeti költészet korá”-nak, az 1844–1882 közötti időszaknak mint „a népies nemzeti 
költészet korá”-nak a bemutatásával.

A magyarországi iskolákban tehát a romantika korára jellemző irodalomfelfogás érvé-
nyesült az irodalomtanításban a klasszikus modernitás korában és a késő modernitás első 
évtizedében.

1.2.1. Az 1920 és 1950 közötti politikai korszakban, az első világháborút lezáró békekö-
tést követően, akkor, amikor a magyar irodalom iskolai tanítása párhuzamosan alakult az 
anyaországnak és utódállamoknak nevezett politikai struktúrákban, az irodalomtu-
dományban egymást követte az amerikai-angol „újkritika”, az orosz–cseh–lengyel struktu-
ralista iskola, az irodalom szociológiai-társadalomtörténeti magyarázata és Heidegger nézet-
rendszere. A politikai diktatúrákban: az első világháborút követően Szovjet-Oroszországban 
és az 1930-as évtizedben Németországban (tehát az európai peremzónában és egy korábban 
fejlett polgári demokráciában) túldimenzionálták az iskolai oktatás politikai elkötelezését. 
Azt kívánták, hogy az iskola közvetlenül, direkt módon, következetesen, a napi politikai kér-
déseiben is a rendszer szolgálóleányává változzék.

1.2.2. Magyarországon 1920 után nagyszabású kulturális reformprogramot hajtottak végre. 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter vezetésével létrehozták a tanyai iskolák hálózatát, 
1924-ben elfogadták a középiskoláról szóló törvényt (megalkotva a nyolcosztályos huma-
nista gimnázium, a reálgimnázium és a reáliskola típusát). 1924. július 24-én megjelentették 
a Tanterv a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák) számára című do-
kumentumot. Ez a miniszteri rendelet a magyar nyelv és irodalom tantárgyban mindhárom 
középiskolai formában azonos „tanítási terv”-et írt elő. 

*

Ez a szabályozás döntően a 19. század kultúrafogalmára épült. A műveltséget azonosította a 
ténytudással, az irodalomban változatlanul a nemzeti eszme megjelenését kereste, beemelte 
a tantervbe azokat a műveket, melyeket a korábbi kevésbé részletes szabályozás nem neve-
zett meg, csak a tankönyvírók kanonizáltak (Kozma Andor, Karthágói harangok, Ábrányi 
Emil, Magyar nyelv, Herczeg Ferenc, Pogányok), a „különösen tárgyalandók” közé felvette 
Kossuthot, Deák Ferencet, Jósikát, Szigligetit, Gyulait. Feltűnő a közelmúltra utaló, „a nemzet 
legújabb válságainak tárgyköré”-be tartozó szövegek olvastatása mellett (az I–II–III. osztály-
ban) a „legújabb” irodalom háttérbe szorítása, a kortárs írók-költők közül kizárólag Mikszáth, 
Gárdonyi és Herczeg Ferenc szerepelt, azok tehát, akik (többé-kevésbé) a korszak hivatalos 
magyar ideologikumát reprezentálták (vö. Sipos, Forgács, Fűzfa, 2003, 24–28).

Az 1930-as években megsokasodtak a kritikus hangok e tanterv ellenében (Nagy J. Béla 
1931-ben „az elméleti ismeretek sokaságá”-t, Kónya József 1934-ben „az anyag uralmá”-t, 
Kerecsényi Dezső 1935-ben magát a tantervet okolta az eredménytelenségért). A tanári 
gyakorlat ugyanakkor megpróbálta korrigálni a helyzetet. Egedy Mária emlékezete szerint 
az első nyugatos generáció élő tagjai az érettségin „a B tételben szerepelhettek”, de nem 
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önmagukban, hanem valamilyen összefüggésben („például Babits és az olasz irodalom, Kosz-
tolányi és a műfordítás címmel”), ugyanekkor az egyik magyartanára „gyakran kezdte azzal 
az órát, hogy egy frissen megjelent verset mondott el fejből”, ily módon szeretetve meg már 
1934-ben József Attilát (A magyartanítás mestersége, 2003, 18). 1938-ban új középiskolai sza-
bályozás jelent meg, mely csökkentette a történeti anyagot, kimondva, „hogy a tanítási idő 
háromnyolcadát a szóbeli és írásbeli képesség gyakorlására” (mai szóhasználattal: képesség-
fejlesztésre) kell fordítani (Balassa, 1941, 4–7). Ez a tanterv az irodalomtörténet helyébe a 
szövegmagyarázó módszert kívánta állítani, ugyanakkor azonban „erkölcsi állásfoglalásra”, 
„nemzetünk erkölcsi tökéletesedésé”-re, az „ősi hibák” leküzdésére akarta nevelni az ifjú-
ságot, s a tárgyalandó szövegeket ennek a célnak rendelte alá. A háborúra készülő korszak 
emberideálját tartotta szem előtt.

1.2.3. 1944. december 22-én megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, 1945. november 
15-e és 1947. március 14-e között Keresztury Dezső lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
Az ő minisztersége alatt felülvizsgálták a tankönyveket, elfogadták az új nyolcosztályos álta-
lános iskoláról szóló törvényt, és hozzákezdtek a középiskolai reform kidolgozásához.

1.2.3.1. A miniszter külön engedélyével állt munkába Németh László az 1945/46. tanévben 
Hódmezővásárhelyen a maga „magánreform”-jának kidolgozására. 

Az első tanévben egészségtant és magyart tanított. A másodikban – „nevelési kísérletek 
céljából” – taníthatta „a középiskolában előírt tárgyakat, főleg a magyar nyelvet és irodal-
mat, történelmet, élettant és a francia nyelvet”, majd az 1948/1949. tanév első félévének 
végéig vegytant és gazdaságtant is.

A magyar nyelvet és irodalmat meg a történelmet egyetlen tárggyá vonta össze, „az iro-
dalomban a történelmi sorskérdésekre adott feleleteket” mutatta meg – szól a tankerületi 
főigazgatói látogatásról készült jegyzőkönyv 1948. március 4-én –, „a történelmet az iroda-
lommal” illusztrálta; „ez az eljárás a tanulóknál a tantárgyban való alapos elmélyülést és a 
sokoldalú tájékozottságot” eredményezte.

Ez a tantárgyösszevonás, a tanmenet, mindaz, amit erről Németh László Vásárhelyi évek 
címmel leírt és az 1945-ben közreadott traktátus, A tanügy rendezése a tanításnak (és ben-
ne az irodalomtanításnak) figyelmet érdemlő szempontjait vetette föl. Tanárként visszatért 
az Arany János által megvalósított gyakorlathoz: tananyaggá avatta a közelmúlt irodalmát, 
mégpedig úgy, hogy irodalomtörténeti szerepükhöz mért módon tárgyalta Gárdonyit és 
Herczeg Ferencet, hét órát fordított a Nyugat első nemzedékére és ugyanennyit József Attilá-
ra. A tanügy rendezésében „az osztálytalan társadalom megteremtésé”-t, a „közös műveltségi 
alap” létrehozását, a tudásban is megvalósuló „testvériség” eszméjét fogalmazta meg, érvelt 
az emlékezetet feleslegesen terhelő adatok sorjáztatása ellen, a tudást nem ezzel, hanem a 
„képesség”-gel és a „tájékozottság”-gal azonosította (Németh, é. n., 43–44).

Németh László reformterve, az irodalomtanításban az értékfogalom középpontba állí-
tása 1945 és 1949 között egyre kevésbé lett időszerű. 1947 és 1950 között a Magyar Kom-
munista Párt fokozatosan háttérbe szorította a többi politikai pártot, felszámolta a politikai 
ellenzéket, 1948-ban „egyesült” a Szociáldemokrata Párttal, s Magyar Dolgozók Pártja névvel 
kialakította egypárti uralmát. Ebben a három évnyi időben „megszakadt” az irodalmi élet 
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folytonossága, egyre inkább „ideológiai-szemléleti kizárólagosság” szabta meg „a világról 
való beszéd irodalmi formáit”. Kizárólagos lett három normatíva: a realizmus, a népiség és a 
pártosság (Kulcsár Szabó, 1993, 32–33). Kiszorult az irodalmi hagyományból Babits, Kosz-
tolányi, Márai, átértékelődött és hivatalossá jegecesedett egy új „irodalmi kánon”, melyet Lu-
kács György „fővonal-elmélete”, a „forradalmár” Petőfire, Adyra, József Attilára épített teória 
és Horváth Márton 1950-es tanulmánygyűjteménye, a címében is sokat mondó Lobogónk: 
Petőfi című kötet jelzett. És „kötelező lett” mindenben a szovjet példa követése is.

1.2.3.2. A középiskolai oktatásban ezt a változást jelezte az 1950. szeptember 1-jén a Darvas 
József miniszter aláírásával megjelent Tanterv az általános gimnázium számára című minisz-
teri rendelet.

Ez a szabályozás az általános gimnázium feladatát az alábbiakban jelölte meg:

• „[…hogy] az általános iskolában megszerzett ismereteket elmélyítse és továbbfejlessze,

• a tananyagban, az oktató és nevelő munkában érvényesítse a marxista-leninista vi-
lágnézetet, harcoljon a reakciós idealista szemlélet ellen,

• megismertesse a társadalom szerkezetének és fejlődésének törvényeit,

• különös gondot fordítson a természettudományos ismeretek tanítására és gyakorlati 
alkalmazására, az oktatást szervesen összekapcsolja a munkára neveléssel, a gyakor-
lati élettel, 

• ismertesse a magyar és az egyetemes emberi kultúra és történelem haladó és demokra-
tikus hagyományait, küzdjön a polgári nacionalizmus és kozmopolitizmus ellen […]”.

A rendeletben rögzített gondolkodástörténeti változás mélységét és kiterjedését a „reális 
tagozat”-on 6, 4, 5, 5, a „humanista tagozat”-on 7, 5, 5, 5 órában tanítandó „Magyar nyelv és 
irodalom” tanterv „irodalom” része mutatja leginkább. Az oktatás célját és tartalmát az aláb-
biakban határozták meg. Cél „a magyar irodalom fejlődésének és kiemelkedő alkotásainak 
alapos megismerése. Annak megmutatása, hogy az irodalomban hogyan tükröződik a kor, 
a társadalom, az ember és hogy az irodalom fejlődése szerves része az általános társadalmi 
fejlődésnek.

A világirodalom – elsősorban a szovjet irodalom – kiemelkedő műveinek megismerése. 
A szocialista realizmus, az irodalmi pártosság alapkérdéseinek felvetése egyes kiemelkedő 
szovjet irodalmi alkotások elemzése útján.

A jó irodalom megszerettetése és a helyes irodalmi ízlés kialakítása.
Az irodalom nevelőerejének felhasználása a szocialista ember kialakításában.
Haladó nemzeti hagyományaink megbecsülésére, kifejlődő szocialista kultúránk szere-

tetére, az alkotó munka hősiességére, a béke harcos védelmére, a nép ügye iránti hűségre, a 
szocialista hazafiságra való nevelés.” (Sipos, Forgács, Fűzfa, 2003, 30–32)

1.2.4.1. Az 1950 szeptemberétől életbe lépett szigorúan centralizált oktatás felszámolta a 
Ratio educationis óta nálunk érvényben volt rendszert, azt nevezetesen, hogy a globálisan 
szabályozó központi előírás alapján korlátlan számban készülhetnek tankönyvváltozatok, 
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s megvalósította az „egy tanterv – egy tankönyv” állapotot. A központosító szándék azon-
ban még egy „biztosíték”-ot is beépített a közoktatásba. Minden tárgyhoz azonnal megjelen-
tetett egy külön Módszertani útmutatást is. A magyar nyelv és irodalom tanításához készült 
ilyen szabályozás megismételte, megerősítette a tantervben megjelenő irodalomszemléletet. 
A két világháború közötti szociologizáló szemlélet helyett (mely az irodalmat a társadalom 
egyik szektorának tekintette, s úgy gondolta, a megismerése a társadalom megismeréséhez 
segíthet hozzá) itt a vulgármarxista felfogás jelent meg. Eszerint az „irodalom, mint ideoló-
giai felépítmény, a társadalmi létet tükrözi, s így a társadalmi valóság megismerésének egyik 
eszköze”, segít megértetni, „hogyan dőlt meg a világ jelentős részén az osztálytársadalom, 
miként oszlik az emberiség jelenleg két táborra, s hogyan alakul ki az osztály nélküli társada-
lom a Szovjetunióban és annak példáján a népi demokráciákban”.

Az útmutató külön tesz ajánlásokat az írói életrajzok és az egyes művek tanítására vo-
natkozóan is. Az elsőről szólva rögzíti: „Aki a dialektikus materializmus alapján áll, az tudja, 
hogy a történelem, az osztályharc nem háttere az egyes műveknek, hanem alakítója, ková-
csa, formálója a művészeteknek és az irodalomnak, éppen úgy, mint az egyes emberi sorsok 
fejlődésének is […] A művek dialektikus materialista elemzésénél ezért két döntő szempon-
tot kell figyelembe vennünk:

1. Hogyan alakította ki az író művészi mondanivalóját: részvétele, állásfoglalása, maga-
tartása saját korának osztályharcában?

2. Hogyan tükrözik vissza maguk a műalkotások mondanivalójukban, szerkezetük-
ben, formai sajátságaikban stb. saját koruk társadalmát és a korszak osztályharcait?” 
Az egyes művek elemzésére gondolva ugyanakkor (részletezett példákkal) „figyel-
meztet” a vulgarizálás, a formalizmus, a pszichologizálás veszélyeire (az elsőnél óv 
– Zalabai Zsigmond kategóriájával szólva – a verstörténés és az eszmei mondanivaló 
azonosításától, a második esetben a formai elemek „irreális” és „irracionális” jelentés-
bővülésétől, a harmadik esetben a szöveghez kapcsolódó „szabad asszociációk”-tól). 
Az útmutató a tanítási óra menetére vonatkozóan is megfogalmaz „alapelvek”-et. 
Külön alfejezetet szentel a „tükröződési elmélet” érvényesítésére, Lenin „tükröződési 
elmélete” alapján a realizmus tanítására; a „szocialista realizmus” kategóriáját „a világ 
leghaladóbb, legforradalmibb és legeszmeibb irodalma”, a szovjet irodalom példájá-
ból kiindulva foglalja össze (a „szocialista realizmus” jellemzőjének tekintve a valóság 
„forradalmi fejlődésben” történő „ábrázolásá”-t, a valóság befolyásolásának szándé-
kát, az optimizmust, a forradalmi romantikát és a szöveg „közérthetőségét”).

1.2.4.2. Az 1950-es tanterv bántó egyoldalúságait és hibás szakmai döntéseit kivizsgálandó, 
1954. február 15-én oktatásügyi „párthatározat” született, mely – többek között – „kifogá-
solta” a nemzeti kultúra elhanyagolását, s „javasolta”, hogy „forradalmi költőink, Petőfi, Ady, 
József Attila és az olyan regényírók mellett, mint Mikszáth és Móricz” biztosítani kell „egész 
[?] haladó irodalmi örökségünk”: például Balassi, Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, 
Jókai, Gárdonyi és mások oktatását, népköltészetünk „ismertetésé”-t. 1956 nyarán több fóru-
mon szó esett a tananyag túlpolitizálásáról, a szovjet példára történő állandó hivatkozásról, 
a „neveléstudományi kutatás és a tudományos kritika” hiányáról.
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1956. november 2-án az Oktatásügyi Minisztériumban utasítástervezet készült, mely ki-
látásba helyezte az egész iskolarendszer és az „oktatási anyag teljes felülvizsgálását, gyökeres 
tanügyi reform kidolgozását”. Szó esett a tervezetben valamennyi általános és középiskolai 
történelem tankönyv kivonásáról, az irodalom- és földrajz tankönyvek szovjet vonatkozású 
részeinek elhagyásáról.

2.  Iskolaszerkezet, irodalomfogalom és irodalomtanítás 
 a posztmodern korszakban

2.1. Az 1956. november 4-e és az 1989 közötti időszakban – ha nem is pontosan ezekkel a 
korszakhatárokkal – jelentős változás történt a világ különböző országaiban az irodalomtaní-
tásban. Az egyik koncepció, melyet cambridge-i modellnek neveznek, az irodalomtanulás és 
-tanítás változatlan fontossága mellett érvelt, a humán kultúra önérték-voltát hangsúlyozta, 
továbbra is meghatározónak tekintette. A fejlett ipari országokban az 1960-as évekig tartotta 
magát ez a vélemény. Az úgynevezett elit intézményekben (nagy hagyományú líceumokban, 
gimnáziumokban, athenaeumokban) ma is így vélekednek. Ezekben az iskolákban – Wolfgang 
Herrlitz vizsgálatai szerint – a kulturális örökség átörökítése maradt az irodalomtanítás célja. 
A középiskola tömegessé válásával párhuzamosan kialakult a londoni iskola néven ismertté 
vált elképzelés. Ez az elgondolás elutasította a tradicionális kultúraközvetítést. Az anyanyelv és 
irodalomtanítás célja e szerint az elképzelés szerint a nyelvi kompetencia fejlesztése, annak az 
eszköznek a kiművelése és birtoklása, amelyik révén az összes többi tárgy tanulása megvaló-
sítható. Az irodalomtanítás ebben az összefüggésben az anyanyelvi oktatás része (hasonlóan 
ahhoz az állapothoz, amikor a latin nyelvet a 18. században a nemzeti nyelvek kezdték felvál-
tani Európában és a Kárpát-medencében).

2.2. Magyarországon az oktatásügy újraszabályozására az 1965/1966. tanévben, majd (hosz-
szas viták után) 1978-ban került sor; az 1978-ban kiadott hivatalos dokumentum, A gimnázi-
umi nevelés és oktatás terve 1989-ig, a rendszerváltásig (jogilag 1995-ig, a Nemzeti alaptanterv 
megjelenéséig) hatályban volt. Ez az előírás változatlanul a marxizmus hegemóniáját kívánta 
szolgálni: a „marxista-leninista világnézet” kialakítását tekintette az irodalomtanítás elsőd-
leges feladatának, a diákokban erősíteni kívánta „a szocialista magatartás jellemvonásait”, 
ugyanakkor – a célok megnevezése szerint – ki akarta használni „a világ megismerésének az 
irodalomban rejlő lehetőségeit”, számított arra, hogy a tárgy tanulása „a műalkotások érzel-
mi és értelmi hatásával maradandó esztétikai élményt” nyújt, fejleszti az esztétikai fogékony-
ságot és az ítéletalkotó képességet (A gimnáziumi nevelés…, 1987, 63–64).

A szabályozás a tananyagot két részre osztotta: törzsanyagra, aminek elvégzése kötelező 
volt, és kiegészítő anyagra, melyből a tanár egyéni választása szerint kerülhettek be a taní-
tásba szerzők és művek. Az első gimnáziumi osztályban (a Művészet, valóság, érték című 
bevezető fejezet után) a 17. századig (Balassiig és Shakespeare-ig), a másodikban a 19. század 
második feléig (Hugóig, Jókaiig és Madáchig) juthattak el a diákok; a harmadik osztályos 
tananyag Ibsennel, Kosztolányival, Karinthyval és Kassákkal fejeződött be. A negyedik osztály-
ban a „Szemelvények a 20. század első felének világirodalmából” című résznek „kb. 14 órát” 



SIPOS LAJOS24

szánt a tanterv (a törzsanyagba jelölve Apollinaire, Kafka, Thomas Mann, Gorkij, Babel, Ma-
jakovszkij és Brecht műveit, a kiegészítő anyagba megnevezett még három Apollinaire-, két 
Majakovszkij-, egy-egy Brecht-, Gorkij- és Kafka-alkotást, továbbá Eliot, García Lorca, Aragon, 
Blok, Solohov, Joyce, Hašek, Čapek egy-egy művét és Hemingway két prózáját, összesen 10+18 
írást). A „Szemelvények a 20. század 30-as, 40-es éveinek magyar irodalmából” című fejezet-
be, „kb. 22 órá”-ban besorolt tizenkét József Attila, egy-egy Nagy Lajos-, Illyés Gyula-, Gelléri 
Andor Endre-alkotást és hat Radnóti-költeményt, a kiegészítő anyagban megnevezett még 
tizenegy József Attila-, hét Radnóti-verset, három Szabó Lőrinc-, két Németh László-alkotást, 
Nagy László, Kiss Ferenc, Tamási Áron, Gelléri Andor Endre egy-egy művét. A „Szemelvények 
a mai világ- és magyar irodalomból” című fejezet törzsanyagában felsorolt 27 szerző 47 alko-
tását, amik közül a tanárnak választania kellett „legalább négy világirodalmi mű[vet] ebből 
– szólt az előírás – kettő legyen szocialista szellemű alkotás) és hat mai magyar alkotó szere-
peljen”. (Az előírás lehetővé tette Veres Péter, Zelk Zoltán, Benjámin László, Váci Mihály, Garai 
Gábor és Lengyel József kizárólagos választását, csakúgy, mint az Ottlikkal, Déryvel, Weöres 
Sándorral, Pilinszky Jánossal, Vas Istvánnal és Tandorival való kizárólagos találkozást.) Az „El-
méleti ismeretek” című fejezet az alábbiakat írta elő: „Ábrázolási mód, stílusirány; a szocialista 
realizmus, az avantgárd stílusirányai (futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus). Verstani 
fogalmak: a szabadvers (a műfaji fogalommal együtt). Filmesztétikai ismeretek: a filmművé-
szet legjelentősebb stílusirányai.” (Idézi Sipos, Forgács, Fűzfa, 2003, 34–38)

Szembetűnő az anyag gazdagsága: fontos és gimnáziumi tananyagban először megjelenő 
szerzők tűntek itt föl (Eliot, García Lorca, Kafka, Joyce, Semprún, Hrabal, Fukadzava, Capote, 
Kis Ferenc, Tandori Dezső); az anyag reprezentálta a 20. század legkülönbözőbb törekvéseit.

A tantervet és a tantervek alapján készített tankönyveket a tanárok ellentétes érzelmek-
kel vették birtokba. Voltak, akik örömmel fogadták az irodalomtudomány és az iskolai iro-
dalomtanítás közelítését, a műlista nyitottságát. Mások kevesellték a tananyagban maradt 
szovjet írókat, hiányolták Illés Béla, Darvas József, Dobozy Imre jelenlétét. Megint mások 
politikai engedménynek tekintették a szocialista embereszményre, a marxista-leninista vi-
lágnézetre és a szocialista realizmusra vonatkozó kitételeket. Egyesek kérdésesnek gondolták 
a világ- és a magyar irodalom arányát: avval érveltek egyrészt, hogy a műalkotás nyelvi ka-
rakterű, éppen ezért a fordítás csak közelítése lehet az eredeti műnek, másrészt arra utal-
tak, mindez csak a magyar irodalom „rovására” történhet, hiszen a tanulásra fordítható idő 
véges; harmadrészt hivatkoztak arra is, a modern világirodalomra vonatkozó tudásuk hiá-
nyos, az 1945 előtt végzettek ilyen típusú egyetemi képzésben nem részesültek, a fiatalabbak 
pedig az 1950-ben kiadott tantervhez „igazított” tudással rendelkeztek csak. Akadtak, akik 
a műválasztást vitatták (a IV. gimnazista anyagban például aránytalannak tartva Radnóti, 
Illyés, Szabó Lőrinc, Pilinszky szerepeltetését), többen túlzsúfoltnak minősítették a terveze-
tet, az időt a törzsanyag elvégzésére is elégtelennek ítélték. A tanterv és a tankönyvek körül 
kirobbant vitában ideológiai, irodalomtudományi, tanításelméleti szempontok keresztezték 
egymást (Tankönyvháború, 1991).

*

Az 1950 és 1989 (jogilag: 1995) között érvényes tantervek szövegszerűen rögzítették a „hi-
vatalos” (azaz a valóságreferenciális, mimetizáló, a társadalmi küzdelmekben állást foglaló, 
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a politikai berendezkedést fenntartását szolgáló) irodalom létjogosultságát. 1956 után na-
gyon lassan olvadni kezdett a politikai nyomás, az irodalomból kizárt szerzők is megjelentek, 
először a könyvpiacon, így adták ki (cenzúrázva) Babits Mihály, Weöres Sándor és Mészöly 
Miklós életművét 1976 és 1985 között. A szerzők helyet kaptak a középiskolai irodalomtan-
könyvekben is olyan műveikkel, amelyek megfelelni látszottak a korszak politikai kívánal-
mainak (így lett Babits „legfontosabb” verse Május huszonhárom Rákospalotán, Tóth Árpád-
tól az Új isten, Juhász Gyulától a Munkásotthon homlokára), de még ezek a művek is hamis 
irodalomtörténeti-irodalomtudományi kontextusba kerültek (az 1982-ben tizenharmadik 
kiadást megért gimnáziumi irodalomtankönyv szerint Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád és Ju-
hász Gyula „fejlődésében meghatározó volt a Tanácsköztársaság, melynek hatására valameny-
nyien a közösségi problémák felé” fordultak, s „ezzel párhuzamosan stílusuk leegyszerűsödik, 
és társadalmi tartalommal telítődik”).

A tanárok egy része, mindezen közben, ismételten megpróbálta korrigálni a hivatalos 
szemléletet. Bevonta a tanításba a „megtűrt” kategóriában lévő szerzők műveit, Krúdy, 
Weöres, Mészöly Miklós, Hajnóczy, Tandori, Esterházy és mások alkotásait. A hivatalos ál-
lami tantervi törvény előírásait követve (és a „kultúrában létezés” eszméjétől vezéreltetve) 
megőrizték a történeti elvű tanítási metódust.

A tanítás menetét, a szövegelemzés eljárásait ugyanakkor – ha nem is azonos mértékben 
– modernizálták. Hasznosították Robert Weimann Az új kritika. Az új interpretációs módsze-
rek története és bírálata (1965) című munkáját, az 1942-ben megjelent, magyarra 1972-ben 
lefordított művet, Az irodalom elméletét, René Wellek és Austin Warren kötetét, a „struk-
turalizmus-vita” könyveit (1977). A modern és posztmodern irodalomtudomány hozzánk 
előbb rendszertelenül, az utolsó években rendszeresen és azonnal eljutó szerzőit: Barthes-ot, 
Todorovot, Bloom könyvét, Ricoeur-t, Jauss-t, Kristevát, Derridát, Foucault-t, a posztmoder-
nitás teoretikusait (Bókay 1997; 2002). 

2.3.1. Az 1980-as évek végén megindultak az új szabályozás, a Nemzeti alaptanterv előké-
szítő munkálatai. 1990-ben az első fogalmazvány a téziseket közölte, 1991-ben megjelent a 
szöveg első változata, 1995-ben közreadták magát a törvényt, mely nem tantárgyakban, ha-
nem műveltségi területekben jelenítette meg az ismereteket, egy műveltségi területben, az 
„Anyanyelv és irodalom” elnevezéssel foglalva egybe az irodalom és az anyanyelv tanítását. 
A Nemzeti alaptanterv két éves szakaszokban a 6–16 éves korosztályok tanítását kívánta sza-
bályozni. A tananyag fogalmába beleértette és egyenrangúnak tekintette a képességfejlesztő 
kreatív gyakorlatokat, a szövegek kiegészítését, átírását, magán- és hivatalos iratok szerkesz-
tését, a szövegértő olvasás folyamatos fejlesztését, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás tervsze-
rű javítását, a tanulás új technikáinak a megismerését, a teljesítményszintek megkülönböz-
tetését, a mindennapi kommunikációs helyzetekben való eligazodást. A Nemzeti alaptanterv 
szerint minden iskolának el kellett készítenie a helyi tanteret és a tantárgyi programot. 

2.3.2. Az 1999. szeptember 30-án életbe lépett Kerettanterv törvénybe foglalta „a nevelés-
oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a kötelező és közös követelményeket, a 
kerettantervben található tananyag elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szüksé-
ges óraszámokat”. Az iskolák, a törvény szerint, „a helyi nevelési-oktatási sajátosságaikhoz 
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igazodó tananyaggal” egészítették ki „a Kerettantervben található követelményeket”. A Ke-
rettanterv évfolyamokban, témakörökben, szerzőkben, kötelezően tanítandó szerzőkben és 
művekben szabta meg a tanítás-tanulás rendjét, lehetővé téve ugyanakkor az iskolaprogram 
és az adott osztály szempontjából szükséges kiegészítéseket is.

2.4. 2002-ben újabb szabályozási rend kialakítása kezdődött meg. A Kerettanterv kötele-
ző jellege 2002 szeptemberétől megszűnt (felhasználható maradt ugyanakkor a korábbi 
előírás az iskolák helyi tanterveinek elkészítéséhez). Az oktatási kormányzat elkészíttette 
és a parlament 2004-ben elfogadta az új közoktatási törvényt, mely az irodalom tanítását 
keretjellegűen szabályozta csak. Eszerint a középiskolai tanulmányok időszakában (amint 
az a jelen kötet második részének fejezetcímeiből látható) Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosz-
tolányi, József Attila pályaképét kell tanítani, átlagosan 6-8 alkotás bevonásával; 1-3 al-
kotás alapján „portré”-szerűen kell bemutatni Balassit, Csokonait, Berzsenyit, Kölcseyt, 
Vörösmartyt, Mikszáthot, Móriczot, Márait, Szabó Lőrincet, Radnótit, Weörest, Pilinszkyt, 
Ottlikot. „Látásmódok” címmel és megfogalmazott attitűddel eshet szó a tanításban Zrí-
nyiről, Jókairól, Krúdyról, Kassákról, Tóth Árpádról, Juhász Gyuláról, Németh Lászlóról, Illyés 
Gyuláról, Nagy Lászlóról, Örkényről, Nemes Nagy Ágnesről, Szilágyi Domokosról, Mészöly-
ről, Juhász Ferencről. A kortárs irodalmat a tanárok személyes döntéssel választhatják ki egy 
ajánló listáról. A világirodalom tanításában egyes alkotók helyett korszakokat meghatározó 
irodalmi világképek összefoglalása valósul meg. Nagyobb szerep jut a színház- és drámatör-
ténetnek. Új fejezet a tanításban az irodalom határterületeiről, az információszerzés új lehe-
tőségeiről, a populáris regiszterről, a kreatív drámáról és a kreatív írásról szóló rész csakúgy, 
mint a regionális kultúra befogadásáról szóló, egy-egy territoriális, etnikai vagy másként ér-
telmezhető régió irodalmi hagyományait felkínáló-befogadó-befogadható művek sorozata.

2003-ban véglegesre formálódott az egységes és kétszintű érettségi terve, 2004-ben több 
iskolában kipróbálták a rendszert. 2005 júniusában ezzel az érettségi formával fejezték be a 
diákok a tanulmányaikat. 

*

A 2005 szeptemberétől a felmenő rendszerrel belépő új szabályozás kedvező helyzetet te-
remthet az irodalomtanítás számára. Egyrészt az irodalom már nem kötelezően ideológiaköz-
vetítő, mint volt a 19. század második és a 20. század első felében, már nem kell „helyettesíte-
nie” bizonyos történelmi információkat. Megváltozott a múlthoz való viszony is. A kultúra és 
benne az irodalom nem „menedék”, amint az előző korszakban volt. Másrészt az irodalomta-
nítás szemléleti alapját jelentő irodalomtudományi munkák megjelennek Magyarországon, s 
ezzel lehetővé válik, hogy az irodalomtudomány folyamatosan új és új kérdésirányokat és be-
szédmódokat ajánljon föl a tanítás számára. Harmadrészt rendelkezésünkre állnak az iroda-
lomtanítás nemzetközi tapasztalatai. Tényszerű információink vannak arról, milyen trendek 
érvényesültek az 1980-as években (Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaországban…, 1991), 
milyen eljárások jellemzik ma az irodalomtanítást a világban (Irodalomtanítás a világ kilenc 
oktatási rendszerében, 2002) és a Kárpát-medence országaiban (Iskolaszerkezet és irodalomta-
nítás a Kárpát-medencében, 2003). És össze tudjuk hasonlítani a világtapasztalatokat az utolsó 
hetven év magyarországi gyakorlatával is (A magyartanítás mestersége…, 2004). 
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Mindezek alapján várható, hogy az 1989 előtt kialakult irodalomtanítási stratégiák he-
lyére más megközelítési módok lépnek: nem lesz szükséges szövegeket tárgyalni a műalkotá-
sok mögé vonható társadalmi-történelmi információk érdekében; az órák feltehetően nem 
maradnak meg az implicit hermeneutikai elméletek, a naiv olvasatok és félreolvasatok üt-
köztetésének szintjén, hanem a szöveg befogadásában a diákok egyre gyakrabban eljutnak 
szövegvilág analíziséig, az önmagukra és a létezésre vonatkoztatásig, végigjárva a befogadás 
ricoure-i fázisait. A tananyag mennyiségi csökkentése után most sikerülhet a tanítással az ol-
vasási és szövegértési képességet a felnőttkori élet igényei szerint alakítani; az olvasással és a 
művekről való beszélgetéssel hozzá lehet járulni a társas-szociális képességek fejlesztéséhez; 
az olvasás és a szövegértés kulturális eszköztudássá válhat, azaz alakíthatja-formálhatja a be-
fogadók kulturális, erkölcsi, szellemi horizontját, segítheti a nyelvi-kommunikációs örökség 
megőrzését; segítheti a tanítás az esztétikai és etikai értékdimenziókban való gondolkodást 
(Kenyeres, 2004, 32–57).

Mindeközben paradigmaváltás történhet az irodalomtanításban. Átalakulhat a történe-
ti elvű megközelítés: a korábbi kronologikus rendszerről át lehet térni témák, motívumok, 
műfajok vizsgálatára különböző korszakokban. Kétféleképpen is megvalósítható a nyelvi as-
pektus: meg lehet tenni azt, amit Franciaországban érvényesítenek, a tanítás céljává téve 
„a nyelv ésszerű használatá”-t, „a kultúraformálás, módszerek elsajátításá”-t”; és azt is meg 
lehet tenni, ami főleg az USA iskoláiban népszerű, hogy leglényegesebbé maga az olvasás 
válik, ebben az attitüdinális megközelítésben az olvasandó tartozhat a populáris regiszterhez 
épp úgy, mint ahogyan lehet újságcikk vagy esetlegesen valamilyen használati utasítás is. Az 
irodalomtanítás lehet ugyanakkor élményközpontú: a nagy kulturális narratívák közvetítése 
helyett a tanítás és a szövegválasztás központjába a diák kerülhet. És természetesen meg 
lehetne próbálni a nyelvi kompetencia fejlesztését, a szövegértés javítását és a generációk 
közötti minimális kapcsolatot biztosító, az új és régi elemeket tartalmazó műveltségi kánon 
együttes közvetítését is.2

A tanítási paradigmaváltásban (vagy a paradigmák eklektikus alkalmazásában) szerepük 
lehet az utolsó harminc évben Magyarországon kialakult anyanyelv- és irodalompedagógiai 
tendenciáknak. Növekedhet – Zsolnai József felosztását ismételve – az irodalomtudományi 
és nyelvtudományi alapkutatások alkalmazásának a jelentősége; felfogható a tanítás mint 
célirányosan alkalmazott irodalom- és nyelvtudomány; és elgondolható a tanítás alkalma-
zott szaktudományként és alkalmazott pedagógiaként, tisztázva az anyanyelv- és az iroda-
lompedagógia episztemológiai, ontológiai, fenomenológiai, hermeneutikai, tudományfilo-
zófiai hátterét.3

2 Vö. jelen kötetben: Kulcsár Szabó, 46–49. 
3 Vö. jelen kötetben: Zsolnai, 92–95.
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AZ IRODALOMTANÍTÁS 
IRODALOMTUDOMÁNYI MODELLJEI

Vázlat az irodalomtanítás elméletéhez

1.  Az irodalomtanítás mint hermeneutikai diszkurzus

A mindenkori irodalmi közállapot sokféle, többnyire spontán módon megformálódó olva-
sati modellek halmaza, az adott kor emberének sajátos terepű (nyelvi természetű) élmény-
léte, mely különféle megértési elvárás, tudattalan és tudatos értelmezési viszonyulás komple-
xuma. Ebben az átfogó jelentésartikulációs (szövegértési, szövegalkotási) folyamatban több 
intézményesült és szisztematikus mechanizmus működik. Ezeknek az a feladatuk, hogy az 
adott kor társadalmának, kisebb-nagyobb közösségének és egyéneinek szelekciós elveket, 
értelmezési és értékelési technikákat, illetve tárolási helyeket, stratégiákat biztosítsanak e kü-
lönleges memória (az irodalom és hasonló működésű más szövegek által tárolt sajátos em-
beri értelem) fenntartása, hatékony működtetése érdekében. Az ilyen szövegek (és ma egyre 
erőteljesebben képek) által rögzített szubjektív értelem egy, talán jelentős része a közösség 
tagjai többségének probléma nélkül elérhető (átélhető, használható). Ide a „könnyű szöveg-
értés”, magától értetődőség területéhez tartozik a pop-kultúra, a lektűr, a heti vagy napila-
pok írásai, a reklám vagy éppen olyan szövegkincs, mint az adott közösségben terjedő vic-
cek. Vannak olyan szövegek, irodalmi és más művek, melyek megértéséhez ma már bizonyos 
felkészülés szükséges. Ide sorolhatjuk a klasszikusokat, általában mindazt, amit irodalomnak 
nevezünk és persze ide tartozik a közélet számtalan bonyolultabb szövege, mely sokszor 
jelentős mértékben tartalmaz irodalmi jellegű stratégiákat, képi beszédet, narratívákat, drá-
mai dialógusokat stb. Az irodalomtudomány és az irodalomtanítás két olyan intézményesült 
tevékenységi mód, amelyek elsődleges feladata ennek a megértési problémának a kezelése, 
egyrészt kulcsszövegek értelmének a kidolgozása, másrészt olyan eljárások, képességek dia-
lógusmodellek kidolgozása és átadása, amelyek alkalmasak a megértés generatív, azaz más 
hasonló szövegen is érvényesíthető stratégiáinak kialakítására. 

A primér irodalmi folyamathoz (a meglévő és születő műalkotásokhoz) képest mindkettő 
kölcsönösen fölé- és alárendelt. Tudomány és tanítás egyaránt jelentős szerepet kap az irodal-
mi artikuláció, az értelem- és az élményképzés terén, de egyben meghatározottja, követője is 
a művekben, az új irodalomban megjelenő értelemképzési stratégiáknak. Ha az irodalomtu-
domány vagy az irodalomtanítás nem ad hatékony választ az adott korban, helyen jelentkező 
megértési problémákra, azaz nem vesz tudomást a frissen centrálissá vált élményartikulációs 
formákról és várakozásokról, akkor üressé, inadekváttá és érdektelenné válik. 

Az irodalomtudomány és az irodalomtanítás persze sok szempontból eltér egymástól, 
közös viszont bennük az, hogy olvasati stratégiákat dolgoznak ki. Az irodalomtanítás szük-
ségszerűen követi az irodalomtudomány szemléletmódjait, hiszen az irodalomtudomány új 
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iskolái, diszkurzusai az új irodalom megértési problémáira reagálva keletkeznek. A modern 
irodalomtudományi iskolák nem egy belső tudományos fejlődés, valamiféle kutatási logika 
nyomán születtek, hanem a modern irodalom megjelenése miatt (vö. Eliot és Pound szerepe 
az amerikai új kritikában, az orosz avantgárd funkciója az orosz formalizmus létrejöttében). 
A modern irodalom és az irodalom minden új korszaka egy új értelemteremtési módot hoz 
létre, erre kell az irodalomtudománynak reagálnia. Az új értelemtípus irodalomtudomány-
ban kidolgozott új megértési módja, a friss elmélet nemcsak a jelenkori irodalom alig olvas-
ható szövegeire koncentrál, hanem a frissen kifejlesztett megértési stratégiával új jelentése-
ket fedez fel a régebbi művekben is, újraolvassa az irodalom egészét. Az irodalomtudományi 
megértési módok aztán elterjednek a művelt, majd később a kevésbé művelt közönség köré-
ben, és részévé válnak az adott korban használt szubjektív szövegek értésének, alkotásának. 
Az irodalomtanítás, ha lassabban is, de szükségszerűen reagál ezekre a változásokra, kény-
telen követni az irodalomtudomány beszédmódjait, elsősorban azért, mert az idő előreha-
ladtával egyre több olyan mű kerül a látóterébe, amelyek a régebbi megértési modellel már 
nem értelmezhetők (nyilván 1950-ben sokkal kisebb volt a modern művek aránya, szerepe a 
mindennapi megértési folyamatokban, mint 2005-ben).

Ha az irodalom tanítása megreked egy korábbi megértési módban, akkor szakadék kép-
ződik az általa preferált megértési mód és a környezet elvárásai, megértési problémái között, 
lesz egy „hivatalos”, „iskolás”, kevéssé érdekes, csak bizonyos szövegekre, bizonyos jelentések-
re választ adó szövegértési kínálat, lesz egy nem-hivatalos, izgalmas, az iskola által magára 
hagyott élményartikulációs terep, és kimarad természetesen a megértési spektrumból egy 
igen jelentős, az idő előrehaladtával egyre jelentősebb belső értelembirodalom. A korsze-
rű irodalomtudomány az irodalomtanítás erőteljesebben intézményesült, jobban rögzített 
rendszeréhez képest szokásosan és elvárhatóan mozgékonyabb, és – természetesen a min-
denkori tudományos intézményrendszer konzervativizmusával behatárolva – a legújabb ol-
vasati modellek, az újabb hermeneutikai diszkurzusok felé orientálódik. Az irodalomtanítás 
megújítása nemcsak egyes részstratégiák tekintetében kell hogy az irodalomtudományhoz 
kapcsolódjon, hanem újra és újra az irodalmiság átfogó értelmezése, az éppen akkor propa-
gált általános hermeneutikai diszkurzusok kapcsán is meg kellene újulnia.

A magyarországi irodalomtanítás mai általános állapotának legnagyobb problémája 
éppen az, hogy döntően egy tradicionális irodalomfelfogás, egy közel kétszáz éve született 
irodalomtudományi koncepció alapján áll (a leggyakrabban használt középiskolai tankönyv 
ilyen), és az irodalomtanítás elvi hátterét, a benne elérhető, tanítható megértési stratégiákat 
ennek alapján dolgozza ki. A dédnagypapák megértési problémáira adott egykor hatékony 
válasz nehezen működik a dédunokák gyökeresen más szövegértési nehézségei kapcsán. Iro-
dalomtanításunkban nemcsak új ötletekre, hanem elsősorban és sürgetően egy alapvetően 
új koncepcióra, radikálisan átalakított megértési modell irodalomtanítási kidolgozására van 
szükség, amelyből az egyes mozzanatok (tantervi folyamat, tankönyvek és vizsgák) jellege 
kikövetkeztethető. Szeretnék ezért egy deduktív tervezési folyamatot sugallni. Sok kitűnő, új 
irodalomtanítási segédeszköz, tankönyv született az elmúlt években, sok közülük kifejezetten 
az új irodalomtudományi fejleményekre épül. Ezek az új kísérletek azonban fragmentáltak, 
lehetetlen belőlük egy új alternatív hermeneutikai stratégiát kiállítani, és ezért még ma is a 
pozitivista-filológus megértési stratégia marad a meghatározó irodalomtanítási diszkurzus.
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Az alakuló-alakítható új irodalomtanítási stratégiához nagyon vázlatosan be szeretném 
mutatni azt az utat, változást, amelyet az irodalmit artikuláló hermeneutikai diszkurzus (az 
európai ember változó olvasási, értelemképzési stratégiája) bejárt, és amelyet az irodalomtu-
domány és irodalomtanítás követ vagy követnie kellett volna. Ennek azért van értelme, mert 
minden irodalommal kapcsolatba kerülő ember, sőt azok is, akik semmi kapcsolatba sem 
kerülnek a literatúrával, rendelkezik valamilyen implicit, kifejtetlen megértési elképzeléssel, 
azaz a szövegértés rejtett, megfogalmazatlan „elméletével”. Az átlagember esetében termé-
szetes, hogy ez nem tudatosul, az irodalmat tanító tanár azonban kell hogy tudjon saját 
implicit elméletéről, el kell hogy jusson hermeneutikai önismeretéhez, hiszen csak így képes 
arra, hogy mások hermeneutikai stratégiáját befolyásolja, alakítsa. Ha ő maga csak egy szű-
kös, korlátolt hermeneutikai diszkurzussal rendelkezik, akkor öntudatlanul ilyenre formálja 
mindazokét, akik vele kapcsolatba kerülnek, és még azt a homályos megértési átalakulást is 
kiirtja tanítványai képességei közül, amelyet azok egy új generáció tagjaként spontán módon 
követni tudnának. 

2.  Az irodalomtanítás megszületése, első modellje

Az irodalom iskolai tanítása nem véletlenül akkor, a felvilágosodás korában válik általános-
sá, amikor kialakul az autonóm irodalom fogalma, tudatosodik annak három komponense 
(a szerző, a mű és a befogadó pozíciója)1. A modern kialakulásának (a korai modern vagy 
premodern periódusának), a teljes életre történő rávetülésének időszaka ez. A művészet im-
már nem szerves-természetes része az életnek, ugyan akkor talán még a korábbi időszaknál is 
fokozottabb, de mindenképpen a korábbinál tudatosabb az igény rá, hisz tényleges társadal-
mi identitásképző erővé vált, ezért szervezetten be kell vinni az életbe, azaz meg kell tanítani. 
A megtanítás kényszere az értékrendek pluralitásának és a történeti szemlélet lehetőségének 
és kényszerének a következménye; a műalkotás az írás miatt is áttételesebb, sűrítettebb, és 
mind újabb és újabb formában megjelenő feladatot jelent a befogadónak. A 19. század fo-
lyamán egyre kidolgozottabb irodalomtanítási rendszer épül ki, jelenléte még a mai irodalmi 
tudatban, a szövegekkel kapcsolatos hermeneutikai diszkurzusban is tagadhatatlan.

Az oktatás módszereit és a tananyag kiválasztását jelentős mértékben meghatározta az, 
hogy a polgári család gyermeke jóval az iskola előtt, szinte születése pillanatától tanúja volt 
a művészetnek. Már az oktatás megkezdése előtt spontán gyermeki történet-elsajátító érzé-
kéhez irodalmi, kulturális élményeket társít, felnövésével kiépül benne az irodalmi érzék, a 
befogadói viszonyulás társadalmi konvenciókba rejtett technikája. Az iskolai oktatás erre 
a meglévő és a nevelődés során kidolgozódó érzékre épít, kibővíti azt az elfogadott világké-
pek társadalmi és történeti változataival. A művek megtanultatása, formai összetevőinek 
vizsgálata mellett döntő jelentőségű lesz az életrajz és korrajz, mely egyébként a mű jelen-
tésére is magyarázatul szolgál. A műalkotás ebben az időszakban már esztétikai objektum, 
tárgy, amelynek jelentését genezise magyarázza, vagyis megértéséhez történeti hátterét, a 
születésekor feltételezhető tanulságos, nagyszerű múltat kell tisztázni.

1  Erről részletesebben lásd A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, 2002.
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Az első irodalomtanítási modell a polgári Bildung-eszmény alapján áll, azaz arra törek-
szik, hogy az olvasóban kiképződjék egy olyan eszme, egy kép, amely reprodukálja a hagyo-
mány egy bizonyos értéktelített reprezentációját és rajta keresztül magát a hagyományt. Az 
ilyen irodalomtanítás fő céljai az ember nemesítése, az erkölcsi érzék fejlesztése, a hazafiúi 
öntudat erősítése. Olyan tartalmi-nevelési feladatok ezek, amelyek a vallás gyengülő hatását 
kiegészítendő integrálják az embert egy meglehetősen konkrét közösségi világba, politikailag 
is meghatározott nemzeti kultúrába. Ennek érdekében fejleszteni akarja az esztétikai képessé-
geket, a szépség iránti érzéket, az elérhető élmény mélységét is.

A korszak meghatározó és rendkívül nagy hatású megértési stratégiája a modern filoló-
gia. A filológia szövegek történeti fenomenológiája, azaz olyan jelentéssorok felkutatásával 
foglalkozik, amelyek emberképzést végző fogalmakként meghatározó szerepűek lehetnek a 
személy közösségbe integrálása (felnövése) érdekében. A filológia feltételezi, hogy egy ilyen 
kollektív érvényű szöveg jelentése mindig a megszületés tárgyi-történelmi környezete (a kö-
zösségi szándék) és az azt személy szerint képviselő szerzői szándék kettősében ragadható 
meg. Az irodalom igazi lényege ezért túl van az irodalmi művön, a mű igazából csak leképezi 
a történelmi-közösségi folyamat egyes nagy – írói fantáziában kidolgozott, de valóságosnak 
tűnő vagy valósághoz kapcsolódó – pillanatait, szereplőit (az irodalmi mű csak a kagyló héja, 
az élőlény, a lényegi azon túl van).

Tolnai Vilmos 1924-ben jelentette meg Bevezetés az irodalomtudományba című össze-
foglaló művét, amely a filológiai szemléletnek egyik legszínvonalasabb magyar elméleti pro-
duktuma. Tolnai öt irodalomtudományi lépést sorol fel az irodalmi jelentés feltárásához. Az 
első a szűkebb értelemben vett filológiai a szöveg technikai pontosítását, adatait, közvetlen 
forrásait veszi számba. A második a szöveg közvetlen szellemi környezetére kíváncsi: kik ha-
tottak a szerzőre, milyen a mű viszonya a szerző más műveihez és az adott korban született 
egyéb írásokhoz. A harmadik már egy történeti jelentésegységbe illeszti a művet: meghatá-
rozza a korszakhoz tartozást és ennek a jelentés kibontásában való szerepét. A negyedik a 
mű meghatározását a szerzői életrajzba illesztéssel bővíti ki, a szerző élete, szülei, neveltetése, 
iskolázottsága, emberi kapcsolatai, közösségi helyzete alapján fogalmazza meg a homályos 
mű-jelentéseket. Végül megadja az esztétikai értéket, mely igazából a képzési, nevelési funk-
ció, annak meghatározása, hogy a mű miként értelmezhető egy pozitív nevelő szándék meg-
valósulásaként (példaszerű hősök, követendő sors, magvas mondanivaló).

A ma Magyarországon forgalomban lévő irodalomtankönyvek jelentős része közvetlenül 
vagy közvetve ennek a rendszernek alapján működik. Életrajzot ad, áttekinti az író társadalmi 
és irodalmi kapcsolatait, szellemi elkötelezettségeit, iskolázottságát, részvételét az irodalmi 
intézményben, majd mindezekhez köti a műveket. A szövegek interpretációja kizárólag az 
eszmei intenció és közösségi nevelő szándék megvalósulása szempontjából lényeges moz-
zanatokkal, azaz a tartalom szolgálatában lévő formával foglalkozik. A művek így mintegy 
felfűződnek a kollektív történeti értelem folyamatára, annak átfogóbb jelentésviszonyai de-
finiálják az egyes szövegek homályos jelentéseit.

Ez az irodalomtudományi gondolkodásmód rendkívül hatásos volt, és minden anakro-
nizmusa, elavultsága ellenére erős hatása van ma is. Az ok egyrészt az, hogy ez volt az első 
valóban tudományos kidolgo zottságú irodalomtudományi modell és tanítási mód, azaz 
egyfajta ősképként maradt fenn. A másik talán lényegesebb ok az, hogy ez a modell a min-



33AZ IRODALOMTANÍTÁS IRODALOMTUDOMÁNYI MODELLJEI

dennapi jelentésérzékelés ismert és sokat gyakorolt mechanizmusát követi, tehát a minden 
olvasónál kéznél lévő, ismert jelentésdekódolási stratégiára épül. Harmadik oka a filológia 
erős jelenlétének az lehet, hogy Magyarországon több okból a szokásosnál is erősebb volt a 
pozitivista filológia (némi szellemtörténeti fantáziával együtt követett) gondolkodásmódja. 

3.  A modern irodalomtanítás megértési modellje

A művészet társadalmi funkciója azonban a 19. század végétől jelentősen megváltozott. 
A művészetek életintegrációja szempontjából lényeges az, hogy a szabadidő elkülönülése, 
önállósodása és súlyának megnövekedése erősödött, az értékrend kiépítése szempontjából 
döntő jelentőségűvé válik, egyre nagyobb tömegekre terjed ki. Ezzel párhuzamosan kettős 
változás történik. Az egyik az, hogy az irodalmon keresztüli önnevelés leszakad a közösségi 
tradícióról, és céljává egyfajta saját, személyes belső lényeg megteremtése lesz. Musil Törless 
iskolaévei vagy Joyce Ifjúkori önarckép című regénye (vagy éppen József Attila Tiszta szívvel 
című verse) arról szól, hogy a regény főhőse visszautasítja a nevelődés hagyományos modell-
jét, és a Bildung, a tradíció felvállalása helyett az új eszméjét, saját lényének belső formáját 
kezdi követni. A művészetek életintegrációja immár az absztrakt (etikai és/vagy ideológiai) 
közösség-integráció szintjén sem érvényesítendő, a mű csak önmagamba vezet vissza, igaz ez 
a személyesség nem felszíni, nem jelenségszintű, hanem bonyolult szimbolikus utalásokkal 
kijelölt belső forma. A másik átalakulási esemény a szabadidő kettéválása, a szórakozás meg-
jelenése lesz. Aki szórakozik, nem akar nevelődni, nemesedni, csak jól akarja érezni magát. 
Formája szerint úgy viselkedik, mint az önteremtés, a saját lényeg kidolgozása érdekelné, de 
igazából ezt a lényeget is csak látszólag követi. A szórakozás az önteremtés párja és ellentéte, 
szerepe igazán a következő korszakban nő meg. A modern ezen csúcsán a szórakozás még a 
kultúra negatívuma, ami ellen a modern művészet akár az avantgárdban, akár az új klasszi-
cizmusban elitizmussal védekezik.

Az értékszféra is tovább atomizálódott és minőségi változást hozó szintre jutott: immár 
nemcsak társadalmi csoportok, hanem az egyes ember, a mikroközösség is értékrend-hor-
dozóvá vált. Ez egyszerre hozza meg a világ széttöredezettségének és az ember értékrend-
választási szabadságának érzését. A nagy történelmi szakaszokra épülő értékrendek össze-
kuszálódnak, váltásuk – az átlagember számára – követhetetlenül felgyorsul, és egymásnak 
ellentmondó értékrendek párhuzamosan is jelentkeznek. A világképek ilyen pluralizálódása 
eredményeként az értékrendszer érvényessége művek szűk csoportjára vagy éppen egy-egy 
jelentős műre korlátozódik. A világunkban biztonságos tájékozódást lehetővé tevő szubjektív 
értelem mögül eltűnik a megértést segítő koherens, nagyobb rendszer. A 20. század elejétől 
nemcsak magára marad a mű és befogadója, hanem egyben lehetőséget is nyer mindkettő, 
hogy korlátok nélküli új élményértelmeket, élményformákat fedezzen fel. Az értelemképzés 
új lehetősége azonban óriási akadályokkal van körülvéve, eléréséhez hihetetlen energia és 
hosszú, belső vívódás szükséges. Ez az a korszak, amikor minden szubjektivitással kapcsolatos 
kérdés nyelvi kérdéssé válik, a filozófiák nyelvfilozófiává lesznek, és megszületik a „személy” 
első társadalomtudománya és nyelvi gyakorlata, a pszichoanalízis. A nyelv ugyanis az a kö-
zeg és értelemtár, amellyel és amelyből minden értékrend, minden megragadott szubjektív 
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jelentés megfogalmazódik. Korábban követett terminológiánkat használva: az értelem, a je-
lentés intencionálisból szemantikaivá válik. 

Az irodalom létezési közegének változása kapcsán a századfordulón az írásbeliség, az ok-
tatás robbanásszerűen kiterjedt, az olvasás széles tömegek élményszerzési lehetőségévé és 
értékobjektivációs terepévé tette az írott szöveget. A napilapok, hetilapok stb. tengerében 
cseppnyi az igazán irodalmi kiadványok aránya. Új közegek (film) születnek, amelyek a tömeg-
élmények fontos eszközévé válnak, és új elvárásokat állítanak az irodalom elé. A kiadványok 
és olvasók tömegét már képtelen valamilyen finoman megszerkesztett exkluzív értékrend 
irányítani. A jelentős vagy jelentőségre igényt tartó irodalom azonban ki akarja védeni eze-
ket a tendenciákat. Kénytelen agresszíven eltávolítani magát a könnyen érthető, életközeli 
tartalmaktól és formáktól, általában a mindennapiságtól. A modern művészet ezzel minden 
korábbinál bonyolultabbá vált. A „l’art pour l’art tana, amely a művészet teológiája” (Ben-
jamin, 1969, 310), az avantgárd, egyáltalán a modern művészet programatikusan nem fog-
lalkozik a közérthetőséggel, a közönség megértési képessége és a műalkotás bonyolultsága 
között szinte áthidalhatatlan szakadék teremtődik. Egy új hermeneutikai diszkurzus születik, 
mely egyszerre alakítja át radikálisan az irodalomtudomány és az irodalomtanítás beszéd-
módjait. A 19. század második felében az értékrendek pluralizálódása következtében a tör-
téneti elemzésnél konkrétabb vizsgálati szint igénye lép fel, az egyes mű jelenik meg problé-
maként. Az önállóvá vált totalitás megértéséhez fel kell bontani a művek belső szerkezetét, 
operacionalizálni kell az egyes műalkotás és az olvasó találkozását. Megszületik a műelemzés, 
az önelvű értelmezés igénye. Az előző korszakban úgy tűnt, hogy a történeti rendszer úgy 
ad magyarázatot az egyes műre, hogy egy tartósabb világkép kereteibe helyezi. A korábban 
vázolt tendenciák miatt azonban a történeti szemléletmód értelemképző ereje erősen megy-
gyengült, és a professzionális olvasó kénytelen volt az irodalmi folyamat eddig természetes 
adottként felfogott előfeltételével, magával az irodalmi művel foglalkozni. Nálunk Arany Já-
nos és Gyulai Pál készítik az első műelemzéseket. A műelemzés forradalmi jelentősége abban 
áll, hogy először veszi rendszeres vizsgálatba a művek létezését megalapozó értelemkép zési 
folyamatot. Az irodalomtörténet ugyanis csak mintegy hátteret, többletismeretet, alapot 
ad az irodalmi jelentés kialakításához, a művel csak mint egy történetileg kifejtett folyamat 
utólagos példájával foglalkozik, mely a történeti szellem intencióinak a leképeződése. A mű-
elemzés és annak összefoglaló, elvonatkoztató (azaz formalizáló) leképeződése, az irodalom-
elmélet megfordítja ezt a sorrendet, a műalkotás létezési feltételeit vizsgálja, ezen előfelté-
teleket pedig a történeti folyamat előzményeként értelmezi. A történetiség hagyományos 
beszédmódja ezzel másodlagossá, levezetetté válik, és egy nála mélyebb, átfogóbb herme-
neutikai diszkurzus következményeként van csak létjogosultsága.

Az irodalomelmélet tehát, mely az egyedi mű interpretációjának és létpozíciójának (az 
irodalmiságnak) a tudománya, a filológia jelentés-szándék elvével szemben a jelentés-for-
ma elvet állítja a középpontba. Az irodalomelmélet abban tér el a hagyományos poétikától, 
hogy a műalkotást, a szöveget nem mint valami lényegest kifejező másodlagos objektumot, 
hanem mint jelentés-artikulációt, mint centrális szerepű elsődleges ideális tárgyat (mely 
mentális-logikai és tárgyi egyszerre) határozza meg. Az irodalomelmélet elvileg mindig mű-
elemzés alapú, azaz abból lesz irodalomelméleti probléma, ami megértési kérdésként, pon-
tosabban értelem-forma kérdésként felmerül. 
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Az irodalom társadalmi funkciójának ez a harmadik szakasza az irodalomtanítás alap-
elveinek és gyakorlatának gyökeres átalakítását kívánná meg. Az oktatás általánossá válá-
sa következtében a polgári kultúrismereti oktatás maga korában igen hatékony módszere 
elégtelenné vált. Az iskolába kerülő gyerekek döntő többsége ugyanis semmiféle előzetes 
irodalmi érzékkel sem rendelkezik. A folklór eltűnése és az irodalom bonyolulttá válása kö-
vetkeztében a tanulók képtelenek megérteni, érzékelni az irodalom iskola által felkínált alap-
formáit. Ezért az iskolai olvasmányok – néhány kivételével – élményidegen tananyagként 
kerülnek elé. Ennek az érzéknek a hiánya analogikusan magyarázva annyit jelent, hogy míg 
korábban a jól beszélő embereket kellett retorikára tanítani, most a némákat vagy a beszélni 
még nem tudókat kell ugyanerre a szintre eljuttatni. 

A modern irodalomtanítás kulcskérdése így kétszeresen is a megértés, mégpedig a formán 
keresztül való megértés körül található. Egyrészt válaszolni kell arra, hogy milyen módszerrel, 
milyen művekkel lehet áthidalni a nagy irodalom kívánalmait és az iskolások tömegének 
képességei között meglévő űrt. A korábbi kultúrismereti elvárásokat, illetve az ezek alapján 
szerkesztett tanterveket úgy kell módosítani, hogy azok alkalmasak legyenek az önismereti, 
önkonstrukciós funkcióra. A mai olvasó az irodalomtól elsősorban nem tanulni akar, hanem 
önmagát megismerni, nem közösségbe (a műveltek közé) akar beépülni, hanem a maga út-
jára akar találni, azaz az irodalomtanításnak az irodalmat tartalmas individualizációs eszköz-
nek kell felfognia. Lényegesen megnőtt az irodalomtanításban az irodalomelmélet szerepe. 
Mindez persze a szokásokhoz képest alapvetően más tananyagkiválasztási, tankönyvszer-
kesztési eljárásokat kívánna meg.

A megértés-probléma másik oldala az, hogy meg kell határoznunk, hogy milyen elméleti 
meggondolások alapján, milyen gyakorlati módszerekkel alakítható, fejleszthető az érzék, a 
művészetet felfogó percepciós képesség. Ehhez jelentős mennyiségű és mélységű recepcióel-
méleti, irodalompszichológiai és irodalomszociológiai kutatás szükséges. Választ kell adni 
olyan kérdésre, hogy miként érhető el, hogy az iskolások többségének ez az élmény jutalma-
zóbb legyen, mint a lektűrtől, krimitől kapott szórakozás szintű önélvezet. Végül helyet, in-
terpretációt kell hogy kapjon az irodalomtanításban az irodalmat körülvevő egyéb esztétikai 
vagy azzal rokon kifejezésformák tömege.

Feladatunkat jelentősen nehezíti, hogy az irodalomtanítás jelzett fáziskésése következ-
tében nem reagált kielégítően az új fázis követelményeire, megőrizte a korábbi szakasz céljait, 
eszközeit. A reakciónélküliség elfojtotta a problématudatot. A formalizmus, az új herme-
neutikai diszkurzus tudományos és iskolai integrációja érdekében Magyarországon nagyon 
későn történt kísérlet, és mindegyik – szakmánk, olvasási képességeink fejlődése szempont-
jából – korlátozott volt. Az első, átfogóbb kísérlet a strukturalizmus honosítása volt az iro-
dalomtudományban. Ennek az ún. strukturalizmus vita vetett véget, mely párthatározattal 
állította le az új (nemzetközi porondon akkor már kimerülőben lévő) felfogásmód elterjesz-
tését. E folyamat következtében az elméleti érdeklődés, olykor áttételesen, azért megma-
radt, nem születtek azonban meg a magyar irodalmi-hermeneutikai tudatot meghatározó 
és átalakító, formalista háttérrel írt monográfiák és műinterpretációk a magyar irodalom 
nagyjairól. Ennek hiánya ma is nyomasztó a magyar irodalomtudományban. Az irodalom 
tanítása terén is megtörtént ugyanez: a nagyon óvatosan formalista 1978-as tanterv alapján 
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készült gimnáziumi tankönyvsorozat a bevezetés kontextusának hiányosságai (pl. megfelelő 
tanártovábbképzés hiánya) miatt nem tudott megfelelően érvényesülni.

Kérdés természetesen, hogy hogyan lehetne egy olyan irodalomtanítást felépíteni, amely 
a 20. századi irodalmi tudat hermeneutikai stratégiáira épül, amely képes a tízes, húszas 
években kialakuló modernség és késő modernség megértésére is. Modern irodalomtanítási 
modellek természetesen léteznek. Az amerikai irodalomtanítás például sose volt más, hisz az 
USA-ban nem volt jelentős hatása a filológiának, és nem volt erős a történeti alapú, szerzői 
intencióra épülő irodalomtanítási modell sem. Ha azonban ma és itt akarunk egy modern 
irodalomtanítást kiépíteni, akkor egy meglehetősen pontos elméleti-koncepcionális konst-
rukciót is ki kellene dolgozni, és a tantervet, tankönyvet, segédeszközöket és továbbképzést 
erre lehetne építeni.

A formalizmus arra való, hogy megmutassa, milyen módon rekonstruálhatók a megha-
tározó formák az irodalmi művek meghatározott halmazában. Formaérzékenységet tanít 
tehát, és nem egy bizonyos tartalom megragadását segíti elő. Saját funkcióját a múlt mo-
rálját őrző filológus szemlélettől eltérően határozza meg. Nem egy meghatározott kulturális 
tradíció követését akarja elősegíteni, hanem a kulturális látás, viszonyulás képességét. A mű-
alkotás funkciója nem intencionális és nem is tematikus, azaz nincs tanító szándéka, nem 
közöl valamilyen megfellebbezhetetlen mondanivalót, hanem sokkal inkább egy rendet, egy 
harmóniát közvetít, a káosz, a zavar meghaladásának eszközét nyújtja, nem oktató tartalmat, 
hanem formát ajánl. A vers impulzusok koherens rendje, amelyek segítségével az olvasó is 
rekonstruálhatja ezt a koherenciát. A művészet alapvető funkciója így az, hogy megtanítsa 
az embert, az egyes embert megfelelően válaszolni, felelni a világ kérdéseire. Az interpre-
tációnak is éppen ezzel a funkcióval kapcsolatos a fő feladata: fejlesztenie kell a válaszolás 
képességét. 

Ezekben az elvekben rejlik a második irodalom-elsajátítási modell irodalomtanítási je-
lentősége. Az adekvát irodalomtanítás nem irodalomtörténeti jellegű, mellőzi az életrajzot, 
a korrajzot, a történelmi hátteret, legalábbis abban az értelemben, hogy nem ezekből vezeti 
le a műalkotást. Tagadja az irodalom és irodalomtanítás közvetlen nevelő jellegét, feladatát, 
feltételezi, hogy az irodalom tanítása csakis és kizárólag az irodalom felfogására nevel. Cent-
rumában azok a nyelvi és nem-nyelvi formák állnak, amelyekkel az irodalom rendelkezik. 
A formalizmusok, strukturalizmusok természetesen eltérő módon definiálták ezeket a for-
mákat, az irodalmiságot, és eltérő leírási stratégiákat alakítottak ki. Egyik ilyen nagy terület 
a poétikai szemantika sajátosságainak vizsgálata, a metaforizáció, a kétértelműség kérdése. 
Jelentős újdonság a történetek, az epika új formalista vizsgálata, a narratológia. Ez arra a fel-
ismerésre alapul, hogy történeteink nem a mindennapi életből vett szeletek, amelyek az ott 
gyakorolt módon értelmezhetők, hanem sajátos, szabályszerű cselekvésformák, melyekből 
életünk létfolyamatai is konstruálódnak. Hozzávetőlegesen a 20. század első harmadától le-
hetségessé és szükségessé vált egy dominánsan textuális-tárgyi típusú irodalomfelfogás men-
tén szerkesztett új irodalomtanítási modell. 
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4.  A modern irodalomtanítási modell lehetséges összetevői
Az irodalom modern, tárgyias-textuális modelljének az irodalom tanításában és az irodalmi 
vizsgáztatásban átfogó módon az irodalmiság-tudást kell biztosítania és mérnie. Ehhez a 
félszázados és ma lezárulóban modern irodalomtudomány alapján három nagyon egyszerű, 
de igen átfogó terepét jelölhetjük meg. Az irodalommal kapcsolatban meg kell adni és mérni 
kell (1) az irodalomhoz való eljutás előfeltételeit; meg kell határozni (2) az irodalom jelensé-
gének formai összetevőiről való szükséges tudást; és végül értékelni, mérni kell (3) azokat a 
tevékenységi formákat, amelyek a szövegek megértésbe építettségének tudatosítása kapcsán 
szükségesek. 

a) Az irodalomhoz való eljutás, kultúra mint beszéd-kontextus: irodalmi és kulturális szótár
Ahhoz, hogy irodalomról, kultúráról beszélhessünk, azaz ilyen üzeneteket megoszthas-

sunk, bizonyos adatokkal, ismeretekkel kell rendelkeznünk, kell hogy legyen egy olyan közös 
beszéd-kontextus, amelyre az utalások és üzenetkibontások kapcsolnak. Egy ilyen beszéd-
kontextus szótárszerűen, szavak listájaként, mintegy kulturális szókincsként fogalmazható 
meg. A szótár szerzői és szereplői neveket, műcímeket, történelmi eseményeket, irodalmi 
vonatkozású földrajzi helyeket, az irodalom, a kultúra létezésével, működésével kapcsolatos 
alapvető terminusokat és kulturális vonatkozású idegen szavakat tartalmaz. Mai példája 
ennek E. D. Hirsch Cultural Literacy című könyve, amely az amerikai ember számára szük-
séges kulturális alaptudást állította össze. A gondolat azonban a modernitás centrumában 
van: egy ilyen cultural literacy (magyarul akár kulturális alfabetizmusnak is fordíthatnánk) 
fontosságának felismerése a modernitás klasszikusainál történik meg először akkor, ami-
kor a felvilágosodás korában összeállítják a francia enciklopédiát. A szótárak, enciklopédiák 
mögött a kultúra alapvetően új felfogása rejlik. Eszerint a kultúra nem egy meghatározott 
és követendő történeti tradíció, hanem szimbolikus, kulturális értékek halmaza. Valamiféle 
hasznos raktár, lomtár a lehetséges jelenkori reakciók bővítése érdekében – azaz valóban 
egy belső, absztrakt (kon)textus. Számos más eltérés mellett az ilyen kultúrafelfogás két 
dologban alapvetően különbözik a filológia, a 19. század korai-modern hagyománykon-
cepciójától. Egyrészt a modern kultúra-tudásnak a belső összefüggése, rendszere nem az 
elődök, a létrehozók történeti intenciójának sorában rejlik, hanem abban, hogy nekem, ne-
künk, mai felhasználóknak milyen életkonstrukciós lehetőséget biztosít. Egy ilyen önterem-
tő kulturális hermeneutika kerüli a konkretizáló historizálást (korrajzot, szerzői életrajzot 
stb.), felnyitja a tradíció fogalmát, és ezzel rendkívüli módon kiterjeszti a megértés kereteit, 
hiszen minden bekerülhet látókörébe, és a korlátozó tradícióeszmék (nemzeti háttér, osz-
tály-kultúra preferenciák) folyamatosan megbontódnak általa. Másrészt pedig alapvetően 
más a korábbi kultúrafelfogással szemben az, hogy ez a szótár nem etikai, nem az elődök 
követendő moráljának a hagyatéka, hanem nyelvi, szemantikai jellegű, beszédkontextus, 
szimbólumtár ahhoz, hogy magamat formába tudjam önteni, önmagamat sajátos tárgya-
kon keresztül érthetővé tudjam tenni.

Egy irodalomtanítási koncepcióban a szószedet a magyar és a Magyarországon elvárható 
nemzetközi kulturális alfabetizmus listája kell legyen. Mint ilyen természetesen nyitott olyan 
fogalmak irányába is, amelyek a magyar kulturális szókincsben egy-egy kisebbségi pozíciót 
elfoglaló csoportot reprezentálnak. Tudatában kell lenni annak, hogy egy ilyen szótár – a szó 
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átfogó értelmében – politikai kérdés, mert ha összeállítói nem figyelnek rá, bizonyos tár-
sadalmi rétegek (értelmiségi, magyar, férfi) kulturális rendjét kényszeríti rá a felnövő nem-
zedékre (Hirsch munkájával kapcsolatban éppen ezért bontakozott ki jelentős vita). Ez a 
„szótár” továbbá kellően nagy méretű kell legyen, tehát semmiképpen sem egy irodalmi en-
ciklopédia, semmiképpen sem olyan valami, ami A-tól Z-ig megtanítható lenne.

b) Az irodalmi szöveg érzékelése, a megértés kódja: metanyelvi alapok
Ide tartozna mindaz, amire az irodalom megfelelő, azaz irodalmi jellegű elolvasásához 

szükségünk van. Ilyen a versérzékelés alapjai, az irodalmi funkciójú többértelműség érzéke-
lése (metaforizáció és szimbolizáció), a narrativikai, a drámatechnikai kódformációk isme-
rete és az irodalmi szöveg egészének, bizonyos történetileg vagy tipológiailag meghatáro-
zott átfogóbb fajtáinak a formaismerete. A formalizmus nagy jelentőségű irodalomismereti 
eredménye volt az, hogy érzékelte a nyelv áthatolhatatlanságát és önérvényűségét, és az 
irodalmiságot mint poétikai funkciót bizonyos tipikus kódartikulációk formájában vizsgál-
ta. Ez az egység több részterületből áll, melyek fejlesztése és mérése külön-külön történhet. 
Az összetevők tipológiájának felépítéséhez Morris ismert rendszere használható:

1.  Szintaktikai kódösszetevő – Verstan, formatan (a hangzós szerveződés felismerésének 
készsége és kapcsolódó ismeretei, a szövegek szintaktikai szintje).

2.  Szemantikai kódösszetevő – Szimbolizáció, metaforizáció (a művek képi szerveződé-
séhez, az irodalom többjelentésű természetéhez kapcsolódó készségek és ismeretek 
– a szövegek szemantikai rétege).

3.  Pragmatikai kódösszetevő – Művészetelméleti és irodalomelméleti alapfogalmak 
(a művészettel kapcsolatos szövegpragmatikai ismeretek, mindaz, amit az irodalom-
tudomány mint adekvát szöveghasználati módokat kidolgozott – pl. műnemelmé-
let; történetileg határolt formák).

c) A megértési aktusok vitája – az interpretációk interpretációja
Az irodalmi tudás centrumaként fogjuk fel azt a készség- és tudásterületet, amely egyes 

műalkotások megértéséből, a megértés fogalmakkal történő szabatos leírásából és elmon-
dásából áll. A modern gondolkodás nagy felfedezése, hogy a nyelv nem magától értetődő; 
és éppen leglényegesebb pillanataiban van szükségünk az olvasás tudatosságára, az olvasási 
stratégiák folyamatos, tudatos bővítésére. Ez a rész az egyes műalkotások megértéséből, a 
megértés fogalmakkal történő szabatos leírásából és elmondásából áll. Ez elvileg a legkevés-
bé standardizálható elem, de az irodalom tárgy természetéből következően elhagyhatatlan. 
A diák részéről az ismeretek kreatív alkalmazását kívánja meg. Határozottan szükség van a 
szövegekkel kapcsolatos többféle lehetséges értelmezési stratégia tudatosítására. Interpretá-
ciót persze nem lehet elvileg tanítani, hanem csak interpretációval. Ezért az irodalomtanítás 
részévé kellene tenni az egy adott művel kapcsolatos sokféle, eltérő értelmezés ismeretét, a 
saját értelmezés más értelmezésekkel kapcsolatos szembesítésének a képességét, azaz egyfaj-
ta meta-hermeneutikai tudatosságot. Egy ilyen formalista irodalomtanítási modellben sokkal 
kevesebb művel, sokkal lassabban lehet persze haladni. Nem tartalmazna irodalomtörténe-
tet, a művek csoportjai műnemi, témabeli vagy formai hasonlóság szerint kapcsolódnának 
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egymáshoz, és nagyon jelentős mennyiségben tartalmazna értelmezés értelmezését (egymás 
interpretációjának értelmezését). Norman N. Holland amerikai irodalmár tranzakcionális 
befogadáselmélete szól arról, hogy a mű értelmezése közvetítő pszichés folyamataink, iden-
titásképzésünk eredménye. Az ún. delfi-szemináriumaiban egy-egy mű kapcsán nem arról 
beszéltek, hogy mi a mű jelentése, hanem arról, hogy ki miért tulajdonított annak a műnek 
éppen olyan jelentést. 

5.  Az irodalom posztmodern pozíciója – az önélvezet 
 irodalomtanítási modellje

A modern irodalomtanítási modell még közel sem tudott meghatározóvá válni a mai ma-
gyar iskolában. Nehezíti a helyzetet, hogy lassan alakulnak ki olyan tudományos, intézményi 
hátterű műhelyek, amelyek átgondolt tervek alapján készítenek irodalomtanítási elképzelést. 
Az új tankönyvek vagy egy-egy kiemelkedő tanár, vagy egy szükségszerűen szűk lehetőségű 
kicsi alkotócsoport produktumai. Az irodalomtanítás viszont intézményi, tárgyi-technikai, 
tudás-formai összetevőkből kiépülő komplex rendszer, amit egy-egy új tankönyv vagy tan-
könyvsorozat nem tud megváltoztatni. Valószínű, hogy akkor lenne gyorsabb előrelépésre 
lehetőség, ha az irodalomtanítás minden összetevőjére ható stratégiát sikerülne kiépíteni. 
Ehhez természetesen nagyobb és erős intézményes háttérrel rendelkező alkotócsoportok 
létrejötte szükséges, amelyek valóban alternatív tantervi rendszereket dolgoznak ki. A változ-
tatáshoz nemcsak tankönyv szükséges, kellenek modell tantervek, melyek illeszkednek a ma 
iskolájához és az iskola mérési, értékelési elvárásaihoz, kellenek hatékony, intenzív tovább-
képzési programok, amelyek megismertetik a program lényegét a tanárokkal, kellenének a 
napi munkát valóban segítő tanári segédkönyvek, melyek az adott tankönyv majd minden 
oldalához adnak valami hol hasznos (pl. feladatlap, kérdések, kulturális szószedet), hol tudo-
mányos (pl. bibliográfia, szaktanulmány) segítséget, kellenek a tankönyvek mellé munkafü-
zetek, hanganyagok, videoanyagok. A mostanában készülő, gyakran kitűnő irodalomtanítási 
segédanyagok leginkább csak tankönyvek, gyakran csak részlegesen, a teljes oktatási folya-
mat egy bizonyos időszakában használhatóak és egymással nem kapcsolhatók. Ez akkor is le-
hetetlenné teszi széles körű bevezetésüket, ha egyébként nagyon magas színvonalúak. Ezért 
a magyar szakos tanárok jelentős többsége megmarad annál a tankönyvnél, amely évtizedek 
óta forgalomban van, hiszen ehhez az idő folyamán minden, a tanterv, a segédanyagok, az ér-
tékelés technikái stb. szinte magától elkészült. Ráadásul elméletileg sem túl nehéz, egyetlen 
hibája van, hogy egy kétszáz évvel korábbi irodalmi tudat képviselője, és ezért nagyon kicsi a 
hatásfoka a mai diák érzékelési képessége fejlesztésének terén.

Miközben alapvető feladatunk az, hogy a modern, későmodern irodalomnak adekvát her-
meneutikai diszkurzust felépítsük az irodalomtanításban, nem szabad elfeledkeznünk, hogy 
a láthatáron már alakulóban van egy olyan új megértési elvárás, recepciós stratégia, amely 
rövid időn belül a még be se vezetett modern szemléletet is meghaladja, átalakítja. A humán 
tudományokban már a hetvenes évektől kezdve beszélnek a posztmodern jelenségéről, mely 
minden valószínűség szerint egy radikális érzékenységváltás az európai kultúrában.
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A posztmodernben az önnevelés kifinomult, magasrendű világával szemben egyre erő-
teljesebben jelentkezik egy az önműveléssel részben azonos szerkezetű tevékenység, a szóra-
kozás. A szórakozás célja – a modern szerint – nem az önnevelés, hanem az önélvezet, titkos 
vágya az, hogy lemondjon a terhes, komoly értékekről, a közösség dolgai után törekvésről, 
és egyszerűen jól érezze magát. A klasszikus polgári korban a művelődés erős közösségi ér-
tékhangsúllyal rendelkezett, a szórakozás viszont már a partikuláris élményszükségletek ki-
szolgálója, a mindenkori egyén igényeinek megfelelően, az élet mélyebb dimenziója helyett 
nagyon gyakran ennek eltakarása lesz a feladata. Az önélvező szórakozásnak ugyanakkor van 
valami lényegi esztétikai jellege, szemben a művelődés erős etikai hangsúlyával, nevelő jel-
legével. A szórakozást szokás egyértelműen negatívnak tartani, hiszen többnyire együtt jár az 
esztétikai színvonal jelentős csökkenésével. A szórakozás azonban nemcsak kórkép, hanem 
jelzi egy alapvetően új élménytípus megszületését is. Nagyon leegyszerűsítve: a szórakozás a 
modern esztétikai formaélvezet mögé tekint, és azokat az élményérdekeket keresi, amik miatt 
formákat használunk. Az az alapvető kérdése, hogy melyek azok a vágyak, érzések, élmények 
amelyek lehetővé tesznek bizonyos formai és tartalmi konstrukciók érvényesülését. A szóra-
kozó vágyait, élményeit, érzéseit akarja érvényesíteni, ezért nem a struktúrában, hanem az 
átélés lehetőségében hisz. E váltás nagy prófétáivá avatódnak Nietzsche és Freud, a hata-
lom és a vágy nagy teoretikusai. A szórakozás temporalizálja (újra és újra létrejövővé teszi), 
cselekvésbe, de végtelenül személyes időbe és személyes cselekvésbe (az örökké ismétlődő 
recepcióba) vonja be a művészetet. A művészet a használat, az élmény felől kezd létezni.

Radikálisan új értelemhordozó technikák jelentkeznek. A posztmodern igazi újdonsága 
a videó, illetve a televízió, a videó és a komputer összekapcsolódása és talán a legradikáli-
sabb változásokat hozó új közeg, a világháló. Új birodalom születik, melynek kibernetikai 
(valóságot felülíró virtuális) tere jelentősen eltér a könyv, a „Gutenberg-galaxis” megértési 
törvényszerűségeitől. Kétségbe vonódik az egységes, zárt szöveg lehetősége, és a legjelen-
tősebb posztmodern írásokban (pl. Joyce Finnegan ébredése című regénye ilyen) a modern 
belső formája helyett uralkodóvá válik a befogadás abszolút uralma, az értelem végtelen 
sokszínűsége, az álomszerűség, a programatikus homályosság (a szövegek szintjén ezt a hi-
pertextualitás vezeti be). Az olvasó immár nem a bonyolult nyelvi tárgy megfejtésére, hanem 
kizárólag átélésre, élményre törekszik, azaz mindent a befogadás felől ért, retorizál, a meg-
értés lét-teremtő szerepűvé válik. A posztmodern nemcsak, sőt nem is elsősorban a magas 
művészet felől gyarmatosít egy régi és immár elavult hermeneutikai diszkurzust (jelen eset-
ben a modernt), hanem a tömegkultúra, a fiatalok kultúrája, megértési stratégiája alakul 
át. Példája ennek a mai fiatalokra jelentős művészi hatást kiváltó, alapvetően új megértési 
módot tanító nemzetközi zenecsatorna, a Music Television, melynek videoklipjei radikálisan 
átalakítják a szöveghez, történethez, zenéhez kiépült hozzáállásainkat. Az irodalomtanítás 
szempontjából ez azért nagyon lényeges, mert előfordulhat, hogy, a recepció történetében 
először, a popkultúra előbb tesz dominánssá egy új recepciós módot, mint a magas kultúra, 
és ez a recepciós elvárás előbb jelentkezik a tanár diákjainál, mint a tanárnál vagy az általa 
használható, elérhető szaktudománynál. Nagy kérdés (és komoly kihívás) az, hogy aki a blog 
és a chat új beszédmódját, a videoklipek reprezentációs stratégiáját, élményközvetítő tech-
nikáját (gyorsaságát, fragmentáltságát, elképesztő asszociatív bőségét) eltanulta, aki hasz-
nálja a képek, a hangok és a szöveg soha nem látott komplexitású összejátszását, az élvezi-e 
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a tradicionális szövegek lassúbb, koherensebb, – a posztmodern szempontjából – unalma-
sabb világát.

A posztmodern irodalomtanítás (ha ilyen intézményesen egyáltalán lehetséges) még 
nem vagy csak egyes kísérleti pozíciókban fogalmazódott meg, inkább a formális irodalom-
tanítási fórumok peremén (szakkörökben, egyéni kezdeményezésekben) létezik, illetve oly-
kor egyes elemeiben megjelenik a jelenleg uralkodó irodalomtanítási gyakorlatban is. Abból 
indul ki, hogy az irodalom tanításának úgy kell felépülnie, hogy az egyes ember megértési 
fejlődését kövesse, és mindig az adott pillanatban elérhető önteremtő élmények (retorikai 
stratégiák) alapján álljon. Ez egyfajta szórakozás-modell, belső logikája alapvetően a diákok 
adott élményvilágából, élményvilágára épül, ezért sem esztétikai, sem etikai-nevelő prekon-
cepciót sem érvényesítene. Valahogy úgy nézne ki egy ilyen irodalomtanítási modell, hogy az 
órán azt beszélnék meg, hogy kinek, milyen művészihez kapcsolható tapasztalata volt, és ez 
mit váltott ki belőle. Ez a modell sem parttalanul liberális, csak szervezettségéhez tudnunk 
kellene, hogy milyen egy adott korosztály élményvilága, értenünk kellene ezen élményt ki-
váltó kvázi-művészeti jelenségek (pl. videoklip, akciófilm, valóság-show) értelmezéséhez, és 
pontos ismerettel kellene rendelkeznünk tanítványaink hermeneutikai képességeiről és az 
önismereti-hermeneutikai képesség fejlesztésének lehetséges stratégiáiról is. Összefoglalóan 
a következő hét jellemzőt sorolnám fel egy majdan létrehozandó posztmodern irodalomta-
nítás kapcsán:

1. Befogadó-orientált irodalomtanítás, melynek nem elsődleges célja a nevelés, nem célja 
a formaátadás, hanem egyfajta önismereti terápiára törekszik.

2. Játékos jellegű, nem-intellektuális, hanem élményközpontú.
3. Genezise, háttere nem a történeti múltba, nem is az elérhető irodalmi művek formájá-

ba vezet vissza, hanem a közönségesebb, a mindennapibb élmény-kontextusba, a popkultú-
rába. Ez az irodalomtanítás tömegkultúra alapú.

4. Az ilyen irodalomtanítás elsősorban metatermészetű kérdésekkel foglalkozik, érdeklő-
dése nemcsak, sőt nem közvetlenül a műre, hanem a műről kialakult véleményekre irányul. 
Azt kérdezi, hogy mi lehet az oka annak, hogy azonos szövegű műalkotásról olyannyira elté-
rő módon tudnak irodalmárok és diákok nyilatkozni.

5. Egy ilyen irodalomtanítás intertextuális, azaz a jelentés nem az olvasó-mű viszonyban 
realizálódik, hiszen a kulturális nyelv olyan sűrűvé vált, hogy aligha használható „ártatlanul”. 
Jelentéseink a nyelv szándékainktól független összefüggés-szövedékéből származnak, és mi 
csak másodlagos módon tudunk valamilyen valóban szándékolt jelentést szavainkból kicsi-
karni. Az intertextuális irodalomtanítás elsősorban szövegek szövegekre való asszociálásával 
foglalkozik (nem pedig a közösségi referenciával vagy a látásmódot közvetítő formával).

6. Egy ilyen irodalomtanítás szükségszerűen szembesül azzal, hogy lényegi kérdésként 
merül fel a szövegek tudattalan vágy- és hatalomtartalma, előzetes kizáró és preferáló me-
chanizmusa, mely a politikai aspektus új és igen erőteljes megjelenését jelenti az irodalom-
órán. A recepciós hozzáállás elkerülhetetlenné teszi a nemi és faji különbségek, a szexuális 
meggyőződések értelemteremtő szerepének, a nőtudományi, posztkoloniális, multikulturá-
lis irodalomtudományok (a jelenkori irodalomtudományi színteret uraló irányzatok) által 
jelzett problémákban bennfoglalt új szövegértési modellek felvetését.
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7. Az ilyen irodalomtanítás tárgyi apparátusa már nem a lineárisan felépülő tankönyv, 
hanem irodalmi kérdések (művek, élmények és élménytípusok, korok) hipertextuális tárgya-
lása. A hipertextualitást a komputer tette lehetővé, a könyv koncentrált, lineáris, térbeli-
objektum (a polcon lévő könyv-tárgyba szerkesztett) ismeretépítésével szemben ez egy 
nem-lineáris, nyitott, végtelenül szétszóródó, temporális (a befogadó interaktív együttmű-
ködésével változó, alakuló) tevékenység. 

*

Mit tehet ma az irodalomtanítás Magyarországon? Hogyan töltheti be elvárt szerepét a 
szövegértés és szövegolvasás fejlesztésének egyre elkerülhetetlenebb megújításában? Ma is 
vannak olyan órák, tanárok, akik egy ilyen posztmodern irodalomtanítási modellt követnek. 
Vannak olyan műfajok, művészeti ágak, számos popkulturális jelenség, szaporodó számú 
posztmodern mű, amelyek másként, mint posztmodern módon nem is értelmezhetők. Ra-
dikális váltás azonban nehezen képzelhető el, a harmadik modell teljes bevezetése sokféle 
okból sem lehetséges. Döntő jelentőségű lenne viszont az első modell, a filológiai szemlélet 
leváltása, mert az ilyen tankönyvek, programok által közvetített megértési stratégiák teljesen 
anakronisztikusak, nem felépítik, hanem egyenesen akadályozzák a szövegértés fejlesztését. 
Lehetséges ma (és sok előzetes és egy új programba integrálható kísérlet is történt ebbe az 
irányba) egy olyan, forma-megértés központú, azaz a második, modern megértési modellre 
épülő irodalomtanítási koncepció létrehozása, amely a befogadás felől épül fel. A befogadási 
irányú építkezés azért lényeges, mert egy ilyen új irodalomtanítási koncepciónak feltétlen 
kezelni kell bizonyos kifejezetten posztmodern szövegértési problémákat. Ilyen elsősorban 
a világháló és a virtualitás új recepciós, olvasási stratégiája és elvárása, és ilyen a szövegek 
vágy- és hatalom-integrációjának érzékelése, megvitatása (multikulturalitás, a szövegek faji, 
nemi különbségei érzékelése). 
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IRODALOMÉRTÉSÜNK NÉHÁNY ÖRÖKLETES 
ELŐFELTEVÉSÉRŐL

1.  Történetiség és irodalom

Minthogy az irodalom értelmezésére szolgáló eljárásaink készletét – az esztétikai tapaszta-
lattal párhuzamosan – a képzés folyamatában sajátítjuk el és alakítjuk a magunkévá, mérhe-
tetlen jelentősége van annak, tanulmányaink során mit is tekintünk irodalomnak. Tudásunk-
nak ezt a formáját mindaddig reflektálatlanul határozza meg a tradíció, amíg kérdéssé nem 
változtatjuk a hagyományátadás mibenlétét és funkcióját. Kérdéssé abban az értelemben, 
vajon meddig és milyen érvénnyel hatnak tovább bennünk az irodalomértés belénk nevelt 
előfeltevései. Bizonyos tekintetben minden ilyen előfeltevést történetinek nevezhetünk. Leg-
alábbis, ha a történetiség lineáris-kronologikus felfogásából indulunk ki: innen nézve lénye-
gében minden, ami megelőzi aktuális tudásunkat, „történetinek” minősíthető. Az irodalom 
történeti megértését ezért igen gyakran a megértés olyan formájaként vesszük tudomásul, 
amely nem-kortársi művekre irányul.

Annak útjában azonban, hogy ezt a közkeletű vélekedést kritikailag lehessen felülvizsgál-
ni, a történetiség mibenlétének mélyen atemporális felfogása áll. Masszívan és szinte megin-
gathatatlanul. A historika olyan értelmezése tehát, amelyik a jelent térszerűen választja el a 
múlttól. S itt mindkét kifejezésnek egyenrangú hangsúlyt kell adnunk. A térszerűségnek is és 
az elválasztottságnak is. Mert mindkét szempont olyan örökletes, későpozitivista szemlélet-
formák jelenlétére vall, amelyek hosszú ideje konzerválják már irodalomértésünk hagyomá-
nyozott alapkategóriáit is. De ha a történetiséget nem kronologikus horizontban kíséreljük 
meg elgondolni, akkor új összefüggésbe kerülhetnek azok az irodalomértelmező kulcsfogal-
maink is, amelyekben éppen az elmúlt századvég irodalomszemléletének előfeltevései ölte-
nek testet. Vagyis, ha a dolgok megértését nem attól tesszük függővé, miként választható el 
maradéktalanul a megértés tárgya a megértéstől, illetve a historikát nem a jelentől való elkü-
lönültségében próbáljuk hozzáférhetővé tenni, akkor új horizontban vehetjük szemügyre a 
hagyományátadás folyamatának vezérlő elveit is.

Ezekre az előfeltevésekre már csak azért is érdemes pillantást vetni, mert minden egyes 
ilyen alkalommal megvan az esélye annak, hogy ismételten megkíséreljük „tetten érni”: mit is 
tudunk akkor, amikor az irodalom megértése és megértetése közben egy alany–tárgy típusú ér-
telmezés logikája szerint fogjuk vallatóra az irodalmi jelenséget. Amikor tehát arra törekszünk, 
hogy mintegy kiemelkedjünk a történetiségből, hogy kireflektáljuk magunkat az időből.

Visszatérő egyetemi felvételi tapasztalat például, hogy a jelöltek a megismerés fentebbi 
szemléletszerkezetén belül tekintik hozzáférhetőnek nemcsak az irodalmi korszakokat, stí-
lusokat és életműveket, hanem magát az irodalmi műalkotást is. A megismerés logikájával 
helyettesített megértés így szükségszerűen zárja ki annak a lehetőségét, hogy az irodalmi 
jelenség egyáltalán bekerülhessen a dialogikus úton, a le nem zárható beszélgetés formájá-
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ban végbemenő interpretációk időbeliségébe. A hallgatók ilyenkor úgy képzelik, az eszté-
tikai tapasztalat idejére úgy lépnek ki (a műalkotás segítségével) a köznapi világból, hogy 
– legalábbis az olvasás tartama erejéig – mintegy az esztétikum örökidejűségébe vagy „időt-
lenségébe” belépve szabadulnak meg a köznapiság világától. A mindennapok konkrét itt és 
most-jából ily módon nyervén bebocsáttatást a művészet különleges és titokzatos szenté-
lyébe – most már tehát nincs is egyéb feladatunk, mint hosszas esztétikai kontemplációval 
gyönyörködnünk az egyedi megalkotottságú tárgyban, s végül fölismernünk mindannak a 
„nembeli” értékeit, amivel szemben saját világunk – úgymond – deficitesnek, hiányosnak 
vagy éppenséggel tökéletlennek mutatkozik. Anélkül, hogy kifejezetten annak káros, sőt kár-
tékony következményeit vizsgálnánk, miben is áll az időből kilépni akaró megértés önámí-
tása, és mit jelent a műalkotásban megnyilatkozó másság beszédének tárggyá degradálása 
– csupán azokra a legegyszerűbb anomáliákra szeretnék kitérni, amelyek még a legfelkészül-
tebb jelöltek értelmező eszköztárát is deformálják.

Nehezíti a helyzetünket e beszéd kapcsán egy olyan tényező is, amelyet nagyon ritkán 
szoktunk tekintetbe venni. A megértésmódjaink Chladenius-féle nézőponti helyhez-kö-
töttsége itt ugyanis azt jelenti: mi jelenleg olyan kérdésekről is kénytelenek vagyunk eszmét 
cserélni, amelyek mások szemében nem kérdések. Azaz: léteznek olyan diszkurzusformák 
magáról az irodalom megértéséről is, amelyek – ha ezekkel a mi égető kérdéseinkkel szem-
besülnének – legfeljebb abba a következtetésbe torkollnának, hogy ezek bizony olyan prob-
lémák, ahol valójában már nincsenek is kérdések. Nincsenek, mert esetleg másutt senki nem 
tételezi föl az irodalmiságról, hogy az csupa alkotó originálzseni világa volna. Éspedig olyan 
különleges világa, amelynek a közelében számunkra csak a bénult csodálkozás s a csoda 
tétlen és néma tudomásulvétele lehet az adekvát befogadói válasz. Miközben mi itt olykor 
még azt is elfelejtjük, hogy mialatt megértést „hajtunk végre”, az történik, ami célja, értelme 
és funkciója (volna) minden művészi kommunikációnak: a másságon keresztüli önmegértés, 
a dolgok általunk való megszólalása. Az esztétikai tapasztalatban való közösséggé-változás, 
amely úgy történik meg velünk, hogy magunk újraértése önmagunk „folytatódásának” lesz 
egy, csak az esztétikumban lehetséges „látó újrafelismerés és felismerő látás” (Jauss) esemé-
nyévé. Mert hiszen itt végső soron sohasem a műalkotás, hanem mi magunk volnánk a tét… 
Saját kérdéseink ettől persze még a saját kérdéseink maradnak. S ha érdekeltek vagyunk a 
megoldásukban, nem elegendő szembeszögeznünk velük azt, hogy mennyire anakronisz-
tikusak. Az iskolában ugyanis csak két lehetőség marad: továbbörökíteni ezt a „történeti” 
állapotot, vagy – hagyományozott modellt megváltoztatva – legalább annyit tudatosítani, 
miért is ilyen masszív a mi irodalomértésünkben ez az utóromantikus folytonosság.

Az önszervező és önépítő rendszerek elmélete értelmében egy irodalmi szisztéma akkor 
működik autonóm képződményként, ha bizonyos értelemben képes leválni, „kikülönülni” 
abból a nagyobb rendszerből, amelynek értelemszerűen csak akkor lehet működésképes „al-
rendszere”, ha saját belső szerkezetében nem válik függvényévé a nagyobb egésznek. Ez a 
működésmód – a Maturana-féle „biológiai autopoetikus rendszerek” analógiájára – csak úgy 
vesz fel és integrál bármit magába, azaz, pusztán akkor igazi és funkcionális rendszer, ha nem 
automatikusan folynak át rajta – ki és be – különféle, más rendszerek felől érkező hatások. 
Innen tekintve a magyar irodalmiságnak alighanem még ma is az a sajátos jellemzője, hogy 
ez a leválása, kikülönülése a társadalmi szisztéma egészéből még mindig nem mondható 
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maradéktalannak. Nem, mert az olyan kérdések – rádiótól televízión át a napi sajtó és az 
irodalmi zsurnálkritika nyilvánosságáig –, mint hogy: „mit is akart mondani ezzel a művével 
a szerző;”, illetve azok az irodalommeghatározások, melyek szerint az irodalomnak vagy a 
nemzet, vagy pedig – másfelől – a demokrácia és a liberalizmus „őrlángjaként” kell lobognia; 
nos, ezek a legnyilvánvalóbb szimptómái annak, mennyire nem tudjuk az irodalmiságot a 
maga környező rendszereitől elválasztani. Márpedig, ha azon panaszkodunk, hogy modern 
irodalmunknak nem sikerült kivívnia a maga autonómiáját, akkor másfelől látnunk kell azt 
is, mennyiben részesül ebből a kényszerhelyzetből az a regionális előfeltevésrendszer maga, 
amelyik ismételten külső lényegeket (szerzői akaratot, intenciót, társadalmi vagy kulturális 
„megbízatást” stb.) tulajdonít(ott) az irodalomnak és művészetnek.

Ha ilyen külső ismérvek szerint határozzuk meg az irodalmiság mibenlétét és funkcióit, 
akkor feltehető, hogy önálló működésű alrendszerként irodalmunk maga sincs maradék-
talanul kikülönülve a társadalmi szisztémából – funkcionális értelemben legalábbis bizo-
nyosan nincs. Ha viszont ezeknek a rendszereknek az autonóm működésben van a krité-
riuma, akkor talán nem fölösleges a kérdés: vajon mennyiben önszervező és önmegalkotó 
az az autopoiészisz, amely az irodalmat ténylegesen esztétikai-művészeti képződményként 
hozza létre s tartja életben. Hiszen ha az irodalom „hordozó” közönsége, befogadóinak és 
értelmezőinek nagyobb közössége definiálja még ma is úgy az irodalom funkcióját, mint 
valamit, amit valami rajta túliban lehet, kell és szükséges is megtalálnunk és konkretizál-
nunk – akkor mindez csak annak szemében igazi paradoxon, aki az irodalmat elválasztha-
tónak tartja az irodalmiságot egyáltalán „realizáló” megértéstől. Attól az összefüggéstől, 
hogy interpretáció nélkül a szöveg nemcsak hogy nem képes megszólalni, de az értelmezői 
hozzáférés műveletei nélkül irodalmi szövegek valójában nem is létezhetnek. Nos, éppen 
ennek a (történetileg persze jól indokolható) pszeudo-paradoxonnak a tényleges következ-
ményeiként tűnnek aztán szemünkbe az irodalomértésnek azok az anomáliái, amelyek kö-
zül néhány szinte megrendíthetetlenül szilárdult meg a középiskolai irodalomértés kultúrá-
jában. Mindez persze korántsem jelenti azt is egyúttal, hogy az irodalmi jelenség mibenléte 
pusztán magából az irodalomból volna megérthető. […].

2.  A „szerző” elve

Az irodalmiság mibenlétét, lényegét és funkcióit transzcendáló meghatározások legalább 
másfélszázados következménye, hogy a szövegek eredeti létokának egyedül és kizárólag a 
szerzőt szokás tekinteni. A szerzői copyright jogi intézményében is a szerzői tulajdonosság, 
a szöveg hovatartozása testesül ugyan meg, de nem abban az értelemben, ahogyan ezt a vi-
szonylatot az irodalomértés deformált horizontja még ma is megjeleníti. Kétségtelen, hogy a 
copyright intézménye tartalmazza az „eredeti alkotás” védelmének elveit – éppen a történe-
ti eredetiség-érték episztémébeli horizontjának kialakulását, illetve annak intézményesülését 
jelezve. Azt azonban nem tartalmazza, hogy a szövegek szerzőhöz-tartozása egyidejűleg azt 
is jelentené, mintha ezért aztán a szerző „beszédeként” is kellene olvasnunk a műalkotáso-
kat. Jellegzetes esete ez annak, amikor a jogi intézmény – mint a szociális szisztéma egy másik 
alrendszere – közvetlen utat talál az irodalomrendszerbe. Annak cáfolhatatlan jelzéseként, 
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hogy az irodalomrendszer ilyenkor nem-autonóm szisztémaként viselkedik: az irodalmi 
művek hermeneutikai univerzumába éppen az ilyen esetekben vonul be egy másik, jelleg-
zetesen külső szabályrendszer – lényegében már az alapjainál szétzilálva az irodalomértés 
esztétikai feltételeit.

Az irodalomértést ekkor – a rendszer függősége, külső kritériumokon keresztül bekö-
vetkező meghatározása következtében – az az anomália fenyegeti, mely szerint a mű erede-
tiségének mint (szerzői) tulajdonnak a védelme azért volna indokolt, mert a szerző egyedi 
és eredeti kompetenciák birtokosának tekinthető. Olyan valakinek, akinek az adottságai-
ból csak kevesek részesülnek. Az ily módon „hozzáférhetetlenként” megjelenített szerzői 
irodalmi kompetencia lesz azután az oka annak, hogy az esztétikai tapasztalat egymással 
összefüggő hatásfunkciói (aiszthészisz – poiészisz – katharszisz) közül a befogadóra nézve 
meghatározó jelentőségű poiészisz-mozzanatot rendkívüli mértékben izolálja az oktatás. És-
pedig paradox módon izolálja, mert mivel egyoldalúan csak a szerzői kompetenciák körében 
hajlandó elismerni, egyidejűleg rögtön ki is iktatja a befogadói kompetenciák köréből. Azt 
hirdeti róla, hogy ez az, ami taníthatatlan, elsajátíthatatlan és megoszthatatlan komponense 
az irodalmiságnak. A kontempláció-elvű irodalomértés itt rendeli máris alá az olvasót annak 
a függőségnek, amelyik a művek befogadását csupán passzív obszervációként teszi lehetővé. 
Kizárva azokat a poiészisz-jellegű olvasói műveleteket, amelyekkel egy műalkotás egyáltalán 
„utánalkotható” volna, vagy általa az alkotóhoz való felemelkedés, a befogadásbeli „társ-al-
kotás” a goethei értelemben egyáltalán bekövetkezhetnék. A titok, varázslat, rejtelem övezte 
szerzői eredetiség („az alkotó zseni”) mint sajátlagosan történeti terméke az esztétikai gon-
dolkodásnak, ezen a ponton emelkedik ki az időbeliségből és válik egy későmodern iroda-
lomértésnek is a deformálójává.

Ebben az időtlenített és történeti létmódjától elválasztott alakban többek közt ezért vi-
heti tovább lelkesülten a mai Hamvas Béla-kultusz a zseni-gondolattal összekapcsolt indivi-
dualitás-értelmezést. A magány mint a zseni alkotóhelyzetének romantikus toposza jelenik 
meg például abban a Scientia sacrában, amelyik látszólag éppen az antropológia történeti-
ségét próbálja „belekötni” egy pusztán kétosztatú – a modern (nála: „történeti”) metafizikai 
szituáltságot tehát mélységesen egyszerűsítő – spirituális horizontba. „A zseniális ember – 
írja Hamvas – a történeti korszakban az őskori szakrális szubjektum utóda. […] a különbség 
az, hogy a zseniális ember a történeti időben él, ami azt jelenti, hogy nem a népben, hanem 
a tömegben, vagyis nem univerzális létben, hanem individuális életben, s így nem életközös-
ségben, hanem magányban.”

A szubjektumokról való gondolkodás történetietlen antropológiája azért vezethet ilyen 
spirituális absztrakciókhoz, mert alapvetően maga is 19. századi horizontú. Hiányzik belőle 
annak még csak a tételezése is, hogy az individualitás (tehát a – zseniális – szerzői eredetiség 
is) nem kizárólag, sőt nem is elsősorban a szubjektum produktuma. A magányba visszavo-
nult zsenialitás „létformája” ugyanis éppúgy az irodalomalkotás történeti episztéméinek 
egyikébe tartozik, mint a vele szembeállított társiasság, a közösséghez tartozásból származ-
tatott alkotói kompetenciák idealizációja. Másképpen mondva: mindaz, ami a copyright-elv 
nézetéből szerzői produkcióként jelenik meg előttünk, sokkal inkább egy-egy korszak irodal-
mi-művészeti tudatának, stílus-konfigurációinak, irodalmi diszkurzusrendjének és lehetséges 
alkotásmódjainak a szerzői alkotásban megvalósult aktuális konfigurációjából származtat-
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ható, mintsem a mítoszi távolságokban elgondolt, hozzáférhetetlen egyedi originalitásból. 
Az így születő alkotást a romantika előtti episztémé például nem az eredetiség termékének 
tekintette, hanem az irodalomalkotó kompetenciák minél tökéletesebb birtoklásából vezet-
te le. Az eredetiség-érték tehát éppúgy történeti képződménye az irodalomfelfogásnak, mint 
az a retorikai hatásesztétika, amelyik a mindenki rendelkezésére álló kompetenciák legsikere-
sebb aktualizációjában látta az esztétikai értékalkotás feltételeit. Arról külön nem is szólva, 
hogy az irodalom kortárs elméleteinek némelyike – a szubjektum történetiségéből kiindulva 
(szubjektum nem volt mindig, s nem is lesz mindig) – a szerző helyét legföljebb amolyan 
„clearing”-pontnak tekinti, azaz olyan helynek, amelyik legfeljebb a különböző lehetséges 
hatások találkozási és cserélődési aktusában realizálódik, s ennek az aktusnak a lezárulása 
(=a műalkotás létrejötte) után az irodalomra nézve lényegében el is veszíti minden jelentő-
ségét. Ez a felfogás kifejezetten lehetetlenné teszi az alkotások olyan azonosulás-elvű értel-
mezését, amelyik ma – még az egyetemi hallgatók nagy többségénél is – a szerzői sorsba való 
imaginatív „belehelyezkedés”, az irodalom-lélektani empátia horizontjából olvassa (értelem-
szerűen monologikusan) a kései József Attila-verseket. Az esztétikai identifikáció elve így 
alakul át – az irodalomrendszer transzcendáltsága következtében – az ún. egységes szerzői 
individuummal való azonosulás olvasásmódjának „esztétikai” tapasztalatává. Az eredmény 
nyilvánvalóan kvázi-esztétikai tapasztalat lesz, amelynek a valósága nem egyéb, mint egyfaj-
ta biográfiai tapasztalatnak az imaginárius „megosztása”. Csakhogy ez az olvasásmód nem az 
esztétikai tapasztalat és megértés parcialitását tapasztalja meg, hanem döntően a szerzői én 
életében (itt: a bűn nélküli bűnhődés tragikusságában stb.) való fiktív részesülés „élményét” 
tekinti a művészi befogadás értelmének.

3.  Az élményiség elve

A műalkotás származási helyének, „szerzői” eredetének befogadásbeli kitüntetése szükség-
szerűen vezet el az élmény, az élményiség, az esztétikai tapasztalat élményszerűségének fel-
értékeléséhez. Hiszen nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt az átélés lehet a szerzői élettel való 
azonosulásnak az a modusza vagy „csatornája”, amelyen keresztül egyáltalán hozzáférhetővé 
válik az alkotás teremtőjének Én-je, gondolatvilága, világtapasztalata. A befogadónak – a 
sikeres műértés érdekében – a fenti általánosan irodalomellenes esztétikai előfeltevés sze-
rint tehát nem annyira poétikai kompetenciákkal kell rendelkeznie, mint inkább a lélektani 
beleérzés és beleképzelés képességével. Az ilyen élményfogalom nyomán alakul ki azután az 
az irodalomközvetítői törekvés, illetve a neki teljességgel megfelelő befogadói igény, hogy a 
művet csak akkor lehet igazán megérteni és élvezni, ha a szerzőt úgymond „emberközelbe 
hozzuk”, s gondolatainkban mintegy képesek leszünk sorsának átélésére. (A mű az ilyen be-
fogadásban voltaképpen nem egyéb személyes szerzői „vallomásnál” vagy a szerzői élet, sors 
allegóriájánál.) Ez a lélektani értelmezés csupán azzal nem vet számot, hogy a „sors”, a „tra-
gikus léthelyzet” vagy a „komikus szituáció” mind-mind csupán a szöveggé vált nyelv olyan 
potencialitása, amelyik mindig ki van téve, sőt kifejezetten rá van utalva a szöveg valamilyen 
megszólaltatására. A szöveg megszólaltatása viszont a – hatástörténet jóvoltából – mindig 
mássá váló műalkotás és a befogadó „párbeszédének” hogyanja függvényében mehet csak 
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végbe. Jelentést, értelem-egészt csupán ez a beszélgetés tud létrehozni, így tehát sohasem 
a szöveg mögötti mentalitást, sorsot vagy egyéb mögöttes tényezőket értjük meg, hanem 
valami olyat hívunk létre, ami e kommunikáció nyelvi horizontjában általunk és rajtunk ke-
resztül szólal meg egyáltalán. Azaz, nem valami tőlünk függetlennek jutottunk a birtokába, 
amint megérteni véltünk valamit, hanem olyan esztétikai tapasztalatban részesültünk, ami a 
történő esztétikai megértés eseménye: nem valami eredendően „mást”, nem az „eredeti” oko-
kat, indokokat és gondolatokat hozzuk mintegy a felszínre, hanem – alteritásokat leküzdve 
– mindig önmagunkat értjük újra a más és más viszonylatokban szembetűnő idegenség, a 
nem-én, a rajtunkkívüliség „közreműködésével”.

Az átélés- vagy élményesztétika abból az elképzelésből indul ki, hogy a fentebbi alteritás 
leküzdését lényegében az – elvileg lehetséges – hibátlan interpretáció ideálja teszi lehetővé. 
Az értelmezés tökéletességét ebben a felfogásban három dolog veszélyeztetheti. A szerzői 
intenciókhoz képest tökéletlenre sikerült megformálás, a befogadói értelmező műveletek 
esetleges fogyatékosságai, illetve a kommunikációs csatorna zavarai. Ám ha mindhárom 
komponens hibátlanul működnék, a maradéktalan és teljes esztétikai megértésnek nem 
volna akadálya. Azaz, a szerzői élmény, a mű „jelentése”, „értelemegésze” lényegében iden-
tikusan juthatna el (és „át”) a befogadóhoz. Jól látható itt, hogy az élményesztétika olyan 
elválasztottságot tételez tehát föl produkció, mű és befogadás között, amelynek a leküzdése 
előtt voltaképpen csak „megismeréstechnikai” akadályok tornyosulhatnak.

Nos, éppen ez az elválasztottság az, ami a történő hagyományban való szüntelen ott-
létünk, benneállásunk miatt nem egészen e modell értelmében valósága a megértésnek. 
Az elválasztottság időbeliségének hermeneutikai nézetből nem az a következménye, hogy 
értelmezéstechnikailag csak igen körülményesen juthatunk birtokába egykori jelentések-
nek. Döntően inkább az, hogy maga ez az elválasztottság teszi lehetővé önmagunk mássá-
gának, máshol-állásának irodalmi szövegeken át való felismerését. Azt, hogy a másság nem 
magától értetődően ragadható meg. És még inkább azt, hogy miközben el vagyunk tőle 
választva, potenciálisan mindig össze is vagyunk kötve vele a hagyománytörténés folyto-
nosságában. Hiszen az maga, hogy képesek vagyunk az idegen horizontot a magunkéval 
összekapcsolni, annak bizonyosságaként értelmezhető, hogy lehetséges a megértés. És bi-
zonyos szempontból az is elmondható, hogy létbeli helyzetünk – Heidegger értelmében 
– nem is képzelhető el megértés nélkül: sohasem vagyunk úgy a létben, hogy ne megértést 
hajtanánk végre. A megértés a megértendő dologhoz való ontológiai odatartozás is egyben: 
amikor tehát egy szöveget olvasunk, akkor is benne vagyunk abban, hozzátartozunk ahhoz, 
amit meg kell értenünk. Ez azonban olyan megértés, amelyik nem adott értelmeket „vesz át” 
vagy „rekonstruál” – többé vagy kevésbé tökéletesen vagy maradéktalanul –, hanem nyitott 
értelemalkotásként következik be. Az értelemalkotás nyitottsága azonban nemcsak annyit 
jelent, hogy a jelentésképzés rajtunk mindig túlfutó folyamatként marad állandóan befeje-
zetlen, hanem azt is, hogy – innen tekintve – elvileg sincs mód valamely dolog maradéktalan 
megértésére. Az esztétikai tapasztalat olyan valami, ahol – Jauss-szal szólva – „szükségsze-
rűen minden megértés parciális marad”. A megértés sikere nem a kvantitatív teljesség lehe-
tetlen ábrándjának kergetésében vagy a lekerekített zártság eszményében keresendő tehát, 
hanem inkább ott, ahol egy-egy szöveg jelentéspotenciálján olyan eredménnyel tesszük pró-
bára saját kompetenciánkat, amelynek nyomán önmagunknak a világban való benneállását 
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releváns módon tudtuk újraértelmezni s ennek megfelelően módosítani vagy átalakítani. 
Amikor tehát a műalkotással való szembesülésnek a világhoz való viszonyunk változása lesz 
– applikatív értelemben is megmutatkozó – következménye.

4.  Az ábrázolás elve

Az ismeretelméleti-kartéziánus irodalomértés a dolgok természete folytán olyan tárgyként 
vagy tárgyias jellegű kvázi-látványként határozza meg a műalkotást, amely mintegy „elénk 
állítva” létezik, s be- vagy megmutat a számunkra valamit. Ez a kontemplatív, obszervatív 
módon szemlélhető tárgyiasság ideális esetben az életvilágnak olyan leképezője kell hogy 
legyen, amelyik azáltal emel ki bennünket az empirikus tapasztalatiságból, hogy annak fel-
szín takarta lényegiségét és nembeli jelentésvonatkozásait teszi hozzáférhetővé. Ez a hoz-
záférhetővé tétel az így értett esztétikai tapasztalat szemléletszerkezeti sajátosságai szerint 
alapvetően az objektum és a vele szemben álló szubjektum képezte koordinátákra szűkül. 
A hozzáférhetőségnek a látványjellegű „megjelenítés” sikeressége vagy sikertelensége lesz 
az esztétikai értékmérője. A megjelenítés nem a beszélgetés, nem a dialogikus megértés 
moduszára utal, hanem a kommunikáció egyirányúságára: hallgatólagosan ugyanis olyan 
értelmezési helyzetet konstituál, amelyben a látványból kiinduló impulzusok tudomásulvé-
telére és feldolgozására korlátozódnak a befogadás műveletei.

Ezt a passzív recepciós modellt támogatja az a hagyományos beállítódás is, amely sze-
rint a műalkotás nem egyike a többi tárgynak, hanem egyfajta kultikus tárgy, amelyiken ke-
resztül nem a dolgok funkcionalitása, hanem rejtett lényegisége jelenik meg a számunkra. 
A 19. századi realizmus poétikai előfeltevései nyomán ideológiai úton kikényszerített epikai 
posztrealizmus irodalomtörténeti útja a 20. század második felének magyar irodalmában 
azonban annak krízistörténeteként is felfogható, miként válhatott egy ellenőrizhetetlen 
instanciákhoz kapcsolódó alkotásmód a külön világok elutasításának állandó hivatkozási 
alapjává. Hiszen az egységes és oszthatatlan valóság tételezése, melynek „leképezéséhez” 
ez a normatív egységtudat szolgáltathatott volna értékrendet – ismét csak az irodalom 
transzcendáló felfogásából származott. „A dialektikus materializmus – írja Lukács György Az 
esztétikum sajátosságában – […] a világ anyagi egységét megdönthetetlen ténynek tekinti. 
Ezért minden visszatükrözésnek ez az egyetlen és egységes valóság a tárgya.” Mármost, ha 
a műalkotás nyelvi, közlésbeli megformáltságát a reprodukált világszerűség minősíti, akkor 
ennek az lesz (s lett is!) a következménye, hogy a mű megértéséhez nem nyelvi-esztétikai, 
hanem világnézeti kompetenciák segítik hozzá az olvasót… Vagyis, az adekvát lényegfeltárás 
„megjelenítéselvű” esztétikája értelmében a megformáltság és beszédszerűség azért marad 
járulékos tényező, mert az esztétikai értékesség dolgában az ábrázolás tartalmi helyességéé 
lesz a döntő szó. Hiszen, mint Lukács azután le is szögezi, ez „a tulajdonképpeni művészi út az 
élet bizonyos tendenciáinak igenlésére vagy elvetésére”. Ha valahol, akkor éppen az ábrázolás 
„tartalmi helyességének” elvében szemlélhető igazán annak legdrasztikusabb formája, mi-
ként hatolhat be az irodalom-rendszerbe egy olyan másik (itt: ideológiai-politikai) rendszer 
kényszerítő értékvilága, amelyik úgyszintén irodalomidegen funkciókban alapozta meg az 
irodalom „nembeli hivatását”.
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Nem azon kell tehát morfondíroznunk, vajon mit is „jeleníthet meg”, netán „ábrázol-
hat” egy dalszerű lírai költemény, egy drámai monológ vagy egy tudatállapot elbeszélése. 
Sokkal inkább azt kell világosan látnunk, hogy valóságábrázolást vagy megjelenítést várva 
ismét csak egy, az irodalmi rendszer transzcendált értelmezésére visszavezethető esztétikai 
előfeltevésnek válhatunk a foglyaivá. Annak, hogy megintcsak egy jelentésében „igazabb” 
világ jobb megismerésének állítottuk szolgálatába az irodalmat. Ahelyett, hogy a benne 
megszólaló beszéddel szemközt arra keresnénk a választ: vajon attól még, hogy a műalko-
tás szükségszerűen magában foglalhat saját környezetére vonatkoztatható kijelentéseket is, 
ezt a sajátosságát kell-e különböztető tulajdonságává emelnünk. Vajon igazunk van-e akkor, 
amikor az esztétikai tapasztalat meghatározására művészet és valóság viszonyában teszünk 
kísérletet, nem pedig abból a kézenfekvő körülményből indulunk ki, hogy ki, hogyan, miként 
és milyen körülmények között tesz szert esztétikai tapasztalatra?

Alighanem akkor járunk el az irodalom szellemétől kevésbé idegen módon, ha olyan sa-
játosságai mentén próbálunk rátalálni a mibenlétére, amelyek a többi művészetekkel közös 
vonásaiban mutatkoznak meg. Ezek a vizsgálódásaink viszont inkább arra a következtetésre 
juttatnak bennünket, hogy a közös esztétikai sajátosság a kommunikációnak egy – mindig 
időindexszel ellátott és ezért ugyanígy – sohasem ismételhető formájában, a dolognál elidő-
ző, hozzá rendre vissza-visszatérő beszédszerűségben jelenik meg. Úgy, mint ami „gyönyör-
ködtetve értő és értve gyönyörködtető” (Jauss), tehát hatni és cselekedtetni képes mivoltá-
ban is megtapasztalhatóvá válik a számunkra.

Irodalom

Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség, megértés, irodalom, Bp., 1995.
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A KONTEXTUÁLIS MEGKÖZELÍTÉSEK LEHETŐSÉGEIRŐL

1.  Az irodalom „külpolitikája”

Az elmúlt néhány évtizedben több kritikai és elméleti irányzat is zárójelezte annak az evi-
densnek tűnő belátásnak a tárgyalását, hogy az irodalmi szövegek alkotását és befogadását 
alapvetően befolyásolja az a kontextus, melyben ezek ez események lezajlanak. Az irodalom 
autonómiája, a szöveg-immanencia mellett elkötelezett kritikai gondolkodás hívei – Keleten 
és Nyugaton más-más okokból ugyan, de – egyöntetűen mellőzték az irodalom lehetséges 
kontextuális tényezőinek vizsgálatát. A kontextus vizsgálata ellen felsorakoztatott érvek jól 
körülhatárolhatók. Ellenzői szerint a kontextuális vizsgálódások egyrészt leszűkítik az irodal-
mi szöveg lehetséges jelentéseit, az aktuális társadalmi, politikai és gazdasági vonatkozásokra 
redukálva azokat, másrészt megfosztják magát az irodalmat annak önértékeként kezelt vagy 
társadalmilag hasznosként elgondolt autonómiájától. Az esztétikai autonómia feltételezése 
révén az irodalom lehetséges kontextuális vonatkozásai csupán másodlagos „külügyekként”, 
az irodalom „külpolitikájaként” jelenhetnek meg (Man, 1999, 13), s mint ilyenek, nem feltét-
lenül méltók komoly irodalmár figyelmére. Ahogyan de Man, a magyar kritikai mezőben is 
fontos szerepet játszó amerikai dekonstrukció jeles képviselője fogalmaz: „Az irodalom […] 
nem fogadható be meghatározott referenciális jelentésegység gyanánt, amely tökéletesen, 
maradék nélkül dekódolható. A kód szokatlanul feltűnő, összetett és enigmatikus; rendkí-
vüli figyelmet von magára, s e figyelemnek egy módszer szigorával kell vizsgálódnia. Nem 
mellőzhetjük azt a strukturális mozzanatot, amikor a kódot önmagáért vesszük szemügyre: 
az irodalom szükségképpen létrehozza a maga formalizmusát” (Man, 1999, 14). A külön-
böző (poszt)formalista irányzatok esetében az irodalmi formára összpontosító módszerta-
ni szigor – ha nem is szükségszerűen, de – azt eredményezi, hogy az olvasási és értelmezési 
kód kontextuális összetevői háttérbe szorulnak, hogy aztán irodalomelméleti problémák 
formájában kerüljenek ismét a felszínre. Ennek a nyilvánvaló ellentmondásnak a feloldásá-
ra a dekonstrukción belül ellentétes kritikai stratégiák születtek. Míg az amerikai dekonst-
rukció második nemzedékének tagjai a nyelv „performatív” retorikai működésének több 
szempontú leírására törekedtek az értelmezés kulturális kontextusának figyelembevételével, 
addig a hagyományos de man-i irányvonal követői a kontextus fogalmának elméleti meta-
forizálását hajtották végre. Ez utóbbi alapjában véve annyit tesz, hogy – ahogyan Warminski 
megfogalmazza – „[a] társadalmi kontextus (vagy a társadalmi szöveg) nem más, mint olyan 
szövedék, mely […] eldönthetetlenségekből, tévedésekből, teljességgel véletlenszerű kijelen-
tések téves referenciális olvasataiból szövődik össze, s ezért még csak ideiglenes, pragmati-
kus, részleges hivatkozási pontul sem szolgálhat” (Warminski, 1994, 170).

A kontextuális megközelítés hívei szerint a probléma ennél jóval egyszerűbb. Az elsősor-
ban Pierre Macherey irodalmi termelés-elméletére, illetve más, főleg francia marxista, illet-
ve posztstrukturalista (Althusser, Foucault, Barthes, Kristeva, Bourdieu) alapozású kritikai 
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teóriákra építő elképzelések szerint az irodalom autonómiája meglehetősen korlátozott, s 
legjobb esetben is kimerül az alkotás vagy az értelmezés szabadságában. Ezt a szabadságot 
azonban olyan – vagy hasonló – körülmények szabályozzák, illetve teremtik meg, melyek 
más diszkurzusok, illetve társadalmi mezők esetében is működnek. Amennyiben az irodalmi 
alkotás – vagy ahogyan Macherey fogalmaz: az irodalmi termelés – és befogadás lehetőség-
feltételei más diszkurzusok és mezők szabályszerűségeihez hasonlóan leírhatók különböző 
humán- és társadalomtudományi módszerekkel, úgy a különböző történeti, társadalmi, gaz-
dasági, politikai stb. kontextusoknak az irodalmi folyamatokban betöltött szerepei is meg-
közelíthetővé válnak. Mindez azt feltételezi, hogy az irodalmi hagyomány nem korlátozódik 
a kritika által kijelölt intertextuális utalások rendszerére, hanem ezer szálon kötődik a társa-
dalmi cselekvés különböző régióihoz. Alan Sinfield Macherey gondolatait parafrazáló meg-
fogalmazása szerint az irodalom és a művészet „nem haladják meg [transcend] a termelés 
materiális erővonalait és viszonyait – erre nem képesek” (Sinfield, 1998, 146). A módszerta-
ni kérdés ezek után már csak az, hogy az irodalmi szövegek hogyan köthetők a különböző 
kontextusokhoz, melyeknek „meghaladására nem képesek”.

Erre a kérdésre – a különböző értelmezői kontextusok függvényében – a kontextuális 
kritika más-más válaszokat ad. Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy – részben feloldva a 
kibékíthetetlennek tetsző szembenállást az irodalom bel- és külügyei között – rövid áttekintést 
adjak az utóbbi néhány évtizedben – elsősorban angolszász nyelvterületen – meghonosodott 
kontextuális megközelítésekről, s jelezzem, hogy ezek hogyan kerültek be a magyar kritikai 
köztudatba, vagy éppen hogyan rekedtek ki belőle. Ezt követően bemutatom a használható 
értelmezési kategóriákkal kapcsolatos gyakorlati és elméleti problémákat, majd ismertetem 
és összegzem a magyar irodalmi közéletben a kontextus kérdése körül kialakult egyik vitát, 
rámutatva a fogalom kritikai kiterjesztése révén lehetővé tett vizsgálati területekre.

2.  Lehetséges kontextusok

A bevezetőben már idézett Paul de Man formális meghatározásával szemben – „az irodalom 
[ami] szükségképpen létrehozza a maga formalizmusát” (Man, 1999, 14) – a kontextuális meg-
közelítés hívei az irodalom történetileg kialakult intézményrendszere felől közelítenek tárgyuk 
meghatározásához. Terry Eagleton például a 18–19. század fordulójára, a romantika korára 
teszi az irodalom modern fogalmának kialkulását, s amellett érvel, hogy „egy bizonyos érte-
lemben teljesen fölösleges az »irodalom és ideológia« külön, egymással kapcsolatba hozható 
jelenségként való tárgyalása. Az irodalom, a szó örökletes jelentése szerint, önmagában ideoló-
gia. A lehető legközvetlenebbek a kapcsolatai a társadalmi hatalommal” (Eagleton, 2000, 26). 
Eagleton szerint az irodalom modern fogalma ideologikusnak tekinthető abban az értelemben, 
hogy bizonyos társadalmi csoportok jól körülhatárolható érdekeinek és értékeinek közvetítésé-
re vállalkozik. Az irodalom – csakúgy, mint a művészet és a kultúra általában – társadalmi cso-
portok ügye, s a kulturális javakhoz történő hozzáférést a kultúra fogyasztóinak a társadalmi 
hierarchiában elfoglalt helye, illetve funkciója határozza meg. A köz- és felsőoktatás, valamint a 
különböző kulturális formák tömeges elterjedése révén aztán az irodalomhoz, illetve más kul-
turális értékekhez közvetlenül rendelhető csoportérdekek érvényesítése széles nyilvánosságot 
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kap. Az irodalom az „esztétikai önformálás” eszközévé válik (Hunter, 2003, 72), s ezzel bizo-
nyos társadalmi csoportok – a polgárság, a vele szövetséges értelmiség – hegemón pozíció-
ja megerősítést nyer. Az irodalom intézményesített befogadása, a tulajdonképpeni „esztétikai 
önformálás” ebben az összefüggésben „olyan technikák és tevékenységek önmagában megálló 
együttesét [jelenti], amelyek a magatartás és az események problematikussá tételét szolgálják, 
továbbá lehetővé teszik, hogy az egyén valamilyen esztétikai létezés alanyaként alkossa meg 
önmagát” (Hunter, 2003, 72–72). Az így értett esztétikai gyakorlat „az irodalmat bevonja a 
személyiség alakításának gyakorlatába” (Hunter, 2003, 79).

Bár az irodalmi hatás jelentősége elsősorban etikai vonatkozásában kapott hangsúlyt a 
vonatkozó szakirodalomban – elsősorban Michel Foucault és Raymond Williams munkás-
ságát kell itt említenem –, nem tagadható, hogy az irodalommal hagyományosan társított 
másik három funkció (a hasznos ismeretek közvetítése, a gyönyörködtetés, illetve a művészet 
öncélja) is jelentős szerephez jutott a különböző irányzatok és korszakok esetében. Ennek 
ellenére – ahogyan Hunter is teszi – fontos hangsúlyozni, hogy a kontextuális megközelítések 
kitüntetett figyelmet szentelnek annak a ténynek, hogy az esztétikai önformálással kapcsolatba 
hozható „etikai munka nem kizárólag s nem is elsősorban az irodalomból meríti nyersanya-
gát”, s hogy „[a] politikai, gazdasági és társadalmi szféra kezdettől fogva ugyanezen gyakorlat 
különböző formáinak tárháza”. Ennek megfelelően „[a] személyiség esztétikai gyakorlatának 
irodalmi, illetve politikai változata […] csak más-más technológiát képvisel a szellemi avagy az 
értelmiségi életvitelben” (Hunter, 2003, 79). Az önformálási technológiák viszonya természe-
tesen koronként, társadalmi csoportonként, a nemek, fajok és etnikai, illetve vallási csoportok 
viszonylatában eltérő képet mutathat, annyi azonban kijelenthető, hogy az irodalmi szövegek 
lehetséges történetek, szerepminták és viselkedési formák, viszonyulások és beállítódások gaz-
dag tárházát jelentik az olvasók számára, akik élettörténetük és helyzetük kontextusában értel-
mezik és használják fel a szövegek lehetséges világában fellelt mintákat. Ahogyan Sinfield egy 
Macherey irodalmi termelés-elméletét a meleg szubkultúra szemszögéből átgondolva fogal-
maz: „A művészet és az irodalom olyan reprezentációk áramoltatásában vesznek részt, melyek 
révén a kulturális normák valószínűnek, sőt szükségszerűnek tűnnek, s így autoritással látják el, 
vagy megkérdőjelezik a fennálló hatalmi rendszert.” (Sinfield, 1998, 146) Dominick LaCapra 
elképzelése szerint a Sinfield által a kulturális normák és az irodalmi ábrázolás között megha-
tározott viszony többszörösen összetett lehet. LaCapra egy regényeket történeti és politikai 
kontextusukban vizsgáló tanulmánykötetének előszavában háromféle lehetséges kapcsolatot 
tételez fel szöveg és kontextusa között. Kérdése, hogy „egy szöveg milyen szimptomatikus, kri-
tikai és esetlegesen transzgresszív módon viszonyul írásának és olvasásának kontextusaihoz?” 
(LaCapra, 1987, 4), azt a lehetőséget is magában foglalja, hogy az irodalmi szövegeknek az esz-
tétikai önformálás folyamatában betöltött szerepe nem feltétlenül korlátozódik a már érvény-
ben lévő társadalmi és irodalmi konvenciók elsajátíttatására vagy kritikai értékelésére, hanem 
potenciálisan a gondolkodás és a társadalmi cselekvés újszerű vagy éppen haladó formáit ala-
pozhatja meg. A kontextuális kritika kiemelt területének számító különböző kritikai irányzatok 
éppen ennek az elképzelésnek a jegyében fogantak a hatvanas évektől kezdődően, jelentős 
mértékben kapcsolódva az akkortájt megjelenő társadalmi, politikai mozgalmakhoz.

Ezek közül a kritikai irányzatok közül elsősorban a kritikai kultúrakutatást s a hozzá kap-
csolódó különböző studies-okat kell megemlítenem. A Nagy-Britanniában a hatvanas évek 
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elejétől induló, önmagát alárendelt csoportok iránt „elkötelezettként” meghatározó s a kor-
társ kultúra kritikáját célul kitűző mozgalom (During, 1997, 157–158) integrálta magába az 
elmúlt harminc-negyven év során kialakult irodalomtudományi irányzatok kérdésfeltevéseit, 
illetve a különböző politikai mozgalmak által felvetett problémák vizsgálatát. Mindemellett 
a kezdetektől fogva olyan módszertani sokszínűségre törekedett, mely a manapság népszerű 
interdiszciplináris kutatások előképeként is szolgált. A mozgalom alapítói között irodalmá-
rokat, történészeket, szociológusokat, politológusokat éppúgy találni, mint antropológuso-
kat vagy a korabeli baloldali gondolkodók legjavát. A mozgalom sikerét mutatja, hogy a 
kilencvenes évek elejétől a kritikai kultúrakutatás súlypontja Nagy-Britanniából áttevődik 
az Egyesült Államokba, s az intézményesülés magas foka, a kutatások egyre szélesedő spekt-
ruma, a kulturális piacok globalizálódása, illetve a politikai elkötelezettség elhalványulása a 
mozgalmon belül expanziós válságot idéz elő. Ez a krízis azonban nem érinti a kritikai kultú-
rakutatásnak az Atlanti-óceán két oldalán kialakult értelmezési kategóriáit; a társadalmi osz-
tályokra, a nemi szerepekre, az etnikai, faji és szexuális kisebbségekre, illetve más csoportokra 
vonatkozó kérdések mind a mai napig az érdeklődés homlokterében állnak.

Annak ellenére, hogy a kritikai kultúrakutatáshoz kapcsolódó studies-ok eredményei 
egy-két folyóiratszám, illetve néhány elméleti alapmunka révén Magyarországon is ismert-
té váltak, módszertanuk számottevő gyakorlati alkalmazása mind a mai napig várat ma-
gára. Ennek számos oka van. Egyrészt a magyar irodalomtudományos közeg – jól érthető 
történeti okokból – nem kedvez a pártos irányzatok fogadtatásának. A hetvenes évek vé-
gétől, nyolcvanas évek elejétől mind az irodalom, mind a vele szövetséges irodalomkritikai 
törekvések függetlenedni igyekeztek a politikai befolyástól. Ez a folyamat a rendszerváltás 
után is töretlen maradt, a külföldi importból érkező, politikai indíttatású kritikai irányzato-
kat javarészt divatokként értékelve. Ráadásul a különböző kontextuális irodalomtudományi 
iskolák javarésze erősen épít a marxista kritikai elmélet különböző fogalmaira. Ezek a teo-
rémák pedig egy kulturális közegben, ahol a marxista kritika (annak speciális kelet-európai 
vállfaja) hosszú ideig hatalmi pozícióból a kulturális élet ideológiai ellenőrzését volt hivatott 
ellátni, szinte törvényszerűen ütköztek ellenállásba. Az irodalmi folyamatok sem kedveztek 
a marxista szempontok kritikai alkalmazásának: a rendszerváltással az „elkötelezett” írói sze-
rephagyomány nem talált folytatásra, s korábbi képviselői elvesztették kiemelt kanonikus 
pozíciójukat. Az újabb keletű társadalmi problémák irodalmi megjelenítése, képviseletük 
felvállalása mind az 1989 utáni magyar irodalomból, mind az 1989 utáni magyar irodalom-
kritikából javarészt hiányzik, s ez köszönhető annak is, hogy a Nyugat-Európában, illetve az 
Egyesült Államokban a kritika társadalmi bázisát jelentő politikai mozgalmaknak sem sike-
rült Magyarországon gyökeret ereszteniük. Így a magyar kontextuális kritika, ha meg is ho-
nosított néhány elméleti, módszertani elképzelést a „pártos” irányzatok repertoárjaiból, azt a 
politikai kérdések háttérbe szorításával, zárójelezésével vagy éppen elhallgatásával tette.

Mindezek ellenére – vagy talán éppen ezek mellett – a magyar irodalomtudomány 
létrehozta saját, a történeti kontextus irányába kutakodó elméleteit. A rég(ebb)i magyar 
irodalommal, illetve a 19. századdal foglalkozó kutatók a hetvenes évek óta több, a kontex-
tuális kérdéseket érdemben tárgyaló megközelítési módszert dolgoztak ki, s alkalmaznak 
ma is. A hermeneutikai indíttatású, ám később a kora újkori anyaggal (is) foglalkozó nyugati 
szerzők (Ong, Montrose, Greenblatt, Skinner, Foucault, Jauss) munkáira részben építő törek-
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vések a történeti poétika, a generatív grammatikára alapozott versnyelvi modell, a retorika-
történeti kutatások, illetve a történeti kommunikációelmélet fogalmai mentén közelítenek 
tárgyukhoz, s az elmúlt harminc évben termékeny kutatásokat mutattak fel, természetesen 
a szakma belső vitáitól s a főleg modern anyaggal dolgozó irodalomelméleti iskolák felől 
érkező bírálatoktól kísérve. Hasonlóan sikeres területnek számít az irodalmi szöveg kultikus 
értelmezésének, a szöveg és a szerző alakjának kultikus társadalmi használatával foglalkozó 
kultuszkutatás, illetve a Rákosi- és a Kádár-rendszer irodalmi életének irodalomszociológiai, 
kultúrantropológiai és kommunikációelméleti vizsgálata. Meg kell említenem még az irodal-
mi szövegek és más művészeti ágazatok egymásrahatását és cserefolyamatait vizsgáló, az in-
termedialitás kérdéskörét kitüntető kutatásokat is, melyek elsősorban a kortárs irodalmi fo-
lyamatok kutatása esetében bizonyulhatnak gyümölcsözőnek. Mivel a régi magyar irodalmi 
és 19. századi irodalomtörténet-írás, a kultuszkutatás és az előző politikai rendszer esetében 
a szakirodalom bőségesnek tekinthető, az intermedialitás esetében pedig a kutatás kezdeti 
fázisában járó, több szempontból is vitatott eredményekről van szó, a továbbiakban ezekkel 
nem foglalkozom részletesen, s az alábbiakban csak a kritikai kultúrakutatás hagyományos 
értelmezési kategóriáinak vázlatos ismertetésére térek ki.

3.  Értelmezési kategóriák

Mint azt korábban említettem, a kritikai kultúrakutatás és a hozzá szorosan kapcsolódó 
irányzatok magyarországi fogadtatásának kétarcúsága részben politikai okoknak tudható 
be; a magyar kritikai mező ellenáll a marxista terminológia újrahasznosításának, ám fon-
tos hangsúlyozni, hogy magának a kritikai kultúrakutatásnak is ellentmondásos a viszonya 
a marxi kritikai elmélethez. Mivel a kritikai kultúrakutatás teret enged a különböző aláren-
delt csoportok identitáspolitikai megnyilvánulásainak, megkérdőjeleződnek a marxi elmélet 
kulcsfontosságú elemei. Példaként említhetném azt az eurocentrikus történetfilozófiai el-
képzelést, hogy a különböző gazdasági és társadalmi alakzatok „fejlődése” organikus lenne, s 
hogy a társadalom, a gazdaság és a kultúra területei között szilárd történeti határok mentén 
leírható dialektikus kapcsolat létezne. A gyarmatokról érkezők számára ennek a tézisnek a 
normatív mivolta nyilvánvaló, s szükségessé teszi a marxizmus alapvető téziseinek újragon-
dolását a kolonializmus kontextusában (Hall, 1992, 279–280). Tovább bonyolítja a helyze-
tet, hogy a kritikai kultúrakutatással szoros kapcsolatot ápoló újbaloldal „a marxizmust min-
dig is problémaként, a bajok okozójaként, fenyegetésként és sohasem megoldásként kezelte” 
(Hall, 1992, 279). A marxizmushoz fűződő viszonyt még tovább bonyolítják „azok a dolgok, 
amikről Marx nem beszélt vagy amiket, úgy tűnt, nem ért, és amik idővel a kutatás kitünte-
tett tárgyaivá váltak: a kultúra, az ideológia, a nyelv és a szimbolikus rend fogalmai[ról van 
szó]” (Hall, 1992, 277).

A marxista kritikai elmélet átdolgozása a kritikai kultúrakutatáson belül három nagyobb 
fogalomcsoport köré épül: a már említett irodalmi termeléselmélet kidolgozása mellett az 
ideológia koncepciójának átdolgozását, illetve a hegemónia elképzelésének gyakorlati alkal-
mazását hajtják végre. A kulturális termelés elmélete abból a szempontból jelentős, hogy 
az alkotásközpontú esztétikákkal szemben az irodalmi folyamatot igyekszik bekapcsolni a 
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társadalmi és kulturális javak előállításának körébe. Macherey elképzelése szerint a szerző a 
nyelvvel mint kész anyaggal dolgozik, tevékenysége pedig – különösen, ha az irodalmi intéz-
ményrendszeren belül vesszük szemügyre – az ideológiailag meghatározott nyelvhasználati 
formák variációinak létrehozása. Az ideológia ebben az elképzelésben nem a hamis tudati 
formák megfelelője, hanem azoknak az eszméknek és a társadalmi cselekvés mintáinak a 
szerkezete, melyek fogalmai között a mindenkori szubjektum létrejön, illetve önnön tudatá-
ra ébred. Az ideológiai mező azonban korántsem egységes, hiszen léte „a kiigazítás, az újra-
értelmezés, a bekebelezés és a felhígítás folyamatos munkájának függvénye” (Sinfield, 1998, 
148). Az ideológiai rendszer ezért egyrészt saját maga újratermelésének, illetve annak a hall-
gatólagos megegyezésnek a függvénye, melynek alapján konvenciói működnek. A kritikus 
feladata eszerint nem más, mint hogy ezekre a pontokra irányítva a figyelmet, rámutasson a 
rend újratermelésének mechanizmusaira, felfedje a szövegben a nem tematizált lehetőség-
feltételeket, s egy potenciálisan különböző szubjektumpozícióból ajánlatot tegyen legalább 
részlegesen alternatív vagy szakadár elképzelésekre. Ez az irodalmi termeléselmélet több 
ponton is radikálisan különbözik a kelet-európai marxista elképzelésektől. Elsősorban arról 
van szó, hogy nem tükrözéselmélettel van dolgunk: az irodalmi szöveg inkább ki nem mon-
dott előfeltevései révén, semmint közvetlen utalások formájában vonatkozik előállításának 
és befogadásának kontextusára. Másrészt az ideológia fogalmának – különösen Gramsci 
munkájára támaszkodó (Gramsci, 1997) – későbbi átértelmezései azt sugallják, hogy kü-
lönböző rendek is elképzelhetők, mint az éppen hatalmon lévő csoportoké. A hegemónia 
koncepciója éppen attól jelentős, hogy a hatalmi és ideológiai pozíciók elválnak egymástól, 
s az ideológiai erőviszonyok nem oszthatók fel egyértelműen az éppen hatalmon lévők vagy 
az alárendelt csoportok mentén.

A marxista kritikai elmélet mellett a kritikai kultúrakutatásra a legjelentősebb hatást a 
feminizmus különböző irányzatai gyakorolták. Hall szerint ez legalább öt jelentős kérdéskört 
érintett. Az első ezek közül a privátszféra politikai kérdéseinek, a nyilvánossághoz fűződő 
problematikus kapcsolatának felvetése; a második a hatalom fogalmának radikális kiterjesz-
tése; a harmadik a nemi szerepeknek és a szexualitásnak a hatalom értelmezésében történő 
előtérbe állítása; a negyedik a szubjektum és a személyesség háttérbe szorult kérdéskörének 
a felmelegítése; és végezetül a társadalomelmélet és a pszichoanalízis termékeny összekap-
csolása (Hall, 1992, 282). A politikai kérdéseknek a privátszférára történő kiterjesztése a 
kritikai kultúrakutatás visszatérő témáit érintette. A feminista kérdésfeltevés alapjaiban kér-
dőjelezte meg azt, hogy a személyesség direkt módon a politikai elkötelezettség idealizált 
bázisaként működhetne. A feminista érvelés szerint a privátszférát áthatják a hatalmi viszo-
nyok, s a nemi szerepek mentén tovább fragmentálják azokat az társadalmi csoportokat és 
osztályokat, melyek érdekében az elkötelezett kritika szót kíván emelni. Mi több, ezeknek 
a csoportoknak és osztályoknak mind irodalmi, mind politikai reprezentációi a nemi sze-
repek viszonyai szerint strukturálódhatnak. Így a privátszféra átpolitizálására tett kísérlet a 
feminizmus részéről egyben a kritikai kultúrakutatás személyes tapasztalatba vetett hitének 
kritikáját is jelentette. A személyesség kérdéskörének ilyetén átpolitizálása a hatalom fogal-
mának radikális kiterjesztésével járt, hiszen a fennálló rend újratermelésének zálogát jelentő 
intézményrendszer és a különböző társadalmi és kulturális gyakorlatok hatásáról bebizonyo-
sodott, hogy ezek nem pusztán a nyilvánosság szférájára korlátozódnak. A hagyományos, 
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marxista tematikát előnyben részesítő baloldali kritika munkájának középpontjába kerültek 
a szexualitás és a nemi szerepek kérdései is. A test, a tudatalatti és a nyelv kapcsolatára hang-
súlyt fektető francia feministák hatásától (Kristeva, Irigaray, Cixous, Wittig) a nők társadal-
mi helyzetének leírására szociológiai, pszichoanalitikus és társadalomelméleti módszereket 
használó és ötvöző leírásokon (Juliet Mitchell) át az irodalomkritika és a politikai filozófia 
határterületén mozgó vizsgálatokig (Millett) a feminista kutatások nagy része maradandó 
nyomot hagyott a kritikai kultúrakutatás korabeli és későbbi gyakorlatán, illetve elméleti 
kérdésfeltevésein. Az öt felsorolt téma legnagyobb hatású elméleti átgondolása a kilencvenes 
években következik be, s a radikális konstruktivizmus irányzatához kötődik. Az ide sorolható 
szerzők a feminizmus gyakorlati problémáinak teoretikus reflexiójára vállalkoznak: a feminis-
ta politikai projekt megalapozását, az identitás jelölésének nyelvi kérdéseit, a szubjektumnak 
a törvényhez fűződő kapcsolatát, a kritikai gyakorlatoknak a politikához, az etikához és a 
pedagógiához fűződő viszonyát, illetve a posztmodern inskipció kérdését vizsgálják.

Persze nem csak az interdiszciplináris kutatások terepéül szolgáló feminista kutatások fej-
tették ki hatásukat a kritikai kultúrakutatásra. A marginalizált csoportok mellett a földrajzi-
lag és gazdaságilag peremvidéknek számító területek kutatásai is jelentősen befolyásolták 
mind a vizsgált témákat, mind az alkalmazott módszereket. Természetesen a posztkoloniális 
kritika eredményeire utalok. Magyarországon talán legismertebb Said Orientalizmusának 
hatása és visszhangja, fontos azonban hangsúlyozni, hogy Said követői kiterjesztik a vizs-
gálódást, s azt firtatják, hogy a koloniális találkozás hogyan hatott vissza a gyarmatosítók 
és gyarmatosítottak saját kultúrájára, alapvetően megváltoztatva, hibridizálva mindkettőt 
(Bhabha, 1999, 85–118). A posztkoloniális kritika és az amerikai egyetemi életben a hatva-
nas évektől jelen lévő, etnikai kisebbségekkel foglalkozó tanulmányok nagyban hozzájárul-
tak az irodalmi kánonok átformálásához, valamint az irodalommal kapcsolatos etnikai és 
faji előítéletek kritikájához. A posztkoloniális kritika és a nacionalizmus-kutatás hatására a 
nemzet kérdésének és a nemzeti kultúrának a vizsgálata is jelentős teret nyert. A nemzet ku-
tatásának két, egymással összefüggő csapásiránya különíthető el: a kultúra, illetve a nemzet 
kultúrájának teresítésére irányuló vizsgálatokat, illetve a nemzeti önazonosság történeti és 
történetszerűen meghatározott koncepciójára vonatkozó kérdésfeltevéseket kell megemlí-
tenem, melyek a magyar kontextusban is visszhangra találtak.

4.  A magyar kontextus

Szemben az angolszász irányzatokkal, ahol a probléma elsősorban kritikai kérdésként je-
lentkezett, a magyar irodalomelméleti szakma elsősorban irodalomtörténeti problémaként 
érzékelte a kontextusra irányuló megközelítések kérdését. Jellemző módon az elhíresült kri-
tika-vitában (a Veres András szerkesztésében megjelent könyvben, Az irodalomtörténet-írás 
esélye című kiadványban és a kiadványhoz kapcsolódó-kapcsolható szövegekben) fel sem 
merül a kontextuális bázisú kritika lehetősége, míg számos, az irodalomtörténet-írás kérdé-
seivel foglalkozó tanulmány látott napvilágot a témában. Ezek közül talán a legszélesebb el-
méleti spektrumot felvonultató, konkrét módszertani javaslatokkal élő szöveg Takáts József 
Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett (Takáts, 2001) című írása. Zárásként röviden össze-
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foglalom Takáts irodalomtörténet-írásra vonatkozó, különböző társtudományokból szárma-
zó ajánlatait, kiegészítve azokkal a kritikai problémákkal, melyeket az angolszász kontextuá-
lis irányultságú iskolákkal kapcsolatban vázoltam. Elfogadva Takáts azon feltételezését, hogy 
„a történeti érdeklődésnek elsősorban a vizsgált szövegek elkészítésének kontextusáról kell 
valamit mondania” (Takáts, 2001, 316). Nem a szerző „érveit” kívánom vitatni, hanem in-
kább kiegészíteni szeretném azokat – az utolsó kontextus figyelembevételének szempontjai-
val. Javaslataim annak a gondolatnak a jegyében fogantak, hogy ha az irodalomtörténész az 
„elsődleges kontextus” rekonstrukciójában látja a történeti megértés esélyeit, akkor – adott 
esetben – tekintettel kell lennie saját, jelenbeli pozíciójára is.

Takáts javaslatai sorrendben a következőkre vonatkoznak: az irodalmi szövegek egymás 
közti konfliktuózus viszonyainak a feltárása; a szövegek korabeli vitaszituációinak rekonstruk-
ciója; a szövegek társadalmi mezőben elfoglalt pozícióinak meghatározása; a történeti kon-
venciók működtetése az értelmezésben; a szövegeknek a társadalmi tapasztalatot értelmező 
jellegének figyelembevétele; a társas jelentés szociolingvisztikai elképzelésének használata a 
jelentésalkotásban, szemben a saussure-i nyelvészeti modellel; a lexikális elemek taxonomi-
kus pozícióinak rekonstrukciója; illetve a pszichológiai forgatókönyvek történeti meghatáro-
zása. Összefoglalója szerénynek tűnő igényt fogalmaz meg: „»az implikációk megörökítetlen 
zsongása« hiányzik a művek körül. Amikor az irodalomtörténész igyekszik fölépíteni az el-
sődleges kontextust a szövegek köré, arra tesz kísérletet, hogy újra hallhatóvá tegye az »imp-
likációk döngicsélését«, legalább egy keveset belőlük, a sokféle szándék, hit, tevékenység és 
érzelem zaját, amely valaha a szöveget körbevette és érthetővé tette” (Takáts, 2001, 323). Ez 
a metafora azonban legalább két értelmezést sugallhat. Vagy azért nem hallja az irodalom-
történész a „döngicsélést és zsongást”, mert a történeti szövegeket csend veszi körül, vagy 
éppen ellenkezőleg: túl sok a zaj, s ezért nehezen kivehetők. Takáts tanulmánya azáltal, hogy 
csak az irodalomtörténeti kontextusra koncentrál, látszólag azt a benyomást keltheti, hogy az 
előbbi értelmezés a helyes. Az irodalomtörténész azonban nem hangszigetelt, izolált térben 
dolgozik. Feladatának részét képezi, hogy vizsgálódásai során kiszűrje és elkülönítse a külön-
böző, történetileg utólagosnak számító kontextusokból származó hangokat, s alkalomadtán 
szólamokba rendezze, hangszerelje őket az elsődleges kontextusra építő rekonstrukciója so-
rán. Szükség lehet az irodalomtörténész helyzetének kritikai felmérésére, a különböző kon-
textusok elkülönítésére és viszonyba állítására, a mező erővonalainak és törvényeinek feltér-
képezésére, a történetileg felhalmozott perspektívák rétegeinek elválasztására és ötvözésére, 
az interpretatív jelleg kritikai hasznosítására, a különböző irodalomfelfogások feltárására és 
esetleges ütköztetésére, a taxonomikus pozíciók és jelentésrétegeik kapcsolatának vázolásá-
ra, illetve az eltérő forgatókönyvek kibontására (vö. Sári, 2003). Mindezek olyan – két- vagy 
többfókuszú – irodalomtörténet-írást tesznek lehetővé, mely nem csupán saját módszertani 
dilemmáival képes számot vetni, hanem a „hogyan?” mellett azt is megkérdezi: miért is (és 
miért éppen úgy) ír az irodalomtörténész irodalomtörténetet? Erre a kérdésre olyan triviális 
válaszok is adhatók, melyek fényében maga a felvetés is feleslegesnek tűnhet: ez az irodalom-
történész dolga, ehhez ért, ezt és így tanulta. A feleletek elfogadása azonban – ahogyan a 
módszertani kérdések komolyan vétele is – a legutolsó kontextusnak, az irodalomtörténeti 
rekonstrukció elsődleges kontextusának a függvénye, s megkívánja, hogy helyzetünkkel kri-
tikailag is szembenézzünk, abban a kontextusban, amelyikben dolgozunk.
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Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa

AZ IRODALOMTUDOMÁNY ÉS A SZÖVEGTUDOMÁNYOK

Minthogy az irodalomtudomány szövegekkel foglalkozó tudomány, metodológiai kérdései-
nek tisztázásához elemezni szükséges más szövegtudományokhoz való viszonyát. Egy rö-
vid elemzésre kísérletet téve, ebben a tanulmányban (1) a szövegtudományoknak nevezhe-
tő diszciplínák kölcsönös kapcsolataival, (2) a szemiotikai textológia elnevezésű szövegtani 
diszciplína jellemző tulajdonságaival és (3) a szemiotikai-textológiai értelmező interpretáció 
irodalomoktatásban való alkalmazásával foglalkozunk röviden. Tanulmányunkat néhány 
összefoglaló megjegyzéssel és bibliográfiai tájékoztatóval zárjuk.

1. A szövegtudományok és kölcsönös kapcsolataik

1.1. A szövegekkel kapcsolatos diszciplínákat az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az abban 
alkalmazott szakkifejezéseket a következő értelemben használjuk:

• Médiumnak egy ’szemiotikai nyelvtípust’ nevezünk, a „nyelv” szakszót a legáltaláno-
sabban véve: egyaránt vonatkoztatva a verbális nyelvekre, a zene nyelveire, a képi áb-
rázolás nyelveire, a tánc nyelveire. Ennek megfelelően beszélünk verbális, zenei, képi 
stb. médiumról. (Az egyértelmű szóhasználat biztosítása érdekében a közlemények 
tárolására és továbbítására szolgáló olyan eszközök megjelölésére, mint az újság, a 
rádió, a televízió stb. ezzel szemben a ’technikai médium’ kifejezést alkalmazzuk.)

• Minthogy a legtöbb szövegnek mint komplex jelnek a jelölője több médiumhoz tar-
tozó elemekből áll – a verbális elemeken kívül például illusztrációkat is tartalmaz –, 
célszerűnek tartjuk mind a kizárólag verbális jelölővel, mind a verbális összetevőt is 
tartalmazó multimediális jelölővel rendelkező komplex jeleket szövegnek nevezni. 
(A verbális összetevőt nem tartalmazó komplex jelekre való utalás céljára ezzel szem-
ben a kommunikátum szakkifejezést használjuk.)

• A nyelvkonfiguráció szakkifejezés s fentiekkel egybehangzóan olyan ’komplex nyelv’-
ekre utal, mint például a ’20. századi magyar költői nyelv’ és az ’ötfokú magyar nép-
zene nyelve’ összetevőkből létrehozott; a ’médiumkonfiguráció’ szakkifejezés pedig 
olyan ’komplex médiumok’-ra, mint például a ’verbális médium’ és a ’zene médiuma’ 
összetevőkkel rendelkező.

• A szövegtudomány szakkifejezés egyrészt különféle tipológiai kritériumoknak eleget 
tevő (multimediális) szövegek együttesére utal, másrészt különféle szövegkorpu-
szokra; az előbbi használatában beszélünk pédául a ’magyar nyelvű modern próza’ 
típusába sorolható szövegekről, az utóbbiban például a Sebő-együttes által megze-
nésített Weöres-versek korpuszáról.



62 PETŐFI S. JÁNOS–BENKES ZSUZSA

Alkalmazási területek
(a köznapi, a tudományos, a jogi, a vallási, az ideológiai, az irodalmi stb. kommunikáció területe éppúgy, mint a 

misztikusé vagy a patologikusé)

Szövegtani társtudományok

egy
(verbális összetevővel is rendelkező)

nyelvkonfiguráció,
médiumkonfiguráció

vagy
egy szövegtartomány

szövegtani társtudományai

= = =

Általános szövegtani 
társtudományok

***

szövegtani társtudományok:

poétika /≈szövegtipológia/
narratológia,
retorika,

[stilisztika, esztétika]

Szövegtanok

szövegtartományok szövegtanai

= = =

Általános szövegtan

***

szövegtani diszciplínák:

bármely diszciplína, amelynek 
célja szövegek teljes vagy részleges 
formai és/ vagy jelentéstani meg-
formáltságának elemzése és leírása

Nyelvészeti tudományok

egy
nyelvkonfiguráció,

médiumkonfiguráció
vagy

egy szövegtartomány

nyelvészeti tudományai

= = =

Általános
nyelvészeti tudományok

***

nyelvészeti tudományok:

rendszernyelvészet;
a rendszer használatának nyelvé-
szete;
’szövegnyelvészet’
[metrika]

az interdiszciplináris alapozás tudományai
pszichológia     szemiotika     formális metodológiák

filozófia                                                                                                                               X
szociológia     kommunikációelmélet     empirikus metodológiák

1. táblázat. A szövegtani kutatás diszciplínakörnyezete

A szövegszerűséget nem tartjuk verbális (illetőleg verbális összetevőt is tartalmazó mul-
timediális) szemiotikai objektumok inherens (belső) tulajdonságának. Egy alkotó vagy be-
fogadó ’szöveg’-nek tart egy objektumot, ha megítélése szerint az (a) egy tényleges vagy 
feltételezett kommunikációs helyzetben (b) egy tényleges vagy feltételezett kommunikatív 
funkciót betölteni képes (c) összefüggő zárt egésznek tekinthető – ahol az ’összefüggő zárt 
és egész’ volt a tényleges vagy feltételezett kommunikációszituáció és/vagy kommunikatív 
funkció függvénye.

1.2. Ami a szövegtudomány szakkifejezés használatát illeti, szövegtudományoknak nevezhetjük

• szűkebb értelemben véve a szövegtanokat, a szövegtani társtudományokat, valamint 
a kettő számára egyaránt fontos nyelvészeti tudományokat,
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• tágabb értelemben véve mindazokat az alkalmazási területekhez tartozó tudomá-
nyokat, amelyek szükségképpen igényt tartanak a szűkebb értelemben vett szöveg-
tudományok alkalmazására; ebben a tágabb értelemben véve szövegtudomány az 
irodalomtudomány is.

A szűkebb értelemben vett szövegtudományokkal kapcsolatban itt csak néhány általános 
megjegyzésre szorítkozunk.

A szövegtani társtudományokkal kapcsolatban megjegyzendőnek tartjuk, hogy

• egyrészt mind a mai napig nem történt eredményes kísérlet tárgyuk (tárgyaik) olyan 
jellegű meghatározására, hogy annak alapján egymáshoz való viszonyuk kielégítő 
módon tisztázható lenne,

• másrészt nem rendelkezünk a különféle médiumok, médiumkonfigurációk és/vagy 
szövegtartományok kellőképpen kidolgozott szövegtani társtudományaival, jóllehet 
a humán kommunikációban létrehozott és befogadott szövegek jelentős hányada 
multimediális szöveg, ennek következtében ezek nem verbális összetevőinek poéti-
kai, retorikai, narratológiai, stilisztikai, esztétikai aspektusaival is foglalkozni kell.

A szövegtanokat illetően egyik alapvető probléma az egymással konkurálni tudó szöveg-
tani koncepciók hiánya, amely akadálya az eredményes metaszintű szövegtani metodológiai 
eszmecsere folytatásának.

A nyelvészeti tudományok szektorában hiányoznak a különféle (nem verbális) mediális 
nyelvek nyelvészetei, és a verbális médiumon belül sem tisztázott, hogy milyen struktúra a 
rendszernyelvészet ’ideális’ struktúrája, és ennek következtében a rendszer- és a szövegnyel-
vészet viszonya sem.

Az említett tények következtében nem tekinthető sem a szövegtanok és a szövegtani 
társtudományok kapcsolata, sem a köztük és a nyelvészetek között fennálló/létrehozandó 
kapcsolat tisztázottnak.

1.3. Az alkalmazási területekként felsorolt tágabb értelemben vett szövegtudományokra vo-
natkozóan csupán azt jegyezzük meg, hogy ezek általában eklektikusan válogatnak azok 
közül a szűkebb értelemben vett szövegtudományok körébe sorolandó módszerekből és 
eszközökből, amelyeket alkalmaznak. Sem szűkebb értelemben vett szövegtudományaik 
létrehozására nem tesznek kísérletet, sem ezekre vonatkozó elvárásaikat nem fogalmazzák 
meg explicit módon. Áll ez az irodalomtudományra is, jóllehet az irodalomtudomány egyike 
azoknak a tágabb értelemben vett szövegtudományoknak, amelyek keretében leginkább al-
kalmazottak ilyen módszerek és eszközök.

1.4. Az interdiszciplináris alapozás tudományai alapozó tudományokként szolgálnak mind a 
szűkebb, mind a tágabb értelemben vett szövegtudományok számára. Az 1. táblázatban fel-
sorolt tudományszektorok egymásközti kapcsolatait akkor látjuk a maguk teljes kölcsönös 
mivoltában, ha ezt a táblázatot mind vízszintes, mind függőleges tengelykörüli forgatással 
képzeletünkben létrehozunk egy-egy hengerpalástot. A vízszintes tengely körül létrehozott 
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hengerpalástban az interdiszciplináris alapozás tudományainak szektora mind a szűkebb 
értelemben vett szövegtudományok szektorával, mind az alkalmazott területekével érint-
kezik.

Az interdiszciplináris alapozás tudományai közül itt csupán az antropológiához (ponto-
sabban: a filozófia antropológiai hermeneutika – a humán ’jelértelmezés’ – című tudomány-
ágához) fűzünk két megjegyzést. 

Ennek, az irodalomtudomány szempontjából is fontos, tudományágnak az egyik képvi-
selője Carlo Tullio-Altan a jelek két csoportja – a fogalomjelek és a szimbólumjelek – között 
tesz különbséget:

• Az első csoport [a fogalomjelek csoportja] azokat a fogalmi modelleket foglalja magá-
ba, amelyek az értelemhozzárendelést vezérlik az élethelyzetek különféle aspektusa-
ihoz (elsősorban az empirikus megismerés tárgyát képező tényekhez), rendelkezésre 
bocsátva egyúttal azoknak a formális fogalmaknak a technikai apparátusát is, ame-
lyek e megismerés tudományos feldolgozásához szükségesek.

• A második csoport [a kulturálisan kodifikált szimbolikus jelentést hordozó jelek cso-
portja] azoknak a ’produktumoknak’ az együttesét foglalja magába, amelyek a ’spiri-
tuális’ (a művészi, a morális, a vallási) kultúra formáitól a mindennapi élet legkülön-
félébb valóságelemeinek a ’transzfigurációjáig’ terjednek, olyan elemekéig, amelyek 
közül jelentőségüknél fogva kiemelkedik az ethnos, az eposz és az ethos, valamint a 
szimbolikus reagálás formáinak olyan hagyománya, mint a rítus.

Tullio-Altan ezután e két jelcsoporttal kapcsolatban fogalmi és szimbolikus tapasztala-
tokról beszél, hangsúlyozva, hogy az előbbi a körülöttünk lévő világ megismerésére szolgál, 
az utóbbi ezzel szemben az önmagunk megismerésére. A szimbolikus tapasztalatokban az 
irodalom szerepéhez nem férhet semmi kétség!

2. A szemiotikai textológia jellemző tulajdonságai

2.1.  Jóllehet – egymással összemérhető konkurens szövegtani koncepciók hiánya következ-
tében – ebben az alfejezetben kizárólag a szemiotikai textológia elméleti keretével foglalko-
zunk, ez mégsem jelenti a szövegtan problematikájának meg nem engedhető leszűkítését, 
minthogy a szemiotikai textológia valamennyi olyan tényezőre tekintettel van, amelyet 
bármely hasonló célra létrehozott szövegtannak is figyelembe kellene vennie ahhoz, hogy 
a ’jelentésrendelés folyamatá’-val érdemben foglalkozhasson, ha felépítése különbözne is a 
szemiotikai textológiáétól.

Ha a szövegekhez rendelhető három alapminősítésnek a szöveg tipológiai minősítését, 
a szöveg formai és szemantikai megformáltságának leírását és a szöveg stilisztikai/esztétikai 
értékelését tartjuk, azt mondhatjuk, hogy a szemiotikai textológia a befogadó/interpretátor 
tipológiai minősítéséből kiindulva elsősorban a szöveg formai és szemantikai megformáltsá-
gát interpretálja, hogy alapot teremtsen a szöveg (valamely külső értékrendszerre vonatkoz-
tatott) stilisztikai/esztétikai minősítéséhez.



65AZ IRODALOMTUDOMÁNY ÉS A SZÖVEGTUDOMÁNYOK

Soroljuk fel először a szemiotikai textológia legáltalánosabb jellemző tulajdonságait, a rö-
vidség kedvéért kommentárok nélkül, abban a reményben, hogy felsorolásuk ebben a for-
mában is eléggé informatív.

Annak érdekében, hogy a jelentéshozzárendelés valamennyi tényezőjét figyelembe tudja 
venni, a szemiotikai textológia

(1) a kommunikációs helyzet flexibilis modelljéből indul ki,
(2) a szövegeket speciális formai és szemantikai megformáltsággal rendelkező komplex 

jeleknek tekinti,
(3) többféle interpretációtípust különböztet meg,
(4) a megformáltság-fajták számára különféle organizációformákat definiál,
(5) megkülönbözteti a szövegek értelmi, referenciális és kommunikatív jelentését,
(6) az interpretációk végrehajtása számára interpretációs bázisokat (tudás-, felételezés- 

és elvárásrendszereket) értelmez,
(7) az analitikus értelmező interpretáció előkészítésére kreatívgyakorlatokat alkalmaz,
(8) az interpretáció eredményeinek reprezentálása számára különféle kanonikus rendsze-

reket bocsát rendelkezésre.

E jellemzők részletes leírása megtalálható Petőfi S. János A szöveg mint komplex jel, Aka-
démiai, 2004. című könyvében, ebben az alfejezetben csupán a (2), a (3) és a (6) pontban 
említett jellemzőkkel foglalkozunk.

2.2. A szemiotikai textológia a komplex jeleknek – így a komplex jelekként felfogott szöve-
geknek is – a következő jelösszetevőit különbözteti meg (lásd a 2. táblázatot).

Ve: egy komplex jel fizikai manifesztációja / fizikai teste: Vehikulum

F: a vehikulum fizikai-szemiotikai arca: Figura;

L: a vehikulum nyelvi-szemiotikai arca: Lingua;
[ebben a kontextusban a ’nyelvészeti’ és ’nyelvi’ szakszavakat tág értelemben használjuk, azaz 
olyanban, amely nem csak a verbális nyelvekre utal];

VeIm: a vehikulum mentális képe: Vehikulum-Imágo;

Fo: a vehikulumhoz az adott kommunikációs helyzetben rendelhető formai felépítés: Formáció;
[VeIm és Fo ugyanannak az entitásnak két arca: az első a vehikulummal analóg arc, a második 
ennek formai kategoriális megfelelője];

Se: a vehikulumhoz az adott kommunikációs helyzetben rendelhető (nyelvi) szemantikai felépítés: 
Sensus;

ReIm: a relátum mentális képe: Relátum-Imágó;
[ReIm és Se ugyanannak az entitásnak két arca: az első az relátummal analóg arc, a második 
ennek kategoriális megfelelője];

Re: egy olyan tényállás-konfiguráció, amely az interpretátor véleménye szerint az adott vehiku-
lumban feltehetően kifejezésre jut: Relátum

2. táblázat. A komplex jelek jelösszetevői
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A táblázatban felsorolt elemek közül a (Ve)+VeIm+Fo hármast jelölőnek (szignifikáns-
nak) nevezzük, a Se+ReIm+(Re) hármast pedig jelöltnek (szignifikátumnak).

Azt is érdemes talán megemlítenünk, hogy a szövegalkotó tényezőket (a komplex jel 
jelösszetevőit) mind az analitikus elemzésekkel, mind a kreatívgyakorlatokkal kapcsolatban 
nemcsak latin elnevezésükkel és az azokból képzett betűszimbólumokkal jelöljük, hanem 
képecskékkel is – ami különösen hasznos, mert egyértelműen utalnak, anélkül, hogy ezeknek 
az összetevőknek a definícióira kellene hivatkozni. [A képecskék alkalmazását Petőfi–Benkes 
1992-ben vezettük be.]

Ezek a képecskék a következők:

 Ve               VeIm             Fo              Se         Re

2.3. Az interpretációkkal kapcsolatban mindenekelőtt különbséget kell tennünk spontán 
és elméleti interpretáció között. Az elsőt intuitív módon, a másodikat egy elmélet keretében 
(attól vezérelve) hozzuk létre.

Az elméleti interpretáció két alaptípusa az értelmező (explikatív [=expl.]) és az értékelő 
(evaluatív [=eval.]). Az értelmező interpretációnak az a feladata, hogy egy vehikulumhoz 
[=Ve] vagy annak valamely összetevőjéhez (konstituenséhez [=Ve-const.]) formai és sze-
mantikai architektonikát (megformáltság-leírást) rendeljen; az értékelőé pedig az, hogy eze-
ket az architektonikákat adott értékrendszer(ek) alapján minősítse.

Az architektonikák szempontjából az értelmező interpretáció mint eredmény lehet 
strukturális [=str.] − azaz olyan, amelyik csak az architektonikák elemei között értelmezett 
statikus relációkat reprezentálja, vagy procedurális [=prc.] − azaz olyan, amelyik a statikus re-
lációk reprezentálásán túl az ezeknek a relációknak logikai-temporális feltárására vonatkozó 
információkat is tartalmaz.

Az interpretációk modalitása szempontjából mind a strukturális, mind a procedurális 
interpretáció lehet leíró (deskriptív [=descr.]) − azaz olyan, amelyik csupán az interpretáció 
eredményét reprezentálja anélkül, hogy explicit módon arra vonatkozó érvelést is tartal-
mazna, hogy miért az éppen adott interpretáció lett létrehozva, vagy érvelő (argumentatív 
[=argum.]) – azaz olyan, amelyik ilyen érvelés reprezentációját is tartalmazza.

Az interpretáció lehetséges típusait az 1. ábra foglalja rendszerbe.
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1. ábra. Az interpretáció tárgyai és típusai

Ami az értelmező interpretációt illeti, különbséget kell tennünk továbbá első fokú [=1°], 
másodfokú [=2°] és részlegesen figuratív értelmező interpretáció között. Első fokú in-
terpretációról akkor beszélünk, ha az adott vehikulum valamennyi alkotóeleme ‘betű szerinti’ 
értelmével interpretálható – ez az eset áll fenn a formális tudományok egy részének (például 
a matematikai és logikai szövegek) interpretálásakor. Részlegesen figuratív interpretációról 
akkor beszélünk, amikor az adott vehikulum bizonyos elemeit ‘figuratív (metaforikus, me-
tonimikus stb.) értelmükkel’ kell interpretálnunk, míg a többit ‘betű szerintivel’ – ez az eset 
áll fenn a szövegek nagy többségének interpretálásakor. Másodfokú interpretációról akkor 
beszélünk, amikor az adott vehikulumhoz szimbolikus jelentést rendelünk, attól függetlenül, 
hogy az a vehikulum betű szerinti vagy figuratív értelmével is interpretálható – általában ez 
az eset áll fenn költői szövegek vagy mítoszok interpretálásakor.

2.4. Az interpretációk tárgyalása szempontjából az interpretációk tipológiája mellett jelentős 
szerepet játszik az interpretációkat végrehajtó interpretátorok tipológiája is. Az interpretát-
orok típusai azokkal az úgynevezett interpretációbázisokkal (tudás- / feltételezés- / elvárás-
rendszerekkel) jellemezhetők, amelyeket az interpretátorok az interpretációfolyamatokban 
felhasználnak. Ezeknek a bázisoknak a megválasztására, illetőleg létrehozására a következő 
lehetőségek állnak fenn: 

Az interpretátor megpróbálja

(a) az interpretálandó szövegre vonatkozóan (filológiai és/vagy más szaktudományos 
szempontból) adekvátnak tartható bázist a szakirodalom alapján megtalálni vagy 
létrehozni/rekonstruálni;

(b1) az adott befogadóra vagy befogadócsoportra jellemzőnek tartható bázist a szakiroda-
lom (vagy más források) alapján megtalálni vagy létrehozni/rekonstruálni;

(b2) az adott befogadóra vagy befogadócsoportra jellemzőnek tartható bázist empirikus 
úton létrehozni (az értelmező interpretáció végrehajtását előkészítő kreatív szöveg-
megközelítés többek között ennek az empirikus bázislétrehozásnak a céljára is szolgál;

(c) azt a bázist felhasználni interpretációja végrehajtásához, amellyel az adott szituáció-
ban – ő mint sajátjával – intuitív módon rendelkezik.

Int. Expl

Ve

vagy

Ve-
const.

1. fázis
str. descr.

prc. argum.
2. fázis

Int. Eval
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Amint látjuk, az út valamennyi interpretációs bázishoz az interpretátoron keresztül ve-
zet; ebből a szempontból minden interpretációbázis szubjektív. Legalább részleges objek-
tivitását az ad(hat)ja meg, hogy az interpretátor megpróbálja az általa alkalmazott bázist 
interpretációja befogadó közönsége számára – argumentatíve – elfogadhatóvá tenni.

Az interpretációbázisokban az ’ismeretek’ játsszák az alapvető szerepet, mert ezek vezér-
lik mind a feltételezéseket, mind az elvárásokat. Ahhoz, hogy egy elemzett szöveg interpretá-
ciója eredményének explicitté tételével, illetőleg annak lehetőségeivel (és korlátaival) érdem-
ben foglalkozhassunk, tisztában kell lennünk ezeknek az ismereteknek a típusaival.

Ami a jelösszetevőket és a megformáltságukkal kapcsolatba hozható ismereteket illeti:

• a komplex jel fizikai testére (Ve) vonatkozó ismeretek nem (vagy csak minimális mér-
tékben) rendszerbe foglaltak;

• a (nyelvi) formai felépítésre (Fo) vonatkozó ismeretek szövegmondatszintig rendszer-
be foglaltak, afölött csak igen minimális mértékben;

• a (nyelvi) jelentéstani felépítésre (Se) vonatkozó ismeretek a szavak szintjéig még 
úgy-ahogy rendszerbe foglalhatók, afölött alig;

• a világra vonatkozó ismeretek (Re) közül rendszerbe csak a bizonyos természettudo-
mányok körébe tartozó tárgyakra/jelenségekre vonatkozó ismeretek foglalhatók.

A szövegbefogadás és a szövegalkotás szempontjából az ismereteknek tehát a következő 
három típusáról beszélhetünk:

• a mindenki számára egyformán hozzáférhető módon rendszerbe foglalt (elsősorban 
mondatgrammatikai, metrikai-ritmikai) ismeretek;

• a mindenki számára egyformán hozzáférhető módon rendszerbe ugyan nem foglalt, 
de konvencionálisan, több személy tudása részét képezőnek mondható ismeretek 
(ezek éppúgy vonatkozhatnak a szövegek megformáltságára, mint bizonyos ’világda-
rabok’ felépítésére); végül

• a kizárólag egy-egy személyre jellemző (elsősorban bizonyos ’világdarabok’ felépíté-
sére vonatkozó) ismeretek.

Az úgynevezett szövegtani ismeretek minden esetben a fenti három ismerettípus eleme-
inek kombinációjából jönnek létre.

A szövegtani ismeretekkel kapcsolatban megjegyezzük még, hogy az empirikus metodo-
lógiákat rendelkezésre bocsátó – interdiszciplináris alapozás körébe sorolható – tudomány-
ág egyik feladata olyan módszerek kidolgozása, amelyek felhasználásával feltárhatók vagy 
legalábbis megközelíthetők az adott elemző közösségek (iskolai osztályok, szemináriumok) 
adott szövegek interpretálásakor alkalmazott ismeretei.

Mi többek között ezzel a céllal dolgoztuk ki a szövegelemzést előkészítő kreatív szöveg-
megközelítés módszereit.
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3. A szemiotikai textológiai értelmező interpretáció 
 irodalomoktatásban való alkalmazásának néhány kérdése

3.1. A kreatív szövegmegközelítés (a kreatív gyakorlatok) fajtáinak összefoglaló leírását 
a 3. táblázat tartalmazza. A kreatív gyakorlatoknak két főtípusát különböztetjük meg: az 
úgynevezett kaleidoszkópgyakorlatokat és a kreatív-produktívokat. A két főtípus voltaképpen 
egy és ugyanazon típus két különböző megjelenési formája. Az elsődleges szerep a többszö-
rösen átalakító kaleidoszkópgyakorlatoké, mert azokból levezethetők az egyszeresen átala-
kító kaleidoszkópgyakorlatok és e kettő alapján azután megalkothatók egyrészt a kiválasztó, 
másrészt a létrehozó alakító gyakorlatok.

A
szöveg
mint

komplex 
jel

összetevői

KREATÍV GYAKORLATOK

1.
Kaleidoszkóp

(eredeti szövegfelépítést átalakító)
gyakorlatok
Műveletek

ismert szöveg eredeti felépítésének átalakítá-
sával/átrendezésével/ kiegészítésével stb.

2.
Kreatív-produktív

(megváltoztatott szövegfelépítést alakító)
gyakorlatok
Műveletek

ismeretlen eredeti szöveg átalakított/átrende-
zett/ hiányossá tett stb. változatával

annak vizsgálata érdekében, hogy a jelzett műveletek elvégzésének eredményeként az adott szöveg-
hez rendelhető architektonikákban (elsősorban a szöveghez rendelhető jelentésében) mi változik

1.1
többszörösen

átalakító ()

1.2
egyszeresen

átalakító ()

2.1
kiválasztó (±)

alakító

2.2
létrehozó (⇒)

alakító

Ve
VeIm

− egy (hagyományos vagy attól eltérő) vizuális megjelenési formában adott vehikulum lexikai 
anyagának (szó-, szókapcsolat-, illetőleg szövegmondatláncának/konfigurációjának) más vizuális 
megjelenési formá(k)ba való átrendezése a központozás (vagy annak hiánya), valamint a makro-, 
és mikro-szövegösszetevők sorrendjének/konfigurációjának érintetlenül hagyása mellett;

Fo − egy (hagyományos vagy attól eltérő) vizuális megjelenési formában adott vehikulum lexikai 
anyagának az eredetitől eltérő tagolása a szövegmondatok (szövegmondatként értelmezhető szó-
kapcsolatok) eredeti sorrendjének megtartása mellett és/vagy bizonyos szövegmondatok (szöveg-
mondatként értelmezhető szókapcsolatok) összetevőinek különféle sorrendekbe való átrendezése; 

Se − egy (hagyományos vagy attól eltérő) vizuális megjelenési formában adott vehikulum lexikai 
anyagában (betű szerint vagy szimbolikusan értelmezendő) szavak/szócsoportok kicserélése más 
szavakkal/szócsoportokkal és/vagy szuffixumok kicserélése más szuffixumokkal és/vagy a narrá-
tor (a költői én) felcserélése más narrátorral (más költői énnel);

ReIm
Re

− egy (hagyományos vagy attól eltérő) vizuális megjelenési formában adott vehikulum lexikai 
anyagában makroegységek (versszakok és/vagy szövegmondatláncok, szövegmondatok, szöveg-
mondatként értelmezhető szókapcsolatláncok, szókapcsolatok) sorrendjének felcserélése és/vagy 
címek helyettesítése más címekkel és/vagy kezdő vagy befejező szövegösszetevők helyettesítése más 
szövegösszetevőkkel;

V•F•S•R − egy (hagyományos vagy attól eltérő) vizuális megjelenési formában adott vehikulum lexikai 
anyagán több jelösszetevőt érintő művelet egyidejű elvégzése

3. táblázat. A kreatív szövegmegközelítés (a kreatív gyakorlatok) fajtái



70 PETŐFI S. JÁNOS–BENKES ZSUZSA

A kreatív szövegmegközelítési gyakorlatok mindkét főtípusa azt a célt szolgálja, hogy 
a gyakorlat végzőiben a vizsgált szövegalkotó tényezőre vonatkozóan ’mozgásba hozza’ az 
azzal a tényezővel kapcsolatos (legtöbbször számukra is csak látens módon) meglévő szö-
vegtani/szövegnyelvészeti ismereteiket, valamint feltevéseiket, elvárásaikat.

A kreatív gyakorlatok iskolai alkalmazását megelőzően – legyen szó bármilyen iskolafok-
ról, iskolatípusról – a gyakorlatok előkészítőjének (a tanárnak) az alábbiakat kell végiggon-
dolnia:

• Kreatív-produktív gyakorlatokat elsősorban olyan szövegekkel kapcsolatban célsze-
rű végeztetni, amelyeket az elemzők nem ismernek, kaleidoszkópgyakorlatok pedig 
bármely szöveggel végezhetőek.

• Az a szövegtan, amelynek keretében az itt tárgyalt kreatív gyakorlatok megfogalma-
zódtak, nem vagy nem csak az irodalmi szövegek szövegtana, azaz ezek a gyakorlatok 
tetszőlegesen választott (bármely tanterv, tantárgyi program szövegeivel, illetve tan-
anyagban előforduló vagy más) szövegekkel is elvégezhetőek.

• E szövegtan és az ennek keretében készített kreatív gyakorlatok jellegéből következik, 
hogy (például az oktatás keretein beül irodalomórán vagy nyelvi órán egyaránt alkal-
mazhatóak) egyidejűleg szolgálhatják mind az irodalmi, mind az anyanyelvi ismere-
tek elsajátítását, elmélyítését. (Természetesen a magyar nyelvű gyakorlatokkal analóg 
gyakorlatok haszonnal alkalmazhatók az idegen nyelvek tanításában is.)

• Ezek a gyakorlatok csupán megelőzik bizonyos nyelvi kérdések rendszeres tárgyalá-
sát, illetve egy bizonyos szöveg elemzését, de nem helyettesítik azt. Egyrészt arra szol-
gálnak, hogy az elemzőket (a tanulókat) érdekeltebbé tegyék a szóban forgó témák 
iránt, másrészt arra, hogy a gyakorlatvezető (a tanár, az oktató) számára világosabbá 
tegyék azt az adott csoport által az adott témára vonatkozóan birtokolt ismeret-
anyagot, amelynek háttere előtt az elemzés/oktatás eredményesebbé tehető.

• A gyakorlatok megoldása a gyakorlatvégzők kreativitását kívánja meg, megválasz-
tásuk és létrehozásuk pedig a gyakorlat vezetőjét. Ugyanis a gyakorlat vezetőjének 
kell eldöntenie, hogy az elemzők számára mely téma tárgyalásához milyen kreatív 
előgyakorlat alkalmazását tartja a legcélravezetőbbnek.

3.2. A következőkben egy létrehozó és egy választásos típusú gyakorlatot mutatunk be. 
3.2.1. Vannak szövegek, melyeknek versszak, illetőleg bekezdés nagyságrendű kompozíció-
egységei nyelvileg felcserélhetők lennének egymással. Ilyen például Kálnoky László Egyszerű 
fejfa című verse (lásd Ve1), amelyet egy létrehozó gyakorlathoz a versszakokban kifejezésre 
jutó világdarabok ’bemutatása’ sorrendjének elemzésére választottunk.
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Ve1  Egyszerű fejfa
            Anyám emlékének

Arc, mit tükrözött a tiszta tenger,
szétroncsolt a hullám, nem felelsz.

Dallam, emberi ajkak lakója,
házadat elhagytad, nem felelsz.

Mondat, mit a föld porába róttak,
elmosott a zápor, nem felelsz.

Kör, mit madár írt a levegőbe,
az a madár elszállt, nem felelsz.

Láthatatlan lettél, néma lettél,
mint aki sosem volt, nem felelsz.

 
A gyakorlathoz – amelynek elvégeztetésével itt arra lehetünk kíváncsiak, hogy a gyakor-

lat résztvevői önállónak tekinthető szövegrészek között milyen kohezív és koherencia össze-
függéseket vélnek felfedezni – a következő (külön-külön papírszeletekre írt és összekevert) 
szövegformát adhatjuk a kezükbe.

Ve1*

2
Arc, mit tükrözött a tiszta tenger,
szétroncsolt a hullám, nem felelsz.

9
Dallam, emberi ajkak lakója,
házadat elhagytad, nem felelsz.

7
Mondat, mit a föld porába róttak,
elmosott a zápor, nem felelsz.

K
Kör, mit madár írt a levegőbe,
az a madár elszállt, nem felelsz.

A
Láthatatlan lettél, néma lettél,
mint aki sosem volt, nem felelsz.
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A feladat a következő módon fogalmazható meg:

A kézhez kapott papírszeleteken egy vers versszakai olvashatók.

(a) Kíséreljenek meg ezekből a versszakokból a számukra leginkább elfogadható verset 
összerakni (megoldásaikat a versszakok előtt álló betű- és számjelekkel közöljék)!

(b) Indokolják meg a választott versszaksorrendet!

A 4. táblázat 14 megoldást tartalmaz. A táblázat fejlécében a feladatmegoldók sorszá-
mát, „T”-vel jelzett (első) függőleges oszlopában a versszakok eredeti sorrendjének betű- és 
számjelét, a többi oszlopában az egyes megoldásokat tüntettük fel.

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 K K 2 2 K K 2 7 A A A K K K

9 2 A 9 9 2 2 9 2 2 2 K A A A

A 9 9 A A A A A 9 7 K 2 2 9 9

K A 2 K K 9 9 K A 9 9 9 9

7 7 7 7 7 7 7 7 K K 7 7 7 7 7

4. táblázat
 
A gyakorlat a) feladatával kapcsolatban megjegyzésre érdemesnek tartjuk, hogy

• a 14 feladatmegoldó 11 különböző sorrendet hozott létre;

• záró versszakként 12-en az eredeti vers versszaksorrendjével megegyező versszakot 
jelölték meg;

• a 3-as, 4-es és 7-es sorszámú feladatmegoldók versszaksorrendjének a b) feladat meg-
oldását itt három feladatmegoldó indoklásával szemléltetjük.

1. A K, 2, 9, A, 7 sorrend nekem azért tetszik, mert a K után az „arc”, „dallam” „mon-
dat” egymást fokozza, egyre inkább az eltűnést fejezi ki. Először eltűnik az arc, 
tehát nem látom, majd a dallam, tehát nem hallom a hangját, végül a mondat 
is eltűnik, tehát már írásos emlék sincs. Ezután így logikusan következik a 7-es 
jelzésű részlet.

2. A K, A, 9, 2, 7 sorrendet azért választottam, mivel szerintem a költő a lágy, finom 
dolgoktól: mint a madár elszállása, a csendes zápor, egy ház elhagyása – jut el 
fokról fokra a tenger hullámainak roncsolásáig, amit már nem érdemes fokozni. 
Az utolsó versszak pedig az egész összegzése.

12. Abból indultam ki, hogy a 7 biztos az utolsó, mert abban nincs semmi konkrét 
tárgy. A további sorrendet azért választottam, mert így fokozatosan szűkül a kör. 
Ég, levegő, az ember kívülről, az ember lelke.
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Ennek a kompozíciónak az eredeti – egyébként felcserélhető és más sorrendben is el-
helyezhető öt kétsoros – versszaksorrendjére magyarázatot az utolsó versszakban találunk: 
„Arc …” – „Láthatatlan …”; „Dallam …”, „Mondat ..” – „néma lettél”; „Kör …” – „mint aki so-
sem volt”. A megformáltság elemzésekor érdemes elgondolkodni azon, hogy létrehozhatók-
e más – ’hasonló logikával’ indokolható – sorrendi változatok.

3.2.2. A választásos típusú gyakorlat a költői képek nyelvi organizációjának elemzésére gya-
korlathoz Áprily Lajos Ködös évszak előtt című szövegét választottuk, amely hagyományos 
nyelvi megformáltságú, minden versszakában azonos szótagszámú, tipográfiai és akusztikai 
kötött vers (lásd Ve2).

A gyakorlat résztvevőinek a versből kihagyott elemek helyére az adott hely kitöltésé-
re ajánlott kifejezések közül kellett egy-egy számukra alkalmasnak látszót választaniuk. (Az 
ajánlott kifejezések listája az eredeti kifejezéseket is tartalmazta.)

Ve2 Ködös évszak előtt

Most gyűjtsd a fényt. Magas hegyekre menj,
ahol kékebb és ragyogóbb a menny.

A lelkedet csűr-szélességre tárd
és kéve-számra szedd a napsugárt.

Azt is, amit a nap búcsúzva ont,
ha arany küllőt vet a horizont,

s ott is, hol késő délutánokon
még megragyog fémsárga lombokon.

Sietni kell. Egy nap leszáll a köd
és szűkre fogja szemhatár köröd.

S egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad,
s évmilliókig nem lesz sugarad.

A feladat a következőképp fogalmazható meg:
A kézhez kapott szöveg egy vers hiányossá tett szövege.

(a) Az üresen hagyott helyekre válasszanak a mellékelt lista valamelyik oszlopából egy 
kifejezést úgy, hogy eredményül a maguk számára elfogadható verset kapjanak!

(b) Adjanak címet versüknek!
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Ve2* Kifejezéslista

A B C

Most […] a fényt. Magas hegyekre menj,
ahol […] és ragyogóbb a menny,

A […] csűr-szélességre tárd
és kéve-számra szedd a […].

Azt is, amit […] búcsúzva ont,
ha […] küllőt vet a horizont,

s ott is , hol késő […]
még […] fémsárga lombokon.

[…] kell. Egy nap leszáll a köd
és […] szemhatár köröd.

S egy éj is jön, mely […] sem ad,
s évmilliókig nem lesz […].

szórd
kékebb

lelkedet
az ibolyát

az est
arany

délutánokon
megragyog

dalolni
eltakarja

új vigaszt
több nyarad

gyűjtsd
tágul

szemedet
a holdsugárt

a szél
törött

esti alkonyon
látszik

figyelni
szűkre fogja

megnyugvást
sugarad

nézd
magas

szívedet
a napsugárt

a nap
sötét

napszakon
van levél

sietni
kitágítja

csillagfényt
már tavasz

Erre a gyakorlatra vonatkozóan csak az (a) feladat megoldásaihoz fűzünk néhány meg-
jegyzést:

• Az 1. sor kiegészítésére 22 tanuló közül 8 választotta a „szórd”, 10 az eredeti „gyűjtsd” 
és 4 a „nézd” szót; ez a választás azt mutatja, hogy a tanulók az adott sort ’önmagá-
ban állónak vélt egységként’ egészítették ki, és nem voltak tekintettel a többi sorra.

• A 3. sorhoz 10 tanuló választotta a „szívedet”, 8 a „szemedet” szót, és csupán csak 4 
az eredeti „lelkedet” elemet; a „szemedet” választása azt jelzi, hogy ezek a tanulók 
nem fogták fel a 3-4. sorok ’képiségét’; a ’szívedet’ dominanciája esetleg azzal magya-
rázható, hogy talán gyakrabban használjuk a „kitárja a szívét”, mint a „kitárja a lelkét” 
kifejezést.

• Az 5. sorral kapcsolatban a tanulók többsége (16) „a nap” kifejezés mellett döntött. 
Nem lehet tudni, hogy azok, akik ezt választották, azt a „nap” szó melyik értelmével tet-
ték (azaz, hogy az ’égitest’ vagy az ’időtartam’ értelmezés dominált-e a választáskor).

• A 7. sorra vonatkozó választásokkal kapcsolatban meglepő „az esti alkonyon” kifeje-
zés 15-szöri előfordulása (hisz a „késő esti alkonyon”-hoz alig-alig rendelhető elfogad-
ható interpretáció!); 2 tanuló választotta a „napszakon” kifejezést, amely szótagszá-
ma miatt sem illik az adott sorba, és csak 6 tanuló az eredeti „délutánokon”-t.

Összesítve: 3 tanuló választott 9 esetben , 3 tanuló 8 esetben, 1-1 tanuló 3, 4, illetőleg 5 
esetben , a többiek pedig mintegy fele-fele arányban 6, illetőleg 7 esetben azonos kifejezést.
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Lássunk itt a teljes kompozíciókból kettőt (lásd Ve2/a és Ve2/b).

Ve2/a

Most nézd a fényt. Magas hegyekre menj,
ahol kékebb és ragyogóbb a menny.

A szemedet csűr-szélességre tárd
és kéve-számra szedd a napsugárt.

Azt is, amit az est búcsúzva ont,
ha arany küllőt vet a horizont,

s ott is, hol késő délutánokon
még látszik fény fémsárga lombokon.

Sietni kell. Egy nap leszáll a köd
és szűkre fogja szemhatár-köröd.

S egy éj is jön, mely megnyugvást sem ad,
s évmilliókig nem lesz sugarad.

Ve2/b

Most szórd a fényt. Magas hegyekre menj,
ahol kékebb és ragyogóbb a menny.

A szívedet csűr-szélességre tárd
és kéve-számra szedd a holdsugárt.

Azt is, amit az est búcsúzva ont,
ha arany küllőt vet a horizont,

s ott is, hol késő esti alkonyon
még látszik fény fémsárga lombokon

Figyelni kell. Egy nap leszáll a köd
és eltakarja szemhatár-köröd.

S egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad,
s évmilliókig nem lesz sugarad.

Bár e megoldások elemzésénél nem hanyagolható el az eredeti vehikulumhoz való viszo-
nyuk, az alapkérdés annak a vizsgálata, hogy adott voltukban mennyire tekinthetők szeman-
tikailag összefüggőnek.

Megjegyzés:
• A Ve2/a megoldás a szöveg egészét tekintve kohezív, ennek következtében ’elfogad-

ható’ szöveg. A tanuló azonban hiába választott csupán 3 esetben az eredetitől eltérő 
kifejezést, a „nézd”, a „szemedet” és a „megnyugvást” kifejezések választásával meg-
oldása nem lett ’költői szöveg’, s mint ilyen, ’gyengébb alapot teremt a másodfokú 
(szimbolikus) interpretációhoz.

• A Ve2/b az első versszak kivételével kohezívnek mondható, ha a „késő esti alkonyon” 
kifejezés interpretálása nem is problémamentes. Az első versszak azonban már nem 
könnyen illeszthető be az egész szöveget kohezívként kezelő interpretációba (s nem 
csupán a „szórd” kifejezés választása következteében).

*
Ez a gyakorlat elvégeztethető más megfogalmazású feladatok alapján is:

• Az üres helyek kitöltésére ajánlott kifejezések listáját megalkothatjuk például úgy, 
hogy abba az eredeti kifejezések mellett minden esetben felveszünk egy, azokhoz 
szinonimikusan leginkább közelállót, és egyet, amely azoktól távol áll.

• Három kifejezés helyett ajánlhatunk például csak kettőt, de négyet is (vagy az egyes 
esetekben egymástól eltérő számút).
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• Felhívhatjuk a tanulók figyelmét arra, hogy próbálják megtalálni a szemantikai ösz-
szefüggőségeket meghatározó elemeket (természetesen csak abban az esetben, ha a 
gyakorlat céljára szolgáló vers olyan természetű).

• A gyakorlat bevezetéseként mi magunk elemezhetjük a tanulókkal a szemantikai 
öszszefüggőséget meghatározó elemeket.

• Ha a tanulók előismeretei megengedik, kérhetjük őket arra is, hogy gondoljanak a 
lehetséges szimbolikus jelentés(ek)re is.

• Megkívánhatjuk, hogy megoldásaikat ne csak az adott verssorra utaló számmal és az 
arra az oszlopra utaló betűszimbólummal közöljék velünk, amelyből az adott kiegé-
szítő kifejezést választották, hanem hozzák létre a teljes vehikulumot stb.

3.3. A kaleidoszkóp-típusú gyakorlatokról itt csak annyit jegyzünk meg: ha például a két 
adott költeményre vonatkozóan a fent bemutatott kreatív-produktív gyakorlatok ’kalei-
doszkóp’-megfelelőit kívánjuk elvégeztetni, a gyakorlat résztvevőinek maguknak kell az ere-
deti szöveg ismeretében különféle versszaksorrendeket, illetőleg szócseréket végrehajtaniuk 
annak érdekében, hogy megfigyelhessék, milyen változás jön létre a végrehajtott műveletek 
erednényeiként.

3.4. Ennek a tanulmánynak a keretei nem teszik lehetővé több gyakorlat bemutatását. Ezért 
csak utalunk arra, hogy számtalan gyakorlatot végeztünk/végeztetünk el különféle iskolatípu-
sok különféle korú tanulóival, főiskolai, egyetemi hallgatókkal, valamint különféle oktatási ke-
retben tanító – hazai és határainkon túli – tanárokkal mind a jelösszetevők megformáltságának, 
mind az intertextuális kapcsolatok szerepének vizsgálatára, mind a másodfokú (szimbolikus) 
jelentés feltárására. Az interpretálandó szövegek között kizárólag verbális elemekből építkező 
versek és rövidprózák szövegei éppúgy szerepeltek, mind képversek és illusztrált szövegek.

Többéves tapasztalataink – a gyakorlatok végzésében résztvevők (tanárok, diákok) ta-
pasztalataival egybehangzóan – igazolni látszanak a kreatív gyakorlatok alkalmazásának 
hasznosságát.

Ezeket a gyakorlatokat egy maghatározott szövegtani koncepció keretében hoztuk létre, 
és általuk egyfajta szövegszemléletet is kívánunk közvetíteni. Alkalmazásuk azonban nincs 
sem meghatározott koncepcióhoz, sem sajátos módón kidolgozott haladási tervhez kötve, s 
akár az irodalom, akár a nyelv oktatásának bármely témájához/fázisához kapcsolhatók.

4. Zárómegjegyzés

Tanulmányunk első fejezetében érintettük, hogy jelenleg ’módszertani szilárdságról’ egyetlen 
szűkebb vagy tágabb értelemben vett szövegtudománnyal kapcsolatban sem beszélhetünk. 
Így a szövegtannal/szövegtanokkal kapcsolatban sem. Ezért mindaz, amit itt az irodalomtu-
domány számára ’ajánlunk’, a kölcsönösség jegyében tesszük. Ugyanakkor meggyőződésünk, 
hogy egy ilyen szövegtani megközelítés gazdagíthatja (vagy legalább árnyalhatja) az iroda-
lomtudománnyal foglalkozók tapasztalatait, valamint az is, hogy a ’visszacsatolás’ hozzájá-
rulhatna a szövegtani elméleti keret hatékonyabbá tételéhez.
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Irodalom
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kultúra, 2002, I/1.

Benkes Zsuzsa–Nagy L. János–Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1. Antológia, Bp., 1996.
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a tanulmányokat írták Benkes Zsuzsa és Petőfi S. János, Bp., 1998.
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Bp., 1996.
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zelítése kreatív gyakorlatokkal (megjelenés alatt), Bp., 2006.

Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés (Textológiai tanulmányok), szerk. Benkes Zsuzsa, Bp., 
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Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogam, Debrecen, 1997.
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a statikus ‘verbális elem + kép/diagram/…’-típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába, Iskola-
kultúra, 2002.

Petőfi S. János–Benkes Zsuzsa: Az (újra)alkotó képzelet nyomában, Magyartanítás, Bp.
Bevezetés. 1993/2.
1. Versek fizikai megjelenési formájával kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok, 1993/3.
2. Versek formai felépítésével kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok, 1993/4.
3. Versek szemantikai felépítésével kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok, 1993/5.
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1.  Az interpretáció természetéről

Egy Borges-novella hőse, Averroes, a filozófus a Poétika fordításán dolgozott. Jól bevésődött 
az emlékezetembe, mennyire lelkesítette őt az a gondolat, hogy éppen ő tolmácsolhatja an-
nak a görög férfiúnak, Arisztotelésznek a könyveit, aki azért adatott az emberiségnek, „hogy 
megtanítsa őket mindarra, amit tudni lehet”. Úgy érezte, hogy a 14 évszázaddal korábban élt 
filozófus gondolatainak a magyarázata az ő életét is értelemmel telíti…

Averroes fordítói munkája – elképzelhetjük – nem volt zökkenőmentes: rögtön a Poétika 
elején (és természetesen a Borges-novella kezdetén) két „kétes értelmű szó” – a tragédia és 
a komédia – állította meg, melyek jelentéseit hiába kutatta a tudós könyvekben: az iszlám 
körében ugyanis senki sem sejtette ezek jelentését. 

A történet ezután Farah írástudó házába vezet el bennünket, ahová hősünk vacsorára 
volt hivatalos. Az ínyenc beszélgetés folyamán, amelyet a jelenlévő vendégek, philo-sophu-
sok egymással folytatnak, a jelenlévők arra kérik az egyik tudós vendéget, Abú’l Quászimot, 
hogy mesélne el valami csodát. Mire ő, hosszabb habozás után, mesélni kezd egy távoli vá-
rosról; a csoda atmoszféréját a térbeli és az időbeli távolság valószínűtlenítésével éri el: „Sin 
Kalánban nem tudok senkiről, aki látta volna azt, aki látta.” 

Ekkor a novellában egy látszólag közbevetett, mégis kulcsjelentőségű megjegyzés hangzik 
el: „A tág végtelenség, a puszta tér, a puszta anyag félelme egy pillanatra megérintette Averroest. 
A szimmetrikus kertre tekintett: öregnek, haszontalannak, valószínűtlennek érezte magát.”

E megjegyzés rejtett utalása Averroes problémájához vezet vissza bennünket: a filozófust, 
bár máshol van, másról beszél, mindenütt élete nagy feladata foglalkoztatja. Így Averroes 
minden pillanatban egy sajátos határhelyzetben van; úgy is mondhatnók: határátlépő hely-
zetben. Saját életének teréből és idejéből tekintve a feladatánál van: azaz egy 14 évszázaddal 
korábbi kultúrában, Arisztotelész gondolatainak horizontjában. E feladathoz képest viszont 
a saját életének terében és idejében van, más szóval: a saját kertjében, azaz kultúrájában. 

A kert, amelyre tekintett, „szimmetrikus” volt; a jelző kettős szimbolikája is figyelemre 
méltó itt. Averroes, mint minden írástudó, saját kultúrájába van bezárva – mondja egyfe-
lől ez a jelkép –, hiszen a rend és a szimmetrikusság benyomása csak az ember számára 
ismert kultúrában érvényesülhet; minden, ami rajta kívül van, kaotikus és végtelen. Másfelől 
viszont: a „szimmetrikus kert” plotinoszi jelkép is; ha pedig ilyenként mutatkozik meg Aver-
roesnek, akkor ez azt jelenti, hogy a tolmácsnak mégiscsak van kapcsolata a saját kertjén 
kívüli világgal is; az ő kertje tehát attól is szimmetrikus, hogy nyitott más kultúrák irányában. 
Averroes, Arisztotelész tolmácsolója: határátlépő – sugallja a szimmetrikus kert metaforája; 
saját kultúrájának rendjét a túl-látás, a láthatón túli felé való megnyílás energiája formálja.

A novella történetének kimenetele a kert-metafora kettős jelképiségére épül; s éppen ez 
a szimbolika válhat majd a mi megfontolásaink számára termékennyé. 
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A „tág végtelenség” érzetével telített pillanat megsejteti Averroesszel, hogy az élete értel-
mét jelentő feladat, az Arisztotelész-fordítás kudarcra ítéltetett. A térbeli („több sivatagnyi”), 
az időbeli (14 évszázadnyi), valamint a kulturális távolság, amelyet egy másik nyelv közvetít, 
de ugyanakkor el is rejt, olyan tátongó mélységként sejlik fel előtte, amely örökre elválasztja 
őt attól, aminek a tolmácsoló megértésére törekszik. Az Abú’l Quászim által elmesélt csoda 
tartalma pedig, amelyben a mai olvasó egy színházi előadásra ismerhet rá, rafináltan rej-
tett visszaigazolása a hajdani filozófus szomorú előérzetének. Ami nála előérzet, az a mi szá-
munkra nyilvánvalónak tűnik: abban a világban, amelyben egy színházi előadást egzotikus 
csodaként emlegetnek, Averroes sohasem ismerheti meg a „tragédia” és a „komédia” szavak 
igazi jelentését. Minden tolmácsolás, minden interpretáció eleve hiábavaló – fogalmazhat-
juk meg Averroes sejtésének, valamint a magunk nyers felismerésének a tartalmát.

Averroes azonban, akárcsak bárki más, aki benne áll a saját helyzetében (kertjében), csak 
sejtheti, de nem ismerheti fel olyan bizonyossággal a maga törekvéseinek kilátástalanságát, 
mint ahogyan az bizonyos távlatból nézve mindig felismerhető lesz. Őt ez a sejtés inkább 
munkája folytatására ösztönzi. Hajnalban, mihelyt hazaérkezik a lakomáról, ismét belép a 
könyvtárba. „Valami felfedte előtte a két homályos szó értelmét. Biztos és gondos kalligra-
fiával fűzte a kézirathoz ezeket a sorokat: Arisztu (Arisztotelész) tragédiának nevezi a pa-
negiriszeket és komédiának a szatírákat és anatémákat. Csodálatos tragédiák és komédiák 
sokasága található a Korán és a szentély műveiben.”

Averroesnek nem sikerült megvalósítania vállalt feladatát – gondolhatjuk most, ha csak 
a látszatra figyelünk. – Nem is sikerülhetett, hiszen fogalma sem volt róla, mi az a színház. 
Félreértette a „komédia” és a „tragédia” szavak jelentését.

Ám, ha figyelmünk elidőzőbb, felfigyelhetünk valamire, ami első pillantásra még homály-
ban maradt: Averroes – miközben saját kultúrájának horizontjához igazította – termékenyen 
értette félre ezeket a fogalmakat. Azaz, a saját kultúrájában idegen, élettelen fogalmakat életre 
keltette azáltal, hogy a saját tapasztalataira alkalmazva értelmezte azokat. Nem egyszerűen 
megismételte, hanem újrateremtette Arisztotelész művét a saját kultúrája számára.

Érdemes figyelnünk itt még egy aprónak tűnő részletre: arra, hogy – bár Averroes soha-
sem látott színházi előadást, mégis jobban megértette a rá vonatkozó fogalmak lényegét, 
mint például Abú’l Quászim, akinek közvetlen tapasztalatai is voltak róla. Mi lehet ennek a 
magyarázata? A novella szerint Abú’l Quászim „alig emlékezett már” a régi élményre, ame-
lyet már akkor, megélésének pillanatában „meglehetősen unalmasnak talált”. Ezzel szemben 
Averroest a Poétikában talált érthetetlen szavak megértésének vágya tartotta feszültségben, 
illetve egy olyan dimenzióban, amelyben a közvetlen tapasztalatok is (például a vendéglátó 
házát körülvevő kert, vagy a földes udvaron játszó gyermekek látványa, akiknek az utánzó 
cselekvései alapján a tudós felismerte, hogy mit utánoznak: müezzint, minaretet, gyülekeze-
tet…) átminősültek. 

Jól megérthetjük ebből, mit mond Averroes példája az interpretáció természetéről. 
A tolmácsolás nem azt jelenti, hogy egy szöveg értelmét egyszerűen, változtatás nélkül át-
visszük egyik közegből a másikba. A tolmács önmagát interpretálja át egy másik dimenzió-
ba; Averroes – egész lényével – valósággal belemerül a világba, amelyet megérteni igyekszik, 
valósággal beleíródik a szövegbe, amelynek a fordítását végzi; ezért látja mindenkinél jobban 
azt, amit közvetlenül sohasem tapasztalhatott. Azt, hogy „teljes lényével” ott van, szó szerint 
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kell értenünk; ez azt jelenti, hogy oda magával viszi itteni életének teljes tapasztalati hozomá-
nyát. Így nyer „átvitt értelmet” minden, ami itt van, s így kapja meg természetes helyét az itt 
tapasztalatai között az onnan áthozott értelem.

2.  Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció

2.1. A felolvasás Képzeljük most el a következő – minden bizonnyal jól ismert – helyze-
tet: a tanár bent van az osztályteremben, kezében a kötet, vele szemben a tanulók, akik arra 
várnak, hogy bemutassa, majd értelmezze a soron következő műalkotást. Ez a mestersége: 
szövegeket bemutatni és értelmezni. Pedig ennél sokkal több történik minden irodalom-
órán, még akkor is, ha a tanárnak eszébe sem jut valami „többletet” is belevinni a mestersége 
okán magától adódó helyzetbe.

Már a szöveg bemutatása is több, mint puszta megismétlése annak, ami az írás által adva 
van. Hiszen valami, ami addig néma volt, most megszólalt; ami addig nem is létezett, most 
számunkra valóvá vált; ami addig alvó múlt volt, most jelenvalóvá ébredt. A felolvasás már 
egyfajta értelmezés is; a tanár akarva-akaratlan önmagát is „beleviszi” a szöveg értelmébe. 
Abban, ahogyan a szöveg megszólal, benne van az értelmező is. Abban pedig, ahogyan a hall-
gató a felolvasást fogadja, ő maga van benne. Előfordul, hogy a hallgató úgy érzi: „nem volt 
jó” a bemutatás (túl patetikus, túlságosan monoton volt stb.), ilyenkor a hallgató értelmezé-
se (melyben, mint láttuk, nemcsak a szöveg értelme, hanem ő maga is benne van) szembe-
sül a felolvasó értelmezésével. Vagy fordítva: a hallgató elfogadja a felolvasásban megszólaló 
véleményt. 

A viszonyítási pont, amelyhez képest az értelmezéseknek ez a konfrontációja megtör-
ténik: mindig a szöveg. A felolvasást akkor tartjuk jónak, ha úgy érezzük, megfelelt a szöveg 
értelemigényének, elhibázottnak pedig akkor, ha hangsúlyossá vált benne valami, amit ide-
gennek érzünk a szövegben megszólaló véleménytől.

Az írásbeli hagyomány megszólalásának a pillanatában tehát mindig valami csodához 
hasonló történik: elindul egy olyan (dialógus)folyamat, amelyben – a beszélgetés által – egy 
közösséget alkot a tanár, a tanulók és a szöveg, megvalósul a múlt és a jelen koegzisztenciája. 
Hogy ez a „csoda” beteljesül-e, azt a továbbiakban az értelmezés módja dönti el.

Az értelmezés nem más, mint a megértés végrehajtása; ennek a közege pedig a dialó-
gus által világra segített nyelv. A szöveg felolvasásával megszületett a párbeszéd lehetősége, 
amelyet az értelmezés során végre kell hajtani. A fentiek értelmében ez azt jelenti, hogy az 
értelmezésnek meg kell találnia azt a nyelvet, amely megfelel a szöveg értelemigényének. 

Mindannyian tapasztalhattuk, hogy ez az irodalomóra legkényesebb pontja; ezen a pon-
ton szokott igen gyakran elromlani a játék…

A játék szelleme – az irodalomóráé is – megköveteli, hogy a játékosok feloldódjanak a 
játékban, hogy komolyan vegyék a játékot, más szóval: a játék belső rendjéhez és szabályai-
hoz igazodjanak, nem pedig egy rajta kívül helyezett célhoz. A játékból való „kiesés” veszélye 
olyankor fenyeget, amikor például a tanár – a hermeneutikai dialógus játékszabályai helyett 
ún. „pedagógiai célokhoz” igazítja a szövegértelmezést. E pedagógiai célok felől nézve az 
irodalmi művek az esztétikai ízlés, illetve az erkölcsi tudat nevelésének eszközei. Az e célok 
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elérésére beállított „műelemzési módszer” többnyire kimerül a mű „tartalmának”, „formai 
eljárásainak”, valamint az „eszmei mondanivalójának” a számbavételében. 

E módszer annak a pedagógiai illúziónak köszönheti hosszú életét, amely szerint a „tarta-
lom” elmondatása fejleszti a tanulók nyelvi kifejezőképességét és bővíti valóságismeretüket 
(mint tudjuk: a társadalmi háttér, a mű pragmatikai kontextusának a megvilágítása révén), a 
műből kiolvasott „eszmei mondanivaló” az erkölcsi nevelést, a művészi eszközök felismerése 
pedig az esztétikai érzék fejlesztését szolgálja. Ha azonban az irodalomtanár komolyan veszi 
a feladatát, és reflektál is arra, ami az órán történik, akkor hamarosan be kell látnia, hogy – e 
harsány didaktikai célok kényszerének engedelmeskedve – maga a művészi szöveg, amely a 
bemutatás pillanatában még oly késznek mutatkozott a párbeszédre, elnémul: ezen a nyel-
ven ő nem tud beszélni…

2.2. A hagyomány Pörgessük hát vissza a filmet: ott áll az irodalomtanár az osztályte-
remben, kezében a kötet, vele szemben a tanítványok, akikkel most valahogyan mégis egy 
közösség. Mert ott lebeg még, mindent betöltően, a megszólaltatott szöveg, párbeszédre, 
játékra készen.

A pillanat „a tág végtelenség” érzetével, a „puszta tér”, a „puszta anyag” félelmével telí-
tett. Még nincs elrontva semmi. 

A műbe rejtett értelem szóhoz juttatása most létkérdés. A műre nézve is, mert csak az-
által maradhat élő, hogy szóhoz engedik jutni, de ránk, az olvasókra nézve is, mert emberi 
létünk ennek (is) függvénye, hogy életben tudjuk-e tartani a ránk maradt hagyományt.

Csakugyan így van ez? Ennyire életbevágó lenne – ahogyan mondani szokták – a hagyo-
mány „őrzése”? Mi is számunkra a „hagyomány”?

Talán a könyvek, amelyek évszázadok óta ott szunnyadnak a könyvtárak polcain? A mú-
zeumok csendjében hallgató képek, eszközök, fegyverek, „népművészeti tárgyak”? Régi tör-
ténelmi események, amelyek adatait a történelemkönyvek őrzik? Neves emberek szobrai, 
amelyek mellett szép beszédek hangzanak el az ünnepek alkalmával?

Mindannyian tapasztalhattuk, mennyire távoli és idegen az a könyv, amelyet nem la-
pozhatunk kedvünkre, azok a múzeumi tárgyak, amelyeket meg sem érinthetünk, azok a 
történelmi események, amelyeket leckeként kell felmondanunk, vagy akár a szobrok, ame-
lyek érzéketlenül állnak a köztereken, és a hozzájuk intézett szép szavak már semmit sem 
tehetnek jóvá abból, amit a kortársak valaha elkövettek a mindenkori eszmények hús-vér 
formát öltött képviselői ellen… A távolság és az idegenség, amely a hagyománytól elválaszt 
bennünket, a hallgatásban testesül meg. 

Mindannyian tapasztalhattuk azt is, milyen csodálatos dolog az, ha ez a hallgatás valami-
képpen értelemmel telítődik. Ha leemelhetjük a polcról azt a régi könyvet, fellapozzuk és bön-
gészni kezdjük: lassan kibontakozik előttünk egy gondolat, amelyet olyasvalaki öntött valami-
kor nyelvi formába, aki már réges-rég nem él. Megszólal valaki, és szava elér hozzánk az idők 
távolán át… Lassan feltárul előttünk egy teljes világ, amelynek ma már csak apró foszlányai he-
vernek itt-ott, a könyvtárak polcain, a múzeumokban, a köztereken, régi épületek falaiban…

Mi is történik ilyenkor? 
A hagyomány ránk maradt emlékei megszólalnak, s ennek nyomán feltárul, előjön szá-

munkra valami, ami közvetlenül nincs jelen, mégis létező, olyannyira, hogy általa a mi éle-
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tünk is több és gazdagabb lesz, mint annak előtte volt. Ám itt nem egyszerűen csak arról 
van szó, hogy valami, ami a múltban volt, hírt adott volna magáról, s ilyenformán valamiféle 
többletismeretre tettünk volna szert arról, ami a valóságban már nincsen. A hagyomány da-
rabkái azért szólalhatnak meg, mert a teljességet, amelyhez tartoznak, mi magunk hordoz-
zuk magunkban, azáltal, hogy – akár tudunk róla, akár nem – mindannyian e hagyomány 
meghatározottjai vagyunk. Abban, ahogyan élünk, ahogyan a világunkat értjük, benne mun-
kál a múlt, amelyet a nyelv, a neveltetés, az olvasás, a tanulás, a munka – egy szóval az élet 
– által örököltünk, és amelyet mi is tovább örökítünk.

Figyelemre méltó ebben a dologban az, hogy a hagyomány megszólalásához a mi ér-
deklődő odafordulásunk is szükséges. Annak, aki részesülni akar a hagyomány kincseiből, 
nyitottnak kell lennie arra, ami a közvetlen világán, jelenének horizontján túl van. Enélkül 
a határátlépésre való készség nélkül a hagyomány néma marad; őrizni lehet ugyan, de csak 
úgy, mint valami rajtunk kívül eső értéket, amelyet birtokba vehetünk, de el is veszíthetünk. 
A hagyományt tehát nem annyira „őrizni” kell, mint inkább megszólaltatni. 

A hagyomány megszólaltatásának, a távolságok áthidalásának sikere a szóba elegyedés, 
a dialógus művészetén múlik. A dialógus mindig a beszélgetőpartnerek közötti távolság áthi-
dalására hivatott (tudtára akarok adni a másiknak valamit; meg akarom értetni magamat a 
másikkal; a másik magyarázatából meg akarok érteni valamit stb.). Igen gyakran úgy érezzük, 
hogy létünk értelme múlik azon, hogy sikerül-e megértetnünk magunkat a másikkal, mások-
kal. Jól tudjuk, hogy ez – éppen az élet határhelyzeteiben – mennyire nehezen teljesíthető 
feladat. Nem is sikerülhet a partnerek jóindulatú egymáshoz fordulása, egymás véleményé-
nek a megértésére való törekvése nélkül. A megértés érdekében túl kell látnunk önmagun-
kon, ki kell lépnünk előzetes véleményeink zárt köréből. A dialógus tétje: a Másik megértése 
által juthatunk el igazi önmagunkhoz.

A hagyomány dialogikus megértése annak a képességét jelenti, hogy hagyjuk a dolgot 
megszólalni, engedjük a maga véleményét érvényesíteni. 

2.3. A határátlépés Hogyan lehet az irodalomórán esélyt biztosítani a dialogikus meg-
értésre?

Az irodalomtanár – akárcsak Averroes – a határátlépés, illetve a határon átvezetés fel-
adatát kell hogy elvégezze. Úgy kell áthidalnia a hagyománytól (a műtől) elválasztó távolsá-
got, hogy az általa teremtett hídon másokat (a tanítványait) is átvezesse. Az irodalomtanár 
tolmácsol, mint a középkori arab gondolkodó, aki saját kultúrája számára tett hozzáférhető-
vé – azaz élővé – addig némán szunnyadó kincseket.

A tanári magyarázat a világok közötti közvetítésnek a Hermész istenéhez hasonló felada-
tát hajtja végre. A tanár magyarázata – mindannyian tudjuk – akkor eredményes, ha nem 
egyszerűen megismétli a tankönyvben előírt leckét, hanem a megértetésére törekszik annak, 
ami a tanulók számára idegen és távoli. A tanári magyarázat hidat teremt, s így segíti át a 
tanulókat a megértés akadályain. 

Sokszor kilátástalannak, de néha mégis lelkesítőnek érezzük a feladatot: érthetővé tenni 
az érthetetlent, közel hozni valamit, ami távoli volt. Ennek eredményeképpen az érthetetlen-
ség, a homály szférájából valami átkerül a mi világunkba. 
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Az irodalom tanítása azonban kivételes megértési nehézségeket támaszt. Hiszen az iro-
dalmi szöveg – többek között – abban különbözik minden más szövegtől, hogy nem engedi 
magát azonnal megérteni. Sőt, minél inkább törekednénk arra, hogy a művet az érthetőség 
állapotába hozzuk, annál inkább megmutatkozik előttünk, hogy ez teljességgel sohasem si-
kerülhet. Az irodalmi mű mindig azáltal „mondja” a legtöbbet, amit elhallgat, és ezt az értel-
met nem lehet (de nem is érdemes) „kimagyarázni”.

Megoldhatatlannak tűnő problémát okoz az irodalomtanár számára az irodalomnak ez 
a furcsa természete; hiszen: hogyan is lehet arról beszélni, amiről inkább hallgatni kellene?

Az irodalomtanár problémája ezen a ponton találkozik az interpretáció problémakörével. 
Szükséges-e egyáltalán a műveket értelmezni?

Ha a műértelmezésnek arra az (iskolai) gyakorlatára gondolunk, amely – pl. tankönyvi 
lecke formájában – megmagyarázza, „mit is jelent” az adott alkotás (azaz: más szavakkal 
helyettesíti azt az értelmet, amelyet a mű az elhallgatás módján közvetít), akkor azt mond-
hatjuk: nincsen szükség rá. Az ilyen értelmezés leegyszerűsíti azt, ami csak a maga gazdag-
ságában számunkra való, egyetlen értelemre redukálja azt, ami az értelmek végtelenségét 
reprezentálja. Mi több: helyettesíteni akarja s valósággal kiszorítja magát a műalkotást a maga 
létezési helyéről (gondoljunk csak azokra a tankönyvi értelmezésekre, amelyeket a lecke-
felmondáskor meg kell ismételni, s amely gyakran fölöslegessé teszi magának a műnek az 
elolvasását). 

De gondoljunk most azokra a tapasztalatainkra is, amelyek a művek befogadását követő 
pillanatokban érvényesülnek. Arra az enigmatikus feszültséggel telített csöndre, amely pél-
dául egy vers irodalomórai felolvasását követi. Ebben a csöndben a megértés vágya vibrál, a 
szóba hozás, az interpretáció igénye munkál. Az el- vagy a felolvasás által megteremtődött az 
a dialógushelyzet, amely lehetőséget ad arra, hogy valódi beszélgetés bontakozzék ki a mű 
és az olvasó(k) között. 

Ezt a beszélgetést, mint korábban láttuk, a partnerek együtt-haladása, egymás iránti „jó-
indulatú odafordulása” kell hogy jellemezze. Ebben a szituációban különös felelősség hárul 
a befogadóra, hiszen ő az, akinek a néma szöveget szóra kell bírnia, azaz: érvényesülni en-
gednie annak értelemigényét. Az időben is távoli szövegek még inkább igénylik a befogadó 
érzékeny ráállítódását arra, ami a közvetlenül jelenlévőn túl van.

A bennünket most a leginkább foglalkoztató kérdés azonban az, hogy miképpen juttat-
hatja kifejezésre az olvasó a saját véleményét? Milyen nyelven szólalhat meg az interpretáció?

2.4. A nyelv Averroes – mint emlékszünk – a „termékeny félreértés” módján fordította 
le Arisztotelész művét; azaz, nem egyszerűen helyettesítette a görög filozófus szavait saját 
nyelvének szavaival, hanem – a nyelv által hordozott – kultúrájának eleven közegébe te-
lepítette át, azaz újrateremtette azokat. A fordítás folyamatában megszületett az új nyelv 
is, amely hitelesen tudta közvetíteni Arisztotelész tanítását az idő és a kulturális különbség 
távolán át. Az irodalmi interpretáció is – mint minden dialógus – meg kell hogy teremtse a 
saját nyelvét. Jól tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat, de azt is tapasztalhattuk, hogy nincs 
más választásunk. Az irodalmi műről nem lehet „konyhanyelven” beszélni, de nem lehet 
ráerőltetni semmilyen – akár „előkelő” szaknyelven megfogalmazott – előzetes véleményt 
sem. Ha valódi dialógusviszonyba kerülünk a művel, akkor az a nyelvteremtés feladatát rója 
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ránk. Ez igazi alkotói feladat, amelynek az irodalomórai irányításáért a tanár a felelős, ám 
amelynek minden résztvevője a teremtés boldogságát élheti át. Az irodalomórán voltakép-
pen a műértelmezés – szóbeli és írásbeli – dialogikus műfajait kell kimunkálni és állandóan 
újrateremteni.

Az irodalomórai műértelmezés létjogosultságának igazolásáért ismét Averroes példájá-
hoz folyamodhatunk. Annak a felismerése, hogy a mű „eredeti” és „végső” értelme sohasem 
érhető el, bennünket sem vezethet hermeneutikai (illetve pedagógiai) nihilizmushoz; ellen-
kezőleg: a szüntelen értelemkeresés legfontosabb motivációja lehet. A „sohasem érthető meg 
teljesen” bizonyossága egyben a „mindig másként érthető” ígéretét is magában hordozza. 

2.5. Megértés, megértetés, módszer Ott áll tehát a tanár az osztályteremben, kezében 
a kötet. Helyzete, akár az Averroesé, hermeneutikai szituáció. Az időbeli, térbeli, kulturá-
lis másságában megmutatkozó szöveghagyomány nemcsak a megértésnek, de az értelem 
megosztásának problematikusságával is szembesíti őt. A megértés problémája különös 
relevanciával veti fel a megértésnek a megértetés feladatával való összetartozását. Mind a 
fordítás, mind a tanítás gyakorlatában a megértés mindig a megértetés módján – vagyis 
az olvasókra, a hallgatókra tekintettel, azaz sajátos dialógushelyzetben – történik. Ez a fel-
adat az értelem kommunikatív megosztásának problémájaként egy Egész összefüggésébe 
helyezi a fordított/értelmezett szöveget: a kultúra egészének univerzumába, amelyhez va-
lamennyien hozzátartozunk. A megértetés: a hagyomány közvetítése annak a „beszélgető 
közösségnek” az igényei szerint, amely „mi vagyunk”, a hagyománytörténet folyamatában 
való kölcsönös részvételünk módján. 

Olyan kultúrában élünk, amelyben a szövegértés mint probléma a módszer problémája-
ként szokott felmerülni. A szövegekkel való foglalkozásaink, a megértve megértetés feladata 
lépten-nyomon módszertani kérdések formáját öltik: hogyan közelítsük meg, hogyan ele-
mezzük a szövegeket, melyik módszer a legjobb, a leghatékonyabb, milyen módszerekkel 
lehet mindezt taníthatóvá tenni stb.

A természettudományos megismerés objektivitásigényének analogonjaként a 19. szá-
zadban a szellemtudományokban is meghonosodott a módszertani objektivitás eszménye, 
amelynek uralmát a szövegértelmezés 20. századi elméletei is erősítették.

Ám a szöveghagyomány megértése nem úgy történik, mint a természet megismeré-
se. Különösen az irodalmi szövegek olvasásának tapasztalata mutatja ezt meg számunkra: 
ahogyan a szövegek poliszémiája, kiszámíthatatlansága, hatástörténeti sokrétűsége szét-
feszíti a már megalapozott(nak vélt) előzetes világértésünk jelentésszerkezetét, és ezáltal 
mintegy beszélgetésbe von; nem enged a távolságtartó, monologikus értelemtulajdonítás 
szándékának, hanem az értelem dialogikus keresésében tesz érdekeltté. Az irodalomolvasás 
tapasztalata arra tanít, hogy a műalkotással szemben nem birtokolhatjuk a kérdező fölé-
nyes pozícióját, ellenkezőleg, a megértő viszony azzal kezdődik, hogy mi válunk kérdezetté. 
A megértő olvasás: felelet, megfelelés ennek a helyzetnek, amelyet a szövegnek a „Másik”-
ként történő felismerése, valamint az idegen beszédnek a saját beszéddel való közvetlen 
kapcsolata – a beszélgető viszony – tüntet ki. 

Az így felfogott műértelmezés tehát nem lehet „objektív” aktus a természettudomány 
objektivitás-igényének megfelelően (azaz nem merülhet ki a mű formájának leírásában és/
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vagy tartalmi rekonstrukciójában), hanem dialogikus folyamat a szó hermeneutikai értelmé-
ben, amelynek során a szöveggel történő találkozásban a Másikkal szembesülünk. Így a mű 
mint „Másik” nem objektuma a szubjektumnak, hanem közösséget alkot vele egy univerzális 
beszélgetésben. Más szavakkal: a szöveghagyomány olyan „örökség”, amelynek „életáramá-
ban” már eleve „benne állunk”, amelynek meghatározottjai vagyunk, amelyhez viszonyulunk 
és amely a maga rendjén ugyancsak viszonyul hozzánk; e hagyomány nem lehet tárgya tehát a 
megismerésnek, hanem olyan tapasztalat, történés, amelynek mi is részesei vagyunk, és amely-
nek folyamatában a megértendővel együtt – megváltozunk. A szövegértelmezés gyakorlata 
ezért az irodalomórán sem annyira rekonstrukció, sokkal inkább integráció, fordítás a mű és 
az értelmező(k) világa között, alkalmazás az interpretáló(k) jelenlegi helyzetére. Aki a mű-
alkotást az elemzés tárgyaként kezeli, az elszakítja magát a hagyomány tovább élő hatásától, 
amelyben az ő saját történeti valósága gyökerezik. „A megértés lényege szerint hatástörténeti 
folyamat” – írja Gadamer (Gadamer, 1984, 213).

Az esztétikai tapasztalat nem metodologizálható tehát, és ezt a belátást az irodalomóra 
helyzetében is tekintetbe kell venni. A hermeneutika mint a szövegek értelmezésének tana 
olyan megértési szituációba helyez bennünket, amelyben szembesülnünk kell az értelem 
birtokolhatatlanságának (negatív) tapasztalatával. A mű a többértelműség és meghatáro-
zatlanság terébe vezeti olvasóját, ahol minden olyan törekvés, amely ezt a sokrétű, állandóan 
teremtődő világot valamiképpen egyértelművé akarja tenni (például a jelentésnek a „szerzői 
intencióra” vagy valamely más valóságreferenciára történő visszavezetésével, az olvasat alá-
rendelésével bizonyos, előzetesen meglévő értelmezéseknek vagy fogalmi sémáknak), felü-
letessé teszi az értelmezést, és a sematizáció módján akadályozza a mű eseményjellegének 
érvényesülését, a küzdő, kereső értelemfeltárás folyamatának a kibontakozását. 

Mindazonáltal a hermeneutika nem képvisel valamiféle dogmatikus módszerellenes-
séget, inkább a szövegértés folyamatának a felszabadítását jelenti az „objektiváló pillantás” 
hatalma alól, a tapasztalás elsődlegességének a biztosítását a módszer uralmával szemben. 
Az értelmezés „módszerességét” a hermeneutikai szituációban a reflektív jelenlét következe-
tessége, a dialógusviszony tudatosítása és folyamatos kidolgozása biztosítja.

Az olvasás aktusának felvázolás-jellegéből adódóan – hogy tudniillik mindig előzetes 
értésünk alapján, annak kockára tételével bocsátkozunk az olvasásba, felvázoljuk a szöveg 
egészének az értelmét, miközben engedjük, hogy ezt az elvárást a szöveg a továbbiakban 
részben beteljesítse, részben pedig cáfolja – lehetőségünk nyílik arra, hogy megértésünkkel 
hagyjuk megszakadni és átrendeződni világértésünk már meglévő szerkezetét. Ebben a ta-
pasztalat negativitásának sajátosan produktív értelme érvényesül, amelyből adódóan a meg-
értés művelete egyben önmegértés és léttapasztalás is. A hermeneutika ebben az értelem-
ben nem módszer, hanem – ahogyan Gadamer mondja – „az emberi életnek a létjellemzője” 
(Gadamer, 1984, 188). 

Mindezek értelmében az irodalomóra feladata nem a művek „objektív módszerekkel” 
történő elemzése a jelentés megragadhatóvá-elismételhetővé tétele érdekében, hanem az 
esztétikai tapasztalat közvetítése a mű elsőbbségének biztosításával. 

Hogyan történjék ez? 
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2.6. Az elidőzés A művészet tapasztalata sajátos értelemben vett időtapasztalat, ame-
lyet az elidőzés képessége tesz lehetővé. „A művészet időtapasztalatának az a lényege, hogy 
megtanulunk elidőzni” – írja Gadamer (Gadamer, 1994, 71). A műalkotás – és itt nemcsak 
az irodalmi, zenei, hanem a képzőművészeti alkotásokra is gondolhatunk – sajátos szer-
vezettségénél, felépítésteljesítményénél fogva belső ritmussal, idővel rendelkezik, amelyet 
„úgyszólván ránkkényszerít”. A műalkotás mintegy bevonja olvasóját a saját idejébe, ráállítja 
őt a maga ritmusára, és fordítva: a mű ritmikus időstruktúrájára, „lélegzetvételére” történő 
ráhangolódásunk, „odahallgatásunk”, elidőzésünk a műnél teszi lehetővé a művel való ele-
ven, dialogikus találkozást. Az „elidőzés” fogalma azt is kifejezi, hogy a műalkotás világába 
való belépés időigényes, és kreatív beállítódást, munkát követel a befogadó részéről. Az első 
látásra idegenszerűnek (fel)tűnő szövegek hermeneutikai termékenysége abban mutatkozik 
meg, ahogyan ezek a műalkotások valósággal „közszemlére teszik” azt az igényüket, hogy 
gondoskodón elidőzzünk náluk, és így bensőséges kapcsolatba kerüljünk velük, ami alapfel-
tétele annak, hogy – Gadamer szavával – annál többet értsünk, „mint amit a költő versköltés 
nélkül is elmondhat” (Gadamer, 2002, 254).

Ám hogyan lehetséges, lehetséges-e egyáltalán az ilyen elidőző, „odahallgató” olvasás az 
iskolában? Lehetséges-e az ún. „belső hallás” fejlesztése? Lehetséges-e, hogy a műalkotás ne 
pusztán megtanítandó tananyagként, a tanítás „tárgyaként” feküdjék az iskolapadon, hanem 
felhangozzék mint eleven, megszólaltatott hagyomány? Lehetséges-e az esztétikai tapasztalat 
közvetítése?

2.7. Eminens szöveg, eminens értelmezés Az irodalmi mű mint „eminens szöveg” gada-
meri fogalmát az határozza meg, hogy „önmagában áll”, „önbeteljesítő szöveg”, azaz rangját 
az irodalmi minőség mértéke határozza meg, és nem igényli az összehasonlítást semmilyen 
rajta kívüli „valósággal”. Ebből a belátásból következik, hogy az „eminens szövegnek” az „emi-
nens értelmezés” felel meg, vagyis az olyan olvasás, amely nem lép túl a mű nyelviségén, nem 
méri az olvasottakat semmilyen rajta kívüli adottsághoz, hanem képes az „odahallgatásra”: 
arra a szellemi ébrenlétre, amely engedni tudja a művet a maga egyedi artikulációjában meg-
szólalni, s ezáltal a szövegben nem kimondottat is képes meghallani. 

Az irodalomóra hivatása ennélfogva a „belső fül” képzése, gyakoroltatása lenne, amely 
az eminens értelmezésre kész olvasót az eminens szöveg befogadása révén kitünteti. Hogyan 
történjék ez a képzés?

Erre a kérdésre – a fentebb elmondottak értelmében – nem lehet valamely módszertani 
előírás formájában választ adni. Mint emlékszünk, a hermeneutikailag felfogott megértésre 
általában jellemző, hogy nem valamely módszer érvényesítése, amelynek segítségével a meg-
ismerő tudat egy megismerendő tárgy felé fordul, hanem egy hagyománytörténésbe való 
belekerülésként kell elgondolni, melyben „a múlt és a jelen közti közvetítésről, tehát alkalma-
zásról van szó” (Gadamer, 1984, 14). A művek történeti létezését az biztosítja, hogy újra és 
újra megszólítják az olvasókat, illetve az, hogy az olvasók – a folyton változó kontextusban 
– képesek meghallani ezt a szólítást, és – a szöveg másságának a felismerésével – képesek új 
módon (a maguk módján) érteni az olvasottakat. 

Ez azzal függ össze, hogy a művek – az olvasás első pillanatától fogva – várakozást ébresz-
tenek, előítéleteket mozgósítanak: megértésükbe belevisszük mindazokat az olvasói tapasz-
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talatokat, amelyekkel már rendelkezünk, akár tudunk erről, akár nem. A befogadó tudatá-
nak hermeneutikai iskolázottsága azonban épp a reflektív tudatosságban mutatkozik meg: az 
előítéletek tudatosítása egyfelől önmegértéshez vezet, másfelől pedig segítheti a termékeny 
előítéletek megkülönböztetését azoktól, amelyek akadályozzák a megértést.

Az előítéletek tudatosítása fontos mozzanatnak bizonyul tehát annak a hermeneutikai 
feladatnak a végrehajtásában, amelyet a művek megértő olvasása az irodalomórán is meg-
követel, ám hangsúlyoznunk kell, hogy nem egy módszertanilag rögzíthető mozzanatról van 
szó: nem lehet megmondani, sem előírni a műértelmezés számára egy olyan jól követhető 
elemzési algoritmust, amelynek meghatározott lépései lennének, s amelyben pontosan kije-
lölt helyet kaphatna például az előítéletek tudatosítása. Sőt, azt mondhatjuk, hogy már min-
dig is történnie kellett valaminek, azt megelőzően (illetve azzal együtt), hogy az előítéletek 
tudatosítására sor kerülhetne: már mindig is zajlania kellett a megértés folyamatának, már 
meg kellett történnie a megértő odafordulásnak, a ráhangolódásnak a mű értelemigényére. 
Mert a szöveghagyománnyal történő találkozásban magában kezdődik el az olvasói előítéle-
tek „ingerlése”, maga a mű ébreszt rá azok létezésére és mibenlétére, mert „ami megértésre 
ösztönöz bennünket – mondja Gadamer – annak már érvényesülnie kellett a maga mássá-
gában” (Gadamer, 1984, 212).

2.8. A belső hallás Mivel kezdődik tehát az a hermeneutikai erőfeszítés, amely a mű 
megértésére törekszik, s mit tehet (tehet-e valamit) a tanár azért, hogy ezt előidézze (vagy 
legalább elősegítse)?

A megértés kérdésének mint a hallás problémájának a gadameri felvetése segíthet an-
nak megvilágításában, hogy mi is történik itt. Mint minden „valódi beszéd”, a műalkotás 
is, ha elérte címzettjét, „ébrenlétet ébreszt”, azaz megértésre szólít. Az „odahallgatás”, mely 
több, mint a hangok fizikai rezgésének érzékelése, mert a nekem mondottak megértésére 
vonatkozó törekvés többletével telített, válasz, beteljesítő végrehajtása az elhangzottaknak. 
A megértő olvasás is az ilyen „odahallgatás” módján történik, még akkor is, ha történetesen 
némán olvassuk a szöveget. A felolvasás példája viszont egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy 
az a hallás, mely az olvasottakra válaszol, nem olyan, mint a magnófelvétel, hanem a mon-
dottak „beszélni hagyása” módján történő értelmezés. A belső hallás az értelemanticipáció 
mozgása, amellyel a befogadó a mű felé fordul, ugyanakkor együtthaladás a szöveggel, mely 
őt együttműködésre hívja föl.

A mű értelmezésének – mint az érzékelés megbeszélésének – a továbbiakban is e belső 
hallás alapján kell történnie, amelyet a szöveg mint partitúra irányít; vagy, ahogyan Jauss 
mondaná, az irodalmi hermeneutika „a szövegek esztétikai karakterét magát emeli az értel-
mezés premisszájává” (Jauss, 1997, 321). Az olyan értelmezés, amely a költő életrajzára vagy 
a „szerzői szándékra” vezeti vissza a mű jelentését, figyelmen kívül hagyja a szöveg irodalmi 
olvashatóságát, mert egyetlen szintre fokozza le a mű redukálhatatlan sokrétűségét, mert 
nem engedi hallhatóvá válni magát a művet, annak költői kifejlésében. A „költői eszközök” 
puszta számbavételén, a poétikai sajátosságok analitikus megközelítésén alapuló elemzés 
viszont idegenséget idézhet elő, mert szétszakítja a jelen értelmezési horizontja és a mű egy-
kori horizontja közötti összefüggést, mert nincs benne személyes érintettség, hiányzik az 
együttműködés a szöveggel, elmarad az „odahallgatás”.
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Az „odahallgatás” tehát nélkülözhetetlen, ám módszertanilag nem előírható/rögzíthető 
feltétele az olvasásnak. Azt mondhatjuk inkább: vagy (jelen) van, vagy nincs, és ezen múlik 
minden, ha esztétikai tapasztalatról van szó. Van-e, lehet-e szerepe a tanárnak e belső hallás 
felébresztésében és ébrentartásában?

2.9. Az együttjátszás Mivel a megszólítottság, mint a műből eredő követelmény, saját 
választ igényel az olvasótól, azaz tevékeny odafordulást a műhöz, nyilvánvaló a műképződ-
ménynek és befogadójának szétválaszthatatlan összetartozása az esztétikai tapasztalatban. 
A megértő olvasásban működő szellemi ébrenlét tehát nem kívülről, hanem belső források-
ból táplálkozik: a mű rögzített kommunikáció, amely az egyéni olvasatban teljesül.

Ám az irodalomóra helyzete sajátos, sokpólusú dialógusszituációként is felfogható, és 
ennek lehetőségét erősíti Gadamer felfogása a művészet játékjellegéről. A művészet olyan 
játék, amelynek szubjektuma maga a műalkotás; a mű tapasztalata annak számára létezik 
az olvasásban, aki „együttjátszik”, azaz vállalja a játékfeladatot, amelyet a mű felépítéstelje-
sítménye irányít. És bár a befogadó játékteljesítménye mindig saját teljesítmény, annálfogva, 
hogy a mű minden befogadás számára hagy valamilyen szabad játékteret, ez a játék mégsem 
tetszőleges tevékenység, mert határt szab neki a mű hermeneutikai azonossága; a műnek 
felismerhetőnek kell lennie a különbségeket és variációkat mutató interpretációkban. A mű-
vészet így nemcsak az individuális olvasatok, hanem az interpretációs közösségek által is léte-
zik, és ez sehol másutt nem mutatkozik meg nyilvánvalóbban – még a színházi előadásokon 
vagy a koncerttermekben sem –, mint épp az irodalomórán.

Elmondani, hogyan értjük a művet s ugyanakkor érvelni a hipotéziseink mellett, általuk 
felismerhetővé tenni az értelmezett szöveget: ezek lennének a hermeneutikai értelemben 
vett irodalomórai értelmező munka „aranyszabályai”. A tanár szerepe az így felfogott mun-
kában a játékmesteré, aki megteremti a közös elidőzés, az együttjátszás helyzetét, s akinek az 
értelmezése példa lehet ugyan, mely „utat mutat az ízlésnek”, de – mint ahogyan Gadamer 
Kant nyomán megjegyzi – „a voltaképpeni feladattól nem szabadítja meg” azt. Ugyanez ér-
vényes a tankönyvi értelmezésekre vagy más, a mű értelmezéstörténetét képviselő szöve-
gekre is, amelyek nem helyettesíthetik a tanulók saját olvasatát, viszont érdemes bevonni 
azokat a művel folytatott irodalomórai párbeszédbe. Az irodalomóra az ízlés individualitása 
és ugyanakkor közösségi jellege feszültségteli együttállásának helyzetében jelöli ki a tanár 
szerepét.

2.10. A kérd(ez)és A tanári munka egyik legfontosabb mozzanatára, a kérdezés herme-
neutikai jelentőségére érdemes még tekintettel lennünk. Bár Gadamer az álkérdés példája-
ként éppen a pedagógiai kérdést említi, mint amelyhez nem tartozik valódi kérdező, arra kell 
gondolnunk, hogy vajon nem épp az irodalomóra helyzetében – amelyben a műalkotást 
engedik megszólalni, rákérdezni az olvasói előítéletekre – mutatkozik-e meg a valódi kérde-
zés lehetősége és szükségessége?

Mint minden megértésnek, a műalkotás megértő olvasásának is kérdés-válasz struktúrá-
ja van. Ez azt jelenti, hogy megértésének útja a belőle megnyíló kérdések felismerésén át ve-
zet. „Kétségtelenül egy kérdés az – írja egyik tanulmányában Gadamer –, amely abban a pil-
lanatban, amikor tudatosodik, és már saját maga kérdez, megszólaltatja azt a képződményt, 
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amely előtt állunk. Válaszol nekünk” (Gadamer, 1994, 158). A mű létmódjának ez a látszólag 
aporetikus jellege – hogy tudniillik épp a kérdezés aktivizálásával válaszol a feléje forduló 
befogadónak – azzal a vonatkozásnélküliséggel és sokrétűséggel áll összefüggésben, amelyet 
a mű mint „eminens szöveg” képvisel. A mű által megnyitott kérdésekre nem áll készen egy-
értelmű (illetve egyértelműsíthető) válasz; ellenkezőleg, az jellemző rájuk, hogy egyre újabb 
– s ráadásul több irányba mutató – kérdéseket nyitnak meg. A kérdezéssel ugyanakkor egy 
meghatározott szempont alá kerül az, amire rákérdezünk; a valódi kérdezés így a nyitottság 
és a körülhatárolás dialektikájában valósul meg.

A kérdezésnek ez a sajátossága adhat esélyt az irodalomórán a műnek a kérdés-válasz 
dialogikus struktúrájában történő megszólaltatására. Ennek értelmében a játékfeladat válla-
lása a kérdezés aktivitására való késztetettséget is magában foglalja. A kérdések és feladatok 
– amelyek artikulálódását az „odahallgatás” energiája teszi lehetővé – kétségtelenül a tanári 
kreativitás felségterületét határolják körül; kérdés marad azonban, hogy van-e átjárása erre 
a területre a tanulóknak is.

Ezzel ismét az ízlés/esztétikai tapasztalat individuális, illetve közösségi jellegének ütköző-
pontjához érkeztünk el.

A tanár kérdései nem helyettesíthetik a tanulók saját kérdéseit, ám bevezethetnek abba a 
dialogikus térbe (a többértelműség terébe), amelyben a műből eredő követelmény – amely, 
mint láttuk, válaszra vár – hangot kaphat, megszólalhat. A poieszisz-jellegű együttműködést 
lehetővé tevő kérdések és feladatok révén a tanár megteremtheti azt a játékhelyzetet, amely-
ben találkozhatnak és ütközhetnek az eltérő vélemények a művel történő együttműködés, 
az értelemadás képességének gyakorlása közben. Ezek a kérdések a tanár saját, egyéni olva-
satának artikulációi, de – ha sikerül a kérdezetteket a maguk kérdésességében nyitottá tenni 
– kijelölhetik a kérdezés értelemirányát, és megalapozhatják azt a tapasztalatot, miszerint az 
olvasás felépítésteljesítménye nélkül nem szólalhat meg a mű.

Mindezek értelmében a műértelmezés mint hermeneutikai teljesítmény az irodalom-
órán akkor mondható sikeresnek, ha egyfelől a saját olvasat helyettesíthetetlenségéről győz 
meg, másfelől pedig az értelmezés lezárhatatlanságáról, amely által egy értelmező közösség-
hez (a hagyománytörténéshez) tartozás tapasztalatát nyújtja.
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Zsolnai József

AZ IRODALOMPEDAGÓGIA MINT ALKALMAZOTT 
IRODALOMTUDOMÁNY ÉS ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA

1.  Mi az irodalompedagógia?

Az anyanyelv- és irodalompedagógia szintetikus és egyben integráló multidiszciplína, amely 
évtizedek óta nem találja helyét a tudományos szervezetek, a különféle paradigmákat ki-
munkáló és az azokat legitimáló közösségek világában. Akkor sem találta, amikor szakmód-
szertannak mondták, azóta sem, amióta tantárgypedagógiának nevezik. E tudásterületeket 
képviselők identitásválsággal küszködve hol a pedagógia, hol egy-egy szaktudomány (ese-
tünkben az irodalomtudomány) művelőjeként legitimáltatják magukat.

A kérdés eldöntésében, tisztázásában két ismeretkörnek lenne kitüntetett szerepe. Az egyi-
ket metatudományos szemléletnek nevezzük, a másikat tudományszociológiainak mondjuk. 
Csakhogy az irodalompedagógia paradigmatikus és legitimációs ügyeiben illetékes szakembe-
rek nem a metatudomány vagy a tudományszociológia explicit tézisei alapján alakítják tudo-
mányos-értékelő nézeteiket. Nem ezek hatnak legitimációs attitűdjükre és habitusukra, hanem 
az a mindennapi szakmai közeg, amelyben értékválasztásaik és érdekeik formálódnak. 

Az irodalompedagógia hazai elismertetése körül jól kitapintható tendenciák figyelhetők 
meg az utóbbi 30 évben. A karakteres tendenciák a következők:

1.  Az irodalomtudomány élvonalbeli szereplői a szaktudományon belül „paradigma-
háborút” folytatnak az alapkutatások mentén, és az alapkutatások révén született 
és/vagy sikeredett eredmények pedagógiai alkalmazását maguk szorgalmazzák (Kul-
csár Szabó Ernő, Németh G. Béla, Petőfi S. János, Szathmáry István, Szegedy-Maszák 
Mihály, Tolcsvai Nagy Gábor).

2.  Vannak olyan kutatók, akik pontosan tudják, hogy az általuk művelt terület alkalma-
zott tudományi terület, s ennek a kutatási tevékenységnek keresik a tudományelmé-
leti, tudományrendszertani és kutatásmetodológiai vetületeit. Ennek a habitusnak 
képviselője Bókay Antal, Pléh Csaba és Sipos Lajos.

3.  Külön csoportot jelentenek azok, akik főhivatásszerűen metodikusok is. Ők kettős 
kötésben kénytelenek kutatási problémáikat végiggondolni. Az egyik terület a szak-
tudomány, a másik a pedagógia, amellyel valamelyest beszélő viszonyban vannak, s 
annak valamely legitimált paradigmájában járatosak. (Például Adamikné Jászó Anna, 
Arató László stb.)

4.  Létezik és lehetséges az a kutatói attitűd és habitus is, amely az irodalompedagógiát 
alkalmazott szaktudománynak és egyben alkalmazott pedagógiának tekinti. Tudomá-
sul veszik a terület erős és gyenge pontjait. S keresik az alkalmazási problémáknak az 
alapkutatási fedezetét. Ezért fordulnak az episztemológiához, az ontológiához, a feno-
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menológiához, a hermeneutikához, a tudományfilozófiához, illetve a metatudomány 
eredményeihez, amelyek révén az irodalompedagógiának mint alkalmazott szaktudo-
mánynak és alkalmazott pedagógiának az ismeretháttere nagyrészt tisztázható.

A fenti négy tendencia egyértelművé teszi, hogy az irodalompedagógia kérdéseit teo-
retikusan csak abban az esetben tudjuk értelmezni és megoldani, ha belátjuk, hogy az iro-
dalompedagógiának mint alkalmazott szaktudománynak és alkalmazott pedagógiának az 
integrálása csak metatudományos észjárással és tudományszociológiai jártassággal, felfogás-
móddal kivitelezhető, mivel mind az irodalomtudomány – s a hozzá szervesen kapcsolódó 
nyelvtudomány, illetve a viharos gyorsasággal felfejlődött szövegtudomány, annak is egyik 
jellegzetes irányzata, a szemiotikai textológia –, mind a pedagógia (neveléstudomány) téma-
világa messzemenően nem lezárt, sőt feltáratlan is, ezért olyan filozófiai diszciplínákat, illetve 
irányzatokat kell folyamatosan tanulmányoznia, mint például az említett episztemológia, 
a fenomenológia, a hermenutika, a tudományfilozófia, amelyek segíthetik az irodalompe-
dagógiát mint szintetikus és egyben integráló multidiszciplinát ismeretháttere tisztázásá-
ban. Csakhogy e tisztázásnak is van egy elemi feltétele. Mind az irodalomtudomány, mind 
a neveléstudomány eddigi tudományművelési hagyományát, illetve a rendelkezésre álló 
irodalomtudományi háttértudást metatudományos kritikának kell alávetni. Ugyanezt kell 
tennie az irodalompedagógia kutatójának a pedagógia eddig „kialkudott”, jól-rosszul strukturált 
ismeretrendszerével. Még egyszerűbben: szembesíteni kell a irodalomtudomány, illetve a hozzá 
szorosan kapcsolódó, de tőle független fejlődési utakat felmutató szövegtudományok és kom-
munikációtudományok, valamint nyelvtudományi diszciplínák – elsősorban a nyelvészeti sti-
lisztika – eredményeit egy operacionális jellegű moduláris tudományelmélettel. Ezáltal számba 
vehetők az irodalomtanulás tematizálásával kapcsolatos tárgytudományos eredmények, és va-
lami úton-módon szisztematizálhatók azok, hogy aztán az így született eredményeket egy me-
tatudományos reflexiónak a fényében lezárhassuk, látva ezáltal, hogy mi oldódott meg, mi te-
matizálódott eddig az irodalomtudományban és a pedagógiában, és melyek azok a kérdéskörök, 
amelyek a tárgykutatások során perifériára szorultak. Így állhat össze egy olyan tárgytudományi 
szintű irodalomtudományi háttértudás, amely egy jellegzetes irodalomszemléletet involvál, és 
dialógusra inspirál. Megtoldva azzal, hogy a szembenálló tárgytudományos kutatásokat végzők 
értékválasztásában olyan más-más eredetű eszmetörténeti felfogás munkál, amely olykor csak a 
politikai filozófia tudásrendszerével tárható föl. Ezek ismeretében dönthető el, hogy az irodalom-
tudomány, illetve a kontextusát jelentő nyelvtudomány, kommunikációtudomány képviselői 
milyen feltételek mellett válnak alkalmassá az iskolázás keretei között folyó irodalomtanulás és 
irodalomtanítás pedagógiai (neveléstudományi) témáinak, tárgytudományos eredményeinek a 
szemrevételezésére, megértésére, értelmezésére olyan kérdések eldöntése céljából, hogy például 
az irodalmat, illetve az „irodalmi termés” új olvasatait, valamint az irodalom fejlődéstörténeté-
re vonatkozó koncepciókat miként építhetjük be az oktatási törvénykezés, az oktatási jogalko-
tás révén létesülő – valamiféle szabályozottságnak mindenféleképpen eleget tevő – szervezett 
irodalomtanulás menetébe, rendjébe. Másként fogalmazva: a tárgyszintű irodalomtudományi 
tudás metatudományosan is felülvizsgált eredményeit kell szembesíteni a neveléstudományi 
tárgyszintű tudás diszciplináris eredményeivel, tehát mindazzal, amit tantervelméletnek, okta-
táspolitilógiának, életkorpedagógiának, én-pedagógiának, közvetítéspedagógiának, fejlesztés-
pedagógiának tekintünk, hozzátoldva természetesen, hogy itt is szükséges a neveléstudományi 
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háttértudás: a különböző pedagógiai alaptanok számbavétele, azaz a tanulással, illetve a tanulás-
segítéssel, tehát a neveléssel és tanítással összefüggő ontológiai, episztemológiai, fenomenológiai 
kérdések számbavétele, majd ezeknek is a fölülvizsgálata, szembesítése a moduláris tudományel-
méleti észjárás eredményeivel. Ha e kétféle szemléletmód és a paradigma jegyében valósul meg 
az irodalmárok, a nyelvészek és a pedagógiát kutatók dialógusa, akkor teremtődött meg az iro-
dalompedagógia művelésének a feltételrendszere. 

Az irodalompedagógia diszciplínanév tehát nem azonosítható az „irodalom-tantárgype-
dagógia”, az „irodalom-módszertan”, az „irodalomoktatás”, az „irodalomtanítás” vagy az „iro-
dalmi nevelés” terminusokkal. Az irodalompedagógia olyan alkalmazott diszciplína, amely 
az irodalomtudomány(ok), a szövegtudomány(ok), a kulturológia, valamint a pedagógia 
ütközőzónájában, „metszetében” ragadható meg. 

2.  Az irodalompedagógia – alkalmazott irodalom- és szövegtudomány – 
 törekvései és korlátai

Az irodalompedagógia alapproblémája az, hogy miféle irodalomtudomány, miféle szövegtu-
domány alkalmazását tekinthetjük az irodalompedagógia alapozására alkalmasnak a 21. szá-
zad elején. Tehát abban a tudománytörténeti helyzetben, ahol tanúi lehetünk a premodern, 
a modern és a posztmodern irodalomtudomány (a hermeneutika, a dekonstrukció) együtt-
létezésének, az empirikus irodalomtudományi kutatások virágzásának, a recepcióesztétikai 
tapasztalat újraértelmezésének, az irodalomtörténet leértékelődésének, az irodalomtörté-
netnek mint az irodalomtudomány provokációjának; ahol helyet követel magának az iro-
dalom művelésében – a Petőfi S. János által kimunkált – szemiotikai textológia, illetve a „sze-
miotikai-textológiai értelmező interpretáció” is, mint a kreatív-produktív szövegmegközelítés 
metodológiai elmélete és feltárt eljárásrendszere, amely értelmet és tudományos alapot nyújt 
a méltatlanul mellőzött irodalmi alkotóképesség fejlesztéséhez.

E kötet tanulmányai sorában szerepel Bókay Antal Az irodalomtanítás irodalomtudomá-
nyi modelljei (Vázlat az irodalomtanítás elméletéhez), valamint Petőfi S. János – Benkes Zsu-
zsa Az irodalomtudomány és a szövegtudományok című tanulmánya. 

Bókay az irodalomtanítás elmélettörténetét vázolja társadalmi-hermeneutikai, továbbá a 
posztmodern irodalomtudomány nézőpontjából. Emellett tapintatos, tárgyszerű kritikáját 
adja hazai irodalomtanításunknak. Legvégül állást foglal a tekintetben, hogy az általa megfo-
galmazott irodalomtanítási modellek közül melyeknek van Magyarországon létjogosultsága. 
Kritikája éppen azért hiteles, mert az irodalomtanítás modelljeit hosszas elemző munkával 
tárta föl, párhuzamot vonva az irodalom fejlődése, valamint az irodalomtudomány fejlődése, 
továbbá az irodalomtanítás gyakorlata között, kitüntetett figyelemmel a 19. és a 21. századi 
fejleményekre. Mindegyik modellt egy társadalmi-történeti kontextusba ágyazva mutatja 
be, s megadja e modellek létrejöttének, térhódításának körülményeit is egy konzekvensen 
vállalt teleologikus szemléletmód és elemzési technika révén. Az irodalomtanítás első mo-
delljét a „nevelő-jelleg és a közösségi tradíció” teleologikus törekvéseiként interpretálja. A mo-
dern irodalomtanítás modelljét „a személyes lét formájának kidolgozásaként” láttatja, feltár-
va a realizálásához szükséges strukturalista irodalomtudomány módszertani repertoárját is, 
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amely szerepet kaphat az irodalomtanítás napi praxisában is. Végül az „önélvezet irodalom-
tanítási modelljét” ismerteti az irodalom posztmodern pozíciójának leírását, interpretálását 
vállalva. Ezt a modellt jövőorientáltan mutatja be hat jellemző jegy: az önismereti terápia, a 
játékos jelleg, illetve élményközpontúság, a tömegkultúra alapúság, a metatermészetűség, az 
intertextualitás, valamint a hipertextualitás köré csoportosítva. 

Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa a Bókay-tanulmányhoz viszonyítva részben az inter- és 
multidiszciplináris tematizáció, részben a pedagógiai kreatológia lehetségessége szerint gaz-
dagítja az irodalompedagógia mint alkalmazott irodalomtudomány látásmódját, szakmai 
kelléktárát. Bármennyire nehézkesnek tűnik is, a Petőfi S. János által kimunkált „nagy felbon-
tóképességű” treminológiahasználat: „a szemiotikai-textológiai értelmező interpretáció”, az 
irodalompedagógia enélkül nem élhet meg, kitüntetetten nem, ha a Bókay által vázolt má-
sodik és harmadik irodalomtanítási modellt megkerülhetetlennek tekintjük a 21. század ki-
hívásai szerint. Különösen termékeny az értelmező interpretációt előkészítő kreatív megkö-
zelítés két fő típusa, az ún. kreatív-produktív, valamint a kaleidoszkopikus megközelítés. Hisz a 
„kreatív szövegmegközelítés mindkét főtípusa azt a célt szolgálja, hogy a gyakorlat végzőiben 
a vizsgált szövegalkotó tényezőre vonatkozóan ’mozgásba hozza’ az azzal a tényezővel kap-
csolatosan (legtöbbször számunkra is csak látens módon) meglévő szövegtani/szövegnyel-
vészeti/rendszernyelvészeti ismereteket, valamint feltevéseiket/elvárásaikat. A kreatív meg-
közelítés figyelmen kívül nem hagyható ’hozadéka’ továbbá, hogy oly mértékű érdeklődést 
kelt, és aktivitást vált ki egy-egy adott szöveg értelmezése iránt, amely – tapasztalataink 
szerint – más módoktól alig várható.” A fentebb idézett munkák jól igazolják, hogy az iroda-
lompedagógia egyszerűen nem élhet meg az irodalomtudomány legújabb eredményeinek 
adaptálása nélkül. De természetszerűen nem élhet meg az irodalomtörténeti, a szövegnyel-
vészeti, a stilisztikai, a szemiotikai, az esztétikai stb. eredmények tudomásulvétele nélkül sem. 
Ugyanakkor az irodalompedagógia mint ismeretrendszer a mégoly fontos szaktudományos 
eredmények adaptálása ellenére sem állhat meg a lábán, lévén egy olyan, kimunkálásra váró 
integrált, multidiszciplináris jellegű alkalmazott pedagógia, amely jelenlegi állapotában csak 
szórványaiban, töredékeiben létezik. Ezért az irodalomtanulás számtalan patologikus je-
lenségére még kérdezni sem tud, válaszolni pedig pláne nem. Legfeljebb vélekedésre képes. 
Kimunkálására vagy interdiszciplináris kutatócsoportok vállalkozhatnak, vagy olyan szemé-
lyek, akik készek és képesek nyolc-tíz diszciplína területén tájékozódni, s képesek az irodalom 
ügyét társadalmi-történeti kontextusban szemlélni, s jelen vannak a gyakorlat szinte minden 
területén az óvodától az egyetemi képzésig, a tantervkészítéstől a tankönyvírásig 

3.  Hogyan létezik az irodalompedagógia mint szintetikus – a pedagógiai, 
 az irodalomtudományi és szövegtudományi kutatásokat integráló – 
 alkalmazott pedagógia?

3.1. Az eddig elmondottakból kiderülhet, hogy az irodalompedagógia mint szintetikus alkal-
mazott pedagógia kimunkálásának nincs elvi akadálya, a gyakorlati megvalósulás azonban 
várat magára. Az irodalompedagógia – bárhogyan is szemléljük létmódját – pedagógiai jelle-
gű diszciplína, pontosabban szólva olyan szintetikus alkalmazott pedagógia, amely két típusú 



95AZ IRODALOMPEDAGÓGIA MINT ALKALMAZOTT IRODALOMTUDOMÁNY ÉS ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA

tudásalapozás révén válhat alkalmassá küldetésének betöltésére. Az egyik tudástípus a pe-
dagógia mint integrált multidiszciplína. A másik típus pedig minden olyan nem-pedagógiai 
jellegű diszciplína, amelynek szerepe van az irodalmiság, az irodalminak minősülő jelenség-
világ feltárásában, leírásában és értelmezésében. Nyilvánvaló, hogy az irodalomtudomány 
és a szövegtudomány a legfontosabb ezek közül. De az irodalomtudomány történetének, 
az irodalomszociológiának, az irodalomesztétikának, az irodalompszichológiának, a biográ-
fiának, az irodalmi muzeológiának stb. ugyancsak meghatározó és vitathatatlan a szerepe. 
A lehetséges és teljességre törekvő irodalompedagógiai rendszer bemutatása külön tanul-
mányt igényel. Az irodalompedagógia nem azonos sem az irodalomtanítás módszertaná-
val, sem az irodalom-tantárgypedagógiával. Ez utóbbiak önálló tárggyal rendelkező részei 
lehetnek az irodalompedagógiának, de nem azonosak vele. Egyebek mellett azért sem, mert 
könnyen előfordulhat, hogy a 21. században az iskola nem fog hasonlítani a jelenlegi iskolára. 
Jósolható, hogy a mai iskolázást jellemző tantárgyi rendszer – így az irodalom tantárgy is 
– mint koherensnek tűnő, de egyben hatalomérvényesítő, tehát kényszertevékenységként léte-
ző irodalomtanítás megkérdőjeleződhet, ám irodalompedagógia az általunk értelmezett pe-
dagógiafelfogás szerint bizonyosan lesz. Az irodalompedagógiai észjárás és a kutatások révén 
gyarapodó irodalompedagógiai tudás hozzájárulhat az irodalom által táplált közösségi tra-
díció továbbéléséhez, a személyes lét újraértelmezéséhez, a metatudományos gondolkodás, 
a dialogicitás, az értelmezői tudatosság, valamint az önteremtő élmények elterjedéséhez, 
amennyiben valaki ezek pedagógiáját teoretikus beállítódással kész művelni – megfelelve 
mind a kutatás igényeinek, mind a napi praxis reflektív, humanizált „csinálni tudásának” is. 
Annak érdekében, hogy az irodalompedagógiai praxis és az irodalompedagógiai tudás feltár-
ható legyen – mint az alkalmazott irodalomtudomány és az alkalmazott pedagógia integrá-
lása –, szükséges megismerni azt a statikus modellt, amely a pedagógia konstruált világának és a 
konstruált – a gyakorlatban is működő –, valóságosként létező irodalompedagógiai tapaszta-
latot, irodalompedagógiai kutatásokat és az irodalmisághoz kapcsolódó egyéb inter- és multi-
diszciplináris jellegű kutatási eredményeket rendszerezve és egyben tematizálva tekinti át. 

3.2. Az irodalompedagógia világát és valóságát az alábbi tényezőcsoportok jelentik: 

 1.  Tevékenykedő (cselekvő) alanyok: az irodalompedagógia cselekvői a maguk alanyisá-
gában, személyességükben, egyediségükben, invidiulitásukban. (A vonatkozó kutatá-
si terület: Irodalompedagógiai személyiségtan; Irodalompedagógiai szervezettan)

 1.1. Az irodalmi értékközvetítést irányítással, szabályozással befolyásoló személyek, intéz-
mények: Országgyűlés, kormányzat, Oktatási Minisztérium, helyi önkormányzatok. 
(Vonatkozó kutatási terület: Az irodalmi élet szervezettana és szervezéstana; Oktatá-
si rendszer- és szervezettan; Az irodalomtanítás története és komparatisztikája)

 1.2.  Az irodalmi értékközvetítést átélő, befogadó vagy hárító ember(ek), az irodalmat, az 
irodalmi gondolkodást, értelmezést tanuló(k). (Vonatkozó tudásterület: Irodalom-
pedagógiai személyiségtan; Irodalompedagógiai életkor- és fejlődéstan)
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 1.3. Az irodalmat mint értéket közvetítő ember(ek), a nevelő(k), így a professzionális szak-
emberek, az irodalomtanárok és a családi értékszocializációban érintett – a tanulók 
számára a kötődést is biztosító – családtagok köre. (Vonatkozó kutatási terület: Iro-
dalompedagógiai pedeutológia; Irodalompedagógiai családpedagógia)

 2.  A közvetítésre, illetve az elsajátításra szánt, az irodalom világa által felkínált értékvilág 
mint preferált (előnyben részesített) világ. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalompeda-
gógiai axiológia, Irodalompedagógiai ontológia)

 3.  Az irodalmi értékeket normatívumokká (legyenekké) transzformáló teleologikum. 
(Vonatkozó kutatási terület: Irodalompedagógiai teleológia)

 4.  A irodalompedagógiai teleologikum realizálásához kiválasztott konstruált valóság 
és kultúra, illetve annak pedagógiai objektivációi: az irodalmi tantervek, tankönyvek, 
taneszközök, számítógépes programok stb. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalom-
pedagógiai tanterv-, tankönyv- és taneszközelmélet)

 5.  Az irodalom világát elsajátító, abban releváns tevékenységeket végzők cselekvései. 
(Vonatkozó diszciplína: Irodalompedagógiai cselekvéstan)

 5.1. Az irodalom tanulása. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalompedagógiai tanulástan)

 5.2. Az irodalom értésére, az irodalmi alkotásra késztetés: az irodalmi nevelés. (Vonatkozó 
kutatási terület: Irodalompedagógiai segítés- és fejlesztéstan.)

 5.3. Az irodalom tanulását, illetve az irodalmi nevelést befolyásoló szabályozás (törvény-
kezés), irányítás, igazgatás, finanszírozás, minőség- és szervezetfejlesztés. (Vonatkozó 
kutatási terület: Irodalompedagógiai politikafilozófia és eszmetörténet; illetve az iro-
dalmi kultúra innovációjának segítése a kulturális élet finanszírozásával és törvényi 
szabályozásával: Irodalompedagógiai kultúragazdaságtan; Irodalompedagógiai tan-
tervi szabályozástan)

 6.  Az irodalom életét és művésziségét közvetítő nyelv(ek), médium(ok) mint az irodal-
milag (is) reflektált természeti, társadalmi valóság, illetve mint az ember által terem-
tett kultúra kitüntetett szerepű hordozói. (Vonatkozó kutatatási terület: Irodalom-
pedagógiai stíluskutatás, Irodalompedagógiai médiumelmélet)

 7.  Az irodalom mindennapi életének jelenléte a pedagógia világában és valóságában. 
(Vonatkozó kutatási terület: Pedagógiai irodalomszociológia; Az irodalmi élet peda-
gógiai szociálpszichológiája)

 7.1. Mindennapi érintkezéseket (interakciókat, kommunikációt) árnyaló irodalmi divatok 
világa. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalompedagógiai kánonok szociológiája; Iro-
dalompedagógiai olvasásszociológia; Irodalompedagógiai médiaszociológia)

 7.2. Az irodalom életéről, az irodalmi művek világáról, az irodalmi értelmezésekről, viták-
ről és konfliktusról való mindennapi tudás. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalompe-
dagógiai tudásszociológia)
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 8.  Az irodalom világát és értékrendjét közvetítő szervezetek. (Vonatkozó kutatási terü-
let: Irodalompedagógiai szervezetszociológia)

 8.1. Család, kortárscsoport, közösség szerepe az irodalom világának továbbélésében és 
terjedésében. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalmi szocializáció kutatása)

 8.2. Az irodalom terjedésére, élményszerű elsajátítására szerveződött óvoda, iskola, egye-
tem mint az irodalmi élet közvetítésére professzionalizálódott szervezetek világa. (Vo-
natkozó kutatási terület: Irodalmi recepció és alkotástan az óvodában; Irodalmi recepció 
és alkotástan az iskolában; Az irodalom tantárgypedagógiája; Az irodalomtanár-képzés 
pedagógiája)

 8.3. Az irodalmi értékek – mint kulturális értékek – közvetítésre szakosodott egyéb, nem 
oktatási tevékenységet folytató professzionális intézmények: egyházak, szolgáltató, 
illetve alkotó szervezetek. (Vonatkozó kutatási terület: Az irodalomművelés intéz-
ményrendszerének pedagógiája)

 9.  Az irodalom szervezett keretek között történő tanulásának és nevelésének belső környe-
zete: épületek, infrastruktúra. (Vonatkozó kutatási terület: Gyermekkönyvtártan; Iskolai 
forrásközponttan; Irodalompedagógiai informatika; Irodalompedagógiai muzeológia)

 10. Az idő, valamint a földrajzi és a szociális tér mint a irodalompedagógiai valóság „ke-
rete”. (Vonatkozó kutatási terület: Az irodalomtörténet tanulásának pedagógiája; 
A tájirodalom tanulásának pedagógiája; Az irodalom által „megformált” szociális tér 
és idő poétikájának pedagógiája)

 11.  A metafizikum, az abszolútum világa. (Vonatkozó kutatási terület: Teológiai esztétika 
poetikája és pedagógiája)

 12.  Az irodalompedagógiai teljesítmény mint:

 12.1.  Átörökített érték (attitűd). (Vonatkozó kutatási terület: Irodalmisághoz és az iroda-
lomhoz való viszony attitűdvizsgálata)

 12.2.  Megszerzett tudás. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalomelméleti és irodalomtörté-
neti tudásméréstan)

 12.3.  Kifejlesztett képesség. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalomértés és irodalomértel-
mezés, illetve a műelemzési képességek vizsgálatának elmélete)

 12.4.  Alkotásra való érettség. (Vonatkozó kutatási terület: Irodalmi alkotásokhoz szükséges 
alkotástani, poétikai tudás- és képességvizsgálatok feltárásának elméleti kérdései)

Az irodalompedagógia fentebb bemutatott komponensrendszere és a hozzá „kreált” 
– valóságosan azonban már többségében realizálódott kutatási területek egyben az iroda-
lompedagógia tematikáját is jelentik. Kifejtése, életkor-pedagógiai behatárolása azonban 
széles körű kutatómunkát igényel. A fent bemutatott modell arra bizonyára alkalmas, hogy 
orientálja azokat a szakembereket, akik az irodalompedagógiai gondolkodást és az iroda-
lompedagógiai tudást elsajátítani, illetve kutatással gyarapítani akarják.
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Gordon Győri János

NEMZETKÖZI TENDENCIÁK AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN

Noha a komparativisztika az elmúlt évszázadokban az irodalomtudomány egyik legdina-
mikusabban fejlődő ága volt, s az 1800-as évektől kezdve ugyancsak kiemelkedő szerepet 
töltött be a pedagógiában is (Gordon Győri, 2004/a), az irodalomtanítás komparatív meg-
közelítése szinte teljesen kidolgozatlan terület maradt napjainkig. E késlekedés oka lehet 
részint az, hogy az irodalom mint iskolai tantárgy egész sor olyan, szövegekkel foglalkozó 
tudomány – retorika, grammatika, stilisztika, poétika, esztétika, filozófia, általánosságban 
értett filológia és egyéb diszciplínák – ötvözetéből alakult ki, vált ezek speciális konglomerá-
tumává, amelyek mindegyikének megvoltak ugyan az évszázadok vagy akár évezredek során 
finoman kidolgozott kapcsolódási pontjai a többiekhez, de amelyek a tudományosságban 
soha nem alkottak olyanféle komplex egységet, mint amilyet mi ma bármely magyarórán 
megtapasztalhatunk, akár már az általános iskolában is. Másrészt komolyan befolyásolhatta 
ezt a késlekedést az a tény, hogy – nem érthetetlen okokból – a nemzetállamok egymás 
között, illetve a többnyelvű/nemzetiségű országok önmagukban is spontán vagy deklarált 
módon úgy tekintették, hogy az irodalom tanítása az a terület, amely egy kultúra talán leg-
bensőbb sajátja, amelyben bármely más nemzet/nyelv/irodalom és pedagógia mélységesen 
illetéktelen. Az irodalomnak, a nyelvnek, a kultúrának, a társadalom általános összetevői-
nek s az önmagában is kulturálisan meghatározott pedagógiai tevékenységnek szükségképp 
olyan specifikus hálózata ugyanis, amelynek bonyolultan egymásba szövődő összefüggéseit 
csak belülről lehet megérteni és releváns módon működtetni. Nem véletlen, hogy e területek 
nemzeti, illetve nemzeti kisebbségi önérdekeltségét az Európai Unió is teljes mértékben érin-
tetlenül kívánja hagyni, a pedagógiai tevékenységet folytató kisebb vagy nagyobb kulturális-
politikai-gazdasági közösségek önérvényesítő autonómiáját biztosítva ezekben.

Ebből következően azonban az irodalomtanítás váratlan lépéshátrányba került, elsősor-
ban nem más tantárgyakhoz, hanem inkább önmaga új, korábban egyáltalán nem is konci-
piált feladataihoz képest. Ugyanis az irodalomtanítás – Magyarországon éppúgy, mint a világ 
más pontjain – úgy érkezett el a multikulturalizmus és a társadalmi-gazdasági globalizáció 
korszakába, úgy kell e korszak korábban ismeretlen kihívásaival szembenéznie, hogy mind-
addig még nem jutott el a szakmai önreflektivitás azon kritikus stádiumába, amely pedig 
egyes elemeiben már szükségképp csak a másik, mások ismeretének rendszeres tapasztala-
tából fakadhat.

Amikor az ELTE Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoportjának kutatási program-
jában, az 1991-ben közzéadott korábbi eredmények után (Sipos, 1991) hozzáláttunk, hogy 
feltérképezzük napjaink nemzetközi irodalomtanítási tendenciáit párhuzamosan a kárpát-
medencei tapasztalatok összegyűjtésével (Sipos, 2003), természetesen nem remélhettük, 
hogy a fent említett hiányosságok és megkésettségek egészét felszámolhatjuk (Gordon 
Győri, 2003/a). 
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1.  A vizsgálatban szereplő oktatási rendszerek kiválasztásának 
 főbb szempontjai

Az irodalomtanítás nemzetközi tendenciáinak vizsgálatába kilenc oktatási rendszert von-
tunk be: Amerikai Egyesült Államok, Anglia (Nagy-Britannia), Franciaország, Izrael, Japán, 
Németország, Oroszország, Svédország, illetve a Nemzetközi Érettségi (International Bacca-
laureate) rendszere. A standard pedagógiai statisztikákra való hagyatkozás, az így nyerhető 
reprezentativitás helyett elsősorban a szakértői megértés, a kutatási téma szempontjából 
releváns pedagógiai elemek kutatói mérlegelése vezetett minket, amikor meghatároztuk a 
megvizsgálandó országok körét. Ügyeltünk arra, hogy a kiválasztott országok között legyen 

• európai, illetve Európán kívüli (keleti és nyugati) ország; 

• nyelvi/kulturális szempontból homogén, illetve multikulturális ország; 

• hagyományos polgári demokrácia és volt szocialista ország; 

• a magyar oktatásra korábban huzamosabb ideig nagy hatással bíró oktatási rendszer, 
illetve olyan, amelytől a mi irodalomtanításunk viszonylag függetlenül fejlődött. 

A nemzeti oktatási rendszerek vizsgálata mellett egy nemzetek feletti/közötti oktatási 
rendszert is (Nemzetközi Érettségi) megvizsgáltunk az irodalomtanítás szempontjából. 

2.  Irodalomtanítási modellek

Mint korábbi tanulmányainkban (Gordon Győri, 2003/b, 2004/b) bemutattuk, az iroda-
lomtanítás céljai, legitimációja, ennek megfelelően az irodalomtanítási kurrikulumok sokféle 
rendszerben konceptualizálhatóak, amely rendszerek ugyanakkor sok átfedést is mutatnak.
Az amerikai és az európai irodalomoktatás történetét és jelenét, az irodalomtanítási kurri-
kulumokat tanulmányozva, Alan C. Purves (Purves, 1991) megkülönbözteti az imitatív, az 
analitikus és a generatív megközelítésmódot. 

Az imitatív megközelítés, mely történetileg a legrégebbi, általában erősen hangsúlyozza 
a nemzeti és klasszikus (elit, kanonisztikus) értékeket az irodalomban és irodalomtanítás-
ban. Ezek követése, az elődök normáinak átadása az irodalomtanítás legfontosabb kultu-
rális célja. 

Az analitikus irodalomtanítási megközelítésmódban a tanár legfőbb feladata, hogy ta-
nítványaival megismertesse és elsajátíttassa az irodalomkritikusok és esztéták jellegzetes 
elemzési eljárásmódjait, amikor egy irodalmi művet vagy irodalmi jelenségeket analizálnak. 
Az ilyen elv szerint oktatók lényegében a kritikai képességeket igyekeznek fejleszteni, az ezt 
elősegítő technikákat, készségeket, eljárásmódokat igyekeznek diákjaiknak átadni. 

A generatív irodalomtanítási eljárásmód veszi leginkább tekintetbe a személyes olvasói, 
befogadói szempontokat. E megközelítésmód az érzelmeket, tapasztalatokat, attitűdöket 
helyezi a középpontba, és mindenekelőtt ezekre igyekszik hatni, illetve ezeket felhasználni az 
irodalmi művekkel való foglalkozás során. 
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Purves kategóriái – imitatív, analitikus, generatív – könnyen értelmezhetők az itthoni 
irodalomtanítás-elmélet keretében is. Kulcsár Szabó Ernő (Kulcsár, 1998) például a tör-
ténet/szerző elvén, az ábrázolás elvén, valamint az élmény elvén alapuló megközelítéseket 
említ az irodalomértésben, így implicite az irodalomértésre való nevelésben is. Arató László 
(Arató, 2001; Kerber, 2002) az irodalomtanítás hatféle koncepcióját különbözteti meg: 

1. a nemzeti irodalmi örökség áthagyományozása – a világirodalmi összefüggések felvá-
zolásával

• irodalomtörténeti ismeretek tanítása

• kanonizált művek, kanonizált értelmezések tanítása

2. élményközpontú reflektálatlan irodalomtanítás

3. élményközpontú kreatív-produktív irodalomtanítás

4. a műértelmezés technikáit és fogalmi kereteit középpontba helyező irodalomtanítás 
(melyen belül számos igen különböző megközelítésmód különíthető el, pl. marxista, 
pozitivista, szellem- és eszmetörténeti, readers respons, dekonstrukció)

5. a kommunikációs képességek fejlesztését középpontba helyező irodalomtanítás 

6. az önértelmezést, önmeghatarozást középpontba helyező irodalomtanítás

Az irodalom- és anyanyelvtanításra vonatkozó legjellemzőbb pedagógusi nézeteket, legiti-
mációs érveket összesítve Horváth Zsuzsa ötféle jellegzetes megközelítést különít el (Horváth, 
1997), amelyek mindegyike némiképp máshova helyezi a magyartanítás funkcióinak lényegét:

• a személyes gyarapodás nézete

• tantárgyközi nézet

• felnőttkori igények nézete

• kulturális örökség nézete

• kulturális elemzés nézete

Vizsgálatunk eredményeként mi négy nagyobb irodalomtanítási modellt tudtunk elkü-
löníteni: az orosz, a francia, az amerikai és a japán modellt. 

2.1. Az orosz irodalomtanítási modell Az orosz irodalomtanítás kronologikus, az iro-
dalom szélesen értett környezetére, társadalmi, szellemtörténeti létmódjára építő. A szer-
zők életének, a művek keletkezésének időrendjét elvként szem előtt tartó eljárás mindenütt 
meghatározó vagy kizárólagos. A nemzeti irodalom történetének bemutatása a fő cél, bár 
különböző pontokon a világirodalom is felbukkan. A szerzők, a művek mint a szellem-, kul-
túr-, stílustörténetileg értett főbb korszakok kimagasló, reprezentatív példái kerülnek bemu-
tatásra. Az irodalomtankönyvek szinte kivétel nélkül monografikus, történeti teljességre tö-
rekvő, tudományos nyelvezeten íródott munkák. Szélesen, részletezően bemutatott korrajz, 
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stílustörténet, a társművészetek története, a szerző életrajza, illetve a szerzői életmű alapos 
bemutatása vezet el az egyes művekhez, amelyek tehát mindezekbe ágyazottan jelennek 
meg a tanulók tudatában. A tanítási órák tipikusan a tankönyvek szerkezetét követik. 

A kronologikus irodalomtanítás egyik jellemző vonása, hogy az irodalmat annak törté-
netileg elgondolt teljességében, ezen belül pedig mindig a legmagasabb esztétikai csúcsokra 
összpontosítva kívánja a gyerekeknek felmutatni, s így is igyekszik mintegy mimetikusan, 
másolva-visszatükrözve végigjárni – pontosabban: újrajárni, újraélni – velük az egészet.

Mivel ez a mimézis kanonikus, normatív alapokon nyugszik, bizonyos mértékig „szakrá-
lis” jelleget ölt. A normativitás itt azt jelenti, hogy a tananyagba kerülés kritériuma egy esz-
tétikailag elgondolt norma, amely alatt nem, de amely felett bekerülhet vagy feltétlenül be 
is kerül egy szerző, egy mű a tanítási anyagba. A kanonisztikus ezen túlmenően úgy értendő, 
hogy a tanítás tartalmát a szaktudomány által hagyomány- és „közmegegyezés”-szerűen a leg-
értékesebb – esetünkben a legkiválóbb „nemzeti nagy” vagy „egyetemesen nagy” – szerzők, 
művek alkotják. Mivel a tanítás totalitásra törekvő és mindig a kulturálisan értett „leg”-ekre 
vonatkozik (a legszebb, legfontosabb, legjellemzőbb korok, szerzők, művek adják a tanítás 
tartalmát), a tanár természetszerűleg állandó időhiányban szenved a tanítás során – már 
csak azért is, mert állandóan attól fél, hogy valami (kulturálisan) fontos kimarad e „leg”-ek 
közül. Ebben a környezetben az irodalompedagógiát vezérlő cél a „művelt”, „tanult” ember 
kialakításának eszménye. 

2.2. A francia modell Noha az irodalomtanításnak Franciaországban is egyik kiemelt 
célja a kulturális tudás elmélyítése, ebben a pedagógiai modellben nem lelhető fel az irodal-
mi ismereteknek olyanféle teljességigényű átadása, mint Oroszországban. Bár a gyerekek kü-
lönböző munkafolyamatok során tanulnak az irodalom történetéről is (például a francia iro-
dalom aranykorait s azokból bizonyos fontos szerzőket és műveket – legalább a 16. századtól 
napjainkig – mindenkinek ismernie kell), az irodalomtanítás alapvetően nem kronologikus. 
A francia irodalomtudományban és irodalompedagógiában mindig is meghatározó szere-
pe volt a szövegközeliségnek. A strukturalista irodalomtudomány jelentős teljesítményei 
származnak Franciaországból, az explication de texte, a lecture methodique és más szöveg-
közeli műfeldolgozási eljárások pedig évtizedek óta s manapság is általánosan alkalmazott 
módszerek a francia iskolákban. A kronologikus teljesség helyett itt inkább a szövegfeltárás 
eljárásmódjaiban értett teljességre törekszenek; tehát a cél az, hogy a gyerekek ilyen szöveg-
feldolgozó eljárásmódokban legyenek gazdagon és szakszerűen jártasak. 

Bár némely megközelítésben ez valóban pusztán a szövegnek önmagában való értelme-
zését, feldolgozását jelenti, más megközelítésekben nem feltétlenül. A lecture methodique 
például intertextuális és metatextuális szempontokat is szem előtt tart, a szöveget más szö-
vegekkel való összefüggéseiben s bizonyos mértékben a kultúra egészében, mint az egyes 
szövegek fölötti kommunikációs textusában is láttatja. Mindezzel együtt a francia irodalom-
tanításban nagy szerepe van a nyelvi, különösen pedig a kommunikációs készségek fejlesz-
tésének mind írásban, mind pedig szóban. De ez korántsem valamiféle szabad „önkifejezést” 
jelent csupán, hanem olyanféle nyelvi és irodalmi kategóriák alapos ismeretét és tudatos 
alkalmazását, mint például az „elbeszélő”, „a történet ideje – az elbeszélés ideje” fogalmai, 
vagy például a „szövegek rejtett logikai struktúrái” és hasonlók.
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A francia iskola tehát a szövegfeldolgozás és szövegalkotás módszeres technikáit fejleszti 
a kulturális-történeti ismeretek és a kommunikációs készségek bővítésével együtt. A diákok 
tulajdonképpen egy gondosan kimunkált szakmai protokollal ismerkednek meg, amit jól 
mutat az, hogy szisztematikusan alkalmazandó szövegfeldolgozó technikákat és hozzájuk 
tartozó szakfogalmakat sajátítanak el az irodalomórákon. Mintha az oktatás rejtett üzenete 
a következő lenne: „Ha egy ilyen és ilyen típusú szöveggel találkozol, akkor ilyen és ilyen ter-
minológiát és technikákat alkalmazva fejtheted fel e szöveg különböző jelentésrétegeit, illet-
ve kapcsolódásait ezzel meg azzal a szöveggel vagy szövegtípussal. Ha erre vagy arra a célra 
kívánsz szöveget alkotni, akkor ezeket meg azokat a szabályokat követve lehet hatékonyan 
felépíteni a kommunikációdat.”

A „jól képzett személy” eszménye tehát itt nem elsősorban egy normatív alapokon kivá-
lasztott tárgyi tudásrendszerrel rendelkező személyé, hanem a „szakemberé”, aki legfőképp 
abban jó, hogy egy szakterület által kidolgozott műveleti szabályrendszer értelmében „mód-
szeresen” áll hozzá a dolgokhoz (miközben persze nem feltétlenül kulturálatlan abban az 
értelemben sem, ahogy azt az orosz irodalompedagógia elgondolja).

2.3. Az amerikai modell Az amerikai oktatásban sem a múltban nem volt, sem pedig a 
jelenben nem értelmezhető egy olyanféle irodalomtanítás, amely kanonisztikus, normatív ala-
pú vagy irodalmi elemzés protokoll központú, mint az orosz vagy a francia irodalomtanítás. 
Számos, egymástól nem teljesen független oka van annak, hogy az Egyesült Államok oktatás-
ügye sosem tartotta – és nem is tarthatta volna – szem előtt azt a célt, hogy valamiféle közös 
tárgyi tudásanyaggal bocsássa útjára a közoktatásból a tanulókat. Például azért nem, mert az 
USA-ban alapvető emberi/közösségi jognak tekintik azt, hogy az oktatás tartalma azon állam-
polgári közösség kívánalmainak feleljen meg, amely az adóiból fönntartja azt. Márpedig ez a 
több mint 15 ezer oktatási körzetben más és más értékeket, más és más célokat jelent; más és 
más hagyományokat a kultúrában, más és más viszonyulást nyelvekhez, szerzőkhöz, művek-
hez, az irodalmi művekben megragadható vallási vagy világi értékekhez és hasonlókhoz. 

Az Egyesült Államokban azért sem lehet az oktatás célja valamiféle közös és totális isme-
retrendszer felépítése a diákok tudásában, mert az évi 1-3 millió legális és illegális bevándorló 
– közöttük évenként több százezer, angolul sem (jól) tudó iskoláskorú gyerek – a legkülönfé-
lébb korábbi iskolarendszerből, a legkülönfélébb anyanyelvismerettel és kulturális hagyomá-
nyokból érkezik (Huntington, 2005). Nem véletlen, hogy az „olvasztótégely” szép, de nem 
kevéssé illuzorikus koncepciója valójában soha nem működött, s ma már senki nem említi 
ezt a koncepciót sem az iskolákban, sem azon kívül. Ugyanígy: a belső migráció, a munkaerő 
állandó vándorlása az Államokon belül (amely mind az egyéneknek, mind pedig a gazda-
ságnak-társadalomnak elsőrendű érdeke) sem lenne lehetséges, ha az iskolák kulturálisan 
erősen kötött ismeretrendszereket közvetítenének például az irodalomórán. 

Ilyen társadalmi körülmények közepette természetes, hogy az irodalomtanítás nem el-
sősorban ismeretközvetítő, mint inkább készségfejlesztő célokat tűz ki. Abban a nyelvi-kul-
turális, életmódbeli, értékrendbeli pluralitásban, ami az Egyesült Államokat jellemzi, nem 
értelmezhető egyetlen közös tartalmi kánon felépítésének szándéka az irodalomtanításban 
sem; ott főképp nem! Nincs igény arra sem, hogy az iskola a „szakmai protokoll”-képzés 
eszményét helyezze előtérbe. Egyrészt azért nem, mert a koncepció az, hogy adott tudo-
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mányterületeken majd a felsőoktatás fogja ezt a tudásrendszert kiépíteni a tanulókban (az 
irodalom tantárgy esetében csak azokban, akik irodalmárok – irodalomtörténészek, eszté-
ták, kritikusok – lesznek), másrészt pedig azért nem, mert a munkaerőpiacnak nem is ez az 
elsődleges igénye. 

Amire szükség van: a problémákat önállóan is meglátó, vállalkozó szellemű, kreatív, ön-
állóan és csoportban egyaránt hatékonyan és megbízhatóan dolgozni képes, a másságot jól 
toleráló, munkájában a kultúrájától függetlenül másokkal hatékonyan kommunikálni képes 
személy. Ha ez a személy ezen túl még ismeri Walt Whitman költészetét, az angol próza 
néhány fontos darabját, netán tudja, hogy mi a „lírai én” és megfelelően használni is tudja 
e fogalmat, amikor egy irodalmi szövegről beszél, az nem baj, de azért nem is különösebb 
igény egy fizikus kutató vagy egy olyan személy esetében, aki a szolgáltató-, szórakoztató- 
vagy hadiiparban dolgozik majd. 

Nem Poe, Hawthorne és nem a romantikus költők művészetelmélete, hanem egyféle 
közös gondolkodási stratégia az, ami a kultúra közösségét jelenti az Egyesült Államokban, s 
természetesen az irodalomtanár is ennek kialakítását kell, hogy legfőképp szem előtt tartsa. 
Természetesen pozitív értéke van annak, ha valaki mélyebb esztétikai rétegeket is fel tud 
tárni egy regényben, de még fontosabb, hogy bármilyen szövegből, akár nem esztétikai szö-
vegekből is ki tudja emelni a lényeget, rendszerezze a szöveg által közölteket, megértse és 
el tudja dönteni, hogy milyen helyzetben miképpen alkalmazható az így szerzett tudás. Az 
amerikai irodalomtanítás mögött nem érhető tetten az a tudásról alkotott klasszikus impli-
cit elképzelés, hogy a tudás valamilyen piramisszerűen, hierarchikusan strukturálódó egész, 
amelyet valakik már birtokolnak, s a tanárnak mint ilyet kellene – egészlegességre törekvően 
– közvetítenie.

Mindehhez még az is kapcsolódik, hogy – már csak a kulturális pluralizmus miatt is – az 
irodalompedagógiában nem az az uralkodó koncepció, hogy a tanulók a tanár által képviselt 
kanonisztikus kultúrát sajátítsák el, hanem az, hogy a tanár képes legyen hozzásegíteni a 
tanulókat ahhoz, hogy a saját kultúrájukat tudják a legértékesebben kibontakoztatni. 

Mindamellett az amerikai iskolákban fellelhető irodalomtanítási megközelítések mind-
egyike más és más mértékben vagy arányban alkalmazza vagy veti el a kanonisztikus ala-
pokra építkező, netán kronologikus irodalomtanítás lehetőségeit, illetve a pragmatikusabb, 
kevésbé „kulturálisan előre kötött” tárgyi ismeretrendszerre építő oktatást. A továbbiakban 
a jellegzetes amerikai irodalomtanítási megközelítéseket tekintjük át.

2.3.1. A történeti megközelítésmód többek között Northrop Frye-ra visszavezetett érve 
(Frye, 1998), hogy minden mű valamilyen viszonyrendszerben helyezkedik el más művekkel, 
s ezen viszonyrendszerek egyike éppen az időbeli relációk alkotta rendszer (bár az időbeli 
reláció fogalma sokféleképpen érthető). Minden történeti jellegű középiskolai irodalomta-
nítás erősen támaszkodik az irodalomtörténeti-esztétikai kánonra. E megközelítésmódban 
az irodalomtanítás tartalma nagyon ritkán és nagyon lassan változik. Ugyanazok a szerzők, 
ugyanazok a kanonizált művek szerepelnek a tananyagban évtizedekig.

A korábban elmondottakkal ellentétesnek tűnhet, de az USA középiskoláiban a mai na-
pig az irodalomtörténeti megközelítésmódnak van a legmagasabb presztízse. Nem véletlen, 
hogy az irodalomtanítás terén az emelt szintű középiskolai osztályokban, illetve a kimagasló 



106 GORDON GYŐRI JÁNOS

akadémikus teljesítményre törekvő állami és még inkább magániskolákban – különösen az 
Államok keleti és nyugati partvidékén – sok elemében megőrződött a hagyományos nor-
maalapú, irodalomtörténetre építő irodalomtanítás, még ha más megközelítésmódokkal 
egészült is ki. De mindez nem jelenti tehát azt, hogy ez lenne az Egyesült Államokban az 
általános vagy tipikus irodalomtanítási megközelítésmód.

Talán érdekes megjegyezni még azt az ide is kapcsolható tényt, hogy manapság az USA-
ban nemcsak az oktatásügyi szakemberek körében, hanem az egész társadalomban vita 
tárgya az, hogy létezik-e, meghatározható-e egy olyan kulturális minimum, amely mint egy 
mindenki által közösen ismert alapszótár működhetne a társadalomban s összeköthetné 
annak tagjait (Hirsch, Kett és Trefil, http://www.bartleby.com/59/). Az irodalomtörténeti 
alapozású irodalomtanítás mindenesetre magában a tanítási gyakorlatban fenntart egy ká-
nont mai napig is, amelyhez többek között Chaucer, Shakespeare, Milton, Pope, Keats, Teny-
nyson, Hawthorne, Poe, Whitman tartoznak mint a leggyakrabban tanított művek szerzői. 

2.3.2. Az analitikus megközelítésmóddal tanító irodalomtanárok az egyes művek elem-
zésekor jórészt elhagyják a mű keletkezésének, kontextusának, tartalmának bárminemű tör-
téneti háttérvizsgálatát (ma már van, aki ezt is figyelembe veszi közülük), mert elgondolásuk 
szerint a művet úgy kell érteni, értelmezni, ahogy arra egy modern olvasó természetes mó-
don képes. Fontosak számukra az irodalmi szövegek nyelvi többértelműsége, a textus termé-
szete és más, nyelvi alapokon nyugvó vonatkozások. Ezzel együtt az analitikus megközelítést 
alkalmazókat kevéssé befolyásolja a tananyag elrendezésében a történeti, klasszikus kánon. 
A tanítandó művek kiválasztásakor inkább kritikai, esztétikai mércét alkalmaznak. Ennek 
megfelelően az analitikus megközelítésmódú középiskolai irodalomtanítási programokban 
könnyebben felbukkannak mai szerzők is. 

2.3.3. Az élményközpontú megközelítésmód nem az irodalmi szöveg nyelvi komplexi-
tására, a mű formai összetevőire vagy a szimbólumokra összpontosít, hanem a művekben 
megnyilvánuló társas szituációkra és érzelmekre. Az élményközpontú megközelítésmód 
esetében a tanterv összeállítói számára az a legfontosabb, hogy a diákok minél többféle 
érzelemmel, tapasztalattal találkozzanak az irodalmi művekben. Így az irodalomoktatás 
legfőbb céljává a gyerekek szocializációja válik. Sokszor tapasztalható, hogy az élményköz-
pontú irodalomoktatás hívei eltekintenek a nyelvi, stilisztikai, esztétikai értékektől, sőt a 
művek felszíni jelentése érdekében akár a művek mélyebb, áttételesebb jelentéseit is felál-
dozzák. E megközelítésmódban a hangsúly a kortárs, illetve a „helyi érdekeltségű” művekre 
helyeződik, tekintet nélkül azok szélesebben értett kultúrtörténeti, esztétikai jelentőségére. 
Ebből az is következik, hogy a gyerekek számos kanonikus művel nem ismerkednek meg, az 
irodalom funkcióiról alkotott képük pedig könnyen leszűkülhet.

2.3.4. A nyelvi megközelítésmódban az irodalomtanítást a nyelvi képzésnek, fejlesztés-
nek rendelődik alá. A nyelvi megközelítésmód mögött két, egymástól gyökeresen különbö-
ző, akár ellentmondónak is tekinthető elgondolás húzódik – egy arisztokratikusabb és egy 
egyenlőségelvűbb. Közös bennük, hogy az irodalmi művek meghatározó vonásának azt tart-
ják, hogy azok mintegy „nyelvből (nyelvi közlések sorozatából) állnak”. 
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Az arisztokratikusabb elgondolást követők úgy tartják, hogy az irodalmi művek szofisztikált 
nyelve kiválóan alkalmas a szintaxisra vonatkozó, a fonológiai tudnivalók vagy éppen a dikció 
megismerésére és csiszolására, ezért az irodalmi művek feldolgozásának centrumába ezeket 
állítják. Az egyenlőségelvűbb elgondolás szempontjából az tűnik az irodalomtanítás legfonto-
sabb lehetőségének, hogy a művek alapos nyelvi feldolgozása által a gyerekek szókincse, nyelvi 
kifejezőkészsége jelentősen fejlődhet. Így az ezeken a területeken (is) hátránynyal rendelkező 
tanulók nyelvileg felzárkózhatnak a privilegizáltabb környezetből érkező társaikhoz.

2.3.5. Az attitüdinális megközelítésmódot az USA-ban eredetileg a lemaradó, nehezen 
teljesítő középiskolásoknak dolgozták ki még az ötvenes-hatvanas években, de aztán egyre 
nagyobb hatásúvá vált az irodalomtanításban általában is. A módszer fő célja, hogy a gye-
rekekben felkeltsék az olvasás feltétlen igényét. A megközelítésmód ehhez vezető részcélki-
tűzései is tömören megfogalmazhatók: olvassanak a gyerekek amennyit csak lehet; akármit 
olvassanak – természetesen lehetőleg jó irodalmat, de nem feltétlenül csak azt; ugyanakkor: 
inkább bármit olvassanak, mint semmit. 

2.3.6. Az eklektikus megközelítésmód mögött az a felfogás áll, hogy egy műre adott bár-
mely válasz olyan gondolati konstrukció, amelyet az olvasó a művel való foglalkozása során 
épít fel. Ennek megfelelően a tanár feladata az, hogy az irodalomtanítás során arra ösztönöz-
ze a diákokat, hogy előkészítsék és feltárják ezt a struktúrát. Ha tehát egy diák például azt 
figyeli meg, mi a hasonlóság egy mű szereplőinek helyzete és saját élete között, akkor a tanár 
feladata, hogy segítsen föltárni azokat az okokat a műben és a világban, amelyek ennek az 
összefüggésnek a megsejtését kiváltották. Vagy ha egy tanuló arról számol be, hogy benyo-
mása szerint az adott mű esztétikailag gyengének tűnik, akkor a tanárnak abban kell segíte-
nie őt, hogy képes legyen feltárni ennek az értékelésnek az okait. A mű megbeszélése tehát 
bármely olyan vonatkozásra irányulhat, amelyet a diák hoz a művel kapcsolatos tapasztala-
tait fölemlítve az órára, legyen az esztétikai, morális, ideológiai, pszichológiai, szociológiai, 
történelmi, nyelvi vagy akármilyen más megközelítés. Egy valamit azonban határozottan el 
kell utasítania az eklektikus megközelítésmódot követő tantervnek és tanárnak: bármely 
dogmatikusan előre meghatározott irodalmi megközelítés folyamatos és konzekvens hasz-
nálatát az irodalomórán a művek feltárása során.

*
Természetesen sem az iskolák, sem az egyes tanárok nem alkalmazzák következetesen, egy-
mástól szélsőségesen elválasztva a fentebb ismertetett hat fő megközelítésmódot. Inkább az 
a jellemző, hogy középiskolás éveik alatt a diákok ilyen vagy olyan irodalomórai helyzetekben 
valamennyi megközelítésmóddal megismerkednek. Könnyen megeshet, hogy egy négyéves 
középiskolai képzés során egy diák az első tanévben az élményközpontú irodalomoktatást 
tapasztalja meg az órákon, majd a következő évben az analitikust, a harmadik és negyedik 
évben pedig az angol és az amerikai irodalommal való ismerkedés során az irodalomtörténeti 
megközelítésmódot. Ennek az eklektikusságnak részint történeti okai vannak, részint abból 
fakad, hogy az irodalomtanításnak oly sokféle hagyományt s a mindenkori jelenre és jövőre 
vonatkozóan sok és különféle célt kell szem előtt tartania, és mindezeket egyetlen iskolarend-
szer, egyetlen tanár sem képes egyetlen egységes irodalomtanítási elvben artikulálni.
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A bemutatott három nagy irodalomtanítási modellt – oroszt, franciát, amerikait – érde-
mes egybevetni azzal a felosztással, amit Csapó Benő (2003) alkalmaz a tudás három szer-
veződési formáját különítve el egymástól: műveltség, szakértelem, kompetencia. Nyilvánvaló, 
hogy az irodalomtanítás különféle nemzetközi modellejei is aszerint különülnek ma el egy-
mástól, hogy domináns módon melyiket kívánják fejleszteni az iskolai munka során. Míg az 
orosz irodalomtanítási modell elsősorban a műveltségátadást állítja előtérbe, addig a francia 
irodalomtanításban erősen szerepelnek a szakértélemre irányuló képzési mozzanatok, az 
amerikai modell pedig egyértelműen a kompetenciák fejlesztését állítja a középpontba. 

2.4. A japán irodalomtanítás specifikumai
2.4.1. Irodalomtanítási kérdések kulturális megközelítésben Bár a kultúrának mint 
humán jelenségnek számtalan meghatározása van, számunkra a továbbiakhoz Clifford Ge-
ertz (2001), Max Weber gondolatain épülő szemiotikus kultúrafogalma látszik a legmegfe-
lelőbbnek, mivel ez a kultúrát alapvetően mint megosztott értelmű jelekkel zajló kommuni-
kációt ragadja meg. Max Weber szerint „az ember a jelentések maga szőtte hálójában függő 
állat”. Ehhez fűzi hozzá Geertz, hogy „a kultúra nyilvános, mert a jelentés is az”. Csakhogy 
számtalan esetben tapasztaljuk, hogy ez a jelentés csak egy többé-kevésbé körülhatárolható 
közösségre igaz, ugyanis a jelentések valójában csak ebben a közegben nyilvánosak, tehát 
közismertek. Ezt a hétköznapi, illetve kutatói tapasztalatot magyarázva jelenti ki Geertz, 
hogy „amikor kutatóként vagy laikus személyként nem értjük egy idegen kultúra emberei-
nek hiedelmeit vagy cselekedeteit, akkor valójában azzal szembesülünk, hogy nem mozgunk 
otthonosan abban a képzeleti/fogalmi világban, amelyben e cselekvések jelek”. 

A nyugati világból érkező pedagógiai kutatók talán leginkább jellemző személyes tapasz-
talata a japán iskolákban – s az irodalomórákon különösen –, hogy az órák érthetetlenek és 
unalmasak, az órai tevékenység monoton és érdektelen. Csak néha történik hangos felolvasás 
az irodalomórán, a diákok egyenként ülnek a padokban és szemlélik a feldolgozandó szöveget, 
a tanár csak ritkán kerül velük verbális interakcióba, hiszen a diákok a náluk lévő olvasmányo-
kat tesztszerűen dolgozzák fel, s ennek megfelelően alig-alig szólnak egymáshoz – vita pedig 
végképp nincs. Ehhez az általános tapasztalathoz többnyire még az a vélekedés is kapcsolódik 
az érdeklődők részéről, hogy a japán irodalomtanítás egyáltalán nem lehet hatékony, hiszen 
hogyan is lehetnének hatékonyak olyan irodalomórák, amelyen éppen a verbalitás háttérbe 
szorul, nemcsak a tanulók, de a tanárok sem igen fejtik ki gondolataikat a műről, nincs vita, 
érv/ellenérv-típusú asszók formájában zajló álláspont-nyilvánítások, s egyáltalán, az irodalmi 
mű kiváltotta és az értelmezői közösség transzfromálta élmény sem látszik sehol megjelenni.

Ám a japán irodalomórákon szerezhető tapasztalatok tipikus nyugati értelmezése 
– vagyis az, hogy ezek az órák nem lehetnek hatékonyak – nemigen igazolódik be a nagy 
nemzetközi összehasonlító pedagógiai kutatásokban, amelyekben a japán tanulók rendre 
viszonylag jó helyet érnek el a szövegértés-szövegalkotás típusú feladatokban is – a magyar 
diákoknál legalábbis jobbat (l. pl. Gyorsjelentés, 2005; http://isc.bc.edu; Vári, 2003). 

Annak érdekében, hogy megérthessük, miképpen működhet egy oktatási tevékenység, 
amely „nyilvánvalóan alkalmatlan”, mégiscsak jól és hatékonyan, nem lehet mást tennünk, 
mint azt, hogy az oktatás saját kultúrája felől igyekszünk megérteni az adott tevékenységet, s 
e perspektívából átgondolni ennek végül is hatékony kimenetet eredményező összetevőit. 
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2.4.2. A percepció szintje; a percepció kulturális meghatározottsága Az utóbbi 
évtizedek egyik legizgalmasabb humánjelenség-kutatási területe, a szociális kogníció kuta-
tása abból indul ki, hogy a kogníció alapvetően nem egymástól elszigetelt individuumok 
csupán bensőleg zajló folyamatként jellemezhető agyi tevékenysége, „zárt” mentális mű-
ködése, hanem szociális jelenség, amely éppen ezért alapvetően kultúraspecifikus jegyeket 
mutat. E kutatási irány többek között azzal a sokak számára megdöbbentő eredménnyel 
szolgált az elmúlt években, hogy az emberi percepció már annak igen korai életkori szaka-
szaitól kezdve jelentős kulturális jellegzetességeket mutat. Nisbett, Peng, Kitayama és mások 
(lásd például Kitayama, Duffy és Kawamura, 2003; Peng, Keltner és Morikawa, 2002. 
Mindkettőt idézi: Nisbett, 2003) vizsgálatok egész sorával azt mutatták ki, hogy a keleti 
(kínai, japán, koreai) és nyugati (amerikai) gyerekek percepciója jelentősen eltér egymástól. 
Amikor például egy akváriumot mutattak gyerekeknek, majd arra kérték őket, hogy számol-
janak be arról, mit láttak, az amerikai gyerekek kifejezetten arra hajlottak, hogy az akvárium-
ban úszó egyik nagy, minden más hal mozgását erősen befolyásoló halról beszéljenek, míg a 
kelet-ázsiai gyerekek nagyon gyakran az akvárium szép hátteréről és az akváriumban úszkáló 
halakról általában beszéltek. Amikor megkérdezték őket, nem láttak-e egy nagyon aktív nagy 
halat is, kiderült, hogy természetesen észlelték azt, csak az egészlegesen (holisztikusan) fel-
fogott vizuális tapasztalat részeként nemigen tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, 
mert számukra a növények, a szépen festett háttér vagy a kisebb halak legalább ennyire je-
lentős érzékleti tapasztalatokat jelentettek.

Mint tudjuk, a japán regényekben, a no-színházban és más irodalmi alkotásokban a nyu-
gati befogadó számára nagyon kevésnek tűnik a cselekmény. Ezekben a számunkra inkább 
lirizáltnak ható irodalmi művekben ritkán fordulnak elő olyan központi protagonisták, mint 
mondjuk például Hamlet vagy Raszkolnyikov; a hangsúly nem a látványosan kidolgozott 
nagy cselekvéseken és nyílt összeütközéseken van, hanem a finomabb kontextuális megjele-
nítésen és sejtetésszerű kommunikációkon. Így nyilvánvaló, hogy az irodalomórai munka, az 
irodalomórai kommunikáció maga is a műveknek inkább ezt a kontextuális, kiegyensúlyo-
zottabb előtér-háttér érzékelésen alapuló jellegét tükrözi, nem pedig az előtérben szereplő 
nagy hősök nagy erejű tetteit tükröző heves vitákat. 

2.4.3. Logikai struktúrák Számos kutatás kimutatta, hogy a különféle kultúrák külön-
féle logikai struktúrákat preferálnak, s az adott kultúra személyei e logikai preferenciákra 
szocializálódnak (Cole, 2005; Nisbett, 2003). Nisbett és más, fentebb már említett kutatók 
is kimutatták, hogy nyugati gyerekek spontán módon más és más logikai struktúrákat épí-
tenek vizuális és verbális jelekből egyaránt, mint a kelet-ázsiai gyerekek. Míg a kelet-ázsiai 
gyerekek funkcionális-kontextuális (horizontális) kapcsolatokat keresnek, addig a nyugati 
tanulók inkább arra hajlanak, hogy a jelenségeket absztrakt felsőbb kategóriákba osztá-
lyozzák. A „tehén, tyúk, fű, mag” fogalmakat például a kelet-ázsiai gyerekek előszeretettel 
kapcsolják „tehén/fű”, illetve „tyúk/mag” funkcionális kontextust tükröző fogalmi párokba 
(hiszen a tehén megeszi a füvet, a tyúk a magot), míg a nyugati diákok inkább a „tehén/tyúk”, 
illetve „fű/mag” párokat hozzák létre előszeretettel, mondván – egy felsőbb, absztrakt kate-
góriát megalkotván –, hogy az előbbiek „állatok”, az utóbbiak „növények”. 
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A szociálisan érett kogníció e fontos vonásából levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
míg a nyugati diákok irodalmi művek elemzésekor szívesebben és könnyebben szakadnak el 
a konkrét kontextustól absztraktabb fogalmi struktúrák irányában, addig a kelet-ázsiai diá-
kok számára fontosabbak maradnak a funkcionális, kevésbé vertikális, mint inkább horizon-
tális irányvonalak az irodalmi művek feldolgozásában.

2.4.4. Megértés és verbalitás Egyébként is: a japán kultúrában a verbalitás egészen más 
szerepet tölt be az emberek életében, mint a nyugati kultúra országaiban, lévén, hogy Japán-
ban a verbalitásnak s különösen a direkt kommunikációnak jóval kisebb a szerepe (Hidasi, 
2004; Székács, 2003). Verbális szempontból a japánok szocializációja éppen ellentéte a nyu-
gatinak. Míg ugyanis mi kisgyermekkorunktól kezdve arra szocializálódunk, hogy „Szóból ért 
az ember.”, hiszen „Néma gyereknek anyja sem érti szavát.”, s ezért arra tanulunk rá, hogy érzel-
meinket, gondolatainkat, vágyainkat viszonylag direkt verbalitással meg tudjuk fogalmazni, 
addig a japán kultúrában az igazán lényeges közléseket a sejtetéseken és sokértelműségen 
alapuló nem direkt nyelvi közlések hordozzák, melyek értelmezésében meghatározóan fontos 
szerepet játszanak az olyanféle kontextuális elemek, mint például a metakommunikáció.

2.4.5. Nem kizáró oppozíciókban való gondolkodás. Ódzkodás a nyílt, konfronta-
tív, az én-re nagy hangsúlyt helyező vitáktól Ugyancsak sokszorosan kimutatott s 
az európai és a kelet-ázsiai filozófia gyökereihez is visszavezetett különbség, hogy míg a nyu-
gati diákok szívesen gondolkoznak kizáró (vagy/vagy) típusú oppozíciókban, addig a kelet-
ázsiaiak inkább hajlanak a dolgok és/is típusú elrendezésére. 

Nemcsak kevésbé rendezik kizáró oppozíciók köré a tapasztalataikat, véleményüket, 
de talán még ennél is kevésbé szívesen kommunikálnak olyan stílusban, amely a nyugati 
logikai rendből következne: a nyíltan konfrontatív, általában kommunikációs „győzteseket 
és veszteseket” generáló vitastílus helyett – legalábbis a közvetlen kommunikációban – a 
„mindenki arcát megőrző” társalgást preferálják, amelyben a nem-direkt közléseken alapuló 
kommunikáció mindig sokféleképpen értelmezhető.

A nyíltan konfrontatív vitastílus azért is áll távol tőlük, mert az atomizált én-t implikál. 
Markus és Kiatayama (1991) nagy visszhangot keltő – s mindamellett nem egy kutató által 
erősen vitatott (Matsumoto, 2003) – kutatási eredményei szerint azonban míg a szociali-
záció eredményeként a nyugati self alapvetően mint independens én konstruálódik meg, a 
kelet-ázsiaiakra legalábbis tradicionálisan jellemző énkonstruktumot interdependens én-ként 
határozhatjuk meg. 

Az ilyképpen kialakítandó én szocializációja az egyes személy fejlődése során éppen 
ellentétes mozgásirányú, mint a nyugatiak esetében. Ugyanis míg a nyugati felfogásban az 
egyén személyiségfejlődésének, érlelődésének útját a dependenciától az autonómiáig való 
haladás jellemzi (a magatehetetlen csecsemőtől, a szüleitől függő gyereken keresztül az önál-
lóan dönteni képes, autonóm, izolált énű felnőttig), addig a kelet-ázsiai szocializáció lényege 
az éretlen énközpontúságtól az interdependenciáig való fejlődés (a mások igényeit figyelem-
be venni nem tudó, önző csecsemőtől, a saját igényeit még csak korlátozottan a társas tér-
ben elhelyezni tudó gyermeken keresztül jut el az emberek kölcsönös egymástól függésének 
felismeréséig és gyakorlásáig). 
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Ebből következően viszonylag kevés japán irodalomtanár értene például fenntartás nél-
kül egyet az amerikai irodalomtanítás-elmélet egyik meghatározó alakjának, Judit Langernek 
(Langer, 2002) azon véleményével, miszerint az irodalomórák talán legfőbb célja végső soron 
a nyílt viták során kidolgozódó, autonóm, független individuum megteremtése, s az iroda-
lomtanár „legszentebb” feladata, hogy ezt a folyamatot támogassa. Mindezek fényében hely-
telen lenne azt várnunk, hogy egy hatékony japán irodalomóra kommunikációs textúrája, az 
irodalmi művek feldolgozásának módja éppen olyan legyen, mint egy amerikai vagy európai 
irodalomóráé, vagy egyáltalán csak hasonlítson arra, hiszen az egész énkonstrukciós folyamat 
s a mögötte álló kommunikációs megfontolások gyökeresen különböznek egymástól. 

A japán irodalomtanításnak természetesen még számos olyan kulturális specifikuma 
van, amelyre jelen írásunkban nem tudunk kitérni. Ilyen például a japán – s általában a kelet-
ázsiai – diákok monotóniatűrése, amely sokkal erősebb, mint európai és amerikai társaiké, s 
nem kis mértékben éppen az írás-olvasás bonyolultságával, ebből következően ezek elsajá-
tításának komoly idő- és energiaigényes mivoltával függ össze. Hiszen a Japánban is használt 
több ezer kínai írásjegy elsajátítása 10-15 évnyi intenzív, szisztematikus napi gyakorlómunkát 
igényel (Gordon Győri, megj. alatt). Ugyancsak az írással függ össze, hogy a kínai írásjegye-
ket használó írásrendszerekben az írásjegy és az általa kifejezett fogalom sokkal motiváltabb 
összefüggésben áll egymással, mint a betűket használó írásrendszerekben. Ebből követke-
zően a lírai művek tartalma és vizuális megjelenítése – különösen a klasszikus költészetben 
– nem választható el egymástól (a kalligráfia esztétikai alapjaira vonatkozóan lásd például 
Addiss, 2005). Így a tanulóknak írásjegy és tartalom e motivált viszonyrendszerét, az írott 
forma és tartalom közötti filozófiát, irodalom és képzőművészet ötvözetének esztétikai kód-
jait is el kell sajátítaniuk az irodalomórákon.

A japán irodalomtanítás kulturális specifikumainak rövid bemutatásával tanulmányunk 
utolsó részében egyben arra is szerettünk volna utalni, hogy miközben a nemzetközi folyama-
tokkal összhangban a hazai irodalomtudományban is egyre erősebben jelenik meg a kulturális 
aspektus (lásd Sári B. László tanulmányát jelen kötetben), naivitás lenne azt gondolnunk, hogy 
ennek nincsenek fontos konzekvenciái az irodalomtanítás kultúrája és annak megértésére nézve. 
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Arató László

A TANANYAGKIVÁLASZTÁS ÉS -ELRENDEZÉS 
NÉHÁNY LEHETSÉGES MODELLJE

1.1. Azért szükséges ma Magyarországon a magyartanítás, illetve az irodalomtanítás terüle-
tén a tananyagkiválasztás és tananyagelrendezés lehetséges modelljeiről gondolkozni, mert 
hazánkban az elmúlt évtizedekben (négy-öt évtizede) az iskola hetedik évfolyamától, tehát 
tizenkét éves kortól kezdődően meghatározóvá vált a kronologikus elrendezésű irodalom-
történet-tanítás. A (négyosztályos középiskolában) pedig – néhány peremre szorult kísérlet-
től eltekintve – a kronologikus tananyagkiválasztás és -elrendezés kizárólagossága érvénye-
sül. A kronologikus elrendezésnek ez az abszolút dominanciája ellentmond a világ legtöbb 
fejlett irodalomtanítási rendszerében érvényesülő gyakorlatnak, s szerintem ellentmond a 
szövegértés-szövegalkotás területén tapasztalható hazai igényeknek, helyzetnek, illetve az 
olvasóvá nevelés meghatározó jelentőségű céljának is. Annyira megszoktuk, hogy az iroda-
lomtanítás egyenlő a kronologikus elrendezésű irodalomtörténet-tanítással, hogy sokan 
a szülők, a gyerekek és a kollégák közül elképzelni sem tudják, hogy más modellek is létezhet-
nek vagy komolyan vehetőek. Az alábbiakban ezért fogok érvelni a kronologikus elrendezés 
kizárólagossága ellen, illetve igyekszem néhány alternatív modellt fölvázolni. 

1.2. Természetesen elvileg elképzelhető, hogy a nyugat-európai országok zömének nem iro-
dalomtörténet-centrikus anyanyelv- és irodalomtanítása a tévút, s a posztszocialista orszá-
gok zömének kitartása a kronologikus-irodalomtörténeti rendezőelv mellett a helyesebb út. 
Ezt azonban csak akkor állíthatnánk nyugodtan, ha például nálunk, a kronológiához való 
ragaszkodás azt eredményezné, hogy az olvasás előkelőbb helyen volna a mi középisko-
lásaink szabadidő-mérlegében, szabadidő-eltöltési népszerűségi listáján, mint ama nyugati 
országokban, ahol másféle anyanyelv-, illetve irodalomtanítás folyik. Akkor állíthatnánk nyu-
godtan, ha a nemzetközi és hazai szövegértési-szövegalkotási felmérésekben a mi diákjaink 
megnyugtató eredményeket érnének el, vagy ha a tantárgyi attitűdvizsgálatok a magyar-
tanításról kedvező bizonyítványt állítanának ki. Azonban mindhárom területen ennek az 
ellenkezője a helyzet: ezt bizonyítják egyrészt Gereben Ferenc, illetve Nagy Attila olvasásvizs-
gálatai, másrészt a PISA-felmérés és az országos kompetenciamérések, harmadrészt Kocsis 
Mihály kutatócsoportjának Baranya megyében végzett tantárgyi attitűdvizsgálatai. 

2. A kronologikus irodalomtanítás kizárólagossága ellen – 
 Arany János tanúságtétele

Az irodalom, sőt a nyelv lényegéhez tartozik az időbeliség, a folyamatszerűség. Ezért is termé-
szetes, hogy az irodalomtanítás Magyarországon hagyományosan elsősorban a kronologikus 
irodalomtörténet-tanítást jelent – legalábbis a középiskolában. Igaz, hogy e hagyomány nem 
is olyan régi, a 19. század második vagy a 20. század első felében irodalomtörténetet több-
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nyire csak két évig tanítottak, s a magyartanításban a történeti rendszerezést a grammati-
kai, retorikai, stilisztikai, poétikai osztályok előzték meg. S bizony a hagyomány iránti tisz-
teletlenséggel aligha vádolható Arany János is előbb – a nyolcosztályos gimnázium hatodik 
osztályában! – tanította tanítványainak a „legújabb kort”, mint a régebbi korokat, mivel ez 
„könnyebb a gyerekeknek, mint a zumtuchel [Halotti beszéd], vonzóbb is”. „Az ötödikben 
pedig verstant és irálytant gyakorolnak”, és „semmi szabály nem taníttatik” (Lévay Józsefnek, 
1858. február 24.).

A kronologikus elrendezésnek természetesen számos nyilvánvaló előnye van. Így például 
ebben a keretben sokkal egyszerűbb a tanított művek és stílusok közös társadalom-, mű-
velődés- és gondolkodástörténeti hátterét fölvázolni. (Igaz, így az a rossz tradíció is jobban 
kísért, amely az irodalmi alkotásokat pusztán egy szépen megkomponált teleologikus törté-
nelmi fejlődésrajz illusztrációiként kezeli.) Az is a kronologikus elrendezés mellett szól, hogy 
az – szemben valamilyen szűkebb tematikus vagy poétikai rendező elvvel – tulajdonképpen 
olyan tág, formális keretet jelent, amelyen belül nagyon sokféle értelmezés és megközelítés 
marad lehetséges. A korábban külön tanított poétika, retorika, stilisztika vagy – az ezek-
kel bizonyos átfedést mutató – műfaj- és motívumtörténet, illetve a művelődéstörténet 
beépíthető a „hosszú”, négy- vagy akár hatéves irodalomtörténetbe. Ugyanakkor tekintet-
tel az ezredforduló kihívásaira, illetve a nemzeti alaptanterv intencióira és szakaszolására, 
a magyartanításnak létérdeke, hogy a megszokás tehetetlenségi nyomatéka szentesítette 
extenzív-kronologikus elrendezés mellett másféle tananyagkiválasztási és -felépítési elvek is 
bekerüljenek a tanári köztudatba, s ha érdemesek rá, teret nyerjenek a helyi tantervekben és 
a tanítási gyakorlatban.

Mindeközben föltétlenül tudatosítanunk kell, hogy az irodalomtörténet, a történeti szem-
léletmód nem azonosítható a kronológiával. Az irodalomtörténet egészének „nagy elbeszélése” 
helyett, illetve mellett a „kis elbeszélések”, a konvenciótörténetek tanítása nagyon is elősegíti a 
történeti érzék és szemléletmód kifejlődését: az időbeliség, a folytonosság és megszakítottság, 
a hagyomány és az újítás kölcsönviszonyának tudatosítását. Másfelől pedig a mű és keletke-
zési kora közötti összefüggés feltárásánál nem kevésbé fontos a művek egymással, illetve a 
mai befogadóval folytatott párbeszéde. Az egy tanítási egységbe rendezett régebbi és újabb 
alkotások elősegítik egymás értelmezését, mintegy bevilágítják egymást. A tudat könyvtárá-
ban nem kronologikus rendben sorakoznak a könyvek, s gyakran a későbbiek „szemüvegén” 
át olvassuk a korábbiakat. 

3. Nemzetközi tapasztalatok 

Milyen kiválasztási és elrendezési elvek működnek például a német, az angol és a francia iro-
dalomtanításban? Általánosítva előrebocsáthatjuk, hogy mindenütt a képességfejlesztésé az 
elsőbbség, de mindenütt van bizonyos szerepe az irodalmi kánonnak is. A kánonközvetítés 
azonban sehol sem olyan extenzív, teljességelvű, mint minálunk, s egyik országban sem jár 
együtt az irodalomtörténetnek és a kronológiának a tananyagelrendezésben játszott meg-
határozó szerepével. Angliában és Németországban (Gordon Győri, 2003) a kronológia alig, 
illetve csak egy-egy rövidebb tanítási szakaszban játszik szerepet, Dániában, Finnországban, 
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Hollandiában hasonlóképpen. A konzervatív és centralizált iskolarendszerű Franciaország-
ban még a felső középiskolában sem írnak elő „szisztematikus irodalomtörténetet”(Juhász-
né, 2003, 95). A hároméves lycée-ben, azaz a felső középiskolában két évben érvényesül vala-
melyest a kronológia: az első évben 16–17. századi műveket vesznek a diákok, míg a második 
év során három évszázadból (!!!) válogatnak: a 18., a 19. és a 20. század irodalmában kelet-
kezett művekkel foglalkoznak. A műcsoportosításban pedig többnyire még itt is figyelembe 
vesznek bizonyos tematikus és/vagy műfaji keresztszempontokat. Angliában és Németor-
szágban szinte végig ezeké a szempontoké a meghatározó szerep. Négy és/vagy hat évig se-
hol nem tanítanak kronologikus irodalomtörténetet, ugyanis az angoltanítás, némettanítás, 
franciatanítás, finntanítás, dántanítás célja más, mint a két résztárgyra szakadt magyar nyelv 
és irodalomtanításé: ezen országok közoktatásában (!) az elsődleges cél a kommunikációs 
képességfejlesztés, a szövegértés és szövegalkotás tanítása, az önmegértés és önmeghatáro-
zás elősegítése és az állampolgárrá nevelés, ezekhez képest az irodalmi kánonközvetítésnek 
– hol jobban, hol kevésbé hangsúlyozott, de – mindenütt alárendelt szerepe van. A korábbi 
változatoknál jóval előíróbb és konkrétabb jellegű 2000-es angol nemzeti kerettanterv előír 
két Shakespeare-drámát, két drámai alkotást más szerzőtől, két 1914 előtti és két 1914 utáni 
jelentős regényt (fiction-t), két 1914 előtti és két 1914 utáni jelentős költőtől néhány művet. 
A „jelentős” prózaírókat és költőket listák rögzítik (Davidson, Dowson, 2003, 38–63). Ha-
sonló (inkább kisebb) számban és hasonló (inkább még csekélyebb) konkrétsággal írják elő 
a műveket a német tartományi tantervek (Rab, 2003) és a francia középiskolák tantervei is. 
Az ennyiben tehát reprezentatívnak tekinthető angol tanterv – melynek követelményrend-
szere természetesen egybeesik a záróvizsgák (érettségik) követelményrendszerével is – négy 
regényét és négy költőtől származó alkotásait érdemes összevetni a 2003-ban kodifikált, 
először 2005-ben alkalmazott kétszintű érettségijének követelményrendszerével. Ez utóbbi 
szóbeli vizsgája a középszinten is (!) hat meghatározott életművet, 13 meghatározott portrét 
és három – a megadott névsorból a tanár által szabadon választott – „látásmódot” (való-
jában szintén szerzőt) ír elő a drámatörténeti, a világirodalmi és a regionális-multikulturális 
témakörök mellett. Azaz az új és – a szövegértési feladatok beléptetése miatt részben joggal 
– reformszándékúnak deklarált követelményrendszer végtelenül kánoncentrikus és ismeret-
központú a három nagy európai nyelv irodalomtanítási követelményrendszeréhez képest. 
Hozzáteszem, hogy itt nem a nagy irodalmaknak magabiztosságból adódódó nagyvonalú-
ságáról van szó, mert a holland, a finn, a svéd vagy a dán tantervek és vizsgakövetelmények 
sem kánonkövetőbbek és ismeretközpontúbbak az angolnál, a franciánál vagy a németnél 
– inkább ellenkezőleg. 

A tantervek a mi NAT 2003-unkhoz hasonlóan képességfejlesztési területekben és célok-
ban gondolkoznak (írás, olvasás, szóbeli és írásos kommunikáció, nyelvi ismeretek, dráma-
játék, médiaismeret, információs-kommunikációs technológia stb.), az egyik fontos különb-
ség, hogy ezekben az országokban a kompetenciaterületek közvetlenül tantervi és tankönyvi 
fejezetcímekké válnak, s többnyire nem adják át a helyüket korszakoknak és szerzőknek. Egy 
jellegzetes kilencedikes német (bajor tartományi) tanterv és tankönyv (Schoebe, 1993) fe-
jezetei között ilyen címeket találunk: Vita, véleménykifejtés; Elbeszélő művek elemzése; Lírai 
művek elemzése; Szakszövegek feltárása és elemzése; Hogyan írjunk műértelmezést? Drámai 
művek elemzése; Egy előadás előkészítése és megtartása stb. A klasszikus és kortárs szövegek a 
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szövegértési és szövegalkotási tevékenységnek, a fejlesztendő képességnek mint rendezőelvnek 
alárendelve jelennek meg. A lírai mű elemzéséről szóló fejezetben találunk barokk szonettet 
Andreas Gryphiustól, és találunk 19. és 20. századi verseket. Számszerűen a 20. századi művek 
dominálnak. A szövegeket hol tematikus, hol műfaji jegyek kapcsolják össze, az irodalomtörté-
neti ismeretek szűkszavúan az adott műhöz kapcsolódva kerülnek elő. A verselemzés tanítá-
sánál a szempont pl. a versforma funkciója, jelentésteremtő-jelentéskiemelő szerepe, a kép-
rendszer koherenciájának vagy éppen a versmondattan vizsgálata. A vezérszempont nem a 
korban való elhelyezés, hanem annak felismertetése, gyakoroltatása, hogy egy-egy lírai szö-
veg elemzésében, értelmezésében milyen szempontokat célszerű érvényesíteni. Ugyanakkor 
a versben érvényesülő sajátosságokat, ha ez természetesen adódik, történeti-stílustörténeti 
kontextusba helyezik. Például Gryphius műve kapcsán a nagy ellentéteket, a belső gondolati 
és szerkezeti feszültséget egy korhoz és korstílushoz, nevezetesen a barokkhoz is kötik: rövi-
den felvázolják a történeti-gondolkodástörténeti hátteret is. Mind a német, mind a francia, 
mind az angol tanterveket és tankönyveket erősen jellemzi az irodalmi szövegek és a nem 
irodalmi szövegek kontrasztív együtt tárgyalása: annak vizsgálata például, hogy egy hasonló 
történetet hogyan mond el egy újsághír s hogyan egy novella. 

A szövegek csoportosításában érdekes a francia líceum utolsó előtti éve. Mivel itt három 
század (18., 19., 20.) irodalmából vett szövegekkel foglakoznak a diákok, értelemszerűen nem 
lehet szó olyan részletező-leíró és sok portrét és életművet „feldolgozó” (?) közelítésmódról, 
mint a magyar középiskolában, ahol e századokra bő két év jut, noha a mi 18. századunk gaz-
dagságában aligha hasonlítható a franciák fényszázadához. Az igazi cél a franciáknál a lecture 
méthodique, a tudatos, módszeres szövegmagyarázat elsajátítása. „Egy műfaj, egy stílus, egy 
gondolat tanulmányozása analizáló tevékenység révén szövegek, szövegcsoportok (grou-
pements de textes) vizsgálata során történik” (Juhászné, 2003, 95). Vannak természetesen 
kronologikus felépítésű tankönyvek is, de ezek inkább háttérként, mintsem tanmeneteket 
sugalló látens tantervként funkcionálnak. Más tankönyvek jobban tükrözik a groupements 
de textes logikáját. Ilyen például az Approches littérires sorozat Littérature francaise – Les 
Genres (Műnemek) című kötete, mely „[k]ülönböző korszakok különböző műveit állítja egy-
más mellé. Az Orpheus lantja című fejezet például először rendszerező tablóban, időrendben 
sorolja föl a [francia] költészet főbb műveit, melyek egy-egy lírai műfajt képviselnek. De lírai 
prózának tekinti Pascal Gondolatok című munkájának bizonyos szakaszait és Rousseau mű-
veinek egy részét is, így ezek szintén megtalálhatók a táblázatban. Az Orpheus lantja című 
fejezet bevezetője a mítoszból kiindulva a lírai költemény személyesség-problémájához jut 
el. A tankönyvnek az a célja, hogy megfigyeltesse az összefüggéseket, és gondolkozásra ösz-
tönözzön. A fejezet a következő témákat érinti:

• Orpheus arcai (Vergilius, Valéry, Nerval)

• A pindaroszi óda (Pindarosz, Montherlant, Ronsard)

• Lírai próza (Pascal, Rousseau, Chardin)

• A kirobbanó én (Sponde, Villon, Baudelaire)

A szemelvényeket kérdések követik, például verstani kérdések, majd házi fogalmazás- 
vagy dolgozattéma és kiegészítő magyarázatok jönnek” (Juhászné, 2003, 99–100). 
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Nagy-Britanniában sem jöhet szóba, hogy 12-16 éves gyerekek irodalomtörténetet ta-
nuljanak, de még az érettségi vizsga A-szintjére készülőknél sem az irodalomtörténeti kro-
nológia a meghatározó rendezőelv. Mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Álla-
mokban egészen 16 éves korig a tematikus műcsoportosítás (pl. ősz, kaland, konfliktusok, 
másság, titok, hagyományok stb.) és a műfaji csoportosítás váltogatása, illetve egy-egy mű 
hosszas, akár hónapokig is eltartó tanulmányozása, közös olvasása a jellemző. Ezt a három 
szempontot váltja azután alkalomadtán egy-egy korszak behatóbb tanulmányozása, afféle 
művelődéstörténeti mélyfúrás. Az Egyesült Államokban igényesebb, elitistább iskolákban 
jellemző, hogy egy féléves angol, illetve egy féléves amerikai áttekintő irodalomtörténeti 
kurzust is felkínálnak. Általában is jellemző a választható féléves kurzusok rendszere, ahol 
az egyik félévben a diák, mondjuk, 20. századi novellákkal, míg a következőben 19. századi 
angol költészettel, egy harmadikban a modern amerikai drámával, míg egy következő félév-
ben az amerikai irodalom kezdeteivel foglalkozik. Néhány szerző, illetve mű (Shakespeare két 
műve, Mark Twain Huckleberry Finn-je) általánosan kötelező, a korszak- és műfajstúdiumok 
irodalomtörténeti rendszerré való összeállása azonban nemcsak nem kötelező, hanem az 
időkorlátok miatt nem is lehetséges. Sokan és joggal vitatják e rendszer fragmentáltságát, 
a féléves modulok izoláltságát, azonban a teljességadás reményéről az angolszász országok 
középfokú oktatásában már régen letettek. 

Az Amerika felé tett kitekintés után lássunk egy tipikus angol emelt szintű érettségi elő-
készítő kurzust, tehát a 16-18 éves diákok közül a tantárgyunk szempontjából a legigénye-
sebbeknek a tantervét. Pontosabban hármat kell megtekintenünk, ugyanis háromféle emelt 
szintű angol érettségi is van az Egyesült Királyságban, s ezekhez igazodik a háromféle tanterv. 
Az AQA (Assessment and Qualification Alliance – vagyis az Egyesült Királyság Értékelési 
és Vizsgaszövetsége, némi pontatlansággal: az angol OKÉV) megkülönbözteti emelt szinten 
is az „angol nyelv” (English Language), az „angol nyelv és irodalom” (English Language and 
Literature) és az „angol irodalom” (English Literature) nevű vizsgatárgyakat. Ezek közül a diák 
választhat. Az alábbi tantervben az „AS” az emelt szint alsó fokát jelöli, az „A2” pedig az 
emelt szint felső fokát. A középszint (a hajdani O level) helyett már kizárólag a GCSE-ről, azaz 
a kisérettségi jellegű, 16 éves korban letett alapvizsgáról beszélnek. (Érdemes tudni, hogy 
az angol parlament döntése szerint az évtized végére, illetve legkésőbb 2012-re az Egyesült 
Királyságban megszűnik az érettségi ott sokat bírált kétszintűsége, az emelt szint belső ré-
tegzése már ennek az előszele.) Az emelt szint AS moduljai alapjában a GCSE utáni első év, 
az A2 modulok alapjában a második év tantervét adják meg, ezért láthatunk az alábbiakban 
mindkét tantervben AS- és A2-modulokat is.

Tipikus angol nyelvi kurzus (AS és A2) – AZ AQA 2000-es mintatanterve

AS-modulok („sztenderd emelt szintű modulok”)
1. Modul: Bevezetés a nyelv tanulmányozásába

2. Modul: A nyelv és a társadalmi kontextus

3. Modul: Eredeti írás
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A2-modulok („emelt szintű modulok 2”)
4. Modul: A nyelv kutatása

5. Modul: A szerkesztői írás

6. Modul: A nyelvfejlődés

Tipikus angol nyelv és irodalom kurzus (AS és A2) – AZ AQA 2003-as mintatanterve

AS-modulok („sztenderd emelt szintű modulok”)
1. Modul: Bevezetés a nyelv és az irodalom tanulmányozásába

2. Modul: Az irodalom változó nyelve

3. Modul: Szövegek alkotása

A2-modulok („emelt szintű modulok 2”)
4. Modul: Szövegátalakítás

5. Modul: Beszéd az életben és az irodalomban 

6. Modul: Kritikai megközelítések

Tipikus angol irodalom kurzus (AS és A2) – AZ AQA 2003/4-es mintatanterve

AS-modulok („sztenderd emelt szintű modulok”)
1. Modul: Bevezetés az irodalom tanulmányozásába

2. Modul: Műfajelmélet: Költészet és dráma

3. Modul: Shakespeare

A2-modulok („emelt szintű modulok 2”)
4. Modul: Szövegek összevetése 

5. Modul: Megadott szövegek: 1770 előtti dráma; költészet 1900 előtt 

6. Modul: Szövegek feltárása

Mivel a címek nem mondanak eleget, néhány modul részletesebb leírását is közlöm. 

Angol nyelv, 4. Modul: A nyelv kutatása
Projektmunkáról van szó. A diákok az angol nyelv valamilyen írott vagy beszélt aspektusá-
val kapcsolatos kisebb fajta kutatás jellegű vizsgálódást hajtanak végre. A vizsgálódás széles 
skálája képzelhető el. A diákok leírhatnak egy mindennapi beszélgetést nyelvészeti szem-
pontból, elemezhetik a média bizonyos nyelvészeti jellegzetességeit, tanulmányozhatják az 
angol helyesírási rendszert, átírhatják az angol egy regionális variációjú szövegét stb. Kétezer 
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és négyezer szó közötti terjedelmű dolgozat elkészítése a feladat. Ebbe a terjedelembe nem 
számít bele a hangzó beszéd vagy a tájnyelvi variáns átirata. 

Angol nyelv és irodalom, 2. Modul: Az irodalom változó nyelve 
Ez a modul arra összpontosít, hogy a nyelv diakronikusan hogyan változik, illetve arra, hogy 
a társadalmi és kulturális kontextusnak megfelelően is változik. Azt vizsgálja, hogy az atti-
tűdök és értékek hogyan jelennek meg a nyelvben, s hogy a kontextusoknak megfelelően 
milyen módokon változnak a szövegek. A diákok tanulmányozzák a cél és a közönség fogal-
mait. Megvizsgálják, hogy a szövegek hogyan strukturálódnak (szókincs, nyelvtan, jelentés-
tan), miképp azt is, hogy a figyelem középpontjában állított szövegek miben térnek el egy-
mástól. A diákok arra készülnek, hogy a vizsgán majd egy olyan szövegpárral találkoznak, 
mely tagjainak keletkezése között bő száz év telt el. Például 2003 januárjában E. A. Poe-t 
állították párba Raymond Chandlerrel. Három Poe-szöveget (A Morgue utcai gyilkosság, Az 
aranybogár, Az ellopott levél címűeket) kellett szembesíteni Chandler Hosszú álmával.  

Angol nyelv és irodalom, 4. Modul: Az irodalom változó nyelve 
A diákok vesznek egy meghatározott műfajba tartozó szöveget és egy másik műfaj szabá-
lyaihoz igazítva átalakítják. Megváltoztathatják a célt és a közönséget. A találékony tanár 
sokféle javaslatot tehet diákjainak. Az AQA példái között olyan javaslatok szerepelnek, mint 
Frost Out, Out vagy Mending a Wall (Faljavítás) című verseinek újságcikké alakítása vagy a 
Vízkereszt képregény-változatához készített szövegkönyv, illetve A revizor átírása detektív-
novellává. 

Angol nyelv és irodalom, 6. Modul: Kritikai megközelítések
Ez a modul „szinoptikus” jellegű, és minden addigi modulra épít [az adott kurzuson belül 
korábbi modulokra – A. L.]. A hangsúly az összes korábbi tanulmányok szintézisére esik: 
arra, hogy a tanuló reagálni tudjon a beszélt és írott szövegek széles skálájára. E szövegeket, 
látottakat és nem látottakat, ismerősöket és ismeretleneket, a jelenből és a múltból szárma-
zókat kritikailag kell elemezniük a diákoknak, mégpedig úgy, hogy ítéleteiknek a nyelvészeti 
és irodalmi megközelítések széles skálájára kell alapulniuk. A diákoknak bizonyítaniuk kell a 
kritikus olvasás képességét, és tudatában kell lenniük, hogy a kontextus miképpen befolyá-
solhatja az értelmezést. A diákoknak ismerniük és alkalmazniuk kell mind az irodalmi, mind 
a nyelvészeti fogalmi kereteket, és észlelniük kell a nyelvi és irodalmi tanulmányok közötti 
kapcsolatokat. A diákoknak meg kell mutatniuk, hogy el tudják olvasni a modul minden 
szövegét, és kritikailag tudnak viszonyulni mindegyikhez. A vizsga ideje két és fél óra, ez tar-
talmazza a fél óra olvasási időt is. Az anyagot a diák rendelkezésére bocsátják három nappal 
a vizsga előtt, s a vizsgaterembe is bevihető, azonban előzetesen csak nagyon rövid lapszéli 
jegyzetek készítését engedélyezik.  

Angol irodalom, 4. Modul: Szövegek összevetése
Ebben a modulban a diákok egy prózai szöveget vetnek össze egy másik szöveggel, s megle-
hetős rugalmasság érvényesül ennek a másik szövegnek a kiválasztásában. A második szö-
veg lehet próza(i), líra(i) vagy dráma(i), de ha prózai szöveg, akkor más típusba vagy más 
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korszakba kell tartoznia. Bár a tanárok kamatoztathatják szakmai ítélőképességüket a szö-
vegválasztásban, a választott szövegnek olyannak kell lennie, „hogy anyaga és mennyisége 
elégséges alapot biztosítson komoly észrevételek tételére, átgondolt megfontolások érvé-
nyesítésére” (AQA-instrukció 2001: 26).

Angol irodalom, 5. Modul: Dráma 1770 előtt; Költészet 1900 előtt
Ez a modul a romantika előtti és az 1900 előtti szövegekre (költészetre és drámára) összpon-
tosít. A diákok egy kétórás írásbeli vizsgára készülnek, és ezen két kérdést kell majd megvá-
laszolniuk: egy költészetre s egy drámára vonatkozót. Erre a vizsgára a diák nem vihet magá-
val szöveget: ez egy „csukottkönyves” vizsga. [...] Jelenleg a vizsgázók Chaucer, Shakespeare, 
Herbert, Coleridge, Tennyson és Dickinson megadott versei közül választhatnak – ami a 
költészet 1900 előtt című résztémát illeti. A „Dráma 1770 előtt” részben pedig egy szöveget 
kell választaniuk egy hatos listáról, melyen olyan szerzők művei szerepelnek, mint Marlowe, 
Shakespeare, Webster, Middleton, Behn és Congreve (Mark A. Pike, 2004, 83–90).

A fenti tantervrészletekből három következtetést vonhatunk le. 

1. A felső középiskola angolóráit nagy mértékben a kimeneti vizsga határozza meg. 
(Nálunk sincs ez másképpen.) 

2. A sokféle vizsgafeladat sokféle szövegválasztást és tevékenységet ír elő, a tanterv nem 
egyetlen logikára jár, hanem különböző szerveződési elveket követő modulokból 
építkezik. 

3. Az egyes modulok mindig valamilyen képességet, tevékenységet állítanak közép-
pontjukba, az irodalomtörténeti kronológia csak néhány modulban s ott sem mindig 
tananyagelrendezési elvként szerepel. 

4. Konvenciótörténetek, életproblémák, archetípusok

Olyan tantervek, programok szolgálhatják eredménnyel az olvasóvá nevelést, amelyeknek van 
fejlesztési koncepciója, azaz a különböző többéves tanítási szakaszokat nem egyetlen kapta-
fára húzzák rá, hanem több eltérő, de ugyanakkor módszeresen egymásra épülő tananyag-
kiválasztási, tananyag-elrendezési és képességfejlesztési stratégiát alkalmaznak. A puszta név-
sorok és címlisták csak látszólag felelnek meg a nemzeti alaptantervnek! Különösen akkor, 
ha egy szerző vagy egy mű a tanítás során többször is előkerül (ami önmagában távolról sem 
baj: képzeljük el, hogy mi lenne, ha a háromszögről matematikai tanulmányaink során csak 
egyetlenegyszer tanulnánk!). A részletes tantervnek feltétlenül meg kell jelölnie az adott tan-
tervi helyre jellemző nézőpontot, a mű más előfordulásaitól megkülönböztető kontextust 
vagy megközelítési módot.

Csokonai anakreóni dalai például egyaránt helyet kaphatnak egy a versformákkal, ritmus-
sal, szóképekkel, a költészet titkaival foglalkozó fejezetben, egy olyan műfajelméleti-műfaj-
történeti áttekintésben, amely a dal műfaját, műfajváltozatait vizsgálja, egy a felvilágosodás 
irodalmának irányzatait s ezen belül a rokokót bemutató egységben, egy Csokonai-portré-
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fejezetben, egy a kert motívumát nyomon követő tematikus-motivikus tanegységben vagy 
egy Anakreón feltámadásai című konvenciótörténeti-problémacentrikus modulban, ahol 
Anakreón verseivel s a Csokonainál későbbi magyar anakreontika néhány darabjával (pl. Vas 
István és Géher István anakreóni dalaival) alkotnak manipulált minikontextust. 

Abból az olvasói és pedagógiai tapasztalatból, hogy a tudat könyvtárában nem krono-
logikus rendben sorakoznak a könyvek, s gyakran a későbbi művek „szemüvegén” át olvas-
suk a korábbiakat, időben visszafele („rákmenetben”) haladó tanítási szerkezetek (modulok 
vagy fejezetek) is kibonthatók: olyanok, amelyek például a római költőelődöt felidéző Petri-
verstől vezetnek a Berzsenyi-verseken keresztül Horatiushoz, vagy olyanok, amelyek Radnóti 
Nem tudhatom című verse felől jutnak el a Szózaton át a Hymnusig. A szerkesztési elv itt az 
utódművek elődművekkel folytatott párbeszédének, a hagyomány képződésének és műkö-
désének bemutatásán túl egy pedagógiai-didaktikai megfontolás: az időben közelebbitől, 
a hozzánk közvetlenebbül szólótól jutni el a távolabbiig, nyelvileg nehezebbig, közvetítésre 
erősebben ráutaltig. (Lásd e kötet Hymnusz-fejezetét vagy a Kitérők című tankönyv Horatius 
noster című fejezetét!)    

A magyar irodalomtanítás ma is a tananyag bűvöletében, a teljesség igézetében él. Fé-
lünk, ha egy művet, egy szerzőt a közoktatásban nem tanítunk, az kiesik a nemzeti kánonból, 
a közös műveltséganyagból. Ez a félelem részben jogos. Tévedés azonban azt hinni, hogy a 
kánon zsugorodása a tanárok igénytelenségéből avagy a „modernkedő” tantervkészítők mi-
nimalizmusából fakad. Véleményem szerint a társadalmi értékrendszer változásait, az iskolán 
kívüli kihívásokat struccpolitikával nem lehet kivédeni. A kánon spontán zsugorodása ellen 
tudatos redukcióval, a szűkebb kánonhoz való következetesebb ragaszkodással s főképp az 
olvasási motiváció erősítésével, illetve a műértő befogadás képességének fejlesztésével sok-
kal eredményesebben lehet küzdeni, mint az irreálisan magasra tett léc, a „nem engedünk a 
negyvennyolcból” politikájával. Amit mi tanítunk – bocsánat az evidencia kimondásáért –, 
azt egyáltalán nem biztos, hogy diákunk meg is tanulja, s főleg, hogy az érettségi után né-
hány hónappal még emlékezni fog rá. Természetesen „nem baj”, ha egy áttekintő irodalom-
történet viszonylagos teljességre törekszik, az azonban már igenis gondot jelent, ha egy ilyen 
irodalomtörténeti tankönyvnek a tanításában, tantervében nem érvényesül a tananyag-
szelekciót elősegítő és a képességfejlesztés feladatát szem előtt tartó didaktikai koncepció 
(képességfejlesztési stratégia és azt szolgáló feladatrendszer). Véleményem szerint az ilyen 
koncepció vagy program nem korlátozza a tanár szabadságát, hanem csak eszközöket ad a 
kezébe, ami kreatív tanár esetében segítséget jelent a saját elképzelés, az egyéni didaktikai 
megoldások kialakításában. 

Tanulás-lélektani alapigazság, hogy a sok apró ismeretegység halmazánál a szervesen 
összefüggő részekből álló nagyobb egész jobban rögzül. Természetesen egy alkotói pályakép 
vagy egy korszak irodalma is lehet ilyen „egész” (alaklélektani értelemben vett, a háttértől, a 
környezetétől kontúrosan elütő „alak”, Gestalt), de egy műfaj, egy archetípus, egy vándormo-
tívum vagy egy közös lélektani, erkölcsi vagy bölcseleti probléma is megszervezhet, összetarthat 
egy – talán az irodalomtörténeti korszakoknál áttekinthetőbb terjedelmű – tananyagegységet.

A kronologikus-irodalomtörténeti elrendezés egyeduralma (szórványos kísérletektől elte-
kintve ma Magyarországon lényegében a hetedik évfolyamtól a tizenkettedikig ez az egyet-
len felépítési elv) azért különösen veszélyes, mert lehetővé teszi a szövegekkel való személyes, 
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elidőző találkozás kikerülését. Lehetővé s nem ritkán uralkodó gyakorlattá teszi, hogy a művek 
közös-személyes értelmezésének helyére a társadalmi háttér bemutatása, a szerző életrajza, 
a művek, kötetek, pályaszakaszok, folyóiratok felsorolása, a korstílus vagy a stílusirányzat 
általános jellemzése tolakodjék. A kronologikus irodalomtanítás egyeduralma szerintem két 
negatív következményhez vezet a magyartanítás gyakorlatában: a kronológia által sugallt 
teljességeszmény igen gyakran rohanást és helyett-tanítást, szövegmaszkok, kidolgozott téte-
lek tanítását eredményezi.

Az irodalomtörténeti elrendezés mellé vagy elé tehát be kellene illeszteni másféle tan-
anyag-kiválasztási elveket is. Megismétlem s kiegészítem a korábbiakat: lehet rendezőelv 
az archetípus, a konvenciótörténet, egy-egy a diákokat közelről érintő életprobléma, egy 
tágabb poétikai vagy szűkebb műfajelméleti szempont, valamilyen vándormotívum vagy 
toposz, irodalmi és nem irodalmi szövegek együtt tanítása, szembesítése, médiaszövegek és 
irodalmi szövegek összehasonlító elemzése, illetve a fentiek különféle – átgondolt – ötvö-
zetei. A diákok természetes humoréhségét kielégítendő akár több tananyagegység is szer-
veződhetne a komikum mint esztétikai minőség köré. Ilyen alternatív tananyag-szervezési 
modelleket ismerhetünk meg például a Nézőpontok, motívumok című, Fenyő D. György 
által szerkesztett kötetből. Ugyanerre mutat példát jelen kötetben az említett szerző Kohl-
haas-történetek című tanulmánya, Gyeskó Ágnes A csavargó alakja az irodalomban – egy 
toposz vizsgálata című dolgozata és Veress Zsuzsa Az Úr ölében / az Isten balján című, Mik-
száth A jó palócok és Bodor Ádám Sinistra körzet című novellafüzérei (?) közötti párbeszé-
det bemutató írása.

 

5. Rend vagy káosz

Milyen rend lehet a tanterv nem kronológiai elrendezésű tanéveiben, a nem kronologikus 
tankönyvekben? Vagy a kronologikus irodalomtörténettel szemben tényleg csak „űr van és 
zűrzavar”, amint azt Veres András állítja (Veres, 2003)? 

Úgy vélem, vannak rendezőelvek. Például célszerű harmóniát, egyensúlyt teremteni a 
lírai, az epikai és a drámával foglalkozó modulok között. Ez még nem feltétlenül jelent mű-
nemi-műfajtörténeti rendben való haladást, ámbár akár azt is jelentheti. Másfelől célszerű 
a műválasztásban poétikai szempontokat és tematikus szempontokat egyaránt alkalmazni, 
mivel a csupán poétikai fókusz többnyire nem eléggé motivál, nem eléggé diákbefogadó-
szempontú (vö. Barták, Bokányi, Fűzfa, 2003). Ezért például a Pála Károllyal írt, A szöveg 
vonzásában című sorozatunk moduljainak többsége kétfókuszú, mint az ellipszis. Így a Kis-
fiúk és Nagyfiúk című modul poétikai fókusza az elbeszélés alapvető tényezőinek (tér, idő, 
cselekmény, szereplők, nézőpont) és ezek kompozíciós-szegmentáló szerepének felismerte-
tése, tematikus-szociálpszichológiai fókusza a beilleszkedés, a csoportnorma és a szerep fo-
galomhármasa. A sziget mint kísérleti laboratórium című modul poétikai fókusza a modell-
szerűség és a példázatosság, tematikus fókusza pedig a civilizáció és barbárság ellentéte. És 
így tovább. Érdemes a konvenciótörténeti és szociálpszichológiai fókuszú modulok egyen-
súlyát is kialakítani. A modulok jó részén belül értelemszerűen érvényesül a kronológia, 
más részüknél, mint említettem, a visszafejtő szerkezet érvényesülhet, ami szintén egyfajta 
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kronológia. Modulképző szempont lehet egy esztétikai minőség (pl. a komikum) vagy egy 
archetípus (pl. beavatás, fölemelkedés, ősz). Szükséges természetesen a keresztmetszeteket 
és hosszmetszeteket váltogatni, tehát szerzőcentrikus-portréisztikus, illetve korszakfeldol-
gozó mélyfúrásokra is szükség van a másfajta, problémacentrikus modulok mellett. 

A suliNova programfejlesztése keretében készülő szövegértési-szövegalkotási program 
tanterve ilyen fejezeteket is tartalmaz. Ez az Olvasás, Szövegértés, Műértés Műhely által jegy-
zett programcsomag a feljebb említett kétfókuszú modulok helyett immár négy fókusz köré 
épülő fejezetekből épül: a tematikus és a poétikai fókusz mellett egy szövegértési és egy szö-
vegalkotási fókusz rendezi egységbe a kiválasztott szépirodalmi és nem szépirodalmi szöve-
geket és az ezek feldolgozását segítő gyakorlatokat.

Sok-sok tananyagképző elv s ezeket rendszerbe foglaló elv lehetséges még, én csak né-
hányat soroltam, hogy ne higgyük azt, hogy a kronológia átmeneti elhagyóira csak a hideg, 
ásító űr és a terméketlen káosz várakozik. 
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TANÁRSZEREPEK IRODALOMÓRÁN

1.  Szerepek, tanárszerepek

Mivel az ember társas lény (Aronson, 2004; Csányi, 2003), létezése nem csupán közvetlenül 
a természet kihívásainak erőterében zajlik, hanem szociális közegben is, amely folyamatos vál-
tozásai mellett egyben az állandóság és stabilitás lehetőségeit és érzetét is nyújtja. Annak a 
szociális konstruktumnak, amely az ember e másik környezetét adja, stabilitása többek között 
abból fakad, hogy vannak olyan állandóan fennálló vagy rendszeresen visszatérő funkciói, ame-
lyek éppen kontinuus vagy rekurzív jellegük miatt legalább a viszonylagos stabilitás érzetével 
töltik el az embereket. Az emberi megmaradás legalapvetőbb elemei, például a fajfenntartás 
vagy az egyéni/csoportos túlélés teendői a társas együttélésben olyan, biológiailag is vezérelt, 
számos elemében mégis szociális konstruktumként kidolgozódó, kulturálisan specifikus je-
gyeket hordozó elemi viselkedésmintákat hoznak létre, mint például a férfi/női szerepek, szü-
lő/gyerek szerepek és hasonlók. A szerepek egyik fontos jellemzője, illetve funkciója az, hogy 
aránylag kiszámíthatóvá, megjósolhatóvá teszik az emberek számára, hogy egy szokásosnak 
tekinthető helyzetben valaki miképpen fog viselkedni. A szerepek tehát alapvetően funkciók, 
amelyek a társas lét viszonylag stabil megjelenési formáiban öltenek testet.

De az emberi társadalmak ennél természetesen jóval összetettebb és kifinomultabb, az 
alapfunkciókra visszavethető, ám rajtuk messze túlmutató funkciók ellátására létrehozott 
szuperorganizmusok. A társadalmakban az emberi igények kielégítésére olyan szerveződési 
formák épülnek, amelyek e tevékenységek minél magasabb szintjét és az elért szint minél 
magasabb szinten történő hagyományozódásának lehetőségét is igyekeznek biztosítani. 
Nemcsak a modern társadalmakban, de a modern társadalmakban a régieknél világosabban 
körülírt megjelenési formákban, e funkciók gyakran mint szakterületek, szakmák jelennek 
meg, amelyeknek képviselői többé-kevésbé jól körülírható csoportokat, alcsoportokat al-
kotnak. Ilyenek például az orvosok, rendőrök, szerelők, egyházi személyek, tanárok csoport-
jai vagy például a belgyógyászok, nyomozók, villanyszerelők, buddhista szerzetesek, magyar-
tanárok alcsoportjai.

E csoportok hatékony működésmódjának éppen az az egyik feltétele, hogy a benne részt-
vevők, illetve a kívülállók számára is viszonylag világos legyen, milyen funkciók ellátására miféle 
működésmódok segítségével szolgálnak e szerveződések. Ennek megfelelően s éppen a fen-
tebb említett stabilitás érdekében is, a modern társadalmakban az egyes funkciók ellátására, 
továbbfejlesztésére szerveződő embercsoportok szerepköre, illetve tevékenységük jogszerű, 
kívánatos formákban történő megnyilvánulási formái deklaratív, definiált módon körülírtak 
– például jogszabályok által vagy éppen szakmai egyesületek szakmai szabályaiban rögzítetten 
megjelenítetten és hasonló módokon. Ugyanakkor azonban mindig maradnak nagyon fontos, 
mégis rögzítetlen elemei is. Ezért a szociális szerepek s ennek részeként az egyes szerepek társa-
dalmilag előnyben részesített megnyilvánulási formái nemcsak a formális oktatás keretei közt 
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elsajátítható ismeretrendszerekben öltenek testet, hanem olyanféle, sokkal kevésbé definiál-
ható elemekben is, amelyeket éppen azok szubtilis és viszonylagosan rögzítetlen jellege miatt 
minden egyes személy saját maga kell, hogy megalkosson. E munkájában persze nincs magára 
hagyva: a szocializáció ugyanis többek között éppen e jelentések, e személyes megértések ki-
dolgozódását segítő társas tevékenységek-történések összessége, amelyben egyén és környe-
zete nem – nemcsak – a formális oktatás, hanem a személyes tapasztalat, kommunikáció és 
értelmezés áramában formál megértéseket, episztemológiai értelemben vett jelentéseket. 

A szerepek tehát tevékenységekben, viselkedésformákban konkretizálódnak; az pedig, 
hogy rögzített, illetve viszonylag rögzítetlen elemeikben – tevékenységeikben és viselkedés-
formáikban – mik a szerepek, az egyén számára a formális oktatás során, valamint a szemé-
lyes jelentésképzés folyamatában dolgozódik ki. 

Így a szakértők szinte mindig kénytelenek legalább kettős viszonyrendszerben értelmez-
ni és vizsgálni a szerepeket: részint társadalmi formáikban mint szociológiailag értelmezhe-
tő jelenségeket, részint viszont mint olyan szociális konstruktumokat, amelyek az emberek 
személyes jelentésképző tevékenységeként konstituálódnak meg, vagyis mint pszichológiai 
(kognitív pszichológiai, szociálpszichológiai, szociokognitív) jelenségeket.

A szerepek külső és belső megalkotásának egyik érdekes és fontos eredménye az, hogy a 
szerepek végül is többféle szempontból normatív jelleget ölthetnek. A normativitás részint 
megjelenhet mint deklarált szabályrendszer, amely előírja a megfelelő szerepben való meg-
felelő viselkedést, ugyanakkor mint szubjektív elvárásrendszer is megnyilvánulhat, amelyben 
az egyén maga, illetve környezete mintegy implicit módon megfogalmazza, számára mit is 
jelent egy adott szerep, mit „vár el” egy szereptől, illetve az azt betöltő személyektől. Ezek az 
explicit és implicit elvárások aztán olyanféle előíró nyelvi formákba is önthetőek, mint pél-
dául „A tanár feladata az, …”; „Én azt várnám el egy magyartanártól, hogy…”; „Én mint ma-
gyartanár azt szeretném elérni, hogy…”. Vagyis a szerepeknek nemcsak az a jellemzője, hogy 
mint jellegzetes társadalmi helyzetekben jellegzetes társadalmi csoportok által alkalmazott 
jellegzetes viselkedés- és tevékenységformák léteznek, hanem az is, hogy akár normatívvá 
váló szerepelvárások is kapcsolódnak hozzájuk. 

Miközben a normaképzést magát éppúgy tekinthetjük semleges jelenségnek, mint bár-
milyen más jelenséget, ami tudományosan megragadható, a normaképzés e külső-belső 
megjelenése egyaránt lehet olyan dolog, amely az egyénben vagy a társadalomban jelentős 
feszültségeket, érzelmi-indulati impulzusokat vált ki. A megvalósuló szerepek ugyanis vagy 
többé-kevésbé megfelelnek vagy nem felelnek meg e szerepelvárásoknak, s ez külső-belső 
konfliktusok forrása lehet. Előfordulhat például, hogy egy magyartanár viszonylag ponto-
san megfelel a külsőleg megfogalmazott tanári standardnak, de ez ugyanakkor jelentős fe-
szültségeket kelt benne, mert nehezen tudja egyeztetni a külső elvárásokat a saját személyes 
szerepfelfogásával. Vagy előfordulhat éppen az, hogy a tanár viselkedik másképp, mint a kör-
nyezete elvárná, és ez a környezetében, mondjuk a szülőkben vagy iskolavezetőkben, vált ki 
meglepődést vagy indulatokat. 

Nyilvánvaló, hogy szerep és szerepelvárás nem függetlenek egymástól sem teoretikus 
értelemben, sem az egyes konkrét esetekben. De ez korántsem jelenti azt, hogy nem is füg-
getlenedhetnek egymástól, ugyanis másképp keletkező és fenntartódó jelenségekről van szó. 
Szó volt korábban róla, hogy a szerep végső soron funkció; márpedig lassabban lejátszódó 
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vagy gyorsabban lezajlódó folyamatok eredőjeként egy szerep mint funkció, illetve a szerep 
funkciója megszűnhet vagy jelentős átalakuláson mehet keresztül. A szerepelvárás azonban 
ekkor önértékűvé is tud válni, s a vele valaha kölcsönös függőségben álló funkcióktól immár 
függetlenül létező értékrendként létezni. Ennek a társadalom olyan nagy rendszerei, mint 
például a szabályalkotás átalakulásának viszonylagos lassúsága, nehézkessége éppúgy lehet 
oka, mint az a tény, hogy az egyének és társadalmi csoportok értékrendje, a vélekedések, 
hiedelmek, képzetek, előítéletek is viszonylag nehezen képesek csak megváltozni, mint arra 
számos szociálpszichológiai kutatás rávílágított (lásd például Hunyady, 1996). Csak hogy 
egyetlen lehetséges példát hozzunk: évtizedeken át ható, önértékű nevelési elvvé rögzülhet 
például a szigorú tanári magatartás egy olyan társadalmi közegben, amelyben pedig ennek 
nincs igazán funkciója, és sokkal adekvátabb lenne közvetlenebb, partneribb kommunikáció 
a tanulókkal. 

Hogy az egyén és környezete külső-belső szerepelvárásainak diszharmóniája és diszfunk-
ciói mennyire alapvetően fontosak a hétköznapi életben, s ennek megfelelően milyen fontos 
kérdést jelentenek a szerepekkel foglalkozó szakemberek számára is, mi sem mutatja job-
ban, mint az a tény, hogy számos, a szerepekkel vagy azon belül a tanárszerepre vonatko-
zó tanulmány szerzője erre helyezi a legnagyobb vagy éppenséggel a kizárólagos hangsúlyt 
(Szabó, Vörös és N. Kollár, 2004), gyakran akár annak árán is, hogy magának a szerepnek 
a mibenlétével alig foglalkoznak, s rögtön a szerepzavarokra, szerepkonfliktusokra térnek 
rá. Hasonlóképp: a tanári kiégés speciális kérdéseit, illetve a tanári pályaelhagyás jelenségét 
kutatók kitüntetett, nem ritkán túlságosan is kitüntetett szerepet tulajdonítanak a tanári 
szerepkonfliktusoknak.

A tanári szerepkonfliktusoknak két nagy csoportja különíthető el: az egy adott tanári 
szerepen belüli, illetve a tanári szerepek közötti szerepkonfliktusokra (Biddle, 1997). Mint 
ahogy arra egy tanulmányában Fenyő D. György (Fenyő, 1991; 1992) is rámutat, a magyarta-
nári szerep például igen összetett, számtalan, egymástól gyakran nagyon erősen elütő elem-
ből, tevékenységformából tevődik össze. Így a legtöbb magyartanár számára például szerep-
nehézségként átélt – egy adott tanárszerepen belüli – konfliktust jelent, hogy bár művészeti 
tárgyat tanít, egyben szigorú vizsga- és normakövetelményeket képviselő személyként is 
kell fellépnie az órán, aki számonkér, feleleteket, dolgozatokat, vizsgamunkákat értékel és 
minősít. A szerepek közötti magyartanári konfliktusok egy tipikus fajtája pedig abból fakad 
például, hogy a magyartanárok egy jelentős része osztályfőnök is, akinek szerepébe a peda-
gógusok nagy része a „megértő, támogató, együttérző felnőtt” szerepét is beleérti, de akinek 
ugyanakkor a tanítás során normatív értékelő funkciót is el kell látnia, mondjuk egy olyan 
diák esetében, aki nem készítette el a kijelölt házi feladatot.

2.  Irodalomtanári szerepek a harmadik évezred kezdetén

2.1. A magyartanári szerep mint társadalmi szerep Mindenki, aki a magyartanítás-
ban s azon belül természetesen az irodalomtanításban valamennyire is érdekelt, világosan 
érzi és tudja is, hogy az irodalomtanári szerep jelenleg zajló átalakulása összefüggésbe hozha-
tó a társadalom politikai, gazdasági és egyéb értelemben vett alapvető változásaival. 
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A tanári szakma némely korábbi funkciója például az utóbbi évtizedekben jelentősen 
háttérbe szorult, s ennek megfelelően a tanári szerepről alkotott kép is módosult. Csökken 
s általában igen alacsonynak mondható a tanári pálya társadalmi presztízse (Imre és Nagy, 
2003; Szabó, 1998), noha ennek éppen az ellenkezője tapasztalható a világ számos olyan or-
szágában (például Kelet-Ázsiában vagy a skandináv országokban), amelyben pedig az oktatás 
a magyarországinál eredményesebben zajlik (l. a TIMSS- és a PISA-vizsgálatokról: http://isc.
bc.edu/; Vári, 2003). Ugyancsak fontos tényező, hogy a magyar tantárgy, azon belül az iro-
dalomóra a diákok szemében veszített jelentőségéből, s jelenleg meglehetősen kedvezőtlen 
helyet foglal el a tantárgyak sorában (Csapó, 2000; Kerber, 2002; Kocsis, 2000). A tantárgy 
fontosságától természetesen nem független, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak magá-
nak a tanárnak, s ennek megfelelően milyen tanári szerepelvárásokat fogalmaznak meg vele 
szemben. Persze nem kerülheti el a figyelmet az a tény, hogy ez a szerepelvárás a jelenlegi ma-
gyar társadalomban korántsem egyértelmű: a magyartanári presztízs helyzete és az irodalom 
tantárgynak tulajdonított szerep jellege miatt legalábbis két ellentétes irányban mozdulónak 
látható. Egyrészt a hagyományosabb akadémikus és humán értékeket képviselő szülők és 
társadalmi csoportok egyfajta kultúramentő szerepet várnak az irodalomtanártól, az iroda-
lomtanárnak egy olyanféle egészleges kultúraismerethez és tradicionális humán kulturális 
normarendszerhez való tevőleges és direkt hozzájárulását, amelyet e személyek és csoportok 
már mint majdnem visszafordíthatatlan veszteséget vagy legalábbis már nagy erőkkel zajló 
hanyatlási folymatot érzékelnek. Másrészt az irodalomtanítás modernizációjára vonatkozó 
elvárás és presszúra is megfogalmazódik, amely a magyartanártól azt várja, hogy a kultúra 
régebbi és új eredményeinek megközelítésmódjaiban is újszerű bemutatása által járuljon 
hozzá, hogy a gyerekek egy a korábbiaktól jelentősen különböző társadalmi létformára ké-
szüljenek fel. E készségek kialakításához nem feltétlenül vagy nem minden elemében látszik 
fontosnak egy korábbi esztétikai normarendszeren épülő irodalmi kánon aprólékos és finom 
ismeretrendszerének elsajátítása, ellenben fontosabbá válhatnak a pragmatikus, a társadalmi 
tevékenységhez is kötődő készségek, jártasságok kialakítása.1

A mai irodalomtanári szerepfeszültségek egy részét az eredményezi, hogy ma a társa-
dalom egyszerre várja el a magyartanároktól e kétféle tanári funkció betöltését. Ugyancsak 
fontos társadalmi szerepváltozás a magyartanításban, hogy ma már a társadalom egy nem 
elhanyagolható része nem várja el egy olyanféle „világító fáklya”-szerep betöltését a taná-
roktól, amilyen pedig különösen a 20. században jellemző volt, s jelentős részében éppen a 
magyartanárokra háramló szerepelvárásként fogalmazódott meg. Talán még ennél is kevés-
bé tulajdonít a társadalom képviseleti funkciót a ma magyartanárainak. E szerep elveszítése 
számos, különösen a közéleti kérdések terén kevésbé érdeklődő és a kevés aktivitást kifejteni 
szándékozó magyartanár számára inkább könnyebbséget jelent, de sokuk számára azért ez 
is nehezen átélhető szerepváltozás. 

A magyartanárok közül sokan úgy érzik, hogy egy örök és rendíthetetlen emberi értékrend 
letéteményesei és képviselői is, akiknek tanóráról tanórára e szerepnek megfelelően kell tevé-
kenykedniük. Az ő számukra sok esetben elfogadhatatlan, hogy a társadalom ma az iskolával, 

1 E kettősséget érdemes összevetni az európai oktatás történetének két korai áramával, az absztraktabb tudásra 
és a gyakorlatibb ismeretekre nevelő középkori iskolatípusok ideológiájával és gyakorlatával (Németh, 2004/a; 
Németh, 2004/b).
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azon belül a tanári, illetve magyartanári munkával szemben is egyre inkább egyfajta szolgálta-
tói elvárásrendet fogalmaz meg, amelyben az iskola és a tanár inkább csak felkínál különböző 
lehetőségeket az oktatásban, semmint maga határozná meg azokat és döntene felőlük.

E fentebbi folyamatokat Boreczky munkájára (Boreczky, 1993) építve Szabó Éva, Vörös 
Anna és N. Kollár Katalin végül is a következőképp foglalja össze tömören: „A hazai tanár-
szerep-felfogás az elmúlt évtizedekben bizonyos módosulásokon ment keresztül. A század-
fordulón jellemző »tudós-szervező-hivatalnok« szerep betöltésének egyedüli kritériuma a 
műveltség volt. Ebben az időszakban a tanárral szemben még nem támasztottak módszer-
tani követelményeket. A húszas-harmincas években kezdett megjelenni a szaktanárattitűd 
a szerepkövetelmények megfogalmazásában. A második világháborút követő időszakban 
az »agitátor-mozgalmár« szerep került előtérbe. A tanári szaktudás, valamint a klasszikus 
értelemben vett műveltség némiképp leértékelődött, a pálya felhígult, elsődlegessé vált a 
közösségszervező és vezető tevékenység. Ez a helyzet a hatvanas évek végétől kezdett vál-
tozni, amikor a tudományegyetemek és tanárképző intézmények újra előtérbe helyezték a 
tárgyi tudást mint a tanári szerep legfőbb követelményét” (Szabó–Vörös–N. Kollár, 2004). 
Arra azonban ez az összefoglaló már nem tér ki, hogy a kilencvenes évektől kezdve hogyan 
értékelődik fel ismét egy tanári mesterségbeli tudás, és módosul, változik meg, sőt iktatódik 
ki bizonyos elemeiben a magas akadémikus standardokra épített tanári szaktárgyi tudás. 

A tanár s azon belül az irodalomtanári szerepek e társadalmi perspektívájú változásairól, 
illetve ezek átélésének szubjektív zajlásairól személyes élettörténet-beszámolóikban plasz-
tikus képet festenek le a 20. század második felének reprezentatív magyartanárai (Gordon 
Győri, 2004/a). Ők szinte mindannyian a 20. század elejének és első felének magyartanári 
szerepmintáit sajátították el mint személyes tapasztalatot, egy egészen más társadalmi ma-
gyartanár-szerepelvárási közegben bontakoztatták ki a képességeiket az 1950-es évektől az 
1980-es évek végéig tartó történelmi periódusban, hogy nyugdíjba vonulásuk idején többen 
közülük még éppen megérezhessék-megtapasztalhassák a társadalom újabb, a korábbiaknál 
„konzumelvűbb” irodalomtanári szerepelvárásainak kezdetét. 

2.2.  A magyartanári szerepek személyes felfogása
2.2.1. A társadalmi szerepek/szerepelvárások, illetve a tanárszerepek/szerepelvárások szemé-
lyes fölfogása tehát nem függetleníthető egymástól teljesen. Amikor egy személy egy tár-
sadalmi szerepelvárást interiorizál – vagy még inkább: megkonstruálja annak számára leg-
elfogadhatóbb, személyesen értelmezett változatát –, akkor valójában azon fáradozik, hogy 
egy olyan tanári attitűdöt alakítson ki, amelyet viszonylag zökkenőmentesen tud valós vagy 
vágyott, reális vagy idealizáltan elgondolt tanári énképével egyeztetni. A tanári-szaktanári 
énkép, illetve a tanári-szaktanári attitűdök tehát nem függetlenek egymástól, sokkal inkább 
egymás interakciójában, kölcsönös egymást-konstruálásban léteznek.

Mivel a tanár szerepe bármilyen oktatási megközelítésben hierarchikusan különbözik a 
diákétól – ha más nem, felelősségviszonyukat tekintve feltétlenül más helyzetben vannak, 
vagy például abban, hogy végső soron bármilyen oktatási rendben is csak a tanár lehet az, aki 
eldönti, hogy felajánlja-e a diákoknak, hogy partnerien vagy hagyományosabb viszonyrend-
szerben dolgozzanak-e együtt –, a tanár szerepe a tanítási-tanulási folyamatban mint vezető 
szerepe konceptualizálható.
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A 20. század egyik legnagyobb hatású szociálpszichológiai elméletében Kurt Lewin (Lewin, 
Lippitt és White, 1975) autokratikus, demokratikus és laissez faire vezetői stílust – szereptípust 
– különít el. Álláspontja szerint a demokratikus vezetési stílus jobb és hatékonyabb, mint az 
autokratikus és a laissez faire, de még a következetesen autokratikus tanári magatartás is jobb, 
mint a laissez faire. Mivel a Kurt Lewin által leírt tanári-vezetői szerepek normatív értékként 
jelenítődtek meg, nem meglepő, hogy a tanárok közül sokan évtizedeken keresztül a legpozi-
tívabb normának, a demokratikus tanári stílusnak kívántak megfelelni, alkalmasint figyelmen 
kívül hagyva számos más elemet, amelyek pedig ugyancsak meghatározók a tanári munká-
ban, mint amilyen például az oktatás célja, egy-egy adott pedagógiai tevékenység speciális 
jellemzői, a gyerekek motivációs bázisa vagy az éppen elvégzendő feladat, a tananyag maga.

Túl azon, hogy a lewini rendszer kulturálisan sem szenzitív – egy abszolút normarend-
szert feltételezve nem tudja tételezni azt, hogy a vezetői stílusok jelentése és ezért hatékony-
sága is más és más lehet kultúránként –, Kurt Lewin nem számolt egy negyedik, viszonylag 
kézenfekvő vezetői stíluslehetőséggel sem: azzal, amikor egy tanár vagy egy vezető kombi-
nálva-váltogatva alkalmazza e vezetői stílusokat. Az ilyen tanári stílust hívjuk autoriternek. 
Az autoriter tanár nem abszolút tanárszerepekben gondolkodik, hanem az éppen szüksé-
ges feladatokhoz adaptívan váltogatva igyekszik alkalmazni az egyes szereplehetőségeket. 
Ez esetben tehát a tanárszerepet a gyereket leginkább fejlesztő tevékenység jellege – vagyis 
a tanári tevékenység funkciója – szabja meg. Ez lehet akár laissez faire is, ha éppen arra van 
szükség (például egy kreatív ötletbörze esetében), vagy lehet autokratikus (például a dolgo-
zatírás közben a becsületes teljesítés fenntartása érdekében), vagy lehet demokratikus, egy 
műelemző párbeszéd vagy egy projektmunka közös eltervezése során.

Judit Langer (Langer, 1995; és még inkább: Langer, 2002) többéves saját kutatási ered-
ményeit összegezve ugyancsak amellett érvel, hogy a hatékony irodalomtanári munka alapja 
az, hogy a tanár különböző helyzetekben, különféle irodalomtanítási tevékenységek és peda-
gógiai célok érdekében különféle tanárszerepeket képes alkalmazni (például az ismeretközlő, 
az együttgondolkodó, a háttérből támogató vagy más tanárszerepeket). Fontos, hogy ezeket 
megfelelően váltogassa, illetve kombinálja egymással. Napjaink amerikai irodalomtanítá-
si megközelítéseit, több mint egy tucat amerikai iskola többszáz irodalomóráját elemezve 
Langer az irodalomtanításban betöltött funkciója alapján háromféle tanítási megközelítést 
különít el: az úgynevezett szeparált (elkülönített), szimulált (kiváltott), illetve integrált (egy-
beötvöző) tevékenységeket. 

A szeparált tevékenységek során a tanár egyetlen terület, egyetlen, más tudáselemektől 
szegregáltan kezelt tudáselem fejlesztésére fókuszál. Például a verstani ismeretek elsajátítására, 
egy irodalomtörténeti korszak ismertetésére, egy szöveg ismeretlen szavainak magyarázatára 
vagy hasonlókra. Bár természetesen ezen ismeretek oktatását is nagyon sokféleképpen lehet 
megoldani, ugyancsak alkalmas módja az ilyesféle tevékenységnek a tanári előadás, amelynek 
során a tanár egy kész, zárt ismeretrendszert birtokló felnőtt szerepében nyilvánul meg. 

A szimulált tevékenységek során a tanár a szeparált ismeretszerzés segítségével elsajátí-
tott tudáselemek alkalmazását igényli a gyerekektől olyan feladatokban, amelyek többnyire 
általa kigondoltak és előkészítettek – tehát például a tanár által preparált, egyszerűsített 
szöveganyagon. Ilyen esetekben a tanár az ismeretek alkalmazását megfelelően stimuláló 
tevékenységek szakértője szerepében definiálja magát.
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Integrált tevékenység az, amikor a gyerekek olyan tevékenységet végeznek, amelyben 
megfelelően egybehangolva kell alkalmazniuk számos, korábban integráltan elsajátított is-
meretet. Ilyenkor a feladat nem ritkán a tanuló(k) és a tanár közös megegyezéseként formá-
lódik ki, amelynek során a feladat meghatározását, a kivitelezés módját és mikéntjét és akár 
még a számonkérés időpontját és kritériumrendszerét is együttesen alakítják ki. Tipikusan 
integrált tevékenység például egy projektmunka elvégzése, egy nagyobb szöveges mű létre-
hozása, egy diákszínpadi előadás megalkotása. Ezeknek során a tanulóknak akár az interdisz-
ciplináris ismereteiket is mozgósítaniuk kell. Ezért is, de más okok miatt is az ilyen tevékeny-
ségek során jórészt – ha nem is mindig a munkavégzés legvégéig – a tanár együttműködő 
partneri szerepet választ, tanácsadóként vagy konzulensként lép fel, vagy nem ritkán éppen 
ő maga sajátít el valamilyen új ismeretet a diákjaitól, tehát átmenetileg maga is a tanulók 
szerepkörébe kerül.

Langer megállapítása szerint azok az irodalomtanárok nem dolgoznak eléggé hatéko-
nyan, akik vagy nem képesek megfelelő irodalomórai funkcióhoz megfelelő feldolgozási mó-
dot és ennek megfelelő tanárszerepeket választani, vagy azok, akik – az előzőtől nem teljesen 
függetlenül – nem képesek az irodalomtanítási feladatoknak megfelelően rendszeresen vál-
togatni ezeket a tanárszerepeket, hanem mindenféle adaptivitást nélkülözően, mereven csak 
az egyik vagy csak a másik megközelítésmódhoz ragaszkodnak. 

2.2.2. A személyes tanári szerepfelfogás egy másik nagyon fontos területe nem az osztályter-
mi munkában válik fontossá, hanem azon kívül, de még az iskolában. A tanár ugyanis nem-
csak vezetői szerepet tölt be az iskolában, hanem egyben partnere is számos más tanárnak. 
A tanári munkát évtizedeken keresztül úgy tekintették, mint ami a tanár személyes szakmai 
tudásán és pedagógiai érzékenységén nyugszik. Különösen azokban az évtizedekben vagy 
inkább évszázadokban tartották ezt így, amikor a megfelelő tanári munka kulcsának a tanár 
által személyesen birtokolt akadémikus ismeretrendszer meglétét és/vagy a tanár ideológiai 
megbízhatóságát látták. 

A pedagógia utóbbi évtizedekbeli változásaival azonban ez a tanárszerep-felfogás a haté-
kony pedagógiai gyakorlatot folytató országokban szinte teljesen eltűnt, s helyét a szakmai 
kollektivitás elve vette át. A tanári kooperativitás ugyanis egymástól izolált tanári ismeret-
rendszerek alkalmankénti vagy folyamatosabb együttműködéseként (is) elgondolható – amit 
persze pedagógiailag teljes joggal lehet kívánatosnak tartani –, míg a szakmai kollektivitás 
elmélete azt feltételezi, hogy a pedagógusi szakmai tudás természeténél fogva mind kialakulá-
sában, mind pedig működésmódjában megosztott tudás, amely a tanárok és szociális környe-
zetük megfelelő tevékenységei során formálódik ki és hat. 

Fentebb idézett kutatásában Judit Langer azt találta, hogy azok az amerikai irodalomta-
nárok dolgoztak igazán hatékonyan, akik nem izoláltan, tanártársaiktól, az iskolavezetéstől, a 
körzeti pedagógiai kabinetektől vagy a felsőoktatás pedagógiai és szaktudományi szakembe-
reitől elhagyatva tevékenykedtek. A tanári tudás megosztásának sokféle módja mellett Langer 
külön kiemeli a kölcsönös óralátogatások rendszerét mint a tanári tudásmegosztás talán leg-
fontosabb formáját. Márpedig tudjuk, hogy tanárok számára egymás órái látogatásának nem-
csak az a pragmatikus haszna és eredménye lehet, hogy konkrét módszereket tanulhatnak 
meg ilyenkor egymástól, hanem az is, hogy olyan tanári szerepmodellekkel ismerkedhetnek 
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meg, amilyenekkel korábban nem vagy nem megfelelően alkalmazható formákban rendelkez-
tek. A tanári szerepmodellek elsajátításának ugyanis a saját élményen keresztül türténő útja 
kitüntetett szerepet tölt be, mert ilyenkor valamely tanári szereptípus egy konkrét személyhez 
s pedagógiai helyzethez, tehát teljes jelentésteli kontextualitásában válik befogadhatóvá és 
elraktározhatóvá egy pedagógus számára, akinek aztán már csak az a dolga (persze ez sem 
könnyű), hogy képes legyen más helyzetekre már a tapasztalati ismeretszerzés esetlegessége-
iről leválasztva átvinni, transzferálni ezt a szereptudást (Langer, 2002).

A tanárok óralátogatásainak persze éppen az irodalomórán van egy különösen nehezen 
legyőzhető akadálya. Nevezetesen az, hogy egy irodalomóra – főleg ha annak egy szépirodal-
mi mű feldolgozásának értelmezői közösségben zajló, együttgondolkodáson és vitán alapuló 
partneri beszélgetés a tárgya – minden más iskolai óratípusnál személyesebb, a személyiség 
megnyilvánulását értve intimebb a légköre. Ebbe az intim szellemi együttlétbe belépni egy 
oldalról, illetve ebbe őszintén és hiteleles viselkedéssel megerősítve beengedni valakit egy 
másik oldalról nézve, nyilvánvalóan nem könnyű helyzet. Olyanféle tanári szerepértelmezé-
seket feltételez kölcsönösen, amelyben mindkét fél részéről különösen erős annak érzékelte-
tése, hogy ezzel az alapvetően bizalmi viszonnyal egyik fél sem fog visszaélni, sőt, kölcsönösen 
egymás szakmai-emberi fejlesztésére, építésére használják fel azt (Gordon Győri, 2003/a; 
2004/b; 2004/c). E bizalom megléte, kialakítása nélkül valóban nem lehet működtetni az 
irodalomórai óralátogatások rendszerét.

2.2.3. Az iskolai kontextusban értelmezett magyartanári szerepek talán legkülsőbb köre az 
iskolavezetéssel és a szülőkkel/családokkal való kapcsolattartás köre. Az iskolavezetéssel való 
kapcsolattartásban gyakran éppen az a legnehezebb a magyartanároknak, hogy ilyenkor az 
iskolai hivatalnok szerepének kell megfelelniük, noha legtöbben közülük a művészi, esztéti-
kai szép képviselői és átadói szerepében és gyermeknevelői szerepben gondolják el magukat 
a legszívesebben, s mindezt – éppen irodalmi művek tapasztalataiból is eredeztethetően 
– sokan közülük éles ellentétben lévőnek látják a hivatalnoki szereppel. A szülőkkel és a 
családdal kialakítandó magyartanári szerepek egy fontos aspektusára pedig korábban már 
utaltunk: a szülők, a család nem ritkán sokkal pragmatikusabb oktatási célok és tevékenysé-
gek érdekében lép fel, mint ahogy azt szerepeikben a magyartanárok közül sokan szívesen 
képviselnék. A műalkotások finom benső értelmezése, az emberi tapasztalatok megismerése 
és fontos humán értékek kidolgozásának lassú irodalomórai munkálatai helyett (vagy jobb 
esetben mellett) a szülők közül sokan inkább gyereküknek az oktatási rendszerben való elő-
rejutására helyezik a hangsúlyt. S mint ugyancsak korábban szó volt róla, önmaguk szerepét 
egyre inkább megrendelői szerepként gondolják el, amelynek kielégítésére az iskola mint 
szolgáltató megfelelően széles repertoár felajánlásával kell, hogy rendelkezésre álljon például 
a magyartanítás terén is, akár érdeklődő és tehetséges a gyerek az irodalomtanulás terén, 
akár nem, akár professzionális szaktárgyi ismeretek megszerzését preferálja, akár csak felszí-
nesebb, laikusabb jártasságokat és készségeket részesít előnyben.

2.3. Irodalomtanári szerepek: magyartanár az irodalomórán Az előző fejezetek-
ben bemutatottakkal együtt is, természetesen minden gyakorló magyartanár tisztában van 
azzal, hogy az irodalomórai tanárszerepek nem pusztán intra- és interpszichés folyamatok 
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eredőjeként formálódik meg, hanem olyan egyéb körülmények is meghatározzák, mint pél-
dául az, hogy milyen iskolatípusban, milyen oktatási alapelvek keretében, milyen kurrikulu-
mokat követve, milyen életkorú gyerekeket tanítva, a munka milyen folyamatosságával vagy 
netán fragmentáltságával milyen irodalmi művek oktatására van lehetősége a tanárnak.

Az irodalomórai tanárszerepek, azok a konkrét tanári magatartásformák, amelyeket a 
tanár irodalomórákon alkalmaz, úgy is értelmezhetők, mint didaktikai módszerek. Nem vé-
letlen, hogy az irodalomóra rétegeinek leírásakor Arató László is „Az óra didaktikai rétege” 
fejezetcím alatt foglalkozik az irodalomtanári szerepekkel (Arató, 1994). E szerepek szak-
mailag adekvát esetben nem önkényesen kialakítottak, hanem valamilyen jól elgondolt ma-
gyartanítási cél elérésének érdekében, vagyis funkcionálisan működtetettek. Amikor tehát 
konkrét irodalomórai tanárszerepekről gondolkodunk, valójában s áttételesen az a kérdés, 
hogy milyen didaktikai eszköztárt alkalmaz a tanár az irodalomóráin.

A tanárszerepek egyik legmeghatározóbb kutatója, Kember (1997) nyomán Lindblom-
Ylänne és Nevgi (2002) az alábbiakban összegezte a legfőbb tanárszerepeket (idézi Lestinen, 
Petrucijová és Spinthourakis, 2004), a napjainkban is érvényes öt legfontosabb pedagógia 
elgondolásrendszert – a behavioristát, a kognitivistát, a humanista pedagógiát, a konstrukti-
vista pedagógiát és a szocio-kognitivista pedagógiát – figyelembe véve (1. táblázat, a tanár-
szerepek kurzívval szedve).

Egyértelmű, hogy a harmadik évezred kezdetén a magyarországi irodalomtanításban az 
első két pedagógiai megközelítés – a behaviorista és a kognitivista – dominál, a humanista 
és konstruktivista, illetve szociál-konstruktivista megközelítések pedig szinte kivétel nélkül 
csak a reformpedagógiai oktatás keretei között valósulnak meg. Vagyis a magyartanári sze-
repek közül azok a hagyományos szerepek a legelterjedtebbek, amelyek mögött a tanár egy 
magasabb értésrendben tételezett, magas szinten strukturált tudás birtoklójaként és közve-
títőjeként jelenik meg. Mint ilyen, szívesen ad elő, prelegál, illetve szívesen él a kérdve-kifejtő 
módszer hazai pedagógiai környezetben amúgy többnyire mind a mai napig talán legkor-
szerűbbnek tartott eszközével a magyarórán, amely pedig jól kimutathatóan azon a már 
sokszorosan megcáfolt érvényességű pedagógiai elgondoláson alapul, hogy a tanítás/tanu-
lás folyamatának lényege az, hogy a tanár által már előzetesen megformált tudást a diákok 
a többé-kevésbé előre meghatározott gondolatirányon végigvezető kérdések segítségével 
mintegy a maguk számára is újra megteremtik. Ilyenkor a tanár szívesen emelkedik a szó-
széken prédikáló, magasabb tudások közvetítőjeként megnyilvánuló prédikátor szerepébe 
(Arató, 1994), illetve a magasabbrendű tudások és ismeretek birtokában a bölcsen kérde-
ző-vitatkozó, gondolatokat irányító, mások gondolatformálásában bábáskodó személy sze-
repébe, aki ugyanakkor azzal is érezteti e tudásbirtoklásból fakadó hatalmát és kívülállását, 
hogy többnyire frontálisan megszervezett óravezetés során ő az, aki karmesterként vezényli 
a zenekart, egy-egy szólamot előtérbe segít vagy visszaszorít (Arató, 1994), s örök értékek 
elhivatott őreként vigyázza azt, hogy az egyes tanulói szólamok végül is a mű értésének har-
monikus teljességét adják ki együtt. 

A kérdve-kifejtő módszer során a tanár a tanulók bizalmasává, ebben az értelemben 
értve társalkodó partnerévé válik. Minél hitelesebb a kérdve-kifejtés módszerével indukált 
beszélgetés, kérdező és kérdezett annál inkább levetik szokásos szociális gátlásaikat vagy 
fenntartásaikat, s egy közös mű mint mediáló közeg értelmezésének áramában a szokásos-
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nál szabadabban engedik megnyilvánulni egymás előtt személyiségük mélyebb, rejtettebb, 
korábban sokszor még önmaguk számára is ismeretlen rétegeit. E bizalmi viszony szociali-
zációs és intellektuális jelentőségét nyilvánvalóan nincs okunk és jogunk lekicsinyelni, külö-
nösen kiskamasz és idősebb kamaszkorú gyerekek irodalomtanításának esetében. De észre 
kell vennünk, hogy ilyenkor a tanár és a diákok munkájából mégiscsak egy olyanféle tudás 
formálódik, amely legalábbis főbb elemeiben a tanárban már a beszélgetés megkezdése előtt 

Behaviorista Kognitivista Humanista 
Konstruk-

tivista
Szocio-konstruk-

tivista 

Az elsa-
játítandó 
tudás 
termé-
szete

Eredetileg a 
tanár által 
birtokolt s a 
tanítás ered-
ményeként 
a tanulónak 
átadott.

Eredetileg a 
tanár által 
birtokolt, amit 
a tanuló saját 
erőfeszítéseinek 
és megértésé-
nek köszönhe-
tően vesz át.

A tanár által 
fölajánlott ke-
retek között, 
de a diák által 
felfedezett.

A diák által 
konstruált.

Egy megértői, tanulói 
közösség által szociáli-
san konstruált.

A tanítás 
tartalma

Az oktatási 
kurrikulum 
határozza 
meg.

Az oktatási 
kurrikulum-
ban megfo-
galmazottak, 
amelyeket a 
tanár alakít 
megfelelő 
tanítási tartal-
makká.

A tanár 
határozza 
meg saját 
tapasztalataira 
építve.

A tanuló 
formálja ki 
a tanár által 
biztosított ke-
retek között.

A diák alakítja ki, de 
a koncepció (külső 
hatásra) változhat is.

Tanítás Az informá-
ció egyszerű 
transzferálása.

A tudás 
dekonstruktív 
értelemben 
vett átdolgo-
zása s az így 
elsajátításra 
alkalmassá 
tett tudás 
átvitele.

Interaktív 
folyamat.

A tanuló tanu-
lásban való 
segítésének 
folyamata.

Fejlődés és koncep-
ció-elsajátítás; olyan 
oktatás, amely a 
következő megértési 
zónához való eljutást 
segíti elő (Vigotszkij: 
proximal develop-
ment zone).

Tanári 
szerepek

Az ismereteket 
birtokló infor-
mációközlő

A tudás átadó-
ja, közvetítője

Tutor és edző Facilitátor és 
segítő

A tudásváltozást 
elősegítő, a tudásmeg-
szerzés útján a tanulót 
kísérő személy (az 
avantgárd pedagógi-
ákban)

A tanuló 
szerepe

Passzív befo-
gadó

Befogadó, 
aktív tapaszta-
latokra építő

Résztvevő A tanuló 
felelős a tanu-
lásért, önmaga 
fejlődéséért

A diák részt vesz a 
tanulói közösség 
tevékenységében, és a 
társak tanulási folya-
mataiért is felelős.

1. táblázat
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megvolt. A párbeszéd során módosíthatják, színezhetik, gazdagíthatják ezt a diákok értel-
mezései, de alapvetően ez sem változtat e tényen. 

Az ilyenféle irodalomtanítási megközelítésekben ugyanis a tanár mindent összevetve 
mégiscsak egy már kidolgozott értelmezési és esztétikai kánon birtokosaként szólal meg, s 
megbízható vezetőként irányítja a még bizonytalankodó tanulók lépteit az esztétikai értéket 
képviselő szövegek, a művészi szép feldolgozása és befogadtatása segítségével az élet értése 
és szeretete felé. E szép és nemes bizalmi viszonyban azonban mégiscsak megnyilvánul egy 
olyanféle szellemi-lelki paternalizmus, amely a maga implicit formájában arra utal, hogy rej-
tettebb szinteken a tanár mégsem bízik tanulói önállóságában. Abban, hogy képesek önma-
guk erőfeszítéseivel, akár általuk választott irodalmi művek és szövegfeldolgozási stratégiák 
segítségével megkonstruálni olyan létértelmezési modelleket, amelyek saját érdekeik felől 
nézve (is), nem pedig csupán egy kánonizált értékrend felől tekintve érvényesek és releván-
sak, függetlenül attól, hogy ezen értékrendek a tanár értéktételezéseivel egybeesnek-e vagy 
idegenek attól, ismeretlenek, netán nem is feltétlenül vonzóak számára. 

Az ilyenféle irodalomtanítási megközelítések, magyartanári szerepvállalások hiánya, az 
efféle megközelítések didaktikai eljárásmódjai ismeretének meg nem léte a hazai irodalom-
oktatásban figyelmeztető gond, mert így az öntevékeny állampolgár kialakításának eszmé-
nye egy paternalisztikusabb tanári szerepmodell domináns jelenléte miatt csorbát szenved 
az irodalomórákon. De az új irodalomtanári szerepmodellek ismerete és alkalmazása nélkül 
a specifikus oktatást (is) igénylő hazai kulturális társadalmi csoportok (például a roma tanu-
lók) hatékony irodalomoktatásba való bevonása sem igen képzelhető el sem az elemi, sem 
pedig a középiskolai szinten, s hasonlóképp: az újabbkori multikulturalitásra elkerülhetetle-
nül figyelmeztető vietnami, illetve kínai tanulók hatékony irodalomórai képzése sem igen 
valósulhat meg az oktatás főáramában.2

2 E fejezet végén talán nem fölösleges felhívni valamire az olvasó figyelmét, amire pedig valószínűleg maga is 
felfigyelt már: a tanórai, tehát mintegy didaktikai eszközként használt tanárszerepeket, így a magyartanári sze-
repeket is a szakirodalom előszeretettel nevezi meg metaforák formájában. Mint bemutattuk, Arató László 
(Arató, 1994) a „karmester”, „szólista”, „beszélgetőtárs” szerepekről szól, s mint a főszövegben nem utaltunk rá, 
páros vagy csoportmunkák esetében a tanárt mint „pincér” nevezi meg. Összefoglaló táblázatunkban Kember 
(1997) nyomán az „ismeretbirtokló”, „információközlő”, „tutor”, „edző”, „facilitátor”, „segítő”, „tudásváltozást se-
gítő ágens”, illetve mint a tanulót a saját tudásmegszerzése útján „kísérő” tanárszerepeket neveztük meg. Mint 
Biddle (1997) utal rá, Heck és Williams (1984) az amerikai iskolákban tizenegy alapvetőnek tekintett tanársze-
repet tudott elkülöníteni kutatásai nyomán, amelynek mindegyike az egyes tanárok különféle iskolai szociá-
lis szerepeit és tipikus tevékenységtípusait írja le: „gondoskodó”, másokat „támogató” tanárszerep, „partneri” 
szerepek, tanulást „facilitáló”, „kísérletező”, „tervező” tanárszerep, „előadói” és „hivatalos vezetői” szerep. Ezek 
tehát valamennyi tanár iskolai életében jelenlévő tipikus szerepek. Szivák Judit (2002) Ben-Peretz (1986) tanár-
szerepek kutatásában alkalmazott szerepmetaforáit mutatja be: az „állatidomár”, a „kereskedő”, „bábművész”, 
„bíró”, „állatorvos”, „showman” és „karmester”. Tanulmányunk főszövegében mi magunk sem ódzkodtunk iroda-
lomtanárszerep-metaforák alkalmazásától. A metaforák kutatása jelentős szerepet tölt be napjaink pedagógiai 
kutatásában (Gordon Győri, kézirat; Szivák, 2002; Vámos, 2003), s hatása nyilvánvalóan termékeny. De ez 
sem feledtetheti velünk, hogy mint az irodalomból, különösen a költői nyelvből tudjuk, a metaforák egyszerre 
világítanak meg és ugyanakkor fednek el fontos tartalmakat; sűrítenek és hagynak mégis tisztázatlanul komplex 
gondolatokat. Ami oly fontos szépségek megtapasztalásához vezethet a művészi nyelvben, nem feltétlenül min-
den szempontból hasznos a tudományosság nyelvezetében, még ha ott is nyilvánvalóan nagyon fontos szerepet 
töltenek be a metaforák (l. pl. Kövecses, 1990).
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2.4. Szerepszocializáció és irodalomóra A magyartanároknak azért is különösen fon-
tos – talán nem túlzás azt mondani: minden más tantárgy tanárainál fontosabb – tisztában 
lennünk a szerepek s köztük a tanárszerepek mibenlétével, természetével, összetevőivel, ke-
letkezésükkel és működésmódjukkal, mert irodalomórán ők maguk is szinte folyamatosan 
szerepeket mutatnak fel és értelmeznek diákjaikkal az irodalmi művek segítségével. Társadal-
mi vagy személyközi viselkedéses, lélektani vagy egyéb rétegeiben igyekeznek minél tartal-
masabban s a diákok személyiségalakulását, fejlődését is minél gazdagabban segítő módo-
kon szerepeket értelmezni: Don Quijote, Hamlet, Harry Potter, Anna Karenina, Bánk, Lucifer, 
a Kis Herceg vagy Petőfi Apostolának személyiségét megvizsgálni, Robert Browning, Arany, 
Babits szerepverseiben vagy a Queen együttes és Dusán Sztevanovity dalszövegeiben megje-
lenő társadalmi-művészi szerepek értelmét, lényegét feltárni. 

Nekünk, magyartanároknak többek között éppen az munkánk, szakmánk egyik legfonto-
sabb mozzanata, hogy szerepek közös értelmezése útján fejlesztjük diákjainkat. A mi iroda-
lomtanári szerepmodellünk, amit diákjainknak közvetítünk s ami reményeink szerint akár egy 
élet hosszára megfelelően szocializálhatja őket, a matematikatanári vagy idegennyelv-oktatói 
szerepekhez képest nem kis részben éppen abban specifikus, hogy mi közvetlenül azt mutatjuk 
meg diákjainknak, miképpen kell, lehet az emberi jelenséget a szerepeken keresztül megérteni 
és magunkban, a körülöttünk lévőkben továbbépíteni, fejleszteni. Hogy miféle szenzitivitáso-
kat kell kifejlesztenünk magunkban ahhoz, hogy valóban megérthessünk másokat.
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IRODALOMTANÍTÁS ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

1. Kompetencia

Az utóbbi években az oktatással foglalkozó fórumokon, konferenciákon éppúgy, mint a saj-
tóban és a közbeszédben egyre gyakrabban esik szó kompetenciákról, kompetenciafejlesz-
tésről, kompetencia alapú tanításról, tanulásról. Vannak, akik a pedagógiában – és persze 
más tudományágakban is – megszokott divatjelenségnek tekintik a dolgot, és úgy vélik, nem 
érdemes különösebb figyelmet szentelni a jelenségnek Mások bosszankodva jegyzik meg, 
ismét úgy használunk egy felkapott kifejezést, hogy nem is tudjuk pontosan, valójában mit 
jelent. Sokan alkalmazzák a szót a képesség vagy készség helyett, ezekkel azonos értelemben, 
mások ez utóbbiak gyűjtőfogalmaként emlegetik a kompetenciát, megint mások – Choms-
ky nyomán és rá hivatkozva – a performanciával szembeállítva mint velünk született tulaj-
donságot definiálják és így tovább.

Tény, hogy a szakirodalom több tucat kompetenciafogalommal dolgozik, s ezek letisztu-
lására, kiforrására még lehet, hogy jó ideig várnunk kell. A gyakorlatban – és itt elsősorban az 
iskolai, osztálytermi gyakorlatra kell gondolni – egyre világosabban körvonalazódnak azok a 
fogalmi hálók, amelyek mentén meg lehet kísérelni az egyes kompetenciák leírását, az őket 
alkotó részmozzanatok azonosítását, rendszerük értelmezését és fejlesztésük lehetséges esz-
köztárának kialakítását.

Az Európai Unió Bizottságának kulcskompetencia munkacsoportja többéves munka ered-
ményeként publikálta 2004 novemberében azt a jelentést, amely kísérletet tesz a kompeten-
ciafogalom meghatározására és az élethosszig tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák 
rendszerezésére és értelmezésére (EU, 2004). A dokumentum szerint a kulcskompetenci-
ák különféle ismeretekből, képességekből és attitűdökből összeálló, többfunkciós, különféle 
helyzetekben és környezetben alkalmazható tulajdonsághalmazok, amelyekkel az egyénnek 
a feladatteljesítés, a fejlődés, a szocializáció és a munkavégzés során rendelkeznie kell. Ezeket 
a tulajdonságcsoportokat a kötelező iskoláztatás végére mindenkiben ki kell alakítaniuk az 
európai oktatási rendszereknek, mivel ezek az alapjai a sikeres feladat- és problémamegoldó 
tevékenységnek, a megfelelő munkateljesítménynek és a további – élethosszig tartó – tanu-
lásnak.

A kulcskompetenciák között az első helyen az anyanyelvi kommunikáció szerepel, amely 
a gondolatok, érzések és tények kifejezésének és értelmezésének képessége szóban és írásban 
négy alapvető formában (hallás utáni szövegértés, beszéd, olvasás és írás). Ez a kompetencia 
magában foglalja a megfelelő nyelvi interakció képességét egy sor szociális és kulturális kon-
textusban, amilyen például a tanulás, a munka, az otthon világa és a szabadidős tevékenység.

Az utóbbi évek nemzetközi és hazai teljesítménymérései hívták föl a szélesebb közvé-
lemény figyelmét az anyanyelvi kompetencián belüli egyik legfontosabb részterület, az ol-
vasás-szövegértés helyzetére, állapotára. A PISA 2000 vizsgálat 2001-ben közzétett adatai 
(OECD, 2001) – amellett, hogy több országban váltottak ki valóságos sokkot a résztvevők 
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gyenge eredményei miatt – ráirányították a figyelmet a szövegértést meghatározó képesség-
rendszer összetettségére, működési zavaraira, fejlesztésének fontosságára és lehetőségeire. 
Mindenekelőtt pedig arra a voltaképpen nyilvánvaló tényre, hogy az olvasás képessége nem 
azonos az értő olvasás, a szövegértés képességével, és hogy ez utóbbi képességcsoport kiala-
kítása és megfelelő szintre való eljuttatása hosszú és bonyolult folyamat. 

Nyilvánvaló közhely, hogy az anyanyelvi kompetencia – és ezen belül az olvasás-szöveg-
értés – fejlesztése az iskolai oktató munka egyik legfontosabb területe. Kevésbé nyilvánvaló, 
de általánosan elfogadott álláspont az is, hogy ez a feladat az iskola világán belül elsősorban 
az anyanyelvi órán és az általános iskolában (azon belül is főként a kezdő szakaszban) jelent-
kezik. Ahhoz, hogy közelebbről is megvizsgálhassuk e két állítás valóságtartalmát, vessünk 
egy pillantást az anyanyelvi kompetencia fejlesztése és a magyartanítás, illetve az irodalom-
tanítás – nem is oly egyszerű – viszonyrendszerére.

2. Magyartanítás

2.1. Egy tantárgy – két tantárgy? Már maga a megnevezés is zavarba ejtő. A magyar 
nyelv és irodalom látszólag – a közoktatást szabályozó dokumentumok egy részében legalább-
is – egy tantárgy. A Nemzeti alaptanterv is ezt sugallja, a fejlesztési követelmények mindvégig 
egységesen fogalmazódnak meg, csak az Ismeretek az anyanyelvről és az Ismeretek az irodalom-
ról alcímek kelthetik föl gyanakvásunkat. Ugyanakkor a másik alapvető – kimeneti – szabályo-
zó dokumentum, az érettségi követelményrendszer világosan mutatja, hogy két tantárgyról 
van szó, noha – paradox módon – épp az érettségi eredmény egyesíti újra a két területet. 

A gyakorlatban az általános iskola kezdő szakaszán egy tantárgy a magyar nyelv és iroda-
lom, később kettéválik, és több-kevesebb (de inkább kevesebb) kapcsolódási ponttól elte-
kintve külön úton halad mindkettő a már említett újraegyesülésig a közoktatás végpontján. 
A különélésből adódó legkirívóbb jelenség az, hogy külön értékelési rendszer kapcsolódik a 
két területhez, külön osztályzatokat kapnak a tanulók irodalomból (az ő szóhasználatukat 
idézve: magyarból) és nyelvből (azaz nyelvtanból). Igencsak ellentmondásos, ugyanakkor 
mindenki számára természetes és mindenki által elfogadott gyakorlat, hogy egyazon tel-
jesítményt – mondjuk egy dolgozatot – értékelő két érdemjegy közül az egyik (a tartalmi) 
az irodalom tantárgy, a másik (a nyelvi) a magyar nyelv tantárgy rubrikájába kerül. Ez az 
elkülönültség egyáltalán nem jellemző napjaink nemzetközi gyakorlatára, ahogy egy elemző 
megjegyzi „a mai magyar gyakorlatban megfigyelhető tantárgyi különállás meglehetősen rit-
ka, és bizonyos fokig atavisztikusnak tekinthető” (Gordon Győri, 2003, 6).

Ha mármost a tantárgyak keretei között oktatott tartalmakat és a kialakított-fejlesztett 
képességrendszereket nézzük, további érdekességekre bukkanunk. A magyar nyelv önálló 
tantárgyi életszakaszában nagyrészt nyelvtantanítás folyik, méghozzá többnyire leíró nyelv-
tan a lehető legaprólékosabb részletességgel. A hangképzésben részt vevő szervek működé-
sétől a beszédhangok csoportosításáig és a határozók fajtáinak hosszú soráig mindenféle 
elhangzik ezeken az órákon, ugyanakkor a kommunikációs képességek fejlesztését szolgáló 
tevékenységekre, gyakorlatokra szinte egyáltalán nem kerül sor. A leíró nyelvtant kiegészí-
tik szemantikai, szövegtani és nyelvtörténeti stúdiumok is. Az utóbbiak érdekes, a nyelvről 
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alkotott tudásunkat és műveltségünket bővítő ismeretek, az előbbieknek lehetnének kom-
munikációfejlesztő funkciói, ám általában elméleti szinten maradván ilyen szerepet nem 
játszanak. (Arról a szintén szélsőséges jelenségről e dolgozat keretei között nincs alkalmam 
elmélkedni, hogy az iskolai praxis szintjén jó néhány intézményben – elsősorban középis-
kolákban – nyelvtantanítás egyáltalán nem zajlik, és a nyelvtanórákon rendre a túlzsúfolt 
irodalomtantervekkel próbálnak lépést tartani a tanárok. A megtakarított órák így ezekben 
az esetekben sem a kommunikációs képességek fejlesztését szolgálják.)

2.2. Irodalomtanítás Az irodalomtanítás az általános iskola felső tagozatában és főként 
a középiskolában nem is nagyon tekinti feladatának az anyanyelvi kompetencia fejlesztését. 
Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy ezt a funkciót a magyar nyelv tantárgy keretei kö-
zött helyezik el azok a pedagógusok, akik a nyelvtanórákon egyáltalán nem vagy alig-alig 
végeznek efféle tevékenységet. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy az anyanyelvi kom-
petenciát késznek, megfelelőnek, kifejlettnek hiszik a felső tagozatba, illetve a középiskolába 
érkező tanulókban. Az a tévedés, hogy az olvasás-szövegértés tanítása (voltaképpen a szó-
ban forgó kompetenciát alkotó képességrendszer fejlesztése) lezárul az alsó tagozat – vagy 
legalábbis az általános iskolai tanulmányok – végére, végzetes következményekkel jár az 
adott populáció negyedére-felére nézve. A korábban említett vizsgálatokból tudjuk, hogy a 
tizenöt éves tanulók közel negyede gyakorlatilag nem érti az olvasott szöveget, ugyanezen 
korosztály közel fele pedig súlyos szövegértési nehézségekkel küzd. Sajátos paradoxon, hogy 
míg az általános iskola kezdetén érthetetlen módon siettetik az olvasástanulást (csakúgy, 
mint az írás és a számolás tudományának elsajátítását), addig az ötödik osztálytól kezdve 
– sok esetben még korábban – teljes mértékben megfeledkeznek róla. A hallás utáni szö-
vegértés képességének fejlesztése és a különböző műfajú és funkciójú szövegek alkotásához 
szükséges képességcsoportok rendszeres és differenciált fejlesztése pedig nem is igen sze-
repel a tantervekben, tankönyvekben a felsőbb évfolyamokon sem a magyar nyelv, sem az 
irodalom tantárgy keretei között.

Az irodalomórák tartalma, tevékenységstruktúrája természetesen iskolánként, tanáron-
ként változó képet mutat. Az irodalomtanítás történetét áttekintő dolgozatokból jól ismert 
a tantárgy korszakonként változó s az irodalomtudomány fejlődésével több-kevesebb ro-
konságot mutató arculata (Bókay, 2006, Gordon Győri, 2003). A mai irodalomtanítás ural-
kodó irányzata ötvözi az elmúlt mintegy száz esztendő jellegzetes tendenciáit: a szerzőt, a 
kort, illetve a művet középpontba állító gyakorlatot. Legkevésbé a posztmodern felfogásra 
és a hermeneutika közelítésmódjára építő, az olvasót – iskolai környezetben értelmezve: a 
tanulót – középpontba helyező megoldásokkal találkozhatunk. A tanítási-tanulási folyama-
tot meghatározó tevékenységek így alapvetően a művelődéstörténeti háttérre (a), a szerző 
életrajzára (b), a művek keletkezéstörténetére (c) és cselekményére (d) koncentrálódnak. 
Szerencsés esetben sor kerül a szövegek nyelvi-stilisztikai (e), illetve strukturális-kompozíciós 
(f) elemzésére is. A szövegértést fejlesztő feladatok a felső tagozat irodalomóráin még fel-
felbukkannak, de ezek mögött nemigen lelhető föl átgondolt, kimunkált fejlesztési stratégia, 
illetve ezt megalapozó, a kompetenciát meghatározó képességrendszert leíró taxonómia. A kö-
zépiskola azután végképp száműzi az ilyen gyakorlatokat a tanóráról abból a – mint láttuk 
– téves premisszából kiindulva, hogy a tanulók értik, mi több, jól értik az olvasott szöveget.
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3.  Szövegértés

3.1. Mérések, vizsgálatok Az olvasáskészség fejlődési fokozatainak nyomon követése és 
összevetése a különböző iskolafokozatok olvasástanítási gyakorlatával fontos és tanulságos 
vizsgálat lenne. A témába vágó kutatások és az ezeket ismertető tanulmányok sokféle izgal-
mas kérdést vetnek föl (Nagy, 2004). Mivel jelen dolgozat a képességfejlesztés és az iroda-
lomtanítás szűkebb kérdéskörével foglalkozik, célszerűnek tetszik a szövegolvasó-szövegér-
tő, illetve a szövegfeldolgozó-szövegelemző készség szintjeire összpontosítani figyelmünket. 
Ezek a képességek, illetve – más oldalról tekintve – tevékenységek az elmúlt évtizedek olva-
sás-szövegértés vizsgálatai – mindenekelőtt a PISA 2000, majd a PISA 2003 kutatás kapcsán 
kerültek az érdeklődés homlokterébe. 

Az olvasás-szövegértés képessége a PISA-felmérés kutatási terve alapján „az írott szöve-
gek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén 
elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi élet-
ben” (OECD, 2001). Mivel a vizsgálat a tizenöt éves populáció olvasási képességeit mérte 
föl, nem az olvasási készség meglétére, hanem annak minőségére, hatékonyságára irányult. 
Ennek megfelelően az ilyen vizsgálatok alapvető célja „nem az olvasási készség meglétének 
vagy hiányának feltárása: a kérdés nem az, hogy a 15 éves tanulók tudnak-e olvasni, hanem, 
hogy mennyire jól. A felmérés sokkal inkább az olvasás-szövegértés összetettebb stratégiáira 
koncentrál. Annak érdekében, hogy valódi olvasási szituációt teremtsen, az OECD–PISA ol-
vasási-szövegértési felmérése a szöveg típusaitól, azok folyamatosságától vagy fiktív voltától 
függetlenül a szövegek teljes megértéséhez szükséges három szempontot vizsgálja. A tanu-
lóknak a következő területeken kell jártasságukat bizonyítaniuk:

• információ-visszakeresés,

• szövegértelmezés,

• reflektálás és értékelés.

Egy szöveg holisztikus megértése mindenképpen megkívánja az olvasótól az összes em-
lített művelet végrehajtásának képességét, várhatóan minden olvasó fel tud mutatni vala-
milyen szintű jártasságot mindegyik esetében. Bár a három szempont összefügg egymással 
– mindegyik ugyanazokat alapvető készségeket igényli –, az egyik sikeres teljesítése nem 
vonja feltétlenül maga után a másik sikeres végrehajtását.

A szövegértésnek három komponense van: Az információ visszakeresésének művele-
te során az olvasónak át kell »fésülnie« a szöveget, és ki kell választania a kívánt infor-
mációt. A szöveg értelmezésekor szükséges a szöveg különböző részleteiben található adatok 
és explicit módon meg nem jelenő információk párosítása, csakúgy, mint az egész szövegnek 
az instrukcióban megadott részleteire való koncentrálás. A szöveg tartalmi és formai jegyeire 
való reflektáláskor és értékeléskor az olvasónak a szövegben található – akár saját ismereteivel 
ellentétes – állításokat kell értékelnie. Tudnia kell, hogyan juttassa érvényre és igazolja saját 
nézőpontját a szövegben megfogalmazottak szerint vagy azokkal ellentmondásban. A szö-
veg formai jegyeire való reagálás esetében az olvasónak a szövegtől eltávolodva, objektíven 
szemlélve kell értékelnie annak minőségét és megfelelőségét, vagy éppenséggel saját vélemé-
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nyét kifejezve kell ítéletet mondania nyelvi vagy képi megformáltságáról. A három kompo-
nens feltételezi a negyediket, melyet általános szövegértésnek nevezhetünk. E kifejezés alatt 
az olvasó azon képességét értjük, mely lehetővé teszi, hogy az egyén a szöveget egészként 
tudja kezelni, és távlatból is képes legyen szemlélni” (Vári, 2003).

3.2. Szövegértés és magyartanítás Bizonyos szempontból meglepő, hogy a szövegérté-
si kompetencia fejlesztése és a (felső tagozatos és középiskolai) magyartanítás célrendszere 
szinte egyáltalán nem érintkezik a magyar közoktatás rendszerében. Így volt ez a mérföldkő-
nek tekinthető 2000. évi PISA-felmérés előtt is, és – úgy vélem: megdöbbentő módon – így 
van azóta is. Az iskola, a közoktatás-irányítás, a közgondolkodás mintha még mindig nem 
döbbent volna rá, hogy az általános képességeket fejlesztő általános iskola 25%-ban funkcio-
nális analfabétákat bocsát ki, és ezen a középiskola már nem tud – valljuk be: nem is nagyon 
akar – változtatni.

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy – az országos kompetenciamérések adatai szerint 
– a kilencedik és a tizedik évfolyamon tanulók többsége az elbeszélő szövegeket1 kevésbé 
jól érti, mint a magyarázó (tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegű) vagy a dokumen-
tum típusú (grafikonok, menetrendek, táblázatok, térképek, ábrák, használati utasítások 
stb.) szövegeket (OKM, 2002). Ha meggondoljuk, hogy a gyerekek az iskolában töltött évek 
során, sőt már az iskoláztatás előtt is éppen ilyen szövegekkel találkoznak a leggyakrabban 
az irodalomórákon (mesék, mondák, elbeszélések, regények, életrajzok stb.), akkor be kell 
látnunk, hogy az értő olvasás képességét a magyar irodalom tantárgy nem fejleszti kellőkép-
pen, mi több, kevésbé fejleszti, mint az egyéb tantárgyak, amelyek tankönyvei lényegében 
ismeretközlő-magyarázó szövegeket tartalmaznak.

4.  Következtetések

4.1. Az általános iskola felső tagozatának és bizonyos mértékig a középiskola első két évének 
tudatosan és rendszerszerűen foglalkoznia kell a tanulók szövegértési kompetenciájának fej-
lesztésével. Ez feltételezi a tananyag átalakítása mellett a tanárok módszertani kultúrájának 
megújítását, gazdagítását is. Az előbbit úgy, hogy az ismeretközlő, kultúraközvetítő funkció 
mellett időt kell szentelni az olvasási képességeket fejlesztő tevékenységeknek, feladatoknak. 
Az utóbbit pedig oly módon, hogy a tárgyi ismeretek, tények, adatszerű információk ésszerű 
csökkentése mellett nagyobb teret kell biztosítani a szöveggel való differenciált foglalkozás-
nak, a tanulói tevékenységre építő, kooperatív tanulási módszereket is alkalmazó szövegföl-
dolgozásnak.

1 Elbeszélő típusúnak nevezzük azokat a folyamatos, összefüggő írásos szövegeket, melyek célja egy történet, egy 
esemény leírása. E szövegtípus jellemzői: az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás, a személyes hangvétel, az emberi 
kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek hatásos megformálása stb. Az elbeszélő szövegtípusba tartoznak például 
a novellák, mesék, tanmesék, vallomások, esszék, amelyek a szerző szubjektivitását is tükrözik, de lehetnek ob-
jektív jellegűek, mint például az útleírások vagy a tudósítások. Az elbeszélő típusú szövegek által bemutatott és 
leírt eseményeket, szituációkat értelmezve az olvasóknak lehetőségük nyílik arra, hogy olyan képzeletbeli hely-
zetekre reflektáljanak, amelyek a valóságot imitálják. (Országos kompetenciamérés tartalmi keret, szövegértés)
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4.2. A szövegértési kompetencia több részképességből tevődik össze. Ezek mindegyikének 
párhuzamos fejlesztése lehetetlen. Meg kell határozni és életkorok szerint el kell különíteni 
azokat a képességcsoportokat, amelyek fejlesztése a kompetencia szempontjából a legfon-
tosabb. Ezeket a részképességeket az épp olvasott irodalmi (és nem irodalmi) szövegek elem-
zése, értelmezése során, a földolgozás menetében alkalmazott feladatokkal lehet a legjob-
ban fejleszteni. Nem a képességfejlesztés és az irodalomtanítás szembeállításáról van tehát 
szó, hanem a két tevékenység egymásba ágyazásáról, tudatos ötvözéséről. A szövegértést 
fejlesztő feladatokban rejlik ugyanis a művek értő befogadásának, az irodalomtanítás valódi 
értelmének a kulcsa. 

4.3. A szövegértést fejlesztő tevékenységek, feladatok sokfélék lehetnek. Csoportosíthatók 
a PISA-mérés kapcsán idézett olvasási műveletek (szövegfeldolgozási tevékenységek) szem-
pontjából, funkció szerint (szó szerinti, értelmező, értékelő, kreatív stb.), vonatkozhatnak a 
szöveg egészére vagy egyes részeire, a szövegen belüli, illetve a szövegen kívüli valóságra. 
Lehetnek analitikus feladatok (pl. a fő- és melléktémák azonosítása, viszonyrendszerük fel-
tárása; tényszerű állítások és hipotézisek megkülönböztetése; az érvelés alkotóelemeinek 
azonosítása és megkülönböztetése) vagy kreatív tevékenységek (a kifejtett és ki nem fejtett 
állítások értelmezése, a szövegszerű tényekből a szövegben nem szereplő tényekre való kö-
vetkeztetés). Összetettebb feladat lehet például az elbeszélő művek figuráinak azonosítása 
és csoportosítása, az események logikus („valóságos”) és elbeszélt sorrendjének összehason-
lítása, a cselekmény újraírása valamelyik szereplő nézőpontjából, a szövegben nem kifejtett 
események rekonstruálása, megírása. Ez utóbbiak a szövegértés mellett a szövegalkotási ké-
pességek fejlesztését is szolgálják természetesen.

4.4.  Meg kell fontolni a kettészakadt magyar nyelv és irodalom tantárgy újraegyesítésének 
lehetőségét. A merev leíró nyelvtani rendszer helyett egy funkcionális nyelvtan nagyban se-
gítheti a szövegértési tevékenység tudatosítása mellett az aktív kommunikáció fejlesztését, 
az irodalmi és nem irodalmi szövegek értő olvasását éppúgy, mint a különböző tartalmú és 
műfajú szövegek megalkotását. 

4.5. A magyartanításban két egymással összefüggő radikális hangsúlymódosításra van szük-
ség. Az egyik a képességfejlesztés és a kánonközvetítés (műveltségközvetítés) viszonyának 
átrendezése az előbbi javára, az utóbbi rovására. A másik a magyar elnevezésű tantárgy 
olyasfajta koncepcióváltása, mely az irodalomtörténet + leíró nyelvtan tantárgyi kettősség 
helyett a kommunikációs képességfejlesztésre, illetve az egyéni és a kollektív önmegértés, 
önmeghatározás elősegítésére törekvő, integrált nyelvi-irodalmi tárgyat hoz létre (Arató, 
2003).
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Arató László

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS A MAGYARÓRÁN

1.  A magyar közoktatás helyzete, anomáliái 

A magyar iskola erősen szelektív. A tanulók egyéni hátrányainak növekedésében nagy szerepe 
van az iskolák közötti teljesítménykülönbségek nemzetközi összehasonlításban is feltűnően 
magas értékének. A különféle hazai iskolatípusok közötti teljesítménykülönbség kb. 71%, míg 
például a PISA-felmérésekben több területen – közöttük éppen a szövegértés és szövegalko-
tás területén – kimagasló teljesítményeket elérő Svédországban csupán 9%. Ugyanakkor az 
iskolán belüli különbségek nálunk 25% körüli értéket mutatnak, míg Svédországban ez a mu-
tató 73%. Ezek az adatok azt a tapasztalatot igazolják, hogy – szemben a svéd komprehenzív 
iskolamodellel – Magyarországon az iskoláknak csupán egy szűk csoportja válogat a jó adott-
ságú gyermekekből, míg más iskolák a puszta fennmaradásukért küzdenek, s többek között 
emiatt is éppen a tanulói hátrányok ledolgozásában nem tudnak elég hatékonyak lenni.

A közoktatás tömegessé válásával az alapkészségek, képességek területén mutatkozó 
problémák egyre szélsőségesebben jelentkeznek a hazai iskolákban. Az azonos évfolyamra 
járó tanulók közötti különbségek radikálisan megnőnek. A hatéves korban meglévő ötévnyi 
fejlettségbeli különbség (van, aki a három és fél éves és van, aki a nyolc és fél éves gyermek 
szintjén van) 16 éves korra a duplájára növekedhet. 

Az iskolarendszer jelenleg differenciálatlanul kezeli a fenti problémákat. Az örökölt és 
máig domináns tanításszervezési módok és pedagógiai módszerek alkalmatlanok a megnö-
vekedett különbségekből adódó pedagógiai problémák kezelésére, megoldására. 

A pedagógiai gyakorlat ezeket a – tanulási folyamat sikerességét hosszú távon megha-
tározó – különbségeket nem megfelelően méri fel, s ennek köszönhetően nem is kezeli őket 
szervezetten: a kutatási eredményeket nem követi, a tendenciákra nem ad adekvát válaszo-
kat. Jellemzően a társadalmi változásokat okolja a tanulási zavarok ugrásszerű növekedésé-
ért és/vagy logopédiai, gyógypedagógiai feladatnak, szülői felelősségnek tekinti az „egyéni” 
szükségletek kielégítését. Ettől korántsem független az a tény, hogy a tanárok közérzete az 
utóbbi évtizedekben jelentősen romlott, s a pedagógusok egyre markánsabban jelzik, hogy 
gyakorlati segítségre van szükségük a problémák megoldásához.

Az egyéni feladatsorok összeállításához, a differenciált tanulásszervezéshez hiányoznak 
az olcsó, praktikus, jól használható taneszközök. Elsősorban a gyógypedagógusok és logopé-
dusok jóvoltából sokféle feladatsor és játék létezik a különböző részképességek fejlesztésére, 
ugyanakkor ezek egyáltalán nem vagy csupán elhanyagolható mértékben képezik szerves ré-
szét a nagy kiadók taneszközeinek. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a rendkívül gazdag 
és magas színvonalú képességfejlesztő eszköztár az alternatív iskolákon kívül kevéssé jelenik 
meg a közoktatásban. 

Mindezzel párhuzamosan az iskolával szembeni újfajta képzési igények kielégítése jelen-
tős változásokat kényszerített ki a tekintetben, hogy mire mennyi figyelmet lehet fordítani az 
oktatásban. Nagy általánosságban elmondható, hogy e kényszernek leginkább a képességek 
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kialakulását és aktivizálását segítő szükséges és elfogadható mennyiségű gyakorló időszak 
esett áldozatul ahelyett és anélkül, hogy a hagyományos ismerettartalmak a mindennapi 
gyakorlatban új struktúrákba rendeződtek volna (pl. projekt vagy epochális oktatás). 

A társadalmi környezet változása következtében, az audiovizuális és multimédiás szóra-
koztatóipar „termékeinek” dömpingszerű elterjedésével párhuzamosan, az iskola hagyomá-
nyos eszközeivel mind kevésbé maradhatott vonzó színtere a gyermeki önmegvalósításnak. 
A hagyományos tankönyvek, tanmenetek, valamint a dominánsan az ismeretátadásra kon-
centráló, a tanulókat passzív befogadónak tekintő pedagógiai gyakorlat sok esetben kifeje-
zetten leszoktatja a gyerekeket a kíváncsiságról. Nem csoda hát, hogy általános probléma-
ként régóta tapasztalható az érdeklődés hiányából fakadó tanulói motiválatlanság. 

A differenciált készség- és képességfejlesztésre alkalmas eszközök hiányában és az al-
kalmazásukhoz nélkülözhetetlen módszertani kultúra elsajátítása nélkül a pedagógusok 
zömének nem is maradhatott más választása, mint hogy továbbéltette az egyentempó dik-
tálásának, a megszokott tantervi tartalmak és időkeretek nyomásának, az alkalmazkodás 
parancsának, a személytelenség és a formális megfelelés kultúrájának kényszerét.

2.  Szövegértés, szövegalkotás 

A szövegértés és szövegalkotás képessége, tágabban a kommunikációs képességek, megha-
tározó módon befolyásolják az iskolai, a munkaerő-piaci és a társadalmi érvényesülést, sike-
rességet, az egyén elégedettségét, önbecsülését. Az OECD-normák szerint a magyar diákok 
48%-ának szövegértési képességei nincsenek olyan szinten, nem érik el azt a minimumot, 
amellyel a munkaerőpiacra sikeresen beléphetnének (PISA-felmérés). 

A PISA-vizsgálat 2000 a szövegértés képességét öt szinten mérte:

1. Egyértelműen jelenlevő információ kiválasztása, egyszerű kapcsolatok felismerése a 
hétköznapi tudásra támaszkodva.

2. Kritériumok alapján 1-2 információ helyhez kötése, a legfontosabb gondolat azono-
sítása, a szöveg és a meglévő tudás összevetése.

3. Az információk közötti kapcsolatok felfedezése kritériumok figyelembevételével, a 
szöveg egységeinek rendezése a fő gondolat szerint. A szöveg valamely jellemzőjének 
értékelése.

4. Szokatlan tartalmú és/vagy formájú szövegből többféle kritérium alapján informá-
ciók kiválasztása, a következtetések alapján elmélyült értelmezés, a háttértudás in-
tegrálása, hipotézisek megfogalmazása, kritikai észrevételek.

5. A szövegbe mélyen beágyazott, néhol csak kikövetkeztethető információk megtalá-
lása, hasonlókkal való összevetése, a relevanciák kiválasztása, az árnyalatok megérté-
se és értelmezése, a meglepő vagy a várttal ellentétes gondolatok értékelése, hipoté-
zisek felállítása, hosszú, összetett szövegek kritikai értékelése, értelmezése.
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A mérés szerint a leggyengébben teljesítők

• 25%-a általános iskolában,

• 50%-a szakiskolában,

• 16%-a szakközépiskolában tanul.

A magyar 15 évesek átlagosan a 2. szint felső határát érték el (480 pont). Nemzetközi 
szakértők megállapításai szerint legalább a 3. szint elérése szükséges ahhoz, hogy valaki meg 
tudjon felelni a társadalmi szerepeknek.

A közoktatás tömegessé válásával az alapkészségek – köztük a szövegértés-szövegalkotás 
– területén mutatkozó gondok egyre szélsőségesebben jelentkeznek. Az azonos évfolyamra 
járó tanulók közötti képességbeli különbségek radikálisan megnőnek. Mindezen tények elle-
nére az iskola jelenleg differenciálatlanul kezeli ezt a problémát. 

• Minden alapvető készség és képesség optimális elsajátítása az egyszerűbbek esetén 
legalább 2-4 évet, a bonyolultabbaké, összetettebbeké 5-10 évet vesz igénybe; e tényt 
a közoktatás gyakorlata figyelmen kívül hagyja.

• A közoktatás nem veszi figyelembe sem a középfokú oktatás eltömegesedésének 
következményeit, sem a szociokulturális környezet változását (értékrend, szabadidő-
eltöltési szokások, elektronikus tömegkommunikáció). 

• Bizonyos idő eltelte után az iskola a szövegértést, benne az olvasást, a szövegalkotást 
megszerzett készségnek/képességnek tekinti, gyakran csupán mechanikus eljárás-
ként végezteti a tanulókkal. 

• A szövegértés-szövegalkotás fejlesztési feladatai érdemben a magyar nyelv és iroda-
lom tantárgyra helyeződtek. Itt további problémák halmozódtak fel:

– Az olvasóvá nevelés és az irodalomtanítás szempontjai ütköznek: az olvasásra 
szánt szövegek tartalma sokszor életidegen a diákbefogadó szempontjából, nem 
veszi figyelembe, hogy a megcélzott korosztály mely szerzőkre, illetve művekre 
nyitott.

– Az általános iskolai irodalomtankönyvek egy részének, a középiskolai irodalom-
tankönyvek nagy részének legfőbb tartalmi szervező elve az időrend, amelynek 
nincs feltétlenül köze a megértés fejlődéséhez, fejlesztéséhez. 

– A tankönyvi feladatok legtöbbször olyan kérdések, amelyekre egyetlen helyes vá-
lasz adható. 

– A magyarórákon a szövegélmény kialakítása helyett nem ritkán csupán tartalom-
kivonatok, adatok, lezárt értelmezések tanítása folyik.

2.1. Szövegértési programokat! A fentieket figyelembe véve a tanulók – köztük a szö-
vegértési-szövegalkotási gondokkal küzdő gyerekek – számára olyan programcsomagoknak 
kell készülniük (s a suliNova megbízásából a Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve a H.E.F.O.P. 3.1.1-es 
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intézkedése jegyében készülnek is), amelyek élet- és életkorközeli, érdekes szövegekkel gya-
koroltatnak, fejlesztenek. Törekedni kell a szövegműfajok sokszínűségére, illetve arra, hogy 
a különböző szövegtípusokban a gyerekek a szövegekkel műveleteket végezzenek, szöveget 
alkossanak, elemezzenek, átalakítsanak, kiegészítsenek stb. Kívánatos, hogy a feladatok meg-
oldásának feltétele egy-egy szöveg többszöri elolvasása legyen adott szempontok szerint, s a 
különböző feladatok egyben a különböző olvasási szempontokat is jelentsék.

A szöveg- vagy szövegrész-alkotás fontos kritériuma, hogy a tanulók mindennapi kom-
munikációs helyzetekben legyenek tisztában a szöveg céljával, a címzettel és a kommuni-
kációs helyzettel. Meg kell változtatni azt a magyartanításban jelenleg szinte kizárólagos 
hagyományt, miszerint a tanulók fogalmazáscímet kapnak, cél- és helyzetmegjelölés nélkül. 
Ebben az esetben a címzett látens módon a tanár. Egyszerű példával élve: ma ötödikben 
a tipikus-hagyományos feladat Nemecsek általában vett jellemzése, a kívánatos feladatok 
egyike ehelyett az lehetne, hogy megadjuk, hogy Nemecseket Boka szempontjából kell jel-
lemezni levélben, melynek címzettje, például, távoli városban szolgálatot teljesítő édesapja. 
Amennyiben nem tanulják meg a gyerekek a különböző címzetthez, illetve kommuniká-
ciós helyzetekhez való alkalmazkodást, a kommunikációs stratégiák közötti választás és a 
rugalmas stratégiaváltás eljárásait, úgy ezek észlelésével, a szövegértelmezéssel is problémáik 
lesznek. 

2.2. A szövegértési-szövegalkotási kompetencia A kompetenciákat megalapozó 
alapkészségek, képességek kifejlődése többéves folyamat eredménye, amely egyénenként 
nagy eltérést mutat. Ezért a legfontosabb feladat a készségek, képességek egyéni kifejlődését 
támogató stratégiák és módszerek kidolgozása és elterjesztése. Külföldi és hazai kutatások 
azt bizonyítják, hogy egyféle képesség pusztán önmagában való, más képességektől szeg-
regált fejlesztése a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Éppen ezért a pedagógiai célok és felada-
tok meghatározásakor mindig szükséges végiggondolni és pontosan meghatározni, hogy 
egy adott programcsomag kidolgozása során mely képességcsoport fejlesztését tekintjük 
elsődlegesnek, s a fejlesztés milyen más képességekre lehet hatással.

Az anyanyelvi kompetencia fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati ké-
pességet jelenti. Ennek fő területei a kommunikációs szempontoknak (pl. a szöveget létre-
hozó szándékának és az elérni kívánt hatásnak, illetve a kommunikáció körülményeinek) 
megfelelő szövegértés és szövegalkotás. 

Az anyanyelvi kompetencia képességei a szélesebben értett kulturális kompetencia fo-
galmi körében nyerik el értelmüket. A kulturális kompetencia olyan szövegmegértési és szöveg-
alkotási folyamatokat jelöl, amelyek a kulturális kommunikáció, a kulturális értelmek elsajátí-
tása, ilyenek kifejezése és kritikája kapcsán szükségesek. Ezek a szövegértési és szövegalkotási 
kompetenciák lehetnek kifejezetten irodalmi jellegűek, de jelen vannak a mai kommuniká-
ció világának minden pontján (tömegkommunikáció, film, televízió, reklám stb.) is. A kultu-
rális kompetenciát a mainál két értelemben is szélesebben kell értelmeznünk. Egyfelől nyitni 
kell a fogalmat a mindennapi-gyakorlati szociális kommunikációs kompetencia irányában, 
másfelől a diákok szubkultúrája felé. Tudomásul kell vennünk ugyanis, hogy a diákok saját 
kulturális kompetenciáját nagy mértékben az elektronikus tömegkultúra, a populáris kultú-
ra határozza meg, s hogy a magaskultúra narratívái és metaforái iránti kulturális autizmusuk 
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(Knausz, 2002), érzéketlenségük, élményképtelenségük csak akkor szüntethető meg, illetve 
akkor enyhíthető, ha a populáris kultúra narratíváit és metaforáit is figyelembe vesszük a 
közvetítés során. Csak akkor, ha a populáris kultúrára mint nem elhanyagolható jelentőségű 
előzetes megértési séma jelenlétére is alapozunk; ha a magaskultúra narratíváinak közvetí-
tése során a túlsó partot is figyelembe vesszük, azt a túlpartot, amelynek ismerete nélkül 
nem lehetséges a két kultúra közötti hídépítés. A kulturális emlékezet elevenen tartása, a 
hagyomány közvetítése során a személyes érintettség, a jelen életvilága és a populáris kultúra 
szempontjait is figyelembe kell vennünk.

Az irodalmi szövegekkel kapcsolatos kompetencia fejlesztése a hagyományos magyarta-
nítás elsődleges, korábban kizárólagos célja volt. Az irodalomtanítás korábbi korszakaiban 
azonban a kulturális szövegeket otthoni tapasztalat alapján már legalábbis alapelemeiben 
értő tanulókat kellett bizonyos új szövegek megértésére megtanítani. A mai iskolának ezzel 
szemben a kulturális szövegekhez sok esetben egyáltalán nem értő diákokat kell bevezetnie 
e szövegtípus megértésébe. Mivel azonban az irodalom kommunikációs formái – jóllehet 
vannak sajátos törvényei – nem szigetelhetők el a kultúra egyéb kommunikációs formáitól 
és közegeitől, az anyanyelvi kompetenciák elsajátítása nem szűkíthető le az irodalmi kom-
munikáció megismerésére. Szükség van arra is, hogy az iskola a szövegértési, szövegalkotási 
kompetenciák tanításakor és elmélyítésekor láthatóvá és a kritikai gondolkodás segítségével 
megközelíthetővé tegye a diákok számára a kulturális kommunikáció rendszerének történeti 
és társadalmi feltételeit. Az irodalmi-kulturális kompetenciafejlesztés olyan komplex szöve-
gekkel dolgozik, amelyek megértése és megalkotása generatív szerepű, erősen fejlesztő hatá-
sú más típusú szövegek megértése és megalkotása képességeinek elsajátítása során. 

Az anyanyelvi kompetenciák erősítésekor nem hagyható figyelmen kívül az a tény, 
hogy az elektronikus világháló használatának elterjedésekor egy másik olvasási mód jelent 
meg amellett a lineáris egymásutániságra épülő olvasási mód mellett, amelyet lényegében 
a nyomtatott könyv tett általánossá. Az új olvasási mód eltörli a szövegek világos hatá-
rait, és felszámolja lineáris jellegüket. Ezért a programtantervek elkészítése során külön 
figyelmet szükséges szentelni a hipertextuális, világhálós szövegalkotás és szövegértés 
formáinak. A világháló elterjedése a szövegek megőrzésének és továbbításának módját is 
megváltoztatta. A világháló a hagyományostól eltérő szerkezetű és működésű könyvtárnak 
is felfogható, amelynek helyes használatára szintén fel kell készíteni a diákokat. Ma még nem 
látható pontosan, hogy kulturális kommunikációnk szerkezetét miként változtatja meg az 
internetes technika további átalakulása, annyi azonban már ma is kijelenthető, hogy meg-
változott a tudás megszerzésének, továbbításának és alkalmazásának egész hardware-rend-
szere, ami az iskola alaprendszerét sem hagyja érintetlenül.

Az előbbiek figyelembevételével a szövegértést a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálá-
saként határozhatjuk meg. Szövegértés megvalósulhat olvasás vagy hallott szöveg felfogása 
útján. Mindkettő olyan folyamat, amelyet el kell sajátítani, azaz meg kell tanulni. A megértés 
feltétele a nyelvnek és a szövegben kódolt valóságnak mint referenciának legalább minimális 
ismerete, valamint a közlési helyzet és a szövegalkotás szabályainak értése, illetve az ezekben 
való jártasság. A szövegértés fejlesztésének igénye ma minden szövegtípust érint, s magában 
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve a valós és a virtuális 
csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. 
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A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése az információfeldolgozást (vétel, 
kódolás, dekódolás, átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás) megvalósító kognitív képességek 
(tudásszerzés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás), valamint a szociális és egyéni kompe-
tenciák egy idejű fejlesztésével valósulhat meg.

A szövegértés-szövegalkotás programcsomagok létrehozásával olyan eszközrendszer 
kialakítása és folyamatos fejlesztése a cél, amely a nyelvi kompetencia és performancia fej-
lesztésével a magyar nyelv és irodalom területen kívül a többi műveltségterület eredményes 
tanulásához is hozzájárul, és növeli a hétköznapi kommunikáció hatékonyságát.

3.  Szövegértés-szövegalkotás a magyarórán

A magyartanítás számára kihívást jelent a modern piaci viszonyoknak és értékrendnek, il-
letve a modern tömegkultúra sokféle formájának térnyerése, melyek mind az észlelés és be-
fogadás természetét, mind pedig a szabadidő-eltöltési szokásokat átalakították. A vizuális 
információk dominanciájának, az új médiumoknak, illetve a világháló növekvő szerepének 
köszönhetően megváltozott az információfeldolgozás módja és mélysége is. A szöveg sok-
szor csak kiegészítője a vizuális információnak.

Magyarországon jellemzően mindent egy iskolafokozattal lejjebb tanítanak, mint ahol 
kellene. A tananyagmassza iszonyatos tempót diktál pedagógusnak és diáknak egyaránt. 
A mennyiségi oktatási szemlélet, a haladási tempó folyamatos generálása folytán az iskola 
nem fejleszti ki az alapvető képességeket, a hatalmas ismeret- és adathalmaz elsajátíttatása 
során nem képes alkalmazható tudást biztosítani a diákok számára. A magyartanítás „elfelej-
tett” élményközpontú lenni. A folyamat kialakulásában és állandósulásában jelentős szerepe 
volt az évtizedeken keresztül változatlan tudásfelfogáson nyugvó egyetemi és középiskolai felvé-
teli vizsgáknak. Mindebből következően a hetedik-nyolcadikos gyerekek ma számos helyen 
irodalomtörténetet tanulnak, holott a tágabb értelemben vett olvasástanításnak – olvasói, 
értelmezői készségek kialakításának –, azaz a szövegértés és szövegalkotás fejlesztésének leg-
alább 12-14 éves korig elsődlegességet kellene élveznie a műveltségközvetítéssel szemben. 
Ezt a (magyar)tanítás jelenlegi helyzetének elemzése indokolja, a közoktatás kiterjesztése 
pedig lehetségessé teszi. A létrehozandó programok nem a műveltség szerepét vagy értékét 
szeretnék megkérdőjelezni, hanem a művelődés iránti igény felkeltésével és kielégítésével egy 
időben nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a művelődés önálló megszerzési technikáinak kiala-
kítására és fejlesztésére. 

Olyan képességfejlesztésre van tehát szükség, melynek keretében a gyerekek megtanul-
ják alkalmazni a szövegfeldolgozó, szövegértelmező eljárásokat, például: 

• a paragrafusokra bonthatóság, 

• a szövegbeli fő téma, résztémák megtalálása, 

• az általánosító állítások és az alátámasztó részletek összekapcsolása,

• a tényállítások és a hipotézisek/vélemények megkülönböztetése,

• a jelölt és jelöletlen ok-okozati kapcsolatok feltárása, azonosítása,
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• kifejleti jóslatok alkotása az olvasott szövegrész alapján,

• az érvelési szerkezet – premisszák, következtetések – megállapítása, 

• a kifejtett és a hallgatólagos állítások interpretálása stb. 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a különböző szövegműfajokkal és szövegtípusokkal a szö-
vegek heurisztikus kezelésére kívánjuk orientálni a tanulókat annak érdekében, hogy gyakor-
lati feladatok végzésekor, az élet különböző szituációiban meg tudják állni a helyüket.

A fejlesztés egyik kulcskérdése a nyelvtan és irodalom tantárgy viszonyának tisztázása. 
Számos európai és Európán kívüli országban, többek között Nagy-Britanniában, Németor-
szágban, Hollandiában, Dániában, Finnországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Japán-
ban a nyelvi és irodalmi órák nem válnak külön egymástól, a követelmények és a tanórai 
tevékenységek együtt fogalmazódnak meg, illetve zajlanak. A hangsúly az anyanyelv műkö-
désének ismeretére, a mindennapi nyelvhasználatra és a kommunikációs készségek, képes-
ségek fejlesztésére tevődik.

4.  Olvasás és szöveg

Az átfogó magyartanítás az olvasást konstruktív (az olvasó a szavakból, mondatokból meg-
konstruálja, megépíti magában a szöveg által felidézett világot, valóságdarabot, jelentés-össze-
függést), mozgósítható előismereteken alapuló (az előzetes ismeretek folyamatos és tudatos 
mozgósítása), cél által vezérelt, szelektív, erősen az olvasó motivációjától függő szövegértési 
tevékenységként kezeli. Természetesen más az olvasás „célja” mindennapi, gyakorlatias hasznú 
szövegek esetében, s más szépirodalmi művek olvasásakor. Az előbbieknél az olvasó többnyire 
már valamilyen előzetesen adott gyakorlati céllal fordul a szöveghez, míg az utóbbiak esetében 
az esztétikai élvezet, a játék, a kikapcsolódás vagy a másokon keresztüli önmegértés a cél. 

Ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az irodalmi kommunikációban részt vevő szövegek-
be is be vannak építve bizonyos, az olvasót irányító olvasási-értelmezési javaslatok. Az iroda-
lomtanítás ezeket a javaslatokat, támpontokat teheti explicitté az előzetes szempontok révén. 
Mindeközben azonban érzékeltetnünk kell diákjainkkal egyrészt az irodalmi és a köznapi kom-
munikáció e tekintetben meghatározó eltérését, másrészt azt, hogy a didaktikai célzatú, mani-
pulatív orientációs szempontok helyett joguk van egészen másfelől közelíteni a művekhez. 

Mint korábban kifejtettük, a magyar iskola igen erősen szelektív és nagyon kevéssé dif-
ferenciál, aminek az a következménye, hogy nagyban erősíti a társadalmi különbségeket. Ezt 
korrigálandó a magyartanításban megjelenő szempontok, az olvasás célirányossága nem-
csak szövegtípusoknak megfelelően változik, hanem egészen mást jelent, és más hangsúlyt 
kap a 7–10, a 10–12 éves és mást az idősebb, nagyobb befogadói önállóságot igénylő tanu-
lók esetében, más a szerepe az „egyszerű” szövegértést és más a műértő befogadást közép-
pontba helyező tanítási szakaszokban. Sőt a differenciált fejlesztésre törekvő programnak az 
egyéni olvasói attitűdöket is figyelembe kell vennie. 

A szövegértés-szövegalkotás tanításának meghatározó összetevője a szöveg jelentéstani-
logikai struktúrájának és e struktúra visszatérő-formalizálható elemeinek felfedeztetése és 
tudatosítása, illetve ilyen felépítésű szövegrészek és szövegek alkottatása. 
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A magyartanítás egyik korszerű változataként elképzelt szövegértési-szövegalkotási 
program alapelve a differenciált képességfejlesztés, amelynek során mind a szövegértési-szö-
vegalkotási, mind a sajátosan irodalomértési feladatok rendszeresen visszatérnek. Az újon-
nan bevezetett képességfejlesztő tevékenységek mellett sok lehetőség nyílik a korábbiak 
gyakorlására, ismétlésére, elmélyítésére is.

A szövegértés-szövegalkotás program nem az irodalomtörténetet vagy a műfajelméle-
tet „tantervesíti, illetve tankönyvesíti”, hanem abból indul ki, hogy a jó olvasóban bizonyos 
képességek potenciálisan működésbe lépnek, ezért elsősorban ezeket a képességeket kell 
tudatosan és módszeresen fejlesztenie. 

A képességfejlesztés természetesen nem azt jelenti, hogy a diákoknak bizonyos ismerete-
ket nem kell megszerezniük. Annál is fontosabb szempont ez, mivel bizonyos ismeretbevitel 
híján a képességfejlesztés sem optimalizálható. Sokkal inkább arról van tehát szó, hogy a 
képességfejlesztés és az ismeretszerzés tanórákon megvalósuló viszonya változik radikálisan 
az első javára. 

A fentiek azonban a kronologikus rendszerű irodalomtanítás kizárólagosságának fel-
számolását feltételezik, hiszen ez az elrendezés nem számol az életkori sajátosságokkal, 
sem azzal, hogy az ember élete során nem a művek keletkezésének időrendjét követve ol-
vas, sem a különböző korokban keletkezett művek egyidejűségével az olvasói tudatban stb. 
A képességfejlesztő és problémacentrikus irodalomtanítással megoldhatóvá válhat, hogy a 
tisztán irodalomtörténeti szempontot az olvasóvá nevelés szempontja váltsa fel, ezt a célt 
a korábbiaknál jelentősen gazdagabb nyelvi, irodalmi és szociális kontextusban helyezze el, 
s az így kialakuló ismereteket, készségeket a korábbiaknál jóval szélesebben alkalmazhatóvá 
tegye. Az irodalom, az olvasás ugyanis segít az önmegértésben, az önmeghatározásban és a 
világmegértésben, saját életproblémáinkról szól, hozzánk és rólunk, mai olvasókról beszél, s 
az önértelmezés kidolgozottabbá tétele, illetve a tapasztalati világ rétegzettebb megismeré-
se révén konkrét élethelyzetek konkrét megoldásához is hozzá tud járulni. 

Az irodalomtörténetnek az oktatás egy későbbi szakaszában – leginkább a 11–12. évfolya-
mon – szerepet kell kapnia, hiszen az időben, történelemben élő ember nem nélkülözheti az 
önmegértés időbeli, történeti dimenzióját. Ugyanebben az időszakban válhatna szét a nyelv 
és irodalom oktatása, teret engedve a felfedezett grammatikai szabályok rendszerezésének. 

A magyartanítás nem zárhatja ki az elektronikus tömegkommunikáció és szórakozta-
tóipar által terjesztett befogadói attitűdök, műfaji konvenciók hatását sem. A vizuális tö-
megkultúrát nem célszerű ellenségként, legyőzhetetlen vetélytársként kezelni, sokkal inkább 
szemléltető példatárként és hivatkozási mezőként érdemes használni. A nyelvi képzésnek 
nyitnia kell a tömegkultúra és a média felé, segítenie kell a diákokat eligazodni az internet 
világában. A reklámokon például kiválóan tanítható a metafora működése és tipológiája, 
de alapvető, az irodalomban is alkalmazott retorikai stratégiák is bemutathatók ezeken a 
tömegkommunikációs műfajokon. A krimik és szappanoperák cselekménybonyolítási és 
alakteremtési eljárásai is olyan néma műveltséganyagként kezelhetők, amelyeknek sztereo-
típiái, konvenciói megszólaltathatók, mozgósíthatók a „magas művészet” befogadásának-
közvetítésének során. 



152 ARATÓ LÁSZLÓ

5.  A stratégikus szövegfeldolgozás tanítása 

A szövegértés tanítása szempontjából döntő az olyan tanulási környezet megszervezése, 
ahol a diák fel meri tárni a megértési nehézségeit, elakadási pontjait, s ezekre hol kortársi, hol 
tanári segítséget mer igényelni. A differenciálást, a kooperatív munkát úgy kell megszervez-
nünk, hogy ezek az önfeltárások s az erre épülő egyéni szövegértés-fejlesztési utak lehetsé-
gesek legyenek. Félévenként legalább, de többnyire fejezetenként (bár nem mechanikusan a 
fejezet elején, hanem pl. nagyon új téma vagy új szövegtípus belépésekor) szükséges az ilyen 
diagnosztikai-öndiagnosztizáló etapok beépítése, ahol egyfelől a bökkenők felfedését nem 
büntetjük, hanem jutalmazzuk, másrészt e felismeréshez megfelelő szöveg- és feladatanya-
got biztosítunk, harmadrészt a tanárnak instrukciót adunk, hogy itt nem a sikeres szövegér-
tést, hanem a szövegértési deficitek, problémák feltárását kell jutalmaznia. 

A olvasásmegértéssel foglalkozó korszerű szakirodalom egybehangzóan állítja, hogy nem 
(egyszerűen) az algoritmizált képességfejlesztés a feladat, hanem az olvasási stratégiák ki-
alakítása, melybe beletartozik a stratégiaválasztás képessége és más efféle metakognitív és 
önreflexív tudás és kompetencia is. Tehát kell ugyan az egy-egy megértési problémára, rész-
kompetenciára (pl. ok-okozat, összehasonlítás-megkülönböztetés, általánosítás-alátámasz-
tó részletek stb.) összpontosító megértési drill, de ez nem elég. Kell olvasási stratégiákat, 
sémákat, algoritmusokat is tanítani, de még ez sem elég. (Egy algoritmizált stratégia nagyjá-
ból ilyen lépésekből áll: 1. Tekintsd át előre a címeket, a szövegtagolást! 2. Tegyél fel előzetes 
kérdéseket. 3. Foglald össze a bekezdéseket! 4.Tegyél fel a megértést ellenőrző kérdéseket! 
5. Olvasd újra a szöveget az önellenőrző kérdések megválaszolása után! 6. Foglald össze az 
egész szöveg lényegét! – Az Amerikai Egyesült Államokban tucat számra találtak ki ilyeneket, 
s a különböző mérések azt mutatják, hogy bármilyen algoritmus/stratégia alkalmazása jobb 
szövegértési produkciót, határozottabb fejlődést eredményez, mintha a tanár semmilyen 
stratégiát nem alkalmaz.) Valójában azonban annak a megtanítása a feladat, hogy tudjuk, 
mi az, amit nem tudunk, értünk, s azt honnan érthetjük meg, hogy tudáshiányunkat honnan 
s hogyan pótolhatjuk. Ez az egyfelől erősen formalizált, másfelől nagyon individualizált és 
önkorrekcióra-önfejlesztésre építő „stratégiai vagy stratégikus folyamatokat, szövegfeldolgo-
zási tevékenységet célzó” szövegértés-tanítás a kor uralkodó trendje, s ezért nem találunk 
a világban körülnézve frissen kifejlesztett és szintezett, életkorokhoz kapcsolt szövegértési 
(rész)kompetencialistákat. Ami felkutatható, az mind hasznosnak, de mechanikusnak mi-
nősíttetett a szakemberek által, akik azt javallják, hogy a részkompetenciák fejlesztését és 
vizsgálatát a folyamatelvű stratégiai tanításnak, az állandó konkrét (ön)diagnózisoknak kell 
alárendelni, mert „ahány szöveg, annyi séma, annyi szükséges tudásbázis”. Az alábbi fordítás- 
és kivonattöredék ehhez a megközelítéshez igyekeznek némi segítséget nyújtani. 

5.1. A jó olvasásistratégia-alkalmazás jellemzői (Janice F. Almási nyomán)
5.1.1. Széles körű tudásbázis birtoklása

• Deklaratív tudásé, azaz a feladat szerkezetéről, a célról való tudásé. Ez azt a tudást 
jelenti, hogy tudjuk, mit kell tenni, keresni, hogy mit érdemes tenni. Például a szakértő 
olvasók tudják azt, hogy a történeteknek meghatározott narratív szerkezetük van, 
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amely tartalmaz helyszínt, szereplőket, problémákat vagy célokat, problémameg-
oldási, célelérési kísérleteket és eszközöket, megoldást vagy kifejletet. Tehát tudják, 
hogy ez az, amit egy elbeszélő szövegben megérteni igyekeznek.

• Procedurális tudásé, azaz olyan tudásé, mely arra vonatkozik, hogy hogyan kell va-
lamit megtenni, valamit megérteni. A folyamattudás (vagy procedurális tudás) pl. 
azokat a lépésről lépésre végzett cselekvéseket foglalja magában, hogy hogyan is ál-
lítsunk fel kifejleti jóslatokat (predikciókat) egy történet befejezésével kapcsolatosan 
– vagy tudni, hogy hogyan is kell összefoglalni egy megadott bekezdést. 

• Feltételismeret, avagy arról való tudás, hogy mikor és miért szükséges alkalmazni egy 
adott megértési stratégiát. Például tudni azt, hogy mikor és miért érdemes kifejleti 
jóslatokat (predikciókat) tenni olvasás közben. A gyerek ugyan magától is tud tippelni, 
jósolni, de magától nem fogja kiterjeszteni ennek a stratégiának az alkalmazását, ha 
nem tudja, hogy mikor érdemes vele élni, illetve, miért fontos a használata. A feltétel-
ismeret kritikus szerepet játszik a stratégiai szövegfeldolgozásban. Valójában annak 
tudása nélkül, hogy mikor és miért érdemes használni egy adott stratégiát, nagyon való-
színű, hogy a tanuló magától nem fogja alkalmazni a stratégiát, hanem csak akkor, ha 
ezt sugallják neki vagy kényszerítik rá. Ebben az esetben azonban a diák nem függet-
lenül és önállóan alkalmazza a stratégiát, ami az esetek többségében azt jelenti, hogy 
nagy valószínűséggel magától nem fogja e stratégia alkalmazását választani.

5.1.2. Motiváció A diákoknak motiváltnak kell lenniük ahhoz, hogy stratégiákat alkal-
mazzanak. Ennek feladatnak az a kulcsa, hogy a diákok megbizonyosodjanak róla, hogy a 
stratégiai eljárások javítják a teljesítményüket, és erőfeszítéseik elnyerik jutalmukat.

5.1.3. Metakogníció A metakogníció a stratégikus szövegfeldolgozás kulcsa, mert ez tesz 
képessé bennünket arra, hogy szemmel tartsuk („monitorozzuk”) a célunk elérése irányá-
ban való előrehaladást. A metakognitív pillanat egyfajta „aha”-élmény, vagy az a „bökkenő”, 
elakadás, útelzáródás, amely beterel minket a stratégikus szövegfeldolgozás medrébe, ahol 
egy probléma megoldása érdekében elkezdjük kognitív stratégiáink működtetését. A meta-
kogníció teszi lehetővé, hogy olvasás közben a diák rájöjjön, hogy valaminek nincs számára 
értelme vagy a megtalálni vélt értelem zavaros. A metakogníció hiányából következik, hogy 
a diák folytatja a szavak olvasását, a könyv lapozását – annak tudatosulása nélkül, hogy a 
megértés folyamata elakadt. Ezért aztán nem hozza működésbe az olyan korrekciós olvasási 
stratégiákat, mint amilyen az újraolvasás, az előreolvasás vagy az olvasottak valakivel való 
megbeszélése.

5.1.4. A feladat elemzésének képessége A jó stratégiaalkalmazók tudatában vannak ama 
folyamatoknak, eljárásoknak, amelyeket egy adott feladat vagy stratégia sikeres végrehajtása 
magába foglal. Az effajta tudatosság több, mint a procedurális tudás (folyamatismeret), és ben-
sőleg kapcsolódik a matakognícióhoz olyaténképpen, hogy lehetővé teszi az egyik feladat vég-
rehajtása közben annak tudatosítását, hogy mi a következő teendő. A feladatelemzés végcélja a 
helyzet felmérése és a rugalmas alkalmazkodás, amely a feladat paramétereire alapozódik.
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5.1.5. Stratégiák tárházának birtoklása A jó stratégiaalkalmazók széles stratégia-
repertoárral rendelkeznek. Amikor a jó olvasó metakognítív úton fölismeri, hogy valami 
félresiklott, akkor benyúl a „kognitív szerszámosládájába”, hogy kiválasszon egy megfelelő 
szerszámot, azaz stratégiát, ami segíteni fog neki a problémája megoldásában. 

Néhány változat (egy lehetséges „stratégiatárház”), melyet a jó stratégiafölhasználók al-
kalmaznak

Szófelismerés Szövegértés Korrekciós stratégiák

• Szavak látvány utáni fölis-
merése.

• A fonéma-graféma kapcsola-
tokról való tudás felhasználása 
(fonika).

• Ismert szavakhoz kapcsoló-
dó analogizálás, analógiás 
azonosítás.

• Helyesírási sémák alkalmazása 
a szavakban.

• Kontextuális kapaszkodók 
felhasználása.

• Rápillantás a képekre, címekre, 
kiemelésekre.

• Korábbi ismeretek mozgósítása.
• Olvasási célok felállítása.
• Kifejleti jóslatok (predikciók) 

készítése.
• Predikciók igazolása/ helyesbítése.
• Új ismeret viszonyító összekapcso-

lása régi ismerettel.
• Szövegstruktúra azonosítása.
• A szöveg összefoglalása olvasás 

közben.
• Mentális képek alkotása olvasás 

közben.
• Saját megértésünk kérdőre vonása 

olvasás közben.
• Kiemelés vagy marginális jegyzetek 

készítése a fontos vonatkozásokról.
• Következtetések levonása, ami 

elmélyíti a megértést.
• A szöveg átfutása.

• A szöveg újraolvasása.
• Előreolvasás a szövegben a 

tisztázás érdekében.
• Kérdésekkel történő önel-

lenőrzés.
• Mások kérdezése, másokkal 

való megbeszélés.

5.2. Elakadások, megértési deficitek és feltárásuk Ahhoz, hogy egyéni fejleszté-
si utakat lehetővé tévő, folyamatorientált, differenciálásra alkalmas szövegértés-fejlesztési 
program születhessen, diagnosztizálnunk kell a megértési deficiteket, a megértésben való 
elakadás típusait, helyeit. Ehhez szolgál segítségül az alábbi vázlatos deficitlista. Nem mind-
egy ugyanis, hogy a diák a A Pál utcai fiúk első másfél oldalát azért nem érti, mert nem ismeri 
a „Bunsen-lámpa”, „zongoraverkli”, „lóvasút”, „viaszkosvászon”, „zsebtintatartó”, „törökméz” 
szavakat, vagy a probléma inkább abban áll, hogy az olvasó a kontextusból nem tudja ki-
következtetni a felsorolt szavak értelmét. Az egyik probléma szókészlet-deficitnek, a másik 
inkább következtetési képesség hiányának tekinthető. A két tudás között van kapcsolat, de 
a kettő mégis megkülönböztethető, s másfajta fejlesztést igényel. Megint másfajta megér-
tési hiány, elakadási ok, ha valaki egyenként érti a „toll” és a „megtörölni” szavakat, de az 
értelmezési keret, az adott világdarabra vonatkozó háttérismeret hiánya miatt nem tudja 
értelmezni, hogy a regényben a gyerekek az óra végén miért törlik meg a tollaikat, ugyanis 
nem tudja, hogy itt mártogatós tollakról van szó. Megint másfajta deficit az, ha a szöveget 
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azért nem érti a diák, mert a többszörösen összetett mondatok hossza vagy az alkalmazott 
kötőszavak aktív ismeretének hiánya akadályozza az említett Molnár Ferenc-regény első ol-
dalának megértésben. 

A szövegértés fejlesztése során egy-egy szöveggel vagy szövegtípussal való találkozás 
során először ezeket a deficiteket, elakadási pontokat kell feltárni. Ez azonban csak egyéni 
vagy pármunkában végezhető el, hisz a frontális munka arra késztet, hogy a tanulók elrejtsék 
megértésük akadályait, s kivárják, míg mások megadják a válaszokat, vagy míg a problema-
tikus részeken átevickél a csoport. A differenciált tanulásszervezés hiánya a gyakorlatban 
arra sarkallja a nehézségekkel küzdő tanulókat, hogy megússzák a problémák tudatosítását, 
ami pedig a fejlesztés előfeltétele lenne. Az alábbihoz hasonló listák alapján készülő differen-
ciálást megalapozó diagnosztikus feladatok azt segítik elő, hogy az elakadási okokat tuda-
tosítsa a diák, az őt partnerként kezelő tanár pedig megfelelő fejlesztő feladatokat jelölhet 
ki a számára, hogy a diák ennek alapján tanulja meg a számára legjobban kamatoztatható 
olvasási stratégiákat. Az említett partnerség természetesen nemcsak a diák és a tanár között, 
hanem a heterogén kiscsoportoknak adott szövegértési és szövegalkotási feladatok esetén a 
csoportmunkában a tanulók egymás közötti interakcióiban is érvényesítendő. A szövegértés 
és a szövegalkotás fejlesztése során váltogatva kell alkalmazni az egyéni (ön)diagnózisra és 
önfejlesztésre alkalmas feladatokat és a többiektől való tanulást lehetővé tevő kooperatív 
tanulásszervezési formákat. 

Egy bővíthető, vázlatos megértésideficit-lista 

1. Szómegértési deficitek
• Szóolvasási nehézségből adódó megértési elakadás (amikor a hosszú szó kiolva-

sása elvonja a jelentésteremtéstől az energiát)

• Szókincsismeret hiányából fakadó megértési deficit

• Az adott világdarabra vonatkozó háttérismeret hiányából adódó deficit

• Az ismeretlen szó megértésének elakadása a kontextusból való következtetés ké-
pességének hiánya miatt

• Az ismeretlen szó megértésének elakadása a kontextusból való következtetés le-
hetetlensége miatt – ahol a kontextus annyi ismeretlen elemet tartalmaz, hogy 
az ismert és az ismeretlen elemek aránya gátolja a szójelentés kikövetkeztetését

• Az ismeretlen szó megértésének elakadása a kontextusból való következtetés 
hiánya miatt, ami azonban nem kompetenciahiányból, hanem a motiváció hiá-
nyából fakad

2. Szintagma- és mondatértési deficitek
• A kellő olvasástempó hiányából adódó megértési deficit (amikor a hosszabb 

szerkezetek, mondatok nem állnak össze a lassú olvasás miatt) 

• Bonyolult birtokos szerkezetek és igeneves bővítmények meg nem értéséből fa-
kadó deficit
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• A névszói csoport határainak fel nem ismeréséből fakadó deficit

• A szó vagy szócsoport mondattani funkciójának, beágyazottságának fel nem is-
meréséből fakadó megértési deficit

• Kötőszó-ismereti deficitből fakadó meg nem értés 

• Többszörösen összetett – több alárendelt mondatból álló – mondatok meg nem 
értése

3. Jelentéstani problémákból adódó megértési elakadások
• A szöveg szavai közötti logikai-jelentéstani hierarchia (egy csoportba tartozás, 

fölé- és alárendelés, nem- és fajfogalom stb.) fel nem ismeréséből fakadó megér-
tési deficit 

• Az általánosító állítások és az alátámasztó részletek egymáshoz kapcsolatának fel 
nem ismeréséből fakadó deficit

• Jelöletlen, de kikövetkeztethető ok-okozati viszonyok azonosításának elmaradá-
sából fakadó megértési deficit 

• A szövegrészek közötti – másfajta – logikai viszonyok fel nem ismeréséből fakadó 
deficit

• Általánosítási nehézségek

4. A tudáskeret, világismeret hiányából fakadó megismerési deficitnek az a fajtája, mely 
globálisan s nem az egyes szavak meg nem értésében mutatkozik (sémahiány)

5. Szövegstruktúra, szövegműfaj megértésében mutatkozó deficitek
• A megértési zárlat a szövegműfaj kommunikációs céljának meg nem értéséből fakad

• A megértési zárlat a szövegműfaj kommunikációs céljának megfelelő szóhaszná-
lati és grammatikai konvenciók meg nem értéséből fakad

• A megértési deficit a szövegműfaj kommunikációs céljából levezethető szöveg-
struktúra azonosításának hiányából fakad (pl. valaki érvelő vagy utasító szöveg-
ben az elbeszélés szereplőire vagy elbeszélő szövegben a szerzőnek tulajdonított 
érvekre figyel)

6. A szerzői cél meg nem értéséből fakadó szövegértési deficitek

7. A stílusregiszter azonosításának sikertelenségéből fakadó megértési deficitek
• A szöveg ironikus voltának fel nem ismerése

• Az alkalmazott szociolektus vagy dialektus jelentés- és hangulatteremtő voltának 
fel nem ismeréséből fakadó deficit

8. A szöveg kontextusának nem ismeréséből vagy a kontextus ignorálásából fakadó 
megértési deficit

9. A vizuális kontextus (ábrák, illusztrációk) figyelmen kívül hagyásából, szövegre 
nem vonatkoztatásából vagy olvasásukra való képtelenségből fakadó deficit 
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10. Olvasási stratégiákból vagy szokásokból adódó deficit
• Az „alulról-felfelé” olvasó beleragadása a nyomtatott szavakba

• A „felülről-lefelé” olvasó beleragadása az előzetes ismeretek adta jelentésanticipációba

11. A szövegértés szövegalkotással való bizonyításának deficitjei
• A szövegben explicit módon ki nem mondott általánosítások megfogalmazásá-

ban mutatkozó deficit

• A szöveg által sugallt, de ki nem mondott következtetés megfogalmazásában 
mutatkozó deficit

• A szöveg által kimondott vagy sugallt általánosítás vagy következtetés saját koráb-
bi tapasztalatokból szerzett állásponttal való szembesítésére való képtelenség

6.  Olvasás, értelmezés, kritika s a hozzájuk kapcsolódó három 
 szövegalkotási művelet az irodalomtanításban

A megértési stratégiákat tanító irodalomtanítás az olvasás, a megértés és az értelmezés ál-
talánosabb kérdéseivel is foglalkozik. Az olvasás, értelmezés, kritika három fázisának elkülö-
nítésében és meghatározásában Robert Scholes amerikai irodalomtudós és tanár felfogását 
követem (Scholes, 1985, 19–38). Az ő alapvetően szemiotikai megközelítését igyekeztük 
összebékíteni-kiegészíteni a hermeneutikának a hagyományt a módszer fölé emelő, a mód-
szeres elemzések eredményeinek viszonylagosságát és történelmi előfeltételezettségét tu-
datosító szemléletével. Ezt annál is inkább lehetségesnek tartottuk, mivel Scholes három 
olvasási fázisa jelentős átfedéseket mutat a hermeneutikában gyakorta emlegetett három 
képességgel, három kérdésiránnyal: a megértés, az értelmezés és az alkalmazás (illetve elsa-
játítás) képességével. Elméletileg Paul Ricoeur francia filozófus-hermeneuta alapozta meg a 
strukturalizmus és a szemiotika beépítését a hermeneutikába. Álláspontja szerint az értel-
mezés folyamatába, a hermeneutikai körbe igenis be lehet építeni a strukturális magyaráza-
tot. Szerinte éppen ez teszi lehetővé a teljesebb megértéshez szükséges elsajátítást, az énhez 
való visszatérést megelőző eltávolítást. 

A három fázis, a három fogalom definíciójával és a hozzájuk kapcsolódó tevékenység-
rendszer részletes bemutatásával most nem foglalkozhatom, itt csak arra térek ki, hogy az 
elemzési módszereket miért és milyen értelemben nevezem „értelmezési modelleknek”, illet-
ve, hogy a kritika a tanítási programban miért kap olyan nagy hangsúlyt.

Természetesen az elemzés, mondjuk, egy szövegben az ellentétpárok keresése, sohasem 
lehet öncélú, mindig az értelmezést szolgálja, mindig annak van alárendelve. Értelmezési 
modellekről azért beszélünk, mert, például, mind az elbeszélés cselekményének probléma-
megoldási folyamatként való felfogása, mind a novellának állapotváltozási folyamatként 
vagy átértékelődési folyamatként vagy ellentétpárok rendszereként való megközelítése eljut-
tathat a szöveg egészének értelmezéséig, s nem áll meg valamilyen elszigetelt nyelvi vagy cse-
lekménybeli részjelenség vizsgálatánál. Mindegyik módszer arra szolgál, hogy az olvasó tuda-
tosan eltávolítsa magát az események és szereplők szintjétől, az első, reflektálatlan olvasattól. 
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Az eltávolítás révén válik lehetségessé maga az értelmezés, a reflexió. Ez segít megtenni az 
utat a cselekménytől a jelentésig, a szereplőktől a lélektani, erkölcsi vagy társadalmi problémá-
kig, típusokig. Természetesen az értelmezés mindig redukció is, hisz a fogalmak a bonyolult 
tapasztalatot, élményösszefüggést mindig csak részlegesen ragadhatják meg. 

Módszer helyett azért szerencsésebb modellről beszélnünk, mert nem változtatás nél-
kül alkalmazható technikákról, hanem a később olvasott művek természetéhez igazítandó, 
csupán mintaként követhető cselekvéssorokról van szó, amelyek egyúttal az elbeszélés vilá-
gának egy-egy elvont szerkezeti képletét is felvázolják: az archetípushoz hasonlóan a konkrét 
mű absztrakt analógiái. Ezt fejezi ki a „fogd fel az elbeszélést mint … [állapotváltozást/ellen-
tétpárok rendszerét stb.]”-utasítás is.

Igen fontos, hogy a diákok több értelmezési modell alkalmazását is kipróbálják. A tan-
anyag olyan differenciáló tanulásszervezéssel folytatott munkához ad feladatsorokat, amely 
során az egyik tanulócsoport a szöveget például mint ellentétpárok rendszerét értelmezi, 
a másik csoport ugyanazt a novellát állapotváltozási folyamatként interpretálja, míg egy 
harmadik csoport mint problémamegoldási folyamatot vizsgálja a cselekményt stb. A 15-
20 perces egyéni és kiscsoportos tevékenység után pedig következhet az értelmezések ösz-
szevetése, a megállapítások közös megbeszélése és összegzése. Célszerű, ha a következő mű 
elemzésénél-értelmezésénél ugyanaz a diák, illetve ugyanaz a munkacsoport más modell 
alkalmazásával kísérli meg a mű megközelítését, mint a megelőző alkalommal.

A kritika a mai irodalomtanítás egyik elhanyagolt területe. A diákok többnyire kész ér-
telmezéseket és értékeléseket vesznek át, s ritkábban gyakorolhatják az önálló ítéletalko-
tást. Ez már csak abból is következik, hogy a tantervbe általában a közmegegyezés szerint 
legjobb, legvitathatatlanabb művek kerülnek be. S valóban kockázatos dolog a befogadás 
szükséges alázata helyett vagy mellett az ítélkezés elbizakodásra csábító attitűdjének teret 
adni a magyarórán. Mi úgy véljük, hogy e kockázat nagysága arányos a remélhető nyereség-
gel, a kritikus állásfoglalás gyakoroltatása nélkül a magyartanítás óhatatlanul csonka marad, 
egyik legfontosabb feladatát hanyagolja el. 

Kritikán egyfelől a művészi megvalósulás minősítését, másfelől a műben megjelenített 
értékrendhez való tudatos viszonyulást értjük. Mindkét állásfoglalást gyakorlatok, kérdések 
sorával igyekszünk előmozdítani. A második értelemben vett kritika, a mű és a befogadó 
értékrendjének tudatos szembesítése, a műben feltáruló világgal kapcsolatos személyes ál-
lásfoglalás elképzelésünk szerint a hermeneutika harmadik aktusának, az applikációnak, az 
önmagunkra való alkalmazásnak a – legalábbis részleges – megvalósulása. 

Természetesen az iskolai-tanórai keretek nagyban korlátozzák azt a szabadságot és sze-
mélyességet, amely pedig az applikációnak, sőt magának az interpretációnak is meghatá-
rozó sajátossága, alkotóeleme. A személyes állásfoglalás előhívásakor mindig fenyegetnek 
a rutinszerű, illetve az őszintétlenül moralizáló, elvont-általános diákválaszok. A tankönyv 
kritikai feladatai a mű értékrendszerének, világlátásának provokatív problematizálásával 
igyekeznek e veszélyek elkerüléséhez segítséget nyújtani. Ugyanakkor persze végeredmény-
ben csak a tanár személyes hitele, saját interpretációjának kockázatvállaló személyessége 
adhat esélyt a diákok szabad és személyes interpretációs megnyilatkozásaira. 
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Sánta Ferenc Emberavatásának kritikájában például arra irányíthatjuk a figyelmet, hogy 
az én-elbeszélés, a főszereplő-elbeszélő kamasz nézőpontjához mennyiben illik a novella 
erősen stilizált, sok metaforával, hasonlattal élő nyelve. A kulcsot és az Emberavatást pe-
dig abból a szempontból is összehasonlíttatjuk, hogy melyik írás mennyire értelmezi saját 
cselekményét, mennyire fejti meg saját jelképessé váló motívumait. A műben megformált 
értékrend kritikáját a Sánta-elbeszélés esetében egyfelől a szokások, tradíciók által szabá-
lyozott életre, másfelől a feltáruló nő-képre, nőfelfogásra sarkítjuk. (Tapasztalataim szerint 
egyébként a diákok a novellában feltáruló előírásos viselkedésre, tradíciók szabályozta „me-
derben folyó” életre rokonszenvvel, nosztalgiával tekintenek, míg a novella „szexista” nőfel-
fogásával szemben ellenszenvet éreznek.)

Mind az olvasás, mind az értelmezés, mind a kritika szövegalkotási-fogalmazási gyakorla-
tokkal jár együtt. Az olvasás fázisában – egy a műben ki nem aknázott nézőpont segítségé-
vel – a szövegen belül maradva, a szövegből alkottatunk újabb szöveget. E belehelyezkedéses 
szövegalkotást a szövegről való szövegalkotás váltja fel az értelmezés során. Végül a kritika, az 
alkalmazás során a szöveg ellen alkottatunk szöveget. Az anekdotamesélő verseny, az egyper-
ces-montírozás vagy parodisztikus-szatirikus szócikk íratása ugyanolyan fontos tevékenység 
egy ilyen programban, mint a különböző értelmezési modellek elsajátítása és alkalmazása. 

Mind a szövegértésben, mind a szövegalkotásban az eddigieknél nagyobb teret kell biz-
tosítanunk egyfelől a kreatív-produktív  – s nem csupán analitikus – feladatoknak, másfelől 
pedig a kooperatív tanulásszervezési technikáknak. A kreatív-produktív feladatok (Benkes–
Petőfi S.) a verseket, elbeszéléseket először nem részekre tagolják és elemzik, hanem összeke-
vert vagy hiányos részeikből megalkottatják, újraalkottatják, azaz a diákokat bevonják a po-
iészisz tevékenységébe. A heterogén csoportokban végzett, gyakran szövegrészek közös órai 
(újra)olvasására alapuló kooperatív feladatok pedig egy-egy diák más részképességére ala-
pozva hoznak létre közös prezentációkat, szövegproduktumokat: a címadástól, az érvelő kis-
előadástól a dramatizáló bemutatásig. Az ilyen munkákban fontos a szerepek, a munkameg-
osztás világos kijelölése: annak meghatározása, hogy a csoportban ki végzi a gyűjtőmunkát, 
illetve annak mely részét; ki vezeti a jegyzőkönyvet, ki formálja az előadandó szöveget, vagy ki 
készíti a szemléltető eszközt, illetve ki(k) s hogyan adják közre a közös munka eredményét.

7.  Az olvasmányok három köre

Külön tanulmányt igényelne annak a kibontása, hogy a szövegértést, az olvasást – illetve 
ehhez kapcsolódóan – a szóbeli és írásos szövegalkotást hogyan is kellene az olvasmányok, 
olvasmányrészletek és az ezekről szóló szóbeli és írásbeli munkák rétegzésével, csoportra és 
egyénre szabásával kiszabadítani az emlegetett egyentempó uralma alól. Kulcskérdés, hogy 
tudatosan megtervezzük, hogy az olvasnivalók három köre, az egész osztály közös olvasmá-
nyai, olvasmányrészletei (1), a csoportban megosztott, a csoporttal megosztott olvasmányok 
köre (2) és a független-egyéni olvasmányok köre (3) hogyan különüljön el a tanári tervező és 
instruáló tevékenységben, illetve hogyan kapcsolódjon össze, s miképpen jelenjen meg az 
órai munkában. 
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Suhai Pál

AZ ALTERITÁS KORA AZ IRODALOMBAN

1.  Mítoszok irodalmi feldolgozása 

1.1. Az olvasó, ha gyanakodva néz e fejezet belső címére, joggal teszi. A mondat valóban két 
értelmet takar, dupla fenekű, mint a csempészáruk szállítására alkalmazott bőröndök. Itt 
persze, ha ilyesmiről egyáltalán beszélni szabad, különös elvámolni valóról lehet csak szó: 
irodalomról (és más efféle lomról). A kettős jelentést e szó magától is kínálja: egyszerre jelöli 
a szövegek azon csoportját, melyet Robert Escarpit az öncélúság kategóriájával írt le (Es-
carpit, 1973, 19), s amelynek tanítására egy hasonló elnevezésű tantárgy jó ideje szolgál. 
Tekintve, hogy e tanulmány az alteritás korának egy jelenségét, a mítoszoknak az irodalom 
nyelvére való lefordítását s ennek tanórai feldolgozását egyszerre kívánja megjeleníteni, leg-
egyszerűbbnek tűnt e kettős célkitűzést egyetlen mondattal megnevezni. Aztán meg ki tud-
ja: korunk információáradatának nyomásai közben nem kell-e mégiscsak valamit átcsem-
pésznünk is az újabb határokon átkelőben.

1.2. A digitális kódra való áttérés tömegmozgalma egyesekben – úgy tűnik – azt a hitet erősí-
ti, mintha az új kommunikációs technikákkal szemben a régi médiumok idejétmúlttá váltak 
volna. Mintha a hétköznapok aktualitásai ezeket az ősi kifejezési formákat nem igényelnék, 
sőt nem is tűrnék.

A köznapoknak persze megvan a szerepük az élet fenntartásában. De itt „az alapvető 
döntések és az alapokat érintő megfontolások szünetelnek. Másként tájékozódásra és cse-
lekvésre sem volna mód” (Assmann, 1999, 85). Az innen kiszoruló távlatokat elsősorban a 
kulturális emlékezet tartja életben. Ez már túllépi a mindennapi kommunikáció által megte-
remtett egyidejűségek körét, s a múlt egy másik dimenziójával egészíti ki az életet. A kultúra 
valójában nem is más, mint ez: kollektív emlékezet. A benne őrzött normatív és formatív 
szövegek egyszerre teszik lehetővé az ember számára, hogy szokásai és erkölcsei révén kije-
lölhesse a helyes cselekvés útját, továbbá, hogy a közös szimbólumokban, a mítoszokban, az 
irodalomban megtestesülő öntudata segítségével megerősítse identitását.

Az emlékezetnek nélkülözhetetlen szerepe van a társadalom működtetésében. Javainak 
állandó keringése nélkül a közszellem megromolhat, a gondolat elsorvadhat. Az emlékek 
elfojtása az önmegadásnak, az erre való kényszerítés pedig az erőszaknak egy módja, amely-
lyel szemben a kulturális emlékezetnek mint szabadságjognak a fenntartása a legegyszerűbb 
válasz.

1.3. Egy-egy kor kultúrája szövegeinek, írott vagy íratlan emlékeinek összességén túl azt a 
nyelvet is jelenti, amelyen ezek a közlemények megfogalmazódtak (Lotman, 1973, 281). A 
szövegértés voltaképpen fordítási művelet, melynek sikere mindenekelőtt az adott kultúrára 
jellemző kód elsajátításától függ – minél távolabb áll egy-egy ilyen nyelv a befogadóétól, 
annál inkább. A régi magyar és világirodalom szövegeit megérteni, közegében mozogni: kü-
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lönös feladat, képesség és élmény. Minden irodalomtanár tapasztalhatja, hogy megszerzése 
ma, a tömegtársadalmak korában egyáltalán nem magától értetődő vállalkozás. Az erre pá-
lyázók joggal igényelhetik a módszeres támogatást, a segítséget, amelyet egy-egy intézmény, 
tanár vagy tankönyv nyújthat. E törekvést kívánja megerősíteni e tanulmány is azzal, hogy az 
alteritás korának néhány jellemző vonására felhívja az olvasó figyelmét. 

2.  Egy alteritás kori mű – 
 Szophoklész Oidipusz király című tragédiájának értelmezése

2.1. Az alteritás viszonylag új, csak az utóbbi évtizedekben használatos irodalomtudományi 
szakkifejezés a modernitást megelőző korszakok, az antikvitás és a középkor összefoglaló 
megnevezésére. (A Hans Robert Jausstól származó fogalom hazai megalapozásában Bókay 
Antalé az érdem – Bókay, 1997, 25–70; az ő alapvetése nyomán e kifejezést ma már közép-
iskolai tankönyvcsalád is használja – Suhai, 2004). Az alteritás időszakát merőben másfajta 
kulturális kódok rendszere jellemezte, mint amit a mai ember természetesnek vél. E kor em-
bere számára a látható világ csak megjelenése volt egy mögötte húzódó szellemi létszfé-
rának, számára a világ tényleges terével és idejével egy misztikus tér és isteni szent idő állt 
szemben. A tárgyak túlmutattak önmagukon, titkos jelek voltak, melyek megértéséhez a 
modern tudomány elvei, a megfigyelés, a leírás nem lettek volna elegendőek. A világmegér-
tés alapvetően szimbolikus (allegorikus) volt. A kor emberének kommunikációját a szóbe-
liség, viselkedését a tradíció, a születéssel adott és mozdíthatatlan hagyomány irányította. 
E korszak nagy részében a mai értelemben vett művészet sem létezett még (művészetről 
mint olyanról jóformán csak a reneszánsz óta beszélhetünk). Amit ma művészetnek neve-
zünk, az akkor még az élet szerves része volt, elvileg éppolyan életmegnyilvánulás, mint bármi 
más, olyan vonatkozás, amely az élet egészét áthatotta. A műalkotások nem tárgyi mivol-
tukban jelentettek valamit, hanem alkalmi jellegüknél, kultikus értéküknél, ünnepi jelentősé-
güknél fogva. Középpontban mindig egy közösségi, többnyire rituális esemény állt, amelynek 
közvetlen szóbeliségében a műalkotástárgy létrejött. Ez a szóbeliség jellemezte leginkább a 
hagyományozás módját is, szerző és befogadó közvetlen kapcsolatát, amelyben e kettő szere-
pe még nem is vált el élesen egymástól: az alkotás jóformán a továbbmondással, a variánskép-
zéssel volt egyenlő. Az imitáció, a tudatos mintakövetésnek szinte az egész korszakra jellemző 
gyakorlata az írásos művek esetében is a hagyományozásnak ebbe a rendjébe illeszkedett. Az 
alteritás a helyébe lépő premodern és modern törekvéseknek csak hosszú és ellentmondásos 
folyamat eredményeként adta át a helyét, előbb fel kellett bomlania a tradíciókra épülő, rendi 
jellegű közösségi társadalomnak, meg kellett szűnnie a vallásosan megalapozott közösségi 
érzéknek, ki kellett alakulnia a világ saját törvényszerűségeire tekintő tudományos ésszerű-
ségnek s mindenekelőtt annak az individualitásnak, amelynek a számára ez a racionalitás 
érték lehetett. E folyamat már a reneszánsszal megindult ugyan, öntudatra azonban csak a 
felvilágosodással tett szert, ezért az alteritás időszakának végét csak nagyon hozzávetőlegesen 
jelölhetjük meg az előbbi két eseménysor kibontakozására való utalással.

2.2. Az alteritás fogalmának meghatározására a modernitáséval szemben került sor (a ’más’ 
jelentésű latin alter névmás felhasználásával). A szembeállítás ténye, a komplementaritás 
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hangsúlyai – úgy tűnik – jól használható fogalmakhoz vezettek: a két korszak alapvető kü-
lönbségének, illetve az alteritás kori kultúrákban mutatkozó közös vonásoknak a látványá-
hoz. Problémák akkor jelentkeznek, ha az egyes korszakokon belül, a részleteket illetően 
kezdünk el vizsgálódni (lásd pl. a modernség felosztása körüli koncepcionális eltéréseket). 
Hasonló nehézségek várnak az alteritás fogalmát használókra is (pl. Shakespeare besorolá-
sának kérdésében). S rögtön eszünkbe juthat Heller Ágnes figyelmeztetése is: a moderni-
tás dinamikája, az ellentmondás szelleme nem tisztelve korszakhatárokat „valahol az ókori 
Athénben született, ott munkál a zsidó-keresztény kultúrában, és azóta is bomlasztóan hat 
minden hagyományos, hierarchikus és tekintélyelvű társadalomra” (Heller, 2004, 1). Hozzá-
tehetjük: az ókori Athénben születtek a legnagyobb görög tragédiák, sőt az ókori Athén is. 
S ha Szókratész (ahogy Heller állítja) már „modern”, idősebb kortársa, Szophoklész is az? 
A kérdést itt és most még csupán fölvetni szeretnénk, hogy általa fölhívhassuk a figyelmet e 
fogalmak körültekintő, a konkrét körülmények elemzésében gyökerező használatára.

Bókay Antal idézett könyvében az alteritás sajátosságait három szempont figyelembe-
vételével elemezte. Vizsgálta az adott korszak irodalmának életintegrációját, a befogadót 
irányító értékrendeket, illetve a hagyományozás jellemző közegét. Ha ezek alapján próbáljuk 
választott témánkat, az attikai tragédiát, konkrétan Szophoklész Oidipusz királyát jellemezni, 
a következőket figyelhetjük meg. Ahogy az alteritás korában általában, Szophoklész műve 
esetében is az élet szerves megnyilvánulásai között, kultikus eseményként láthatjuk a műal-
kotást (az 5. századi Athén színházi kultúrájának ebben éppoly közvetlen szerepe volt, mint a 
Nagy Dionüszia ünnepségsorozatát megalapozó Dionüszosz-kultusznak vagy a khorégoszok 
intézményében megtestesült gazdasági erőnek). A mitologikusan megalapozott egységes 
világlátásnak, a sensus communisnak is léteznie kellett (pl. az Oidipusz-monda esetében), 
ha a szerző a darab ironikus helyeinek egy részét arra az ellentétre építhette, amely a néző 
ismeretei és a főszereplő tudatlansága között feszült. 

A hagyományozás kérdése az előzőeknél már jóval bonyolultabb. Nem egyszerűen azért, 
mert a drámai alkotások előadása, a színházi esemény eleve a szóbeliség közegébe vonja s 
ezzel az alteritásra jellemző jegyek szempontjából szinte megítélhetetlenné teszi a produk-
ciót. Sokkal inkább azért, mert ez a kor, az athéni tragédiák születésének időszaka egy nagy 
átrendeződési folyamat része volt, melynek során az alteritás századaira, a görögség korábbi 
századaira is jellemző szóbeliség éppen átadni készült a helyét az írásbeliség új paradigmájá-
nak. (Ezt a folyamatot nevezte Jan Assmann a „rituális koherenciáról” a „textuális koherenciá-
ra” való átmenetnek – Assmann, 1999, 87–102.) Ebben a korban születtek (vagy éppen hogy 
megszülettek) a görög kultúra nagy, alapozó szövegei, nem sokkal a homéroszi eposzok után 
az athéni tragédiák vagy a platóni dialógusok.

Az is jellemzője e kultúrának, ami éppen hiányzik belőle. A keleti kultúrákkal szemben az 
írás itt „nem nyit meg hivatalos teret”, nem hoz létre szent iratokat sem (mint pl. a zsidóság 
az Ószövetséget) – a szóbeliséget pedig ahelyett, hogy szubkultúrába szorítaná, feldolgozza, 
elsősorban az irodalom, illetve a filozófia és a tudomány területén. Mindezek olyan nagy 
jelentőségű események, amelyek eszmetörténeti jelentőségük révén úgy lépnek túl a görög 
kultúra határain, hogy egyúttal az alteritás kereteit is feszegetik, miközben e korszak alkotá-
sai jóformán problémátlanul olvasztják magukba mindazt, amit a „rítus és az ünnep, […] a 
kulturális emlékezet elsődleges szervezésformái” (Assmann, 1999, 57) addig létrehoztak.
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2.3. Az irodalmi művekhez hasonlóan a mítoszokról is tehetünk tárgyias megállapításokat. 
Elmondhatjuk, hogy a mítosz ősidőket értelmező történet, eredetmonda, amely a természet 
és a társadalom különböző jelenségeit istenek, természetfeletti lények, emberfeletti hősök 
alakjában teszi elképzelhetővé. Megállapíthatjuk, hogy a szóbeliség fokán a mítosz a kultu-
rális emlékezet egyik legfőbb megnyilvánulása. Hangsúlyozhatjuk az ünnep szertartásaihoz-
szimbólumaihoz kapcsolódó, újabb és újabb alakváltozatokra hasadó történeteinek a közös-
ségi identitás megerősítésében játszott szerepét. Beszélhetünk továbbá a szüzsé eredetének 
tipológiai problémájaként is a mitikus szövegekről (Lotman, 1994, 82–104), amelyekben 
még a világ ősi rendjének ciklikus időszerkezete érvényesült, szemben a születés és halál két 
végpontja közé szorult egyéni életek vagy a rend megszegését jelentő egyedi esetek lineáris 
(és sokszor tragikus) történéseivel.

De bármilyen okos megállapítást tegyünk is, az csak akkor érhet célba, ha a mítoszokban 
(az irodalmi művekhez hasonlóan) valamilyen hermeneutikai viszonynak, megértésre váró 
szituációnak a megjelenését, értelmezési kísérletét tudjuk látni vagy láttatni (Kocziszky, 
1992, 1821–1834). A korinthusiakhoz írt I. levél Pál apostolának intelmei mintha az értelme-
zőnek is szólnának: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs ben-
nem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.” Ami a levélben a szeretet, az 
az interpretációban a hermeneutikai alapviszony: a megértésre-önmegértésre való törekvés 
a szöveggel-szövegekkel folytatott s a szövegek közötti dialógus biztosítása jegyében. Ehhez 
még azt is hozzátehetnénk, hogy az értelmezői közösség tagjai közötti párbeszéd előmozdí-
tása formájában is. E feladathoz mindössze egy képességre van szükség: a szinoptikus látás 
képességére. Más szavakkal ez az intertextualitás következetes érvényesítésének, a derridai 
„elkülönböződés” nyomai iránti figyelemnek, a szövegek párbeszédében való részvételnek az 
igényét jelenti. 

2.4. Végül, ha röviden, „címszavakban” is, nézzük magát a művet, Szophoklész Oidipusz kirá-
lyát (pontosabban ennek egyik értelmezési lehetőségét)! A fentiekben említett együttlátás 
követelménye – belelátni a mítoszt a drámába, a drámát a mítoszba – először is műfaji kér-
déseket vet föl a tanár számára (a detektívműfaj profán beavatási rituáléjának problémáján 
kezdve a mitikus hiedelmek „szörnyű, barbár meséjének” témáján át a kétszintes dráma s 
az arisztotelészi drámaelmélet kérdéseiig). Egy ilyen műfaji „szemle” persze csak akkor lehet 
igazán eredményes, ha a művet generáló szemlélet jegyében folyik, s az alkotás formálási 
sajátosságainak a megértéséhez is közelebb visz (mint pl. az Oidipusz-dráma értelmezési le-
hetőségei között az ellentét, a fordulat konstrukciós elve).

A tanórai szituáció pedagógiai követelményeiről szólva a dialogicitás, a képességfejlesztő 
munkáltatás és az ismeretek célszerű felhasználásának szempontjait kell hangsúlyoznunk. Ez 
utóbbiak mind feltételei a sikeres munkának. Hely hiányában csak utalni lehet a már említett 
tankönyvcsaládra (Suhai, 2004), amelyben az Oidipusz-értelmezés fentiekben csak jelzett 
gondolatmenete éppúgy az alteritás korának tágabb horizontjába állítva, bővebb kifejtésben 
található, mint az elemzés didaktikai szempontrendszere. A három kötet közül a tankönyv 
az értelmezéshez szükséges előzetes feltevések megfogalmazásával, a feladat- és szöveggyűj-
temény a képességfejlesztő munkáltatás igényeinek megfelelő feladatok és szövegek közlé-
sével, a művelődéstörténeti album pedig a háttérismeretek összegyűjtésével (s a szemlél-
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tetéssel) kívánja a tanár és a tanuló munkáját segíteni. A kötetek között kialakított fenti 
munkamegosztás tudatos megfontolás eredménye, s megfelel a kommunikációs szituációk 
kereteinek kiterjesztésével, pontosabban e kiterjesztés hasznával kapcsolatos elképzelések-
nek. (E műveletnek, „az adatok külső tárolásának” mint a kulturális emlékezet felhasználá-
sának teóriájáról bővebben Jan Assmann idézett könyvében olvashatunk – Assmann, 1999, 
21–25). 
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Imre László

A MŰFAJTÖRTÉNET ESÉLYEI A HARMADIK ÉVEZREDBEN 
– ISKOLÁBAN ÉS ISKOLÁN KÍVÜL

1. Befogadási stratégiák az elmúlt évtizedekben és ezek tanulságai 
 a poétikatanítás szempontjából

Ismeretes módon (leggyakrabban Horváth Jánosnak az irodalmi „alapviszony”-ra vonatko-
zó definícióját szokták idézni) az irodalom nem más, mint írók és olvasók kapcsolata írott 
művek révén. Ennek megfelelően az irodalom vizsgálói hol a szerzőre, hol a műre, ritkább 
esetben a befogadóra koncentrálva közelítenek eme „hármasság”-hoz, melynek megfelel-
tethetők az irodalomtudomány nagy iskolái. A pozitivizmus a szerzővel, annak életrajzával, 
a társadalmi-gazdasági körülményekkel foglalkozott, de a szellemtörténet is az íróra, az írót 
befolyásoló korszellemre koncentrált. A fenomenológia, az orosz formalisták, a strukturaliz-
mus a műalkotást tekintette vizsgálandónak, a hermeneutika, a recepció-esztétika pedig a 
befogadó élményét, a megértésben realizálódó művet.

A magyar irodalomtanításban az elmúlt két-három évtizedben az alkotót és az alkotást 
középpontba állító szemlélet uralkodott. Az ismeretközlő, az irodalomtörténet folyamatait 
szemléltető tankönyveknek mind a nagy korstílusokat meghatározó politikai és szociális fo-
lyamatokra, mind az írók egyéniségére, fejlődésére, korukhoz, a nagy művészi törekvésekhez 
fűződő viszonyára vonatkozóan kellett információkat adniuk. Mégis (és okkal) a műalko-
tások kerültek a középpontba, hiszen a műelemzések segítik az értő, színvonalas olvasást, s 
készítenek fel egyszersmind az iskoláskort követő műbefogadásra.

A tankönyvekben és a tanórákon (természetesen) állandóan szó esett műfajokról is, 
hiszen képtelenség is volna végigkísérni az európai és a magyar irodalom fejlődését a mű-
formák szemmel tartása nélkül. Hogy a legelemibb példára hivatkozzunk: a görög irodal-
mat a homéroszi eposz jegyeit mellőzve nehéz volna felidézni. De a magyar eposz, Zrínyi 
műve, a Zalán futása, a Buda halála sem pusztán nemzeti-etikai összegzés, hanem több mű-
fajnak is kiindulópontja, s mint ilyen, megkerülhetetlen.

A műfajtörténet tanítása azonban további lehetőségeket rejt magában, főképpen, ha a 
bevezetőben említett „alapviszony”-ra gondolunk. Az ugyanis egyre nyilvánvalóbbá válik, 
hogy a szerző–mű–befogadó hármassághoz kapcsolódó nagy irodalomtudományi iskolák 
némileg egyoldalúak. Az irodalomtörténet-írást megteremtő pozitivizmus méltán nagy te-
kintélyű a mai napig, hiszen olyan nélkülözhetetlen életrajzi, eszme- és társadalomtörténeti 
ismeretet halmozott fel, ami nélkül a műelemzés „analfabéta” lenne. Viszont nem sokat 
törődött a műalkotás belső törvényszerűségeivel. Az orosz formalisták a mű (és a műfaj-
fejlődés) belső összefüggéseinek feltárásával gyarapították irodalomértésünket, viszont a 
strukturalistáknak a műelemzés egzaktságára, matematizálhatóságára vonatkozó elkép-
zelései nagyon hamar ábrándnak bizonyultak, s a szerzőt és környezetét háttérbe szorító 
„műköz pontú” elemzés hatalmas művelődéstörténeti terrénumokat zárt ki a megértésből. 
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A maga idejében a hermeneutika is roppant előrelépést jelentett, hiszen kétségtelen tény: 
minden mű csak megértett, befogadott voltában létezik. A mű keletkezési körülményeinek, 
relatíve objektív eszmei-gondolati anyagának háttérbeszorításával, az értékszempontok el-
bizonytalanításával azonban ezúttal is fontosságukat vesztik bizonyos le aligha becsülhető 
szférák.

Hipotézisünk szerint (és mindezekből következően) a műfajtörténet az a megközelítés, 
mely egyszerre van tekintettel az íróra, a műre és a közönségre, s eközben adekvát módon 
irodalmi fogalmakkal él. Az egyes műfajok fejlődésének tisztázása a tanításban nem is igen 
jelent különösebb problémát. Jobb középiskolai tanulók (a tapasztalat szerint) képesek 
önállóan is áttekinteni a magyar regény vagy a magyar verses epika történetét. Viszont 
további segítséget nyújthatna az érettségi előtti szintetizáláshoz, ha az egyes korok műfaji 
hierarchiáinak létrejötte és funkcionálása válna világossá.

A korábbi rendszerezések közül azokat, amelyek a történelmi-politikai folyamatnak 
alárendelve tárgyalták a műfajok fejlődését (s nemcsak a marxista összefoglalások voltak 
ilyenek, már Beöthy Zsolt is – teljes joggal – a reformáció, illetve az ellenreformáció moz-
galmaihoz társított bizonyos stílusokat és műfajokat), divattá vált lebecsülően emlegetni. 
(Nyilvánvalóan az elmúlt félszázad bizonyos leegyszerűsítéseinek ellenhatásaképpen.) Ho-
lott kétségbevonhatatlan, hogy sem Arany Bach-korszakbeli hazafias balladáinak, sem Illyés 
Gyula, Sütő András vagy Németh László történelmi drámáinak alkata, formája, „műfaja” 
nem érthető meg tökéletesen az ihlető társadalmi-politikai körülmények tisztázása nélkül. 
Valószínű, hogy (európai összevetésben) a magyar irodalomban kiváltképp sűrűn válik mű-
fajalakító, műfajteremtő tényezővé a szorongató történelmi szituáció. A reformkor igénye a 
honfoglalási eposzra éppúgy a nemzeti identifikációs mozgalom folyománya, ahogy a tör-
ténelmi regény feléledése a két világháború között (Móricz Tündérkertje, Kodolányi művei) 
sem független a Trianon utáni állapotoktól, a közösségi tennivalók számbavételétől.

Az ún. műközpontú elméletek tanulságait is hasznosítja a műfajtörténet, hiszen egy-egy 
új modor és művészi eszközkészlet megszületését egy megelőző modor, műforma megha-
ladásával hozza összefüggésbe. Amikor Petőfi A helység kalapácsával a Zalán futása több 
elemét gúnyolja ki (Fried, 1987–88, 224–256), akkor az eposzi forma, a romantikus pátosz, 
az ossziánizmus nevetségessé tételével tisztítja meg a terepet egy újfajta megszólalásmód 
számára. (Hasonlóan sokkoló hatása lesz majd Esterházy Termelési-regényének, ugyancsak 
parodikus allúziói révén.) A műfajok felvirágzásának, majd lassú hanyatlásának mechaniz-
musa az egyes korok esztétikai hierarchiáinak létrejöttében, majd a rendszerek cseréjében 
játszik meghatározó szerepet.

Végül: a recepció-elméletek is a műfajtörténet tanulságaival fonódnak össze, hiszen pél-
dául az, hogy a romantikus regény modorának, titok-tech nikájának, akadályverseny-szerű 
cselekményépítésének olvasásmódját elsajátította az 1840–50-es évek magyar közönsége, 
inspirálólag hatott vissza Jósika, Jókai és mások műfajára. Ugyancsak a befogadó, ezúttal a 
kritika elvárásával magyarázható a Bánk bán-kultusz a múlt század derekán, illetve a további 
nemzeti tragédiák megszületésének ösztönzésére vonatkozó késztetések (a Kisfaludy Tár-
saság és az Akadémia felhívásai történelmi dráma írására) és azok kudarca, valamint ezen 
elvárás átsugárzó hatása más műfajokra. (Jelentős drámai tehetség híján a tragikum Kemény 
regényeiben, Arany balladáiban és a Buda halálában nyer kifejeződést.)
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A műfajtörténet tehát mind a szerzőre, mind a műalkotásra, mind a befogadóra kon-
centráló megközelítések tanulságait magába foglaló módon alkalmas az érettségi előtti 
rendszerezés megkönnyítésére. A portrészerűen felépülő tankönyvek gondolatmenetének 
mintegy mögöttes vonulatait adja az, ha nemcsak Eötvös, Jókai, Móricz, Kosztolányi stb. 
regényírói művészetét jellemezve vázoljuk a magyar regény útját, hanem időben visszafe-
lé haladva, tehát a mából visszapillantva „elevenítjük fel” a múltat. Ennek a „visszafelé ol-
vasás”-nak köszönhető újabban Mikszáth fejlődéstörténeti helyének radikális módosulása. 
A „korszerűtlen” későromantikusként beskatulyázott író életművét ugyanis felértékeli az a 
tény, hogy az 1970–80-as évek szépprózájában, például Esterházynál előtérbe kerül az anek-
dotikus előadásmód. (Sőt: világjelenségről van szó: a dél-amerikai Vargas Llosánál éppúgy 
megvan, mint a cseh Hrabalnál.)

Természetesen: a műfajtörténeti összegzés segítheti a korok és stílusok feletti összefüg-
gések megláttatását hagyományos formában is, tehát a diakronitás szokásos irányát követ-
ve. A Tinódi-féle históriás ének például a maga módján csaknem társtalan jelenség a 16. 
század európai irodalmában, tehát egy speciális nemzeti fejlődésszerkezet szempontjából 
igen fontos, mert egyedítő funkciójú európai összevetésben. Nos, reformáció kori műfaji 
hierarchiánknak ez a specifikuma sokáig érezteti hatását. „Zrínyi egyszerre zseniális és csak-
nem időszerűtlen erőszakkal gyúrja át a primitív históriás éneket a nagy inspiráció klasszikus 
műfajába, eposzba, – a nemzetközi klasszikus minták, s éppen a legmodernebb, a Tasso-féle 
barokk eposz mintája nyomán. Zrínyi eposzát egyénileg jellemzi a két műfaj egymásba nyo-
mulása. Az ő műfaja: eposzi rangra emelt históriás ének” (Horváth, 1976, 116). Horváth János 
gondolatmenetét folytathatjuk: a történeti tárgyú verses epika, a históriás ének hagyománya 
nélkül nem képzelhető el sem Arany epikája (a történeti balladák, a Buda halála), sem Juhász 
Ferenc némely nagy kompozíciója (A tenyészet országa, A halottak királya).

2. A műfajok diakrón létformája

Az érettségi előtti összefoglalásnak, természetesen, a műfaji alapfogalmakból kell kiindulnia, 
melyek legújabb rendszerezése magyar nyelven a Szerdahelyi Istváné (Szerdahelyi, 1997). 
E könyvnek s más hagyományos poétikáknak (még a klasszikusnak számító Warren–Wellek-
féle irodalomelméletnek) is szokás manapság az elavultságát hangoztatni, holott a magyar 
szakos felvételi vizsgák tanúsága szerint az esetek túlnyomó többségében szó sincs még az 
alapfogalmak igényes elsajátításáról sem. Valójában a hagyományos műfajelmélet ismerete 
nélkül elképzelhetetlen egy differenciáltabb, „új ezredévi” szemlélet kialakítása. Tény, hogy a 
20. századra, főleg annak utolsó harmadára csökkent a műfaji kategóriák érvényessége, de ez 
korántsem jelenti azt, hogy ezek ismerete nélkülözhető lenne. A legújabb írók valóban szíve-
sen kombinálják a műfajokat, átlépik a műfaji határokat, új műfaji variánsokat teremtenek. 
Ámde a posztmodern írónak (és olvasójának is) ahhoz, hogy kombináljon, ismernie kell a 
tradicionális műfajokat (azaz a poétikát). Ahhoz, hogy szakítson a régi formákkal, ismernie 
kell azok határait (azaz a poétikát). Ahhoz, hogy újszerűsége provokatív legyen (illetve, hogy 
olvasója érzékelje az újszerűség provokációját), ismernie kell a több száz éves előzményeket 
(azaz az irodalomtörténetet).
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Nem képzelhető el szisztematizált irodalomtörténeti kép annak belátása, beláttatása 
nélkül, hogy „a műfaji normák sugallatai évezredeken keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a 
spontán önkifejezés érvényes és alkalmas formát ölthessen. Ihletet és támpontot nyújtott az 
is, ha az író ragaszkodott a kategóriákhoz, de az is, ha eltért tőlük. Tehát a műfaj vonzó és ta-
szító, kontinuus és diszkontinuus formában is inspiráló lehetett. Az eposzra történő affirmatív 
allúzió a Háború és békében éppúgy értékteremtőnek bizonyult, mint a homéroszi eposzra 
történő ironikus-megkérdőjelező, lebontó »rájátszás« (Joyce Ulyssese)” (Imre, 1996, 38).

A hagyományos műfajelméleti kategóriák ismeretén túl a középiskolai irodalomanyag-
nak már az egyetemre felkészítő, differenciáltabb szisztematizálásához vezethet el a műfaj-
történet dinamikájának megértetése. Annak beláttatása, hogy műfajok ugyan voltak (és 
vannak), ámde egy adott műalkotás (vagy műalkotáscsoport) és adott műfaji kategóriák 
megfeleltetése a legritkább esetben valósul meg tiszta, hogy úgy mondjuk: mechanikus 
formában. Minden műalkotás legalább egy (de esetleg több) műfajhoz tartozik. Petőfi Egy 
gondolat bánt engemet című verse a rapszódia jellegzetes példája, viszont Arany Bach-kor-
szakbeli versei közül több (Évek, ti még jövendő évek…, Letészem a lantot) ún. elégico-óda, 
azaz bizonyos jellemvonásai alapján az óda, mások szerint az elégia műfajához sorolható. 
Ugyanakkor bármennyire is az adott műfaj törvényeit követve születnek újabb és újabb mű-
vek, ezek eltérései folytán állandóan változik a műfaj jellege, s ez a vég nélküli folyamat adja 
az irodalom alakulását, fejlődését.

Minden megszülető műalkotás egy (vagy több) műfaji vonulat tagja, s egyúttal módo-
sítja is ezt a vonulatot. Az eposz a maga több száz éves története során egyre inkább eltért 
a homéroszi normáktól. Egyre inkább háttérbe szorultak a csodás, földöntúli elemek, míg-
nem már annyira a reális és hétköznapi élet tényei maradtak meg csak benne, hogy fokról 
fokra meg is szűnt eposz lenni, s modern polgári verses elbeszéléssé vált, amint ezt Goethe 
Hermann und Dorotheája példázza. A műfajok tehát az állandó transzmutáció állapotában 
vannak. Az abszurd dráma is fokról fokra jön létre: nem egy eleme már Csehovnál megvan a 
századfordulón: a határozott akció és a konfliktus háttérbe szorulása. Ezért is szokás párhu-
zamba állítani Csehov Három nővérét és Samuel Beckett Godot-ra várva című drámáját. Az 
előbbiben folyton arról van szó egy távoli, vidéki orosz városban, hogy Moszkvába kellene 
költözni, de ebből semmi nem lesz. Az utóbbi még inkább tragikomikus színezettel állítja 
középpontba a cselekvésképtelenséget, a passzivitást.

Egy-egy irodalmi korszakra jellemző a létező műfajok rendje, hierarchiája. Valamikor az 
eposzt és a tragédiát tekintették a legmagasabb rendű műfajnak, klasszikus formájukban 
azonban már legalább másfélszáz éve nem léteznek. A 20. századra a legtöbb műfaji határ 
elmosódik. A tragikum és a komikum helyére a tragikomikum lép. A posztmodern próza 
nem él a regény és a novella tradicionális formáival, hanem „szöveg”, „textus” születik, amely 
mozaikszerű felépítésű. Bizonyos műfajok fejlődése, adott esetben „degenerálódása” jól fi-
gyelemmel kísérhető az utóbbi évszázadokban, de a műfajok eredete máig nem tisztázott. 
Annyi bizonyosnak látszik, hogy a bonyolultabb, az ún. kultúrformák az írásos irodalmat 
megelőző alapformákból (mítosz, legenda, tréfa, rejtvény, tündérmese, szólásmondás), il-
letve ezek kombinációiból alakultak ki. Az írásos irodalom korában új műfajok rendszerint 
régebbi műfajok komponenseiből képződnek: egy új műfaj mindig egy vagy több régi mű-
fajnak a transzmutációja (Todorov, 1988). De új műfajok születhetnek speciális tárgyak, ko-
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rábban nem létező témák révén is: pl. Defoe regénye, a Robinson Crusoe nyomán jöttek létre 
az ún. robinzonádok. Meghatározott történelmi-szociális körülmények folytán jelenik meg 
a lovagregény a középkorban. Egy egészen más korszakban az indián regény, értelemszerűen 
jóval Amerika felfedezése után. A munkásregény vagy gyári regény a nagyvárosi, nagyipari 
munkásság létszámának növekedése nyomán. A kémregény vagy ügynökregény az 1950-es 
években virágzik fel, az ún. hidegháborús korszakban.

Nemcsak a műfajok születése, de eltűnése, kihalása is nehezen határozható meg, s ritkán 
köthető megadott időponthoz. Az orosz formalisták szerint akkor következik be egy műfaj 
hanyatlása, amikor eszközei a túlságosan gyakori használat miatt elvesztik hatásosságukat, 
azaz ha az írói eljárások automatizálódnak, így reveláló erejük csökken, majd megszűnik, 
mert a banalitásnak már nincs művészi hatóereje. A titok-technika, a rejtélyes, jó darabig 
érthetetlennek látszó regénycselekmény kultusza, mely olyan izgalmassá, vonzóvá tette a 
romantikus regényeket (Dumas, V. Hugo, Dickens, Jókai), egy idő után elveszti érdekességét, 
s éppen ennek ellentéte, az eseménytelenség (Flaubert, Zola) hoz újat. A kiemelkedő, nem 
mindennapi hősök (Hugo Jean Valjeanja, Jókainál a Baradlay fivérek) után éppen a hétköz-
napiság, a szürkeség ábrázolásával lehetett elmondani a legtöbb újat az emberről (Csehov, 
Kosztolányi novellái). 

Mint az élőlények esetében is, itt sem könnyű megállapítani a „halál” beálltának pillana-
tát. Mikor szűnik meg létezni (produktív módon) egy műfaj? Amikor elemeire esik szét? (Az 
eposzi kellékek közül ma is él az epizód és a terjedelmes hasonlat.) Amikor új műveket már 
nem produkál? Amikor megszűnik új módon újat mondani, azaz elveszíti az olvasók érdek-
lődését? Brunetière, a nagy francia irodalomtudós valósággal biológiai létet tulajdonított a 
műfajoknak, s a műfajok fejlődéséről, sőt létharcáról beszélt a múlt század végén a darwini 
elmélet analógiájára (Brunetière, 1892). Bizonyos hasonlóság valóban van, s ezt az orosz 
formalisták éppúgy elfogadták, mint az angolszász new criticism hívei a 20. század derekán. 
Hiszen a műfajoknak éppen úgy időben és térben körülhatárolt létezésük van, mint az ál-
latfajoknak. Időben annyiban, hogy létrejönnek, felvirágoznak, hanyatlásnak indulnak, s vé-
gül megszűnnek létezni. Térben annyiban, amennyiben egyes műfajok csak meghatározott 
irodalmakban léteznek. A magyar irodalomban, minden bizonnyal földrajzi okokból, nem 
virágzott fel a tengerész-regény. A Byron–Puskin-féle verses regénynek van magyar változata, 
de nem terjedt el a francia irodalomban. A trubadúrlíra hiányzik a régi orosz irodalomból, 
mivel Bizánc kulturális zónája nem érintkezett a nyugati reneszánsszal.

Az egyes műfajok „halódásuk” periódusában más műfajok alkotó elemeivé válnak. 
A tragédia kihalófélben van a 19. században, de a tragikum újjáéled Thomas Hardy, Kemény 
Zsigmond, Dosztojevszkij regényeiben. Tulajdonképpen ezen műfaji átmenetek teremtik 
meg az irodalom igazi kontinuitását (Fowler, 1982).1 A nagy irodalmi újítók általában mély-
re fúrnak a tradícióba, s onnan merítenek ihletet az idézés vagy a parodikus szembeállítás 
módszerével. Így utal vissza Joyce Ulyssese az Odüsszeiára, Esterházy Péter Termelési-regénye 
az Egri csillagokra, Mikszáth anekdotizmusára, a szocialista realizmus „termelési regény” mű-
fajára stb.

1 Érdekes, hogy bár a nemzetközi szakirodalom egyértelműen Fowlert tartja az utóbbi évtizedek legeredetibb 
és legszínvonalasabb műfajtörténészének, magyarra (tud tunkkal) még részleteket sem fordítottak le kitűnő 
könyvéből, s nevével az említés szintjén is ritkán találkozni.
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Az ellenműfaj (antigenre) valamely korábbi műcsoporttal szembeállított tulajdonságai 
révén konstituálódik. Ezek az ellenműfajok többnyire a retorikai inverzió (megfordítás, fel-
cserélés) formáját öltik: pl. komikus eposz. A korai angol realista regénynek a 18. század-
ban rögzülő formáival szemben építette fel Sterne a Tristram Shandyben a maga speciális, 
paradigmatikus formáit: csúfot űz a valóságmásolásból, szakít a folyamatos cselekménnyel, 
különböző kommentárokkal és kitérésekkel az irodalmi feltételezettség látszatát kelti, célzá-
sokat tesz az írói alkotásra, amivel csökkenti a beleélő olvasás lehetőségét stb. Hasonlókép-
pen antiregény, azaz a realista regény tagadása Joyce Ulyssese, valamint a posztmodern próza 
több reprezentánsa, például Nabokov Lolitája.

A műfajok között különböző, ellentéten alapuló kontaktusok alakulhatnak ki. Komple-
mentaritásról beszélhetünk abban az esetben, ha egy műfaj megjelenése egy másik eltűné-
sét, illetve hódítása egy másik visszaszorulását vonja maga után. Így hozta magával a regény 
térnyerése az eposz szerepének csökkenését, majd megszűnését. Másik típusa a kontaktus-
nak a konverz reláció (Fowler kifejezése ez is), amilyen viszonyba a műfajok és ellenműfajok 
kerülnek egymással. Az egy időben létező műfajok hierarchikus, leszármazáson és ellentéten 
alapuló kontaktusokra visszavezethető elhelyezkedése szüntelen változásban van. Minden 
egyes új, megszülető mű módosít valamennyit az adott műfaj (melyhez a mű tartozik) hely-
zetén és jellegén. Az irodalmi fejlődés ebből a szempontból nem más, mint a rendszer tag-
jainak kölcsönviszonyában fellépő változás, tehát a funkciók és formai elemek módosulása. 
Ezek a változások lassú átmenetek, de ugrásszerű megújulások formáit is ölthetik. A formai 
elemek gyors és teljes kicserélődése, természetesen, lehetetlen. Inkább ezek új funkcióiról 
lehet beszélni a legradikálisabb irodalmi forradalmak, még az avantgárd esetében is. Magá-
nak az irodalomnak a kronologikus egymásutánisága azonban nem egyéb, mint ezeknek a 
folyamatoknak a véget nem érő láncolata.

A műfajtörténeti vizsgálódások révén sok, eddig rejtve maradt összefüggésre derül fény. 
Žmegač történeti regénypoétikája például a megszakítottság mellett a folyamatosságot 
emeli ki az európai regény fejlődéstörténetében, kimutatva Proust, Joyce és Gide újításainak 
19., sőt 18. századi előzményeit. Olasz Sándor a diakrón sorok visszafelé történő meghosszab-
bításának eme módszerével a legújabb regények fragmentalitását nemcsak az Esti Kornélig, 
hanem A jó palócok és a Tót atyafiak szerkesztésmódjáig vezeti vissza. Sőt, Krúdy N. N.-jét 
elemezve megállapítja, hogy az anekdotikus felépítés a nem célelvű eseménysor helyett az 
egymással egyenrangú epikai elemek egymásmellettiségét tételezi: „minden fejezet egy-egy 
fragmentum, amely csak nagyon lazán kapcsolódik a többihez, mintha a dobozregény egyik 
korai változatát olvasnánk” (Olasz, 1997, 40).

3. Műfajtan a „posztmodern fordulat” után

A fentiek alapján megkockáztatható az az állítás, hogy a történeti poétika, a műfajtörté-
net a középiskolai irodalomtörténeti anyag „megelevenítés”-ének hatékony eszköze lehet. 
Nyilvánvaló, hogy sokan túlhaladott megközelítésmódnak tekintik a műfajtant, a valóban 
egyik legrégebbi (ha nem legrégebbi) tudományos eljárást a posztmodern korban. A leg-
újabb iskolák a hagyományos irodalomtudomány „bukás”-áról beszélnek, ami összhangban 



173A MŰFAJTÖRTÉNET ESÉLYEI A HARMADIK ÉVEZREDBEN – ISKOLÁBAN ÉS ISKOLÁN KÍVÜL

látszik lenni a 20. század második felének bizonyos tudománytörténeti trendjével. Mintha 
a szellemtudományokra is átterjedt volna a (különös módon a fizikából kiinduló) általános 
elbizonytalanodás és elbizonytalanítás. A posztmodern teoretikusok szívesen hivatkoznak 
Heisenbergre s a bizonytalansági relációra vonatkozó felfedezésére, mely szerint a modern 
fizikusnak be kell látnia, hogy minden mérési eredménye bizonytalan, mert műszereivel be-
avatkozik az elemi részecskék folyamataiba. A legmodernebb fizikának ebből a szempontból 
a legradikálisabb agnoszticizmus álláspontjára kell helyezkednie.

Tehát mielőtt az irodalomtudományban a befogadóra terelődött volna a figyelem, már a 
század derekának elméleti fizikájában felértékelődött a felvevő, a szubjektum. A megfigyelő 
szerepét már Einstein és Bohr is konstitutívnak ítélte. (Az atomtudós ezóta nem tulajdo-
níthatja magának a kívülálló objektív megfigyelő szerepét, hiszen ő is a megfigyelt világhoz 
tartozik, s mint ilyen, ő „konstruálja” a megfigyelt objektum tulajdonságait.) A fizikus tehát 
csak úgy írhatja le a fizikai világot, ahogy az ő számára mérésein, mérőeszközein keresztül 
megjelenik. Ezek a mérőeszközök viszont emberi találmányok (tehát tökéletes objektivitá-
suk kétséges), s eleve befolyással vannak (lehetnek) a vizsgálandó valóságszeletre. Az objek-
tív tudásba vetett hit felszámolása (vagy meggyengülése) ily módon általános, több (vagy 
minden?) tudományban fellelhető.

Amikor tehát többen is (pl. Jean-Francois Lyotard) az instabilitások kutatásában jelölik 
meg a posztmodern irodalomtudomány és kritika alapvető törekvését, akkor a 20. század 
nagy tudománytörténeti fordulatával vannak összhangban. Nem is azokkal az új irányzatok-
kal van vitánk (a műfajtan védelmében), melyek a kritikai ítéletalkotás elvi lehetetlenségét 
vagy legalábbis bizonytalanságát vallják, hanem ezen spekuláció gyakorlati alkalmazóival, 
akik az irodalomtanítás értelmében kételkednek. Mert bármilyen mértékben volt korszakos 
jelentőségű Heisenberg bizonytalanság-tana, azért az elmúlt félszázad műszaki-technikai 
vívmányai, csodálatos hídjai és bámulatos repülőgépei mégiscsak arról tanúskodnak, hogy 
bár valóban nem tudhatunk semmit teljes bizonyossággal a fizika világában (Heisenberg 
óta), azért azzal, amit többé-kevésbé mégiscsak tudunk, óriási eredmények érhetők el. Talán 
valami hasonlóra gondolhatunk az irodalomelmélet és a kritika világában is.

A hermeneutika és a dekonstrukció ugyan figyelmet érdemlően bizony talanítja el a poéti-
ka relatív objektivitásáról korábban (évszázadokon át) vallott felfogást, s ennek elvi igazságát 
ezúttal nem is vitatnánk. Nem volna azonban jó, ha ez oda vezetne, hogy a hagyományos 
irodalmi elemzés, tanítás, értelmezés megbénulna. A hídépítők és a repülőgép-konstruktőrök 
minden bizonnyal másképp terveznek, mint 60-70 évvel ezelőtt, de nem hagytak fel a hagyo-
mányos eljárások folytatásával és korszerűsítésével. Az irodalomkutatásban és az oktatásban 
sem kívánatos, hogy az általános elbizonytalanítás értékromboló szkepszishez vezessen.

Az emberiség szellemi és erkölcsi színvonal-emelkedéséhez elengedhetetlen kultúra-
hagyományozódás, kultúraátadás elbizonytalanító tendenciáinak tehát nem szabad a tra-
dicionális kultúragondozás, irodalomkutatás, tanítás gátjává válni. A kulturális örökséghez 
kétellyel és relativizmussal lehet és kell is közeledni, de kell és lehet kiaknázatlan szellemi, 
esztétikai és erkölcsi lehetőségeinek mindenfajta felhasználását szorgalmazva is. Állítás és 
tagadás, egzaktságigény és szubjektivizmus, tudományos és irracionális módszerta nok kö-
vethetik és követik is egymást. A művészetek, az irodalom rangja és komolysága azonban 
nem kerülhet veszélybe, s különösen nem az iskolában.
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Olasz Sándor

A REGÉNYFORMA VÁLTOZÁSAI 
A 20. SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN

1. A regénytipológia lehetőségei

A fiatal Babits Magyar irodalom című tanulmányában (1913) lehangoló képet fest regény-
írásunk állapotáról. Igaz, 19. századi klasszikusainkat manapság egészen másként értékeljük, 
s joggal beszélünk arról, hogy Jókai vagy Mikszáth regényvilága rétegzettebb, mint hinnők. 
Babits talán azokat a változásokat sem vette figyelembe, amelyek az előző századvég prózá-
jában érlelődtek. A diagnózis azonban lényegében helytálló: „A magyar regény egész a leg-
utóbbi időkig (egész Mikszáthig, Gárdonyiig, sőt Móricz Zsigmond Sáraranyáig) inkább az 
invenció és cselekvés gazdagságával, a színek élénkségével, az alakok változatosságával és 
élethűségével tündökölt, mint az érzelmi ábrázolások mélységével vagy éppen szubtilitásá-
val” (Babits, 1990, 388).

A magyar regény átváltozásait ehhez a Babits festette képhez viszonyítom. A regény mű-
faj persze minden korszakban változott és változik, mivel a műfajoknak általában jellemző-
jük a permanens megújulás és módosulás.

Az sem állítható, hogy az elbeszélés hagyományos formái csak a 20. században tűnnek el. 
A regény minden korszakban gyorsan változik, már kialakulásakor is egyik legrugalmasabb 
és legváltozatosabb műfajnak nevezhető. A 20. század első felében, különösen az 1920-as, 
30-as években azonban olyan centrális helyzetbe kerül a magyar regény, ami egyszerre ösz-
szegzés, ugyanakkor utak nyílnak innen a század- és ezredvégi regény felé. A legújabb ma-
gyar regény hagyományszemléletét is meghatározó periódusban a változás hatalmas belső 
tartalékai halmozódtak fel, a regényírók és -olvasók kíváncsiságából sokáig futotta a létező 
(vagy lehetséges) világ újabb és újabb aspektusainak fölfedezésére. Elevenen élt a regény fon-
tos funkciójába vetett hit: a világról szerzett ismeretek egységes keretben való közvetítése. 
Ugyanakkor a regénynek ez az öröksége épp a század első felében kezd veszendőbe menni: 
a világról alkotható ismeretek nem vagy nem hitelesen közvetíthetők a maguk eredeti ösz-
szefüggéseiben. Ám a lehetséges világban, melynek létezése a nyelvhez kötött ugyan, a nyelv 
segítségével rögzített társadalmi-kulturális kódok megismerhetők. A jelentés a szépírói esz-
közökkel megformált szövegvilágon belül dől el, de ez nem zárja ki a műbeli lehetséges világ 
és a valós világ összevetését. Ez a dilemma már a 20. század első felében létezik – függetlenül 
attól, hogy ki milyen poétikai következtetéseket von le. Minél radikálisabb váltásra vállalko-
zik egy író, annál inkább gyengíti (legalábbis átmenetileg) a befogadás pozícióit.

Az idő múlásával nemcsak a regénykánon változik, hanem az olvasói tudat narrativitása 
is. Ez magyarázza, hogy néhány évtized távolából például regénynek gondolunk olyan alko-
tásokat, amelyeket korábban nem tartottunk annak. Ma már azon sem csodálkozhatunk, ha 
valaki Mikszáth novelláskötetét (A jó palócok), Bródy Sándor Rembrandt-novelláit, Krúdy 
Szindbádját regényként olvassa. Pap Károly Megszabadítottál a haláltól című novellaciklusa 
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éppúgy fölveti ezt a műfaji kérdést, mint Kosztolányi Esti Kornélja. (A fölsorolt művek kö-
zötti különbség sem hanyagolható el: egy alak vagy a közös téridő köti össze a történeteket.) 
A folyamatszerű jelenségek kontinuált előadásának jegyében alakuló magyar elbeszélő ha-
gyományban mindenesetre meglepő a fragmentum felé mozdulás. A 20. században azonban 
egyre többen belátják, hogy nem beszélhetnek úgy, ahogy az epika addigi szabályai előírták. 
Mégis hűek maradnak bizonyos kellékekhez. (Kosztolányi például a Pacsirtában vagy az Esti 
Kornél első részében fejezet-összefoglalókat ad.) A történetszerű elemek, megtörténtségek 
és események elrendezésekor a szerző azt tapasztalja, hogy a különféle felületek között hiá-
nyoznak az érintkezési pontok, s nincs olyan folyamat, amely logikus, megnyugtató és végső 
fokon igazságos végkifejlet eljövetelével biztat. Esti Kornél és társszerzője szerint a regény-
hagyomány passzív és receptív, fogyasztói esztétikáját kell megváltoztatni. Az olvasónak is 
társszerzőnek kell lenni, aki feltölti a fragmentális és diszkontinuus elbeszélés hézagait.

Mivel a regényszerűség kritériumai koronként változnak, a tipológiai rendszeralkotás 
nehéz feladat elé állítja mindazokat, akikben ennek az igénye egyáltalán megfogalmazódik. 
A regénynek az ókortól a múlt század derekáig viszonylag könnyen meghatározható típusai 
voltak. De milyen ismérvek alapján osztályozzuk azt a mérhetetlen könyváradatot, amelyet 
ez a mindent magába foglaló elbeszélő forma teremtett az utóbbi másfél században? A tárgy 
vagy témakör szerinti felosztás anakronisztikusnak nevezhető, mivel a nyelvi-poétikai meg-
formálást teljesen figyelmen kívül hagyja. Hogy dzsentriregényt írt valaki, éppúgy keveset 
mond, mint a társadalmi regény–történelmi regény oppozíció. Idővel minden ún. „társa-
dalmi” regény történelmivé válik, sőt, újra társadalminak érezhetjük, ha jelentését ismét 
időszerűnek gondoljuk. (Ez a folyamat figyelhető meg Németh László Bűn című regényével 
kapcsolatban.) A filozófiai-ideológiai megközelítéssel hasonló gondjaink lehetnek. Amikor 
Rónay György a „legtisztább és legszebb katolikus regénynek” nevezi a Timár Virgil fiát, min-
den bizonnyal nem típust jelöl ezzel. Ha Füst Milán Szakadékját egzisztencialista regénynek 
mondjuk, legföljebb a létélmény rokonságát jelöljük. A stílusirányzatok kétségtelenül „iro-
dalmibb” szempontot jelentenek, s a regény természetének, mélyebb rétegeinek megérté-
séhez valóban közelebb visznek. Bodnár György például Kaffka Margit Színek és évek című 
művében olyan impresszionista mikro- és makrostruktúrákat tár fel, amelyek már nemcsak 
stiláris, hanem kompozicionális szinten is meghatározók.

Megvilágító erejű volt Viktor Žmegač fölismerése, amely szerint a regényműfaj fejlődése 
kétágú, s ez a két vonulat a mindenkori regénytipológia pólusaiként is fölfogható. A „világsze-
rűség” a regényben a történetmondást, a fabuláris, a valóságutánzó jelleget jelenti, azt, hogy 
a szerző elrejti a mű teremtett, fikcionális jellegét. A „szövegszerű” regény nem történetelvű, 
nem fabuláris, a szerző nem hitelesít, nem akarja elhitetni a befogadóval, hogy amit olvas, 
valóban olyan, mint a valóság. Utóbbit önreflexiós (metanarrációs, metatextuális) regény-
nek is szokás nevezni. Akad, aki mára teljességgel formálisnak tartja ezt a dichotómiát, mely 
– például Sándor Iván szerint – „azt sem tartalmazza, hogy a nyelv is rendelkezik »világszerű-
séggel«, abban az értelemben, hogy a nyelvnek is van feltárásra váró ismeretlenje, mint min-
den »valóságnak«”. Sőt a valóságszimuláló regény jelei is csak a valóságról tett kijelentések, s 
a jelentés a „világszerű” epikában is a jelhasználattól függ. Ám az mindenképpen igaz lehet, 
hogy az epikai alakítás két változata (nagyjában) két póluson helyezhető el: 1. stilizáltság, 
jelképiség, modellálás, nem ritkán groteszk-ironikus szemlélet; 2. mimetikus, valóságközeli, 
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természetelvű megformálás. Hogy az egyik kizárólag filozófiai-antropologikus, a másik csak 
történelmi-szociológiai érdeklődésű, aligha hihető (vö. Sándor, 2002).

A regénytipológia számára rendkívül termékeny lehet Franz K. Stanzel prózaelmélete, 
mely elsősorban az elbeszélői magatartásformákban jelöl ki alaptípusokat. (Stanzel három 
fő kategóriát különböztet meg: 1. auktoriális elbeszélő; 2. egyes szám első személyű elbeszélő; 
3. személyes elbeszélő, amit azért tart a legmodernebb elbeszélői magatartásnak, mert itt az 
elbeszélő nem szereplője a történetnek, de nem is foglal el kívülálló pozíciót a történéssel 
kapcsolatban. A „personaler Erzähler” – személyes elbeszélő – esetében az az olvasó benyo-
mása, hogy nincs is elbeszélő a regényben.) Amikor például Thomka Beáta Németh László 
regénytípusait vizsgálta, számára ugyancsak az elbeszélő tudat, az elbeszélőnek az elbeszé-
lésben betöltött helyzete és a történet megszervezése volt a kiindulópont. Az auktoriális 
elbeszélő szerepének megerősítése (az énformájú Iszony kivételével), a dolgok ábrázolható-
ságának kételynélkülisége, a metonimikus történetszervezés kétségkívül a történetelvű re-
génystruktúra jellemzője. A fenti elemzési szempontok nyomán azonban nem tűnik ki, hogy 
a lelki és tudatfolyamatokra koncentráló „belső rajz” mégis miként bontja meg a klasszikus 
regény zárt formáját.

A formaalkotó kategóriák, poétikai eljárások szerinti tipológiára vállalkozott Kálmán C. 
György is a harmincas évek regényeinek vizsgálatakor. Az irodalomtörténeti kézikönyv osz-
tályozási anomáliái után arra a programszövegre hivatkozik, amelyet egy – a korszakot új 
nézetben tárgyaló – konferencia elé készített a pécsi egyetem Irodalomelméleti Tanszéke. Itt 
hat poétikai-narratológiai modellt említenek: 1. realisztikus formák; 2. a metonimikus elbe-
szélés átformálása; 3. vallomásos próza; 4. szociográfiai epika; 5. utazási epika; 6. pikareszk 
forma. Kálmán C. György jól látja, hogy a fenti modellek „nem egy szinten lévő és egymást 
kölcsönösen kizáró kategóriákat használnak”. Mi nevezhető egyáltalán realisztikus formának? 
Nem a metonimikus elbeszélésmód kisebb-nagyobb mérvű átalakításáról van szó inkább? Az 
utazási epika és a pikareszk forma pedig közismerten legtöbbnyire összefonódó modellek. 
(Kivéve például Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marciját.) Kálmán C. György olyan szempontokat 
választ (időkezelés, történet – beágyazott történet, nézőpont), amelyek funkcionális poétikai, 
szövegközpontú szemléletmód kialakításához vezetnek (vö. Kálmán C., 1992).

Szegedy-Maszák Mihály – Northrop Frye nyomán – öt műfajcsoportot körvonalaz: 
„A meséhez viszonylag közel álló műfajokban – az írásos hagyományból talán ide sorolható a 
lovagregény, a pikareszk vagy a bűnügyi történet – a harmadik személy uralkodó, s a szerep-
körök alkotják a cselekmény fő szervező elvét. A szűkebb értelemben vett regény annyiban 
tér el ettől a műfajcsoporttól, hogy a harmadik személy elsődlegességéhez egyénített jelle-
mek társulnak, meghatározott térrel és célképzetes, történeti idővel. A vallomás első sze-
mélyű, értelmezett önéletrajz. A példázat és a románcos történet harmadik személyű, de a 
jellemeket eszmék, álláspontok, magatartások szószólói, illetve erősen stilizált lelki őstípusok 
váltják föl, az idő s a tér pedig történeti értelemben meghatározatlan, vagy egzisztenciális, 
vagy kozmikus, azaz körkörös.” A történelmi regény az öt típus bármelyikén belül megva-
lósulhat. Valójában itt is ideáltípusokról van szó csupán, hiszen a művek jelentős részében 
többféle szerkezet is keveredik (Szegedy-Maszák, 1995).

Ha az elmúlt század magyar irodalmát vizsgáljuk, akkor Tamási Áron Ábel-trilógiájának 
második és harmadik kötetét (Ábel az országban, Ábel Amerikában), Tersánszky Józsi Jenő 
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Kakuk Marci-regényeit, de még Szabó Dezső Csodálatos életét is modern pikareszknek ne-
vezhetjük, melyben az időszerkezet szinte elhanyagolható, s a kalandok fölcserélhetők. Márai 
Sándor vagy Móricz Zsigmond műve (Egy polgár vallomásai, Életem regénye) egyértelműen 
konfesszionális mű. (Igaz, olykor éppen az önmegmutatás marad el, s mindkét mű lénye-
ges pontokon válik rejtőzködővé.) A példázatosság Füst Milán Adventjére éppúgy érvényes, 
mint Karinthy antifreudista regényére, a Kötéltáncra. A menippeának, menipposzi szatírának 
nevezett típus szerkezetét a hősökben megtestesült eszmék viszonya határozza meg. Olyan 
helyzetek jönnek létre, amelyekben gondolati kérdések provokáltatnak és próbáltatnak ki. 
Konrád György A látogató című regényét ebben a csoportban helyezhetjük el.

A szűkebb értelemben vett és a románcos regény elhatárolása már jóval problematiku-
sabb. Ha a kisprózában beszélhetünk puszta elbeszélésről (a cselekmény, a szereplők és a 
környezet itt a betű szerinti szinten funkcionálnak) és rövid történetről (a fenti alkotóelemek 
itt metaforikus szinten, allegóriaként vagy szimbólumként működnek), akkor a nagyobb lé-
legzetű epikai művekben a puszta elbeszélésnek a pikareszk, a rövid történetnek a románc 
felel meg, a kettő között helyezhető el a szűkebb értelemben vett regény. „A románc, me-
taforikus szerkezetének gazdagsága révén a mese és a ballada rokona, jellegzetes szerkezeti 
eleme a hősi történet és a lélektani őstípus (a »gótikus« regények, Scott, Hawthorne, Emily 
Brontë, Kemény Zsigmond történeti regényei, Dosztojevszkij). A regény szerkezetét a tudat-
lanság állapotából a tapasztalathoz vezető út szabja meg. Az önmagát áltató regényhőst 
az illúziókat leleplező regényíró rádöbbenti, hogy voltaképpen nem is hős. (Cervantes: Don 
Quijote, H. James: Egy hölgy arcképe). A regény tehát, a románccal ellentétben ironikus szer-
kezetű.” Hová sorolhatók például Németh László – ha úgy tetszik, „lélektani őstípusokat” is 
megmutató – regényei? Románc aligha lehet, mivel Németh regényírásában a metaforikus 
szerkezeteknek nincs hangsúlyos szerepük. Szűkebb értelemben vett regények? Ott viszont 
az ironikus szerkezet a feltétel. Utóbbinak Kosztolányi vagy a század második felében Ester-
házy Péter regényei feleltethetők meg.

2. Regénytípusok a 20. századi magyar irodalomban

2.1. A tipologizálási kísérletek eredményeit (és kudarcait) fölhasználva a sokféle 20. száza-
di regénypoétika dzsungelében négy domináns irányultság körvonalazódik. Mereven alig-
ha választhatók el, egy műben több irány is fölfedezhető. A 20. században (például Móricz 
Zsigmond, Németh László, Kodolányi János, Tersánszy Józsi Jenő, Sarkadi Imre, Sánta Ferenc 
munkásságában) tovább élnek a mimetikus próza megújított változatai. Az „új realista” re-
gény elnevezés a klasszikus nagyepikai struktúra és valamiféle többletjelentés együttes jelen-
létére utal. Az önéletrajzi (autobiografikus), konfesszionális regény – a maga szubjektivizmu-
sával, relativizmusával, önkritikusságával és pszichológiájával – a század irodalmában olykor 
szinte minden más irányultságot háttérbe szorított. Kassák Lajos, Márai Sándor, Móricz 
Zsigmond, Németh László, Illyés Gyula, Déry Tibor, Vas István művei után napjainkig eleven 
áramlat ez prózánkban. A realista hagyományt intellektuális és filozofikus-mitologikus irány-
ban meghaladó mitologizáló regény úgy irányul mítoszi analógiákra és ősképekre, hogy miti-
záló formaeljárásai jellegzetes 20. századi létproblémák kérdéshelyzeteiből születnek. Márai 
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Sándor, Németh László vagy Füst Milán regényei azonban legalább annyira mitizálók, mint 
egzisztenciális érdekeltségűek. Az egzisztenciális regény (Kosztolányi) lélektaniból kifejlődő 
létábrázolásában olyan modellező tényezők lépnek működésbe, amelyek az anyagközeli, új-
realista változattól az áttételes, parabolisztikus képletek felé térítik el a regényt.

Ha a két háború között kialakult négy domináns irányultság sorsát vizsgáljuk, akkor a 
négyes szálköteg összefonódásának számtalan példáját kell látnunk. Ha egy olvasót arra kér-
nénk meg, sorolja föl azokat a vonásokat, melyek Szilágyi István Hollóidő című regényében 
megragadták, nagyjában a következőket találnánk. Először: világosan és plasztikusan életre 
kel egy közelebbről meg nem nevezett, időben is elbizonytalanított, ám a magyar történelmi 
regény hagyományból jól ismert tér, melyben sokoldalúan ábrázolt, kerek jellemek ismerhe-
tők meg. Másodszor: jellem és esemény a tudatfolyam-technika elmélyült alkalmazásával 
történik. Harmadszor: a mimetikus részletezés illúzióját a fóliáns, a világtörténet mítoszá-
nak archaikus emblémája keretezi. Negyedszer: az állandó törekvés, hogy az elbeszéltek in-
tellektualizált, létértelmező terminusokba foghatók legyenek, s egy kisebbségi kollektívum 
létszerkezetének mintája körvonalazódjon. Könnyen belátható, hogy a négy jellegzetes tö-
rekvés itt összefonódik, külön-külön az új realizmushoz, a konfesszióhoz, a mitologizáló és az 
egzisztenciális regényhez vezetne. A Hollóidő mind a négy formát alkalmazza, s mindegyiket 
egyenrangúan.

Amikor az 1980-as évektől (az addigi nemzedéki és stílusirányzati szempontokat félre-
téve) a magyar irodalomtudományban is új horizontban jelentek meg az irodalmi modern-
ség kérdései, a klasszikus modernség, a másod- vagy késő modernség elhatárolásában fon-
tos szerepet kaptak az individuumfelfogás-beli különbségek. A húszas évek második felében 
– olykor ugyanazon életművön belül (Kosztolányi) – új megvilágításba került a századforduló 
személyiségválsága. „A századvég deisztikus világképének széthullását megélt individuum 
még az egész helyreállításának bűvöletében élt” – írja Kulcsár Szabó Ernő. A kollektív mi sze-
mélytelenségének programját hozó avantgárd után a klasszikus modernség is átalakul, s az 
individualitás már nem az esztétizmusban, az élet esztétikumként való megélésének vágyá-
ban, hanem „a kultúraalkotás társadalmi érdekkörében látszik kirajzolódni. Az individuum, 
az individualizmus jelentése mind határozottabb kontúrokat nyer, s az életformát és kultúrát 
teremtő polgárság válságtudatának kifejezőjévé konkretizálódik” (Kulcsár Szabó, 1996, 114). 
A személyiség fölbomlásának gondolatát elutasító modernségre példa Márai Sándor regény-
írása, de ugyanaz az etikai meghatározottság jellemzi az egészen másféle indíttatású Németh 
László munkásságát. A kései (a pályakezdés szemléletével és poétikájával szembeállítható) 
Kosztolányi-próza viszont olyan személyiségproblémákat és epikai eljárásokat hoz, amelyek 
egyértelműen a modernség utáni korszak regényszemléletét alapozzák meg. A kiüresedés, a 
személyiség magjának eltűnése azonban semmiképpen sem mondható általánosnak. Tamás 
Attila joggal idézi Habermast, aki nem fogadja el evidenciának a személyiség megszűnését, s 
alternatívát fogalmaz meg: „Vagy annak a követelménynek teszünk eleget, hogy maradjunk 
azonosak önmagunkkal, mégpedig éppen produktív újraorientálódás révén, ami […] lehető-
vé teszi az élettörténet folytatásának és az Én szimbolikus határainak megőrzését, vagy pedig 
tér- és időbeli szegmentálódással mentjük bőrünket…” Tamás Attila az Iskola a határont em-
líti (valami „végleges és változhatatlan […] erős és szilárd tartalom, […] amit életre hívtunk 
életünk anyagából”) és Nádas Péter Emlékiratok könyvét (Tamás, 1997, 186).
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Az újabb magyar regény metamorfózisai a személyiség mellett bármely más réteg felől 
megközelíthetők. Az elbeszélő szövegek, így a regény alakzatai differenciálhatók ugyan, de 
nincs olyan közöttük, amely hozzáférhető volna más területek érintése nélkül. Az „osztó-
dott Személyiség” nyilvánvalóan képtelen olyan mozgalmas és érvényes cselekedetekben 
definiálni önmagát, mint a korábbi regénykorszakok hősei. Ha nincs látványos cselekmény, 
akciósorozat, akkor a mű statikus helyzetek sorozatából építkezik, ami nem föltétlenül tu-
datfolyamok ábrázolása. A pszichikum e többletének jelzése nemcsak a hagyományos cselek-
ményszerkezet deformációjához vezetett (tér-idő viszonyok átalakítása és szubjektivizálása), 
hanem a cselekménytől eltérő szerkezetek felhasználásához is (belső monológ, motívum- és 
emblémarendszer). Mindez kétségkívül a cselekmény mozgalmasságának, a cselekmény ré-
szeit alkotó események, jelenetek telítettségének a hiányát is magyarázza. Cselekménytelen-
séget akkor érzékelünk, amikor a „narratív lendület” (Genette kifejezése) változatai közül 
pauzával van dolgunk. Szünetel a történetmondás, mert helyette leírást vagy reflexiót ka-
punk. Minden nem-diegetikus, azaz a fabula folytonosságát megszakító elem ide sorolható 
narratológiai szempontból. Regényirodalmunkban a hatvanas évektől sokasodnak az olyan 
művek, amelyek (a francia nouveau romantól nem függetlenül) kiszabadítják a leírást addig 
többnyire lefokozott helyzetéből. Konrád György vagy Mészöly Miklós regénye (A látogató, 
Pontos történetek útközben) jelzi ezt a tendenciát. 

2.2. A hetvenes-nyolcvanas évek irodalmunkban a történetek mindenhatóságába vetett hit 
látványos megroppanásával jellemezhetők. A racionálisan, azaz történetekkel kimeríthető-
nek hitt létmagyarázatok éppúgy eltűnnek, mint a Nagy Célirányos Elbeszélések, amelyek 
– már csak lineáris jellegük miatt is – a történelem teleológiáját törvényesítették. Amikor 
Ortega y Gasset arról írt, hogy a regény puszta elbeszélésből a megjelenítés művészetévé 
fejlődött, valójában a tízes-húszas évek „regénylázadása” felől közelített. A kortárs regény 
az Ortega emlegette „puszta elbeszélést” is rehabilitálja azokkal a törekvésekkel szemben, 
melyek a történettől en bloc szabadulni akartak. 

A cselekmény átértelmezése a nézőpontok sokféle felfogását hozza magával, s ennek kö-
vetkeztében a kohéziós erőt sok esetben elsősorban a nézőpontok alkotta epikai egységek 
sajátos viszonya jelenti. Ha az újabb magyar regényeket elemezzük, az elbeszélő nézőpont 
komponensei (ki beszél?; hogyan viszonyul az általa elmondott történethez?; a saját vagy a 
szereplők szavait, gondolatait stb. használja?; mekkora távolságot tart az olvasó és a törté-
net között?) kisebb-nagyobb mértékben eltérnek a korábban uralkodó auktoriális és külső 
nézőpontból elmesélt történet hagyományától. E megváltozott beszédhelyzet előzményei 
a két háború közötti regényre vezethetők vissza. Joggal nevezte Thomka Beáta az elbeszélt 
monológot a korszak prózáját forradalmasító eszköznek.

Miután gyengül a folyamatos és átfogó történet szerepe, a művek időbeli viszonyai is át-
alakulnak. A szukcesszív folyamatot az időtlenség, egymás mellettiség, egymás mellé rendelt-
ség váltja föl – különösen a mitikus jelentésképzésben. Megjelenik a körkörös elrendeződés: 
a valahonnét valahová eljutás dinamikája helyett a körszerűség állapotot kifejező statikája 
figyelhető meg például Krasznahorkai László Sátántangójában. A megváltozott időélmény 
a térbeli viszonyokat is átformálja. A hatvanas-hetvenes évek regényterei sok tekintetben 
emlékeztetnek ugyan a realista regényfelfogásra. Ám igen gyakran azt tapasztaljuk, hogy a 
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jól ismert milieu csupán ürügy, a térelemeknek csak médiumszerepük van. Az újabb regény 
tudatosan delokalizál, s a térbeli viszonyok absztrahálása következtében a helyek – miként 
Thomka Beáta írja – „kibillennek természetes közegükből, a tér világából a tudatéba lépnek 
be” (Thomka, 2003, 84).

Az irodalomtörténet-írás és az elméleti módszertan termékeny kölcsönhatását igazolják 
azok az eredmények, amelyek a mű nyelvi megalkotottságából indulnak ki. A két háború 
közötti próza epikai nyelvhasználatában meghatározó kettősség (felmagasztosítás és tönk-
retétel) az újabb magyar regényben is termékeny szempont. A kimondhatóság és kimondat-
lanság dilemmája, a wittgensteini nyelvkritikára emlékeztető kétely – Ottlik, Kertész, Nádas, 
Krasznahorkai művei bizonyítják – nem rombolják le a nyelv erejének, megalkothatóságá-
nak hitét. Hasonló jelenség érzékelhető – a sok szempontból Kosztolányi örökségét folytató 
– Márai Sándor munkásságában. Ez a hit azonban nem teszi őt múlt századi regényíróvá 
(Szegedy-Maszák Mihály), de az a relativista-nyelvkritikai fordulat sem várható Máraitól, 
amelyre Kulcsár Szabó Ernő gondol. A relativista, a prózai közlés emelkedettségét lerom-
boló, a hangsúlyosan hétköznapi beszédmód a háború előttinél sokkal nagyobb mértékben 
határozza meg a mai regény nyelvét. 

Felmagasztosítás és tönkretétel dichotómiáját az ezredforduló regényfejleményei mintha 
zárójelbe tennék. Amikor 2002 elején Esterházy Péter több szempontból radikális fordulatot 
bejelentő esszét írt A Bermuda-háromszög címmel a 21. század nyelvéről, azt fejtegette, hogy 
ez a nyelv, mintha már más volna, új nyelv, új gondolkodás, melyre igencsak szükségünk van. 
Esterházy arról is ír, hogy a hamis nyugalom évtizedeit magunk mögött hagytuk: megdőlt az 
a tévhit, hogy nagy kérdésekkel nem lehet foglalkozni, eltűnt az elégedettség, mely egyfor-
mán legyintett tudásra és nemtudásra. „Hogy tehát újra föl kell tenni az ember, az emberi 
gondolkodás alapkérdéseit, mi az ember? Mivégre vagyunk a világon? Mi az, amit komolyan 
veszünk? […] Miért adnánk az életünket? És valamelyest megfordítva: Hogyan maradhatunk 
életben?” Azt is mondja Esterházy, hogy a 21. század nyelve a Leidkultur (leiden = szen-
vedni) nyelve, a „reményen túli reményé”, a felejtésé is, mert „felejteni csak azt lehet, amit 
ismerünk”. Ezek a gondolatok a modernitást felülíró posztmodern-utániság jelei (Esterházy, 
2003, 191).
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AZ ÚR ÖLÉBEN / AZ ISTEN BALJÁN
Mikszáth Kálmán: A jó palócok (1882) – 
Bodor Ádám: Sinistra körzet (1992)

1. Mikszáth Kálmán és Bodor Ádám?

Mikszáth jobban hasonlít Dickenshez vagy Gárdonyihoz, Bodor pedig Márquezhez vagy Tar 
Sándorhoz, mint ők ketten egymáshoz. Mégis nyilvánvaló, hogy a Sinistra körzetnek van köze 
A jó palócokhoz. Mindkét kötet 15 részből áll, melyek önállóan is megállják a helyüket, mégis 
belül vannak egy nagyobb egészen: együtt többet és mást is mondanak, mint külön-külön.

Az idő előrehalad az első novellától a tizenötödikig, az előzmények és következmények 
még Mikszáthnál is sok novella sorrendjét megszabják, sőt némelyik közvetlen folytatása 
egy korábbinak; a novellák céloznak egy másikban történt eseményre, az elbeszélő állandóan 
jelzi, hogy a szereplők ismerik egymást, tudnak egymás történeteiről.

Mindkét kötet egy viszonylag szűk, jól körülhatárolható térben játszódik. A szereplők itt 
is, ott is ismerőseink: esendő, hétköznapi kisemberek, extrém különcök, anekdotafigurák: 
valóságos csodabogár-gyűjtemény.

Mindkét kötet egyik legjellemzőbb sajátsága a komikum és a különleges zamatosság. 
Mikszáthnál az alaphang kedélyes, érzelmes-humoros, erős iróniától sem mentes. Bodor kö-
tetére legjellemzőbb a groteszk és az abszurd, és ehhez társul a kedélyesség és a humor.

2. A jó palócok – Sinistra körzet

2.1. A Sinistra körzet megszólítja A jó palócokat, a két mű párbeszédet folytat egymással, és 
dialogikus viszonyukban kölcsönösen értelmezik egymást.

A jó palócok szereplői néhány közeli faluban élnek: otthon vannak, világuk is otthonos. 
A viszonyok patriarchálisak, melegen emberiek. A társadalmi formák, az emberek közötti érint-
kezés szabályozott, jól tagolt, átlátható. Közösségi élet folyik. Többnyire jól kommunikálnak.

A Bodor-kötet szereplői egy „körülhatárolt, bizonytalan formájú területen” (Pilinszky) él-
nek. Vannak köztük helybeliek is, de a többség jövevény, deportált vagy odavezényelt: rabok 
és rabtartók. Ebből a kényszerlakhelyből otthontalanság süt. A környezet sivár, lepusztult, 
szennyezett. Az életviszonyok civilizáción inneniek, ám rendőrileg túlszervezettek. A szocia-
litás híg, a kommunikáció redukált, a hallgatás dominál.

A jó palócok szereplői valódi embereknek mutatkoznak, míg a Sinistra-beliek mintha fél-
lények lennének: olykor többek, de inkább kevesebbek az embernél. A szereplők feltűnően 
gyakran kerülnek metonimikus vagy metaforikus viszonyba állatokkal, például: a hegyi vadá-
szoknak „szarvaslelkük” van, a vörös idegen kakasjelmezt visel; Connie Illafeld medvévé vál-
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tozik; Oleinek doki vadállatszagú; a helybeliekből verbuvált karhatalmisták „szürke gúnárok”, 
Borcan ezredes esernyője óriás denevérként olykor elhúz a Sinistra fölött.

A Mikszáth-kötetben mindenki ismer mindenkit, tudnak egymásról mindent. Az egyet-
len kivétel az öreg Filcsik, akinek eltérése negatív előjelű: zord, érzelmeit nem nyilvánítja ki. 
Ezért aztán ő az, akinek megítélésében a közvélekedés téved.

Az indiszkrét értesülések forrása és terjedési módja a pletyka, de ez is emberi, amennyi-
ben az intimitás atmoszféráját hozza létre – illetve a társadalmi együttélés hatékony szabá-
lyozója, amennyiben fegyelmező eszköz.

Bodornál senkiről nem lehet tudni, hogy kicsoda valójában. Múltjukat, szándékaikat 
– legtöbbször valódi nevüket is – homály fedi. A külvilággal való kapcsolataikról, a hatalom 
kijátszására irányuló törekvéseikről azonban mindenki tud. Az ilyen indiszkrét értesülések 
forrása és terjedési módja a titkosszolgálati megfigyelés, feljelentés és besúgás: a megfélemlí-
tettség, a teljes létbizonytalanság, a diktatúra légkörét hozza létre.

Bodornál a hatalom rendőri-katonai jellegű. Jellemzője, hogy egyszerre megalomániás 
(mindenki ezredes), irracionális és primitív. Az apparátus olykor csődöt mond, olykor ki-
játszható, de abszurd ésszerűtlenségében is hatékony. A megfigyeltek elhibázott erőfeszítései 
soha senkiben nem keltik a győzelem lehetőségének reményét. A hatalom emberei cserélőd-
nek, de a hatalmi apparátus maga változatlan. A természet alávetett ennek a princípiumnak: 
csak hófoltok, csak köd és nyirkosság és süvítő szél van, az égből csak havas eső várható, 
mintha a Sinistra fölött nem is lennének csillagok, égi szemek. Az ő szerepükbe került a meg-
figyelők szeme/távcsöve/fényképezőgépének lencséje. Látószögük legtöbbször horizontális, 
sőt olykor békaperspektívába kerül, sötétben, vakon figyel. Ezek a tekintetek szánalmasan 
szórtak, észleléseik partikulárisak, mégis félelmetesek: a megfigyelt kiszolgáltatott. Nincs kö-
zéppont és nincs Abszolútum: itt az öröklét számkivetettjei élnek.

Az emberi cselekedetek erkölcsi megítélésére az egész kötetben mindössze két kísérlet 
történik. Géza Hutira pusztán szemkontaktussal és egyetlen kijelentéssel reagál a gyilkossá-
gokban való bűnrészességére. Társa, Nikifor Tescovina azonban elhárítja ezt a tétova kísérletet 
is. Elvira Spiridon pedig felháborodottan „szeretetmegvonással” fenyegeti meg Andrej Bodort, 
ha az hajlandó bebetonozni az erdőbiztos búvóhelyének kijáratát. És bár Andrej Bodor ezt 
megtette, Elvira mégsem bünteti meg (sőt), és ennek a gyilkosságnak kizárólag az lesz a követ-
kezménye, hogy a maradandóságot jelenti a változásban: eltűnt Coca Mavrodin-Mahmudia, 
eltűnt Elvira Spiridon férjestül, de Andrej Bodor sítalpainak nyoma még mindig látszik. „Azért 
mégsem tűnök el erről a tájról nyomtalanul” – ezzel a jelképi erejű mondattal zárul a kötet.

Kant híres, szállóigévé vált mondása definitív módon kapcsolta össze a csillagos eget 
az erkölcsi törvénnyel – s mindkettő az Abszolútum létének függvénye. Szoros, egymást 
feltételező összefüggésük negatívan, hiányuk által tapintható a Sinistra körzetben. Mikszáth 
kötetében éppen fordítva: ez az összefüggés és mindhárom eleme pozitíve van jelen.

A jó palócokban a hatalom jogi-bürokratikus jellegű. Olykor tehetetlennek bizonyul, oly-
kor mulatságosan téblábolva kiskapura játszik, olykor igazságtalan – de illetékességi köre 
szigorúan korlátozott. Döntéseit mindig felülbírálja – egy magasabb szempontból – a Leg-
főbb Bíró. (A Bede Anna tartozásában olvasható: „A törvény törvény”. Meg: „Odafönt 
másképp tudódott ki az igazság.”) És ennek a természet alárendelődik, és hozzásimul: az 
égiháborúk és elemi csapások csakúgy az igazságtevés eszközei, mint a természeti kincsek 
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eloszlása. (A királyné szoknyájában ezt látjuk: „Erdők-mezők, tavak, folyamok, nádasok zor-
donan beülnek a bírói székbe.”)

A szereplők – ha az égre emelik a tekintetüket – a csillagokhoz, a mindenség kozmi-
kus harmóniájához mérik viselkedésüket (Az a pogány Filcsik: „Mit szólna hozzá az a millió 
szem az égen?”). Mindig kimondatik, hogy mi helyes, és mi helytelen. Egyes esetekben földi 
tekintély ítélkezik, olykor a természet, olykor maga az Ég. A bűnösök megbűnhődnek, a jók 
és ártatlanok elnyerik jutalmukat, az igazság napvilágra kerül. Van tehát középpont, van Ab-
szolútum: a Világrend működik.

2.2. Mikszáth időkezelése jobbára lineáris, az egyes események időpontja biztosan rögzíthető 
más eseményekéhez képest. Bodornál az első fejezettől a tizenötödikig halad ugyan lineárisan 
is az idő, de jellemző az idősíkok gyakori váltogatása s az egyes események időpontja nehezen 
és pontatlanul rögzíthető a többiéhez képest. Bizonytalan az idő, mint ahogy a szereplők sem 
tudják pontosan, hogy milyen nap van. Az idő tömbökből és pontokból áll, néha lelassul, aztán 
meg-meglódul, és egyes szegmensei között nem folytonos, hanem ugrásszerű a viszony.

Az időkezeléssel szorosan összefügg az elbeszélés technikája. Az elbeszélő a legtöbb feje-
zetben E/l., de a szerző olykor elküldi harmadik személybe. Mikszáthnál fordítva: a novellák 
elbeszélője E/3., kivéve egyet, a Galandáné asszonyom címűt, ahol E/l. előadással találko-
zunk. A Sinistra körzet elbeszélője többször is elmond egy-egy eseményt, de nem egyszerűen 
megismétli, hanem változtat egyes elemeken, más szempontból szemléli, hozzátesz valamit, 
és ezzel azt az illúziót kelti az olvasókban, hogy „végre kiderül az igazság”. Azonban ez nem 
történik meg: bizonyos alapvető információk nem derülnek ki az egész kötetben. Ráadásul 
lényeges és lényegtelen információk között nem mindig van különbség. Ezáltal a hangsúlyok 
eltolódnak. A szerző az olvasót szándékosan nemcsak információhiányban hagyja, de fél-
revezeti, csapdákat állít neki. Az eseményekkel kapcsolatban az elbeszélő, a szereplők és az 
olvasó is ugyanúgy bizonytalanságban marad, mint az idő tekintetében.

Kihagyások Mikszáth kötetében is vannak, de nem félrevezető, elbizonytalanító, hanem 
a bizonyosat célzó a funkciójuk. A kihagyások a tömörítés, a drámai sűrítés eszközei. Az elbe-
szélő annyit tud, amennyit a szereplők, de mindig biztosan kiderül, hogy hol, mikor, kivel, mi 
okból és mi célból mi történt. A szálak elvarrva, a ciklus konvergens, a kötet (az írói szándék 
szerint) valóságtükröző. Mikszáthnál a történetek eleje, közepe, vége egybevág az elbeszélés 
elejével, közepével, végével. Mikszáthnál a címek a novellák egy lényegi elemére vonatkoz-
nak. Bodornál gyakran irrelevánsnak tűnnek a címek. A történetek szálai elvarratlanok. Az 
elbeszélés divergens. Nem „tükrözi” a valóságot, hanem teremti a fikciót.

Ebből a szempontból az élet jobban hasonlít Bodor fiktív világához – hiszen a valóság 
ritkán produkál olyan szimmetrikus, jól tagolt, lekerekített formákat, mint a Mikszáth-ciklus. 
A Bodor-kötet megmutatja a formában a formátlanságot. Mikszáthnál a rendezett forma 
az életet szervező összefüggéseknek, az Abszolútumok megbízhatóságának, hitelességének 
adekvát kifejezése. Bodornál viszont a „rendetlenségek és formátlanságok” éppen az ilyen 
összefüggések megbízhatatlanságát, hiteltelenségét jelentik be.

Mindez elvezet a műfaj problematikájához. A jó palócok mindazon tulajdonságai, me-
lyek többé teszik egyszerű novelláskötetnél, hogy ti. a novellák szorosabban összefüggnek, a 
19. századi olvasó számára valószínűleg elsősorban a fikció valósághűségét jelentette. A kö-
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tet struktúrája építkező jellegű, a novellák mint önálló kisformák felől a könyv egy nagyobb 
forma felé mutat. A részek jelzik, hogy lehetséges az Egész.

A Sinistra körzet egyes darabjaiból néhány önállóan is megjelent, a könyv genezisét 
tekintve tehát úgy tűnhetne, mintha ez is a kisformáktól a nagyobb forma felé haladna. 
Viszont a Sinistra körzet regény fragmentumokban, műfaja nem építkező, hanem lebontó 
jellegű. Nem a novellák állnak össze regénnyé, hanem a regény bomlik le részekké, válik 
koherens nagyformából töredékessé. „Kiegészülni” azonban nem tud és nem akar: a részek 
léptek az Egész helyére.

2.3. Civilizálatlan viszonyok között az emberek életében a babonás hiedelmek játsszák azt 
a szerepet, amit a polgárosultakéban a pszichológia. A jó palócokban egyedül Galandáné 
asszonyom története tartalmaz valódi természetfeletti jelenséget, s erre nem is kapunk sem-
milyen magyarázatot: babonás, borzongató boszorkányhistória. A kötet több novellájában 
szerepel még csoda, azonban egyik sem természetfeletti tünemény, hanem a körülmények 
véletlen egybeesése avatja a szereplők szemében „csodává”. A „bágyi csoda” pedig büntetés-
ként következik a bűnre. Ezek tehát igazságtevő csodák.

Bodor könyvében az elbeszélő lehetetlen, elképesztő jelenségeket magától értetődő 
tényként közöl, és a szereplők is így és ilyenként veszik tudomásul, anélkül, hogy bármiféle 
kísérlet történne a magyarázatra. Ez az a mozzanat, ami leginkább rokonítja Bodort Kafkával 
vagy a dél-amerikai irodalom mágikus realizmusával, kivált Márquezzel. Egy interjúkötetben 
Márquez elmondta, hogy Kafka volt írásmódjára felszabadító hatással: Az átváltozás első 
mondata mutatta meg az olvasó Márqueznek, hogy „így is lehet írni”.

Bodor hevesen visszautasítja efféle hatás lehetőségét. Úgy vélem, hogy amikor Bodor ezt 
állítja, igazat mond (elhihetjük neki, hogy nem akarta utánozni őket), de még sincs igaza (el-
képzelhetetlen, hogy így írhatott volna ezen előzmények nélkül). Fontosabb az a másik igazság, 
amelyet Bodor állít: inkább a történelmi-társadalmi-politikai szituációk, valamint a földrajzi-
kulturális értelemben vett peremhelyzetek hasonlóságáról van szó: az anakronisztikus, kiszol-
gáltatott, fenyegetett létezésről és egy kulturálisan sokszínű környezet fülledt légköréről. 

A Sinistra-beli „csodák” a körülmények zabolátlan öntörvényűségének jelei. Ez a létezés 
mindenestül kiszámíthatatlan és képtelen. Így a csodák zökkenőmentesen belesimulnak a 
nem kevésbé abszurd hétköznapi valóságba. Az abszurdumok vaktában esnek meg, még-
is testet ölt valami értelme, jelentése e csodás jelenségeknek. Bebe Tescovina szeme első 
menstruációja és Géza Hutira iránti szerelme óta világít a sötétben. Coca elolvad, nem marad 
belőle semmi – az ötágú vörös csillag medalionján kívül. Hasonlóképpen a figurát értelme-
ző, sorsbeteljesítő funkciója van Connie Illafeld állattá változásának, illetve Béla Bundasian 
halálának is. Mustafa Mukkerman csodaszerű lényét dicsfénnyel övezik az ezüstösen hulló 
puha hópelyhek.

A testi-lelki-szellemi-társadalmi nyomorúságban létező szánalmas lényeknek nincs sem-
mijük: személyiségük sincs. Így aztán az őket értelmező csodák, a velük metonimikus vi-
szonyban levő tárgyak és mágikus nevük szolgálnak számukra jelölőként.

2.4. A Sinistra körzetben mind a 15 fejezet címe egy-egy birtokos szerkezet: teljes név és a 
grammatikai birtokként megjelölt tárgy vagy fogalom. Mivel a szereplőknek szubsztanciális 
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létük nincs, csak akcidenciákkal írhatók le – az „Ő VAN” megtagadtatott tőlük, helyette mű-
ködésbe lép a „NEKI VAN …JA/JE” szerkezet.

A mágikus világképpel rendelkező archaikus kultúrákban a nevek gyakran viselőjük lé-
nyének lényegét hivatottak megnevezni. Mivel a Sinistrában éppen ez a lényeg vált kérdé-
sessé, így ez a névfunkció messzemenően ironikus, sőt groteszk jelenséggé változott. A név 
tudása és a névadás birtokbavételi, hatalmi aktus is. A hatalom itt úgy is viselkedik, mintha 
tudná ezt. Sok szereplőt „törzskönyveznek”, dögcédulán kapják meg a nevüket.

A név tudásának szimbolikus jelentését példázza az a groteszkségében is megindító pár-
beszéd, amikor Elvira Spiridon – testének birtokbavétele után, ő, a birtoktárgy – megpróbál-
ja megtudni az elbeszélő nevét. Persze, hogy Andrej Bodor elhárítja és a hatalom illetékességi 
körébe utasítja ezt a puhatolózást. 

Ezek az „emberjelölők” – akár valódiak, akár sem – mind erősen eltérnek a szokványos-
tól. Feltűnőek, elbűvölően elképesztőek és bámulatosan erős hangulatot árasztanak maguk-
ból: sugallnak karaktert, sorsot, identitást – és identitászavart.

Más abszurdumok is akadnak. Ilyen például az, hogy a teljesen egyforma albínó ikreknek 
a nevük is azonos. Mindenki be- és lecserélhető. Ha valaki bármilyen okból megszűnik, üres 
helyét, funkcióját betölti valaki más. 

A nevek és tárgyak személyiségprotézisként szerepelnek a kötetben. Sokkal kisebb gya-
korisággal, sokkal kevésbé hangsúlyosan és más funkcióval, de némileg hasonló jelenség 
akad A jó palócokban is. A nevek itt valóban viselőjük személyét jelölik, de egyik-másik név 
itt is eltér a szokványostól, semlegestől, és jelentésével vagy hangzásával hangulati hatást 
kelt (például Vér Klára, Tél Gáborné, Kártony Gábor, Bizi apó, Filcsik, Galandáné, Koppantyú 
Gyuri). A tárgyak Mikszáth kötetében is nagyon fontos szerepet játszanak. Nem személyi-
ségpótló, inkább személyiségjellemző szerepük van, különösen a bogaras különcök esetében 
(„Az a Filcsik, akinek az a híres bundája van”). A Bodoréihoz hasonló – tárgyat vagy fogalmat 
tartalmazó – birtokos szerkezetű címek is sorsdöntő mozzanatokra utalnak (Szegény Gélyi 
János lovai, Tímár Zsófi özvegysége). A Sinistra szereplőinek tehát nincs érvényes személyisé-
gük és sorsuk, míg A jó palócokéinak van.

Hasonló következtetést vonhatunk le, ha megvizsgáljuk a két kötetben felsejlő archeti-
pikus-emblematikus figurákat és a hozzájuk kapcsolódó motívumsorokat, cselekménymoz-
zanatokat. A jó palócokban leginkább a népmese- vagy népballadahősök ilyenek. Népmesei 
archetipikus elem a család harmadikként induló legkisebb tagjának sikeres igazságkereső 
küldetése (A néhai bárány) és a kicsik és szerencsétlenek megpróbáltatása, majd a váratlanul 
megjelenő jóságos idegen által sorsuk jobbra fordulása (A „királyné szoknyája”).

Mikszáthnál előfordul, hogy egy közmondás képezi a történet alappillérét. „Addig jár 
a korsó a kútra, míg el nem törik.” Gál Magda históriája e népi bölcsesség megelevenítője-
ként válik emblematikussá: ő nyomtalanul eltűnt, útja kivezet a zárt közösség kisvilágából. 
Ez jelképes erejű befejezése a kötetnek, egyszersmind ellenpontja a Sinistra befejezésének: a 
nyomok Andrej Bodor távozása után is megmaradtak.

A bűnös lány mint balladafigura a Bede Anna tartozásában és a Péri lányok szép hajáról 
című novellában is szerepel. Mikszáth azonban a bűnös nővéreket az elbeszélés hátterébe 
tolta, s főhősként az ártatlan testvéreket állította az előtérbe, akik erkölcsi példaképként 
felmagasztosulnak.
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Vér Klára, a csábító szirén a bűnös nő igazi ősképe a kötetben, az ő históriája tragikusan 
drámai is. Több figura is ellenpontozza. Az egyik A gózoni Szűz Máriából Kovács Maris, aki 
angyali szépségével és szelídségével Madonna- figura. A másik Tímár Zsófi, aki hitvesi hűsé-
gével és állhatatos várakozásával Pénelopé-szerűen ellentéte a házasságtörő asszonynak. 

Van a kötetben istenkísértő őskép is: a Galandáné asszonyom Palyusa Faust-figura. De 
itt következik egy eltolás: a boszorkány sötét démonikusságának élét elveszik a komikus ele-
mek. Így az egész történet veszít tragikus, hátborzongató komorságából. Található archeti-
pikus szerelmespár, „falusi Rómeó és Júlia” is. A tragédiát ismét elégikussá oldotta Mikszáth: 
Rómeója nem önkezével vet véget életének. Békés elszenderülése érzelmes-szomorkás zárla-
ta a novellának. Így az elbeszélés nem drámai lesz végül is, hanem románcos-regényes.

A „pogány Filcsik” Szent Márton tettét utánozza: jutalma, hogy maga a csillagos ég a 
tanúja nemes jóságának.

A néhai bárány talán a legszebben kidolgozott és árnyalt archetipikus történet, bővel-
kedik biblikus motívumokban is. A gazdag ember története – aki elveszi a szegény egyetlen 
bárányát –, Náthán próféta Dávid király megleckéztetéséül elmondott példázatát idézi. Baló 
Borcsa és Sós Pál szembekerülésekor viszont a kislány veszi fel Dávid szerepét. Ezt aláhúzza, 
hogy a gyermek hangja „parittyaként” süvített. És bár a kislány kiderítette az igazságot, mégis 
báránykájával együtt vált ő is az ártatlan áldozat ősképévé.

2.5. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Mikszáth-hősök mögött felsejlő ősképek, emble-
matikus figurák és a hozzájuk kapcsolódó motívumsorok, cselekménymozzanatok nemcsak 
aurát és mélységet kölcsönöznek Mikszáth szereplőinek, de meg is emelik őket. Van egyete-
mes érvényű emberi életút. Ez mintegy a működő világrend biztosítéka.

Amikor Mikszáth eltér ezektől a nagy narratíváktól, soha nem azért teszi, mintha el akar-
ná rontani őket. Szándékolt célja ezekkel az eltérésekkel mindig enyhítés, elsimítás, kiegyen-
lítés, feloldás.

Bodor viszont szándékosan dekonstruálja a nagy narratívákat – minthogy őnála nincs a 
világnak értelmes és jóindulatú rendje. Logikusan: egyetemes érvényű életút sem lehetséges. 
A Sinistra körzetben soha nem teljesülnek az archetípusok kívánta cselekményminták. Ép-
pen ezért az eltérésekre, a divergens jelenségekre terelődik az olvasói figyelem.

Archetipikus figura a törpe, akihez kapcsolódik a földalattiság és a kincs motívuma. Van 
a kötetben tündér is: a szinte homéroszi szépségű állandó jelzővel ellátott bársonyfenekű El-
vira Spiridon, akinek jöttét felröppenő madarak jelzik hírnökként: mintha Aphrodité lenne.

A Gábriel Dunka nevenapja című fejezetben kettejük találkozása egy nagytörténet lehe-
tőségét hordozza magában. Amikor Elvira Spiridon a törpe elé toppan, mezítelenül, piros-
kék-sárga (!) virágszirmokkal és fenyőtűkkel borított nedves testtel, olyan, mint egy erdei 
nimfa. Az asszony halálos veszedelem elől menekül a törpéhez (Hófehérke), tehát védelmet 
remélhetne. A törpe neve is ezt ígéri (Gábriel = Isten embere, Isten erősnek bizonyul), Gáb-
riel Dunka pedig a szerelmi beavatás megváltó élményét kaphatná cserébe. A név azonban 
ezúttal sem a viselő valódi lényét fejezi ki, groteszkül ellentétébe fordul. Ha úgy tetszik: Kuka 
átadja Hófehérkét a vadásznak.

Van tehát törpe és tündér – és megvan az ellentétpárjuk is: a jóságos óriás és a gonosz 
boszorkány. Mustafa Mukkerman az egyetlen az egész kötetben, akivel kapcsolatban az el-
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beszélő leírta a „jóság, a szeretet, a bársony emberi melegség” szavakat. Coca Mavrodin-
Mahmudia válláról viszont lefordulnak a csonttá fagyott madarak. Továbbá ő az egyetlen, 
akiről kiderül, hogy lénye csupán burok, amely csak ürességet rejt, elolvad, akár az Óz, a nagy 
varázslóbeli gonosz boszorkány.

A többi szimbolikus figura is párhuzamos-ellentétes párokba rendezhető. Hamza Petrika 
is egy páros. Az Ikrek őskép: Castor és Pollux. Egyikük öngyilkossága obszcén és horroriszti-
kus. A Dioszkuroszok közül a halhatatlan nem hagyta veszni a halandót, megosztotta vele 
a halhatatlanságot. Ennek pokolian torz megfelelője, hogy a másik Hamza Petrika karóstul 
viszi magával a testvérét.

Connie Illafeld Béla Bundasiannal való megismerkedése éppen virágvasárnapra esik, ami-
kor pedig kálváriája utolsó stációjára, a Sinistra körzetbe érkezik – éppen húsvét van: az 
asszonyból áldozat is lesz. Ez a passió-motívum sor be is fejeződik, ha másként is: nem támad 
fel, de a halálban visszanyeri emberi formáját.

Egyebekben Connie Illafeld olyan, mintha Kirké lenne. De nem ő bűvöli állattá a férfit, 
hanem ő maga változik azzá. És nem ő öl, hanem őt öli meg egyetlen szerelme – aki viszont 
narcisztikus, fallikus bálvánnyá változik, és elemészti saját tüze a patakparton. Géza Hutira 
pedig olyan, mintha nazír (azaz Istennek fogadalmat tett személy) lenne. A legismertebb 
ószövetségi nazír Sámson. Géza Hutirának meg is van a Delilája, de a csábító Bebe Tescovina 
nem akarja elvenni Géza Hutira erejét. 

Haj-motívum jelöli Bebe Tescovinát is, rövid vörös haja megkülönböztető jegy a körzet-
ben. A berkenye színű haj és a berkenyemadár becézés viszont Bebe Tescovinát és Elvira Spi-
ridont köti össze, mint a Sinistra két legérzékibb jelenségét. A virágszirmok, az összemorzsolt 
növények motívuma pedig nemcsak a törpe elé álló Elvirához, hanem a harmadik érzéki női 
ősképhez, Connie Illafeldhez is kapcsolódik.

3.  A címek

Végezetül foglalkozzunk a címekkel, így visszakanyarodván jelen írás címéhez is. A Mikszáth-cik-
lus címe a szereplők puszta megnevezésén kívül tartalmaz egy jelzőt is. A „jó palócok” titulus 
a szerzőre olyannyira jellemző kedélyes-gunyoros összekacsintás az olvasóval, de semmiképp 
sem bántóan ironikus. De ott kísértenek a címben a „jó” szó más stílus- és jelentésárnyalatai. 
Benne van valamiképp az is, hogy 1. valamely szabálynak megfelelő; érvényes, használha-
tó, alkalmas valamire/vminek; 2. kellemes, kedvünkre való; 3. erkölcsi követelményeinknek 
megfelelő, megbízható; 4. jószívű, jóindulatú, gyengédérzésű; kifogástalan magaviseletű; 5. 
társadalmi szokásoknak megfelelő; 6. tisztelt, tiszteletre méltó – amint az Értelmező kéziszó-
tár meghatározza a szó jelentéseit.

A sinister–sinistra–sinistrum melléknév latin jelentése viszont: ’bal’. A magyarban ennek 
a szónak kifejlődött egy átvitt értelme is: ’baleset’, ’balfácán’, ’balfogás’, ’balhiedelem’, ’balíté-
let’, ’baljós’, ’balsejtelem’, ’balsiker’, ’balsors’, ’balszerencse’ stb. A román nyelvben a sinistru/
sinistra melléknévnek csak ez, a latin első jelentésből absztrahálódott jelentése van meg. 
A román–magyar kéziszótár a következő meghatározásokat adja: 1. vészterhes, baljós; 2. fé-
lelmetes; 3. gyászos; 4. végzetes. A románban van sinistra főnév is. Jelentése: ’elemi csapás’.
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Eisemann György: Mikszáth Kálmán, Bp., 1998. 

Hamvas Béla: Az öt géniusz = H. B.: Az öt géniusz – A bor filozófiája, Szombathely, 1988.

Pozsvai Györgyi: Bodor Ádám, Pozsony, 1998.

Szeredás Lőrinc: Irodalmi szövegek párbeszéde. „A jó palócok” és a „Sinistra körzet”, Iskolakultúra, 
2001/11, 47–51.1

1 A dolgozat elkészülte után került a kezembe Szeredás Lőrinc értő tanulmánya, ám jobbnak láttam, ha írásom 
szövegén már nem változtatok. (A szerző)
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Czimer Györgyi

SZEREPKONSTRUKCIÓK DEKONSTRUÁLÁSA
Kérdések és válaszok az Esti Kornél énekében

E vázlatnak nem célja az Esti Kornél énekének recepciós vizsgálata, sem egy átfogó elemző 
értékelése, sem új értelmezési konstrukciók létrehozása. Azt vizsgálja, hogyan applikálható 
az irodalmi kommunikáció horizontjából feltehető kérdéssor a középiskolai tanórán. Miként 
válik a kérdés a gondolkodás tükrévé? Mennyiben határolja be gondolkodásunkat és kreati-
vitásunkat? Mikor érezhetjük, hogy a műről való beszéd hermeneutikai diskurzussá válik?… 
Azaz az esztétikai tapasztalatszerzés módszerét modellálja a középiskolai irodalomoktatás 
gyakorlatában, miközben azon igyekszik, hogy megtörje a referenciális olvasás egyoldalú-
ságát. Hiszen az esztétikai alapviszony lényege a művészi kommunikációból fakad, meg kell 
értetni a diákokkal, hogy az irodalmi műalkotás jelentésképzése történetileg azért lezáratlan 
folyamat, mert a szöveggel más-más előfeltevésekkel, tudásszerkezettel felszerelt befogadás 
szembesül, minden egyes mű az olvasói képességek szintjén teljesedik időlegesen „jelentés-
egésszé”. Ha az irodalmi szöveg nem puszta „esztétikai tárgyként” viselkedik, hanem olyan 
másságként áll előttünk, amelynek kérdéseket teszünk fel és válaszokat kapunk tőle, akkor 
az irodalom beszédjellegére kell felhívnunk a figyelmet. „Az irodalomtanítás pedig kiemelt, 
professzionális helye az irodalmi olvasatok rendezett, tervezett kiképzésének, olvasati mód 
teremtés és kanonikus olvasati sémák közvetítése is. Ezért az, hogy mi az irodalom, milyen 
műveket írnak, miket olvasnak el (mit vesznek meg), és abból mit értenek meg, jelentős mér-
tékben éppen az irodalom tanításának folyamatában dől el” (Bókay, 1998, 74).

1. Az Esti Kornél énekének genetikus megközelítése helyett 

1.1. „A premodern irodalomtudomány a jelentést kontextuálisan, a szerző (a kor) morális 
hangsúlyú üzeneteként határozza meg. Középponti ezért a keletkezés történelmi értelme, a 
tradíció, és feltételezi, hogy a nyelv ennek a nevelő értelemnek a visszatükrözésére szolgál” 
(Bókay, 1997, 121). Olyan referenciális olvasás tehát, mely a biográfiai én „hiteles” és „igaz” 
történetéhez szolgáltat kifogástalan dokumentumokat. 

Fontosabb kérdései: 
• Milyen forrásokból eredeztethető a mű? 

• Mi lehetett az alkotói szándék? 

• Hogyan vonatkoztatható a mű a szerző életrajzára, élményeire? 

• Milyen lélektani, alkati tényezők motiválhatták az írót? 

• Milyen pályaív, fejlődésrajz mutatkozik az életműben? 
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• Milyen korszemlélet tükröződik a műben? 

• Hogyan kapcsolódik az életmű a nemzedékhez, az irányzathoz, a világirodalmi jelen-
ségekhez? stb.

Ezt az értelmezői irányt leghitelesebben a szerzői interpretáció egyenes idézése fejez-
né ki, ami nem áll mindig rendelkezésünkre (hiszen azt tételezi, hogy a vers leghitelesebb 
értelmezője az alkotója, ő az értelem forrása). Olyan filológiai nyomozást igényel, amit a 
pozitivisták dolgoztak tudománnyá, arra törekedve, hogy történeti genézis segítségével ad-
ják magyarázatát a szövegnek. Ezt a nyomozást most nem végezzük el, csak a lehetséges 
válaszokból illusztrációként kiragadunk néhányat.

1.2. A romantikus lírafelfogás Kosztolányi versét a szubjektum közvetlen önkifejezéseként, 
a költő önvallomásaként felfogott ars poetica vagy „szerepvers” megközelítésben olvassa. 
Leggyakrabban a szerző és a szerep (Kosztolányi Dezső és Esti Kornél) teljes azonosítása 
fordul elő. Kezdve Babits Nyugat-beli bírálatának sértett, személyeskedő megjegyzésével: 
„Sajnálom, hogy Kosztolányi szintén félreértette múltkori írásomat, de örülök, hogy Ars Poe-
ticáját maga is olyannak látja, amilyennek én jellemeztem, s versében mindenben igazat ad 
kritikámnak. Kár, hogy ő nem olyan türelmes a magáétól eltérő Ars Poeticák iránt, mint én 
vagyok az övével: ő harcra száll a mélység és tartalom ellen. […] Kosztolányi téved. A búvár 
nem sarat szokott fölhozni kezében, – hanem gyöngyöt és elsüllyedt kincseket” (Menyhért, 
1998, 45). Király István véleménye szerint Babits azért is érezhette joggal sértve magát, mert 
neki volt „kedves képe” a búvár, amit egy fiatalkori, Kosztolányinak írt levelében említett is. 
Rónay György Esti Kornél-elemzése már csak megerősíti a romantikus olvasatot: „A szerepek 
[…] tetszés szerint cserélhetők, lévén szó egyugyanazon személyről. Esti Kornél Kosztolá-
nyi. És Kosztolányi: Esti Kornél” (uo.). Heller Ágnes megjegyzése szintén a szerzőt olvassa a 
szövegből: „Esti Kornél az, aki következetesebben fejti ki Kosztolányi alaptételeit, kiterjeszti 
azokat az élet minden vonatkozására, s így személyes életében (!) is megvalósítja őket. […] 
Esti Kornél tehát megvalósítja Kosztolányi dekadens énjét” (uo.) stb.

Ez a megközelítés is adhat máig érdeklődést kiváltó információkat a szöveghez (de nem 
a szövegből!) még akkor is, ha nem figyel a vers belső sajátosságaira, nyelvhez kötöttségére, 
megalkotottságára, a szöveg élményére, hatására; az irodalmi kommunikáció terét pedig 
időlegesen az alkotó és az alkotói kontextus rekonstrukciójára szűkíti (valamilyen motiváló 
céllal). Csak tudatosítani kell a tanulókban, hogy „élet-mesét”, anekdotát, pletykát vagy iro-
dalmi vitát, szellemtörténeti kontextust, esetleg korabeli recepciót vagy tudatosan megal-
kotott önmítoszt ismertetünk. Célszerű hangsúlyozni, hogy ilyenkor nem a szöveggel dolgo-
zunk, és semmiképp sem szerencsés a műből megkonstruálni vagy találgatni a szerzőt! (Azaz 
módszertani szempontból elhibázott tanári kérdésnek vélem, hogy „Mire gondolhatott a 
költő?; Mit akar kifejezni a vers(-sel az alkotó)?; Mit akar mondani / vagy mit mond itt Kosz-
tolányi?…; ezek a kérdések behatárolják a tanulók gondolkodását, elindítanak egy projekció-
sort, esetleges olvasatokat, didaktikus közhelyeket, naiv pszichologizálásokat eredményez-
nek: „A költő úgy érzi / azt gondolja…; Azt akarja mondani / azt mondja/üzeni a versben…; 
esetleg a költő az életképnek megfelelően viselkedik / csinál valamit a szövegben…”).



193SZEREPKONSTRUKCIÓK DEKONSTRUÁLÁSA

2. Műközpontú olvasat 
 (a strukturalista teóriák érvényesítésének egyik lehetősége)

2.1. Az irodalmi strukturalizmus egy nyelvészeti modellt alkalmaz. Olyan műközpontú értel-
mezés, mely a nyelvi tárgy immanens sajátosságait tárja fel, a poétikai funkció nyelvi folya-
matainak lejegyzését végzi el. Így egy adott állapot elrendezettsége, rendszerszerű képződ-
ményei érthetők meg elsődlegesen. Ebben a megközelítésben a megértés struktúrába zártan 
létezik, a viszony „objektív”, a megfigyelőtől független (ezért tudomány, nem pedig filozófia, 
mint a hermeneutika). A strukturális elemzés feladata tehát az, hogy elindítsa a szegmentá-
ciót, majd megállapítsa a részek egészben való különböző szintjeit. Az értelem „forma”, azaz 
viszonyok összjátéka.

Fontosabb kérdései: 
• Milyen eljárások, konstrukciós elvek eredménye a forma? 

• Mi a mű fókusza, kikristályosodási pontja? 

• Milyen sajátosságai vannak az akusztikus, grammatikai rétegeknek? 

• Milyen ritmikai alapelve van a mű megszerkesztettségének? 

• Milyen kompozíciós elv szerint rendeződnek a jelentés-szegmentumok? 

• Milyen formakomponensek adják az egység benyomását? 

• Miben érzékelhetjük a mű szándékosságát és szándékolatlanságát? 

• Milyen másodlagos megjelölő funkciója lehet a nyelvi utalásoknak? stb.

2.2. Ha kimozdítjuk az Esti Kornél énekét a direkt önéletrajziság paradigmájából, akkor meg-
tehetjük, hogy magára a szövegre koncentrálunk külső referenciák nélkül. Azaz elsősorban 
a szövegben megjelenő explicit nyelvi világ értelmezésére figyelünk. A cím olvasásakor 
metaforikus azonosításokat hajtunk végre: Kosztolányi Dezső neve az Esti Kornél éneke 
mellett attól válik szerzői névvé, hogy egy cím követi, a szerzőt pedig a cím avatja költővé. 
A vers kezdete, „Indulj dalom…” az „ének” mellett a „dal” szó kiemelésével és az egyes szám 
első személyben történő megszólítással egy műfaji utasítást ad (ének, dal, dalom, azaz ars 
poetica). A birtokos szerkezet a címben megnevezett szereplő explicit szerzőségét emeli ki, 
azaz Esti Kornél „éneke” azonos az első sor egyes szám első személyű „dalá”-val. Így az ének 
és a dal egyszerűen szinonimák, ami a műfajok közül a szerepverset is megidézi (valaki „más-
nak” az éneke/dala), a szerzői nevet pedig megfosztja önálló lététől, önálló nyelvtani szemé-
lyétől. Kosztolányi Dezső olyan implicit szerzővé válik, akinek „tevékenysége” a cím adására 
korlátozódik. Tehát a vers saját műfaji rétegzettségét a cím és a szöveg első soraiban jelzi:
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I. a. Esti Kornél éneke

Indulj dalom,
bátor dalom,
sápadva nézze röptöd,
aki nyomodba köpköd:
a fájdalom.

A kezdés szavai viszonylag egyszerűek a szóhasználat és a mondatszerkesztés tekin-
tetében is. Az első rímet a legegyszerűbb szóismétlés adja, ami a harmadik, negyedik sor 
asszonáncában válik ironikussá. A mondat és versszak záró „fájdalom” kiemelt helyzetben 
újítja fel a két sorral feljebb már lezártnak tekintett rímet, magában foglalva a korábbi „da-
lom” rímszót. „Súlyos kontrasztját adva ezáltal a könnyed repülésnek […]. A kép-, illetve 
értékszerkezetét tekintve a második szakasz is az elsőnek a rokona:

Az életen, a szirten,
a fénybe kell kerengni,
légy, mint a minden,
te semmi.

Rokon, hiszen dal és fájdalom ahhoz hasonló módon ellentétei egymásnak, ahogy az élet 
és a semmi. De rokon azért is, mert mind a két szakasz a magasba szárnyalásról szól (úgyszól-
ván az utolsó soráig), ez viszont mindkét esetben az odáig […] igenelt cselekvési formának a 
veszélyeztetettségéről szól („fájdalom”, „semmi”)” (Tamás, 1994, 90).

II. a. 
Ne mondd te ezt se, azt se,
hamist se és igazt se,
ne mondd, mi fáj tenéked,
ne kérj vigasz se.

Azaz a szöveg nem csupán a fájdalomnak árulja el a rejtett továbbélését, de a tagadá-
sokban egyszersmind a második szakaszt záró „semmi”-t is körülírja, majd felszólításokban 
kibontja a „dalom” jelentését (légy, fuss, érj el, tárgyalj, komázz, kacagd ki). A páros és ke-
resztrímek forgatagából a hangsúlyos, szakaszvégi helyzetben lévő „mélység” válik ki rímte-
lenségével.

III. a. A mélység-problematika elsősorban a „búvár” szereppel kapcsolódik össze. Az egymást 
követő mondatok értelme ugyan erősen tagadja ennek a költői szerepnek a fontosságát, de a 
versszerkezet kifejezésértéke ezzel szemben egyértelmű jelzéseket ad meglétéről.
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III. b. 
Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység
és mily tömör a hígság
és mily komor a vígság

Ugyanis hiába akarja elűzni a lírai beszélő paradoxonokat halmozó sorokban a mélység 
fontosságát, „A »jaj« megint a letagadni próbált fájdalom továbbéléséről vall, illetve (a búvár-
ral szembeállított bohóc szerep) a gunyoros könnyedség kiküzdöttségéről árulkodik […]. Az 
ismétlődő »jaj«-okon túl azután a »seb«, a »halál«, a »kín« és a »bukás« is ott van a sorokban. 
Hogy a hős eltakarni, kinevetni, csúfolni, elfeledni törekszik mindazt, amit jelentek” (Tamás, 
1994, 91). A bohóc álarc („tréfázva mímel”), a mások elé tükröt tartó csúfondárosság a kö-
téltáncos veszélyérzetét is feledtetni akarja, nemcsak közönségével, hanem saját magával is. 
Hiszen a mutatvány bármelyik pillanatában ott fenyeget, és mindvégig ott is van a mélység.

II. b. Esti Kornél dalának kiküzdöttsége lepleződik le az újabb felszólítás-sorozatokban: „fesd, 
tettesd, lökd el, feledtesd, légy… s élj”. A rímek sokszorozódnak négyes, ötös, hatos soroza-
tokká, míg a szakaszzárás a zuhanás veszélyével is szembenéz: „mert – isten engem – én is, 
én is csak addig élek”.

I. b. A zárlat már csak burkolva, „derengni” látja a mélységek fölött tovarepülő éneket, s játé-
kosan mindent visszájára fordít, teljessé téve a variációs ismétlést, bennfoglalva a semminek 
álcázott mélységet.

I. a. (a „dalom” a megszólított)
Indulj… 
légy mint a minden, 
te semmi

I. b. (a „dalom” a megszólított)
Menj… 
légy mint a semmi, 
te minden

II. a. (a „dalom” a megszólított)
Ne mondd…
ne mondd…
ne kérj…
Légy…
Légy…
No fuss…
érj el…
Tárgyalj…
komázz…
s kacagd ki…

II. b. (a „dalom” a megszólított)
…fesd
…tettesd
…lökd el
…feledtesd

III. a. (a búvár a cselekvő) 
hoz / fölbukik / hozza 
se lát / nyög / botol

III. b. (a bohóc a cselekvő alany, vele történnek az események)
elföd / zsongít / mímel
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2.3. A kompozíciót makro- és mikroszerkezeti szinten is a szimmetrikus ellentétezés, a 
variációs ismétlés és csere alakzatai szervezik. Az egyenértékűségek és a kontrasztok ki-
finomult hálózata a képek szintjén is megjelenik, kimunkált ellenpontozásokban réteg-
ződnek egymásra. A rend és a szimmetria megkönnyebbülést, harmóniaérzetet és vágyat 
elégít ki, míg a kontrasztok meglepetést, feszültséget eredményeznek. Ez a poétikai „be-
állítódás” és felismerése a szövegben újra tudatosítja bennünk azokat a jelentéses formá-
kat, melyek segítségével a világot artikuláljuk (ezt a nyelvi artikulációs modellálást tanítja 
a stilisztika). A szerkezet feltárása nem kívánja bemutatni, hogy mi megy végbe az olvasó 
elméjében, hanem a nyelvi konstrukció leírásával azon sajátos hatásokra ad magyarázatot, 
amelyeket a költészet – mégha az olvasó nincs is tudatában – az olvasóra gyakorol. A költői 
nyelv technikai magyarázata születik meg így, nem az olvasó gondolatai a szöveg értelme-
zéséről. Ha ezeket a megfigyeléseket a szöveg egésze által kifejezett gondolatok, érvek kon-
textusába helyezzük, elkerülhetetlenül belép az intuíció, a filozofikus, impresszionisztikus 
értelmezéssor a modellbe, vagyis az olvasóé lesz a fő szerep.

3. A szöveg újraolvasása 
 (a befogadói olvasat elsődlegességének kiemelése)

3.1. „A strukturális gondolkodás olyan gondolkodás marad, mely nem gondolja el önmagát. 
Így viszont egy reflexív filozófiára vár, hogy hermeneutikaként értelmezve önmagát, öszsze-
egyeztesse a másiknak megértését önmagunk és a lét megértésével” (Ricoeur, 1999, 60). 
A megértés akkor érdemli meg a hermeneutika nevet, amikor önmagunk megértésének és 
a lét megértésének részét alkotja. (Ilyen értelemben filozófiai diszciplína a hermeneutika.) 
Jausszal szólva a jelen-múlt dialógust úgy végezzük el, hogy megkeressük azt a kérdést, ami 
visszahozza a művet a múlt távolságából (horizont összeolvasztás), azaz a jelenből a szöveg 
idegenségét tudva, de távolságát áthidalva értelmezzük újra a művet. Kérdés, hogy depoe-
tizálja-e és fölszámolja-e a nyelvi-irodalmi jelentésképzés kereteit a poétikai értelmezésnek 
az a hermeneutikai mozzanata, amely egy nem referenciális szabályok alkotta nyelvi trópust 
próbál a hagyományban kódolt jelentésrétegeivel értelmezni.

3.2. A másik alkalmazható elméleti modell a dekonstrukció, mely olyan olvasati elmélet, 
amely az olvasás eseményében történik meg, miközben a szerző, szöveg és befogadó konst-
rukciókat is kérdésessé teszi. „A szerző-konstrukció dekonstrukciója azt a feltételezést kérdő-
jelezi meg, hogy minden kimondott mögött van egy koherens kimondó… feltárja a szerzői 
értelem bizonytalanságát, az iróniát, a narratíva megalapozatlanságát” (Bókay, 1997, 443).

Lehetséges kérdései: 
• Mennyiben retorizált a kimondás?

• Milyen motívumok, citátumok, reflexiók ismerhetők fel a szövegben (allúziók, inter-
textualitás…)? 

• Milyen jelentéseket idéznek ezek meg? 

• Milyen az adott kontextus?
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„A szöveg-konstrukció dekonstruálása kérdésessé teszi azt a modern tételt, hogy a szö-
vegnek van egy alapvető jelentése, mely elérhető. A dekonstrukció azt vallja, hogy a szöveg 
nem szimbolikus, hanem allegorikus természetű, azaz minden jelentés-konstrukció meg-
bomlik, a jelentés különbségek temporális sora” (Bókay, 1997, 443).

Lehetséges kérdései: 

• Milyen kulturális kódok ismerhetők fel a szövegben? 

• Hogyan aktualizálja ezeket a szöveg? 

• Hol léphetünk be a szövegbe?

Azaz megértés sorról sorra, a részek tisztázása az egészben. „A befogadó-konstrukció 
dekonstruálása azt jelenti, hogy az új és új jelentések nem a befogadó szabad tettei, mert a 
befogadó egy láthatatlan retorika rabja, tudatos, de főleg tudattalan vágyai alapján retorizál-
ja a végtelenül bőséges szöveget” (Bókay, 1997, 443).

Lehetséges kérdései: 

• Milyen olvasói tapasztalatot hív elő a szöveg? 

• Milyen kérdésekre adhat választ? 

• Milyen elvárási horizontban objektiválódik? 

• Milyen volt és milyen most a fogadtatása?… azaz a konvenciórendszer, a hagyomány, 
az értelmezés-történetek feltárása is a befogadó-konstrukciók dekonstruálásának 
példái. A dekonstrukció tehát újfajta kérdezésmód, mely úgy próbálja meg kimutatni 
a szöveg logikáját, hogy rámutat elkerülhetetlen ellentmondásaira.

3.2.1. Az Esti Kornél énekének újraolvasása magával vonhatja a prózai szövegek és a Kosztolá-
nyi-líra egyéb részeinek megszólítását is. Ha a prózát tekintjük referencia-szövegeknek, akkor 
Esti Kornél Kosztolányi alakmása, alteregója, az „éneke” pedig olyan ars poetica, mely Esti 
szerepébe bújva Kosztolányi énjének kivetített másik fele. Azaz szerepvers, maszk (eddig a 
strukturalista értelmezés is elvitt). A szereplírához kötött ars poetica viszont problematikus, 
mert azt feltételezné, hogy Esti Kornél a szerep, és az „én” az „igazi”, a szerzőhöz köthető hang. 
Kérdés, hogy van-e/lehet-e „álarc” valami biztos „én”-hez képest? Lehet-e egy lírai műalko-
tásnak szereplője oly módon, ahogy egy novellának? Vagy éppen a személyiség egységben 
tartásának lehetetlenségéből fakad a maszkírozás mindenféle biztos „én”-pontok nélkül?

Esti Kornélnak „éneke” van, az első sor „én”-jének pedig „dala”. Ami különböző szöveg-
alakítási hagyományt ötvöz. A dal a magyar költészeti hagyományban a német Lied megne-
vezése, érzelmeket kifejező (leginkább a szerelmi érzelmek érzéseit kifejező) műfaj. Jellegze-
tessége az egynemű, reflektálatlan érzelmek olyan konvencionális személyessége, amely az 
én-központú beszéd megszólalási módjával kapcsolódik. Az éneknek a magyar terminoló-
giában van egy archaikus íze (históriás ének, virágének), de a slágerirodalom ének(-szöveg) 
hagyományának pedig a „magas irodalom” számára van egy lekezelő jelentése is. Ha tehát 
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nem tekintjük őket szinonimáknak, akkor érdemes megvizsgálni a „dal” és az „én” egymás-
hoz való viszonyát a szövegben, majd szembesíteni Esti Kornél énekével.

A vers kezdetének nyelvi játékában a „dalom – fájdalom” rímszavak kiemelésének értel-
mezésében a „dal” elérhetetlenségét a megszemélyesített „fájdalom” szó reflektálja, mert „ő” 
az, „aki” nem érheti utol a dalt. Ebben az esetben a fájdalom az „én”-t személyesítheti meg, aki 
úgy is érthető, mint akit a dalhoz való beszéd hoz létre („nyomodban köpköd”). Az I. a. „Indulj 
dalom… […] légy mint a minden, te semmi.”, illetve a vers zárlata: I.b. „Menj… […] légy mint 
a semmi, te minden.” sorpárok egyenként is többféleképpen értelmezhetők, mert nem lehet 
eldönteni, hogy mi hasonlítódik mihez (Légy /olyan/ mint a minden, te /aki/ semmi /vagy/; 
Légy /olyan/ mint a minden, te – /ami/ semmi; Légy /olyan/ mint a semmi, te /aki/ minden 
/vagy/; Légy /olyan/ mint a semmi, te – /ami/ minden). „Azáltal, hogy ez az eldönthetetlenség 
a tagok felcserélésével megismétlődik, a négyféle érthetőség átjárja egymást, viszonylagossá 
teszi a »semmi« és a »minden« kategóriáit, s ugyanakkor a két felszólítás egymás kijelentés-
érvényét is megkérdőjelezi. Ez az értelemsokszorozás és -relativizálás egyidejűleg az elnevezés 
referencializálhatatlanságáról […] árulkodik” (Menyhért, 1998, 40). A hasonlat egyik tagja 
sem jelent biztos pontot, ahonnan nézve a másik tag értelmezhető lenne. Egyedül verszáró 
helyzeténél fogva válik hangsúlyosabbá a „te minden” kifejezés.

A II. a. részben a dal státusa többszörösen bizonytalan: egyrész kicsúszik az én irányítása 
alól („röpülő, meg-nem-álló”), másrészt a felszólítások arra irányulnak, hogy milyen legyen 
a dal, milyennek akarja az „én” a dalt. Míg a felszólítások a ki-nem-mondásra biztatnak, 
addig a II. b. részben egészen máshová helyeződik a hangsúly: fesd, tettesd, lökd el, feledtesd, 
mintha a beszélő a korábbi felszólításokban kifejeződő elvárások módosítására kényszerült 
volna. A tettetésre irányuló felszólítások („azt, ami vagy te, tettesd”) magyarázhatóak egyfaj-
ta önazonos látszat megképzésével, miközben az álarc a különbözőség mozzanatát is felfedi. 
Az „én” és a dal viszonya is értelmeződik: „s élj addig, míg a lélek, / szépség, vagy a szeszélyek 
/ mert – isten engem – én is, / én is csak addig élek”. Vagyis mindketten csakis a dalolás fo-
lyamatában, az „én” és a „dal” dialógusában léteznek! 

3.2.2. Kapunk-e választ arra, hogy mi is a dal? A III. a. részből még nem; mert a „búvár” „ne-
ked”, azaz a dalnak (mert még mindig a „te”-ként aposztrofált dal a megszólított) csak „sarat” 
hoz. De ami másnak sárnak látszik, arról nem derül ki, hogy a búvárnak mit is jelent. Így a 
búvár dala nem hangzik el. De a „mi”-ként induló III. b. „bohóc-dal” („Tudjuk mi rég…”) a 
dal realizációjának tekinthető több szempontból is. Ez a rész a II. a. és II. b. részben kijelölt 
beszédpozícióknak a rájátszásszerű felelevenítésére törekszik, arra téve kísérletet, hogy a ko-
rábban megfogalmazott „értékszerkezetet” teljes érvénnyel megidézze a vers világán belül, 
létrehozva magát a dalt. Az ismétlés olyan szerephez kötött megfogalmazás, mely egyben 
belső illusztráció is. A bohóc-szerep kettős arcú (síró–nevető) hagyományának esetleges-
ségét tovább bizonyítja a szöveg: „vér, seb – festék; halálarc – víg álarc”, ahol is a festék igazi 
sebet takar el, azaz egyszerre rejti az „igazit” és mutatja fel a „mását”. „Ez utóbbi felől pedig a 
mélység–felszín kérdés új megvilágításba helyeződik: nemcsak arról van szó, hogy mélység 
és sekélység önmagukban viszonykategóriák […], hanem hogy »valóság« és »fikció« a kül-
ső szemlélő, a leíró számára nem elkülöníthetők; nem lehet eldönteni, mert a látvány nem 



199SZEREPKONSTRUKCIÓK DEKONSTRUÁLÁSA

mutatja meg, hogy a »seb« igazi vagy sem, ez a látvány befogadójának döntésén múlik, és a 
látvány szempontjából közömbös” (Menyhért, 1998, 41). A két különböző szerephez eltérő 
értelemképző technikák kapcsolódnak. A bohóc nem a bölcselkedésre vállalkozik, a tudás-
vágy elrendezésére a meggyőzés valamilyen logikája szerint, hanem stilárisan is visszahelyez-
kedik a játékos pozícióba, imitálja az előzőleg kijelölt nyelvállapotot (vö. rím–ritmus).

Arra a kérdésre tehát, hogy milyen kapcsolat van az „én” és a „dal” között, már megkap-
tuk a választ: az „én”-nek nincs kész dala, csak a dallal folytatott dialógusban, folyamatként 
létezik. Esti Kornélnak mint egy novella szereplőjének viszont lehet narratívába foglaltan 
éneke. De az „én” és „ő” nem feltétlenül ugyanaz, a versszöveg ezt az azonosságot sehol nem 
igazolja, Esti és az „én” grammatikai értelemben nem hozható egységes hangzásképletre.

3.3. Középiskolában nem várható, hogy akár a tanár vagy a diák egy elméleti modellt mód-
szerré fejlesztve kialakítson és kizárólagosan alkalmazzon egy metanyelvet (bár ezt sem tar-
tanám hibának!). De az elvárható, sőt szükséges, hogy valamilyen metanyelvet és szemléletet 
a tanítás folyamatában alkalmazzon és közvetítsen a tanár, ami alkalmas arra, hogy a mű-
alkotások képi nyelve és rendje „lefordíthatóvá”, „átkódolhatóvá” váljon, mert anélkül csak 
az irodalmi szövegek ismétlődő körüljárása valósul meg, ami által nem lesz hozzáférhető a 
műalkotás.

Irodalom

Bókay Antal: Az irodalomtanítás irodalomtudományi modelljei = Irodalomtanítás az ezredfordulón, 
szerk. Sipos Lajos, Celldömölk, 1998.

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Bp., 1997.

Menyhért Anna: Esti Kornél énekel-e? = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. Kulcsár Szabó 
Ernő–Szegedy-Maszák Mihály, Bp., 1998.

Ricoeur, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Bp., 1999.

Tamás Attila: Két vers – két arc (Az Esti Kornél éneke és a Februári óda) = T. A.: Értékteremtők nyomában, 
Debrecen, 1994.
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Tolcsvai Nagy Gábor

A METAFORA ALAKULÁSTÖRTÉNETE A MAGYAR LÍRAI 
MODERNSÉGBEN

Történeti-tipológiai vázlat

1. Bevezetés

A magyar irodalomtörténet-írásban és irodalomelméletben lezajlott hermeneutikai fordu-
lat a nyelvelméleti kutatások gyökeres irányváltása közben történt meg, melynek nyomán a 
kognitív nyelvészet mindinkább megmutatta új horizontokat feltáró képességét. A kognitív 
nyelvészet figyelmének középpontjában a jelentés áll, mert ez az irányzat úgy tartja, hogy 
a nyelv a fogalmiasítás (konceptualizáció) legfontosabb külső reprezentációs módja (vö. 
Langacker, 1987; Lakoff, 1987; Eysenck–Keane, 1990/1997). Az alábbiakban a rendkívül 
széles témakörből a metafora kognitív szemantikai magyarázatát összekapcsolom a meta-
fora poétikai alakulástörténetével, pontosabban annak egy részével. Az elemzés a 20. század 
első felének magyar lírájára összpontosít, néhány kiemelt szerzővel és művel arra keresi a 
választ, hogy a metafora poétikai funkciója milyen jellemzőket mutat a késő modernség első, 
majd második hullámában a kognitív szemantika nézőpontjából. (A bemutatás irodalom-
történeti hátterére vö. Kulcsár Szabó, 1992; Kulcsár Szabó–Szegedy-Maszák szerk., 1998; 
Kabdebó–Menyhért szerk., 1997).

2. A metafora kognitív magyarázata

A metafora a legfontosabb kézikönyvekben és tankönyvekben az a priori elveken alapuló 
hasonlításelmélet vagy a helyettesítéselmélet keretében kapja meg magyarázatát (jó áttekin-
tést ad Black, 1990). Azok a filozófiai megközelítések Blacktől Ricoeurig, amelyek a metafora 
dinamikus jellegét hangsúlyozzák, jelentős előrelépést tesznek a metafora magyarázatában. 
A kognitív nyelvészet metaforafelfogásának poétikai, stilisztikai szempontból a legfontosabb 
következménye az, hogy a metafora végképp nem díszként értelmeződik, hanem a nyelvi 
formában reprezentált konceptualizáció egyik alapvető formájaként. 

A kognitív nyelvészet alapelvei szerint a nyelvi jelentés és a világról való tudás között alap-
vető (analógiás) kapcsolat van, a nyelvi jelentés a konceptualizáció egy fajtája. A metafora az 
alapvető eljárás többek között arra, hogy az elvont fogalmakat konkrét fogalmak kifejezéseivel 
értsük meg (vö. Lakoff–Johnson, 1980; Kövecses, 1998, 2002, 2005). A metafora alapja a le-
képezés két jelentésmátrix között, vagyis két konceptuális alapú szemantikai szerkezet között. 
A két jelentésszerkezet a forrástartomány és a céltartomány. A jelentésmátrixok összetevői 
kognitív tartományok, reprezentációs terek, amelyek egy-egy fogalomösszetevőt profilálnak, 
helyeznek előtérbe valamely háttér előtt. A fogalmi leképezés a forrástartomány koncep-
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tuális tartományának ontológiája és a céltartomány konceptuális tartományának ontológi-
ája között történik meg. Ezáltal a forrástartománnyal kapcsolatos tudás a céltartománnyal 
kapcsolatos tudásra képeződik le. 

A metaforikus leképezés eredendően a mindennapi tapasztalatra épül. A Lakoff-féle to-
pológiai invarianciahipotézis szerint a metaforák megőrzik képi séma (image schema) szer-
kezetüket (a képi séma térbeli reprezentáció), azaz ösvény ösvényre képeződik le (eszébe jut: 
valami valahonnan valahová kerül), tartály tartályra (szétveti a düh: a düh lezárt tartályban 
levő forró folyadék), erő erőre, kapcsolat kapcsolatra (Lakoff, 1990). A metafora nem kü-
lönleges „művészi” jelenség, hanem alapvetően meghatározza a nyelv reprezentáló (szimbo-
lizáló) képességét. A metaforák nagy része szó szerinti metafora, azaz nincs olyan más szó 
szerinti kifejezés, amely helyett áll (pl. az asztal lába).

A metaforikus kifejezések jelentéstanilag összefüggnek más metaforikus kifejezésekkel, 
és az e csoportba tartozó kifejezések visszavezethetők egy közös fogalmi leképezésre, vagyis 
egy (nyelvileg ritkán kifejtett) fogalmi metafora kategóriájába tartoznak. A fogalmi metafora 
tehát összetett konceptuális struktúra, amelynek különböző nyelvi kifejezései lehetnek. Ilyen 
fogalmi metafora például a megértés látás, amelynek igen kiterjedt kifejezésrendszere van a 
magyarban is: például lát, átlát, belát, meglát, nézőpont, világos, homályos stb. (vö. Tolcsvai 
Nagy, 2001). Eszerint nem is annyira metaforák vannak, hanem fogalmi metaforák részleges 
megvalósulásaként metaforikus kifejezések. A Lakoff–Johnson szerzőpáros a fogalmi meta-
foráknak három fő fajtáját különíti el: az egyik az orientációs metafora (például a fent jó/sok, 
a lent rossz/kevés: feldicsér, leszid, az árak, a részvények emelkednek, csökkennek), a másik az 
ontológiai metafora (például az érvelés épület: érvet alátámaszt, az érveknek szilárd alapjuk 
van, az érvelés összeomlott stb.), a harmadik a szerkezeti metafora (például a vita háború fo-
galmi metafora szerkezetének összetevői a résztvevők: a küzdő felek, a vita lefolyása: a vitázó 
felek hosszasan küzdöttek, győzködték egymást, a vita befejeződése: a vita X fölényes győzel-
mével ért véget stb.). 

Lakoff és Turner a fogalmi metaforák rendszerét az irodalmi szövegekben mutatja ki 
(Lakoff–Turner, 1987). Bizonyos szemantikai műveleteket neveznek meg a poétikai meta-
fora jellegzetességeiként, vagyis konceptuális erejükként. Ezek a következők: a kiterjesztés (a 
metafora kiterjed szomszédos fogalmakra is), a kidolgozás (a megszokottakon túl további 
kognitív tartományok és részesei a leképezésnek az adott fogalmi metaforán belül), a kriti-
kus kérdezés (a kérdezés a metafora megszokott határaira vonatkozik), a komponálás (több 
metafora konceptuális kapcsolatba hozása). 

Ez a röviden összefoglalt jelentéstani alapozás kiegészítendő a stilisztikai (és poétikai) 
magyarázattal: a metafora hatása függ a két jelentésmátrix közötti leképezés következő té-
nyezőitől:

• a leképezés mértéke („sűrűsége”: a szemantikai tartományegyezések mértéke);

• a jelentésmátrixok közötti szemantikai távolság mértéke (folk teória, azaz tapasztalat 
alapján);

• a fogalmi metafora kidolgozottsága és kiterjesztése;
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• a metaforikus kifejezés konvencionáltságának mértéke (feltűnőségének mértékében: 
a legkonvencionálisabb metaforikus kifejezés metafora voltát a befogadó többnyi-
re nem észleli, mert feldolgozása minimális elmebeli erőfeszítést kíván, a legkevésbé 
konvencionális metaforikus kifejezések viszont igen nagy mentális erőfeszítést válta-
nak ki, ezért feltűnőek);

• a metafora hatóköre a szövegkörnyezetben;

• több metaforikus leképezés átfedésének mértéke;

• a metaforikus leképezés beépülése a szövegértelembe.

3. Két példa a késő modernség első költőgenerációjának metaforakezelésére

3.1. Babits költészetében feltűnő a metafora visszafogottabb megjelenése, illetve szoros 
jelentéstani és poétikai összefüggése a tárgyias reprezentációkkal. Korai költészetében elő-
fordul a metaforának hagyományos kidolgozása. Ez jellemző A lírikus epilógja bezártság-
metaforájára, azonban a dió, a bűvös kör és a börtön kifejezés egyrészt nem a metaforikus 
leképezés egy-egy összetevőjét fejti ki, hanem a teljes két jelentésmátrixot aktiválja, másrészt 
annyi fogalmi magyarázatot kap a versben, hogy maga a három metafora viszonylag kis ha-
tású, hiába artisztikus. E poétikai eljárás azt jelzi, hogy a kiterjedt, összetett metaforizálás egy 
beszélői középponttal már nem volt lehetséges olyan módon, ahogy az korábban.

Poétikatörténetileg sokkal jellemzőbbnek tűnik a korai versek közül például a Városvég, 
amelyben a metaforák nem művésziek és egyediek, hanem inkább hétköznapiak, konvencio-
náltak, forrás és cél között nem nagy a szemantikai távolság, nem kívánnak nagy mentális 
erőfeszítést a feldolgozáskor, a vers szövegében lokális hatókörűek, és ezek a kifejezések kap-
csolódnak össze tárgyias, elsősorban főnévi nyelvi elemekkel. Az ilyen metaforikus kifejezé-
sek közé tartozik például: áll a régi ház, beszél a régi ház, elfog […] a régi gyász, láz, A régi láz 
gyúl ki, bús ablakain, A régi láz […] a lelket inti, vad ég. 

A Városvég első részében főképp a ház élőlény fogalmi metafora uralkodik. Babitsnak 
ez az eljárása szakít a hagyományos artisztikus metaforizálással, amely elsősorban a beszélő 
világbeli pozícióját teszi megragadhatóvá egy kiemelt, választékos és művészi nyelvváltozat-
ban. A Városvég első, metaforikus része után egy hosszabb tárgyias második rész következik. 
A látvány először mintegy végtelenedik („mi van tul rajta még?/ Talán a semmi. Talán az ég.”), 
majd visszavált kis vizuális részletekre. E rész a világ néhány esetlegesen egymás mellé kerülő 
dolgának megnevezése, az első Babits-kötetben megjelenő tárgyiasság egyik jellegzetes meg-
valósulása. A főnevek jelentései semmiképpen nem metaforikusak, sokkal inkább az Eliot-féle 
tárgyi megfelelő szerepét töltik be (kivált a határozottan metaforikussá tett ház ellenében). 

A konvencionált, mindennapi szövegekben is gyakori, ezért kevésbé föltűnő szó szerinti 
igei metaforák alkalmazása tapasztalható: a berze búj, a legényhüség röpíti pelyhét, a hajnóka 
húnyja kelyhét. A metaforikus igék a dolgok valamilyen kiindulópontból való szemlélet sze-
rinti cselekvésmegnevezései, ezáltal nem egyszerűen orientációsak (amennyiben valamilyen 
mozgást reprezentálnak), hanem ontologikusak, mert e dolgok létezésmódjára utalnak egy 
lehetséges értelmezés szerint. 
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A Városvég metaforikus jellegzetességei nem csak Babits költészetének első korszakára 
jellemzőek, ám az ismert jelentős versek poétikájában lassan átalakulnak. Az Esti kérdés e 
poétika egyik korai jelentős megvalósulása. E vers egy egyedi metaforával indít, amelynek 
tapasztalati alapja a lefelé mozgás és az elsötétedés, ám a „takaró = este” fogalmi leképezés 
nem kerül közvetlen fogalmi kapcsolatba a versbeli beszélővel, annak versbeli megkonst-
ruálásával, bár a beszélő is része a „dajka” által óvott világnak, hiszen a „bárhol járj” éppen 
elválasztja a beszélőt (mint önmagát megszólítót) és az olvasót (mint megszólítottat) az 
este metaforikus konceptualizálásától és részleges tárgyiasulásától. A „takaró” és a „dajka” 
kifejtett ontológiai metaforái révén lényegében allegorikus első részt a „bárhol járj” kettős 
kiindulópontjával kezdődő második, uralkodóan tárgyias rész követi. 

A második részt eleve egy fogalmi metafora vezeti be a „bárhol járj” modalitásával: az 
élet utazás. E fogalmi metafora azonban látszólag nem lép működésbe, mert a kifejtő vagy 
kérdőszókkal összekapcsolt egységek első olvasáskor inkább az utazás fogalmi sémáját rész-
letezik alternánsok formájában. A mellérendelt, egyidejűleg érvényes változatok az egymásra 
következést is reprezentálják, inkább allegorikus, mint ikonikus módon. A második rész fő 
jelentéstani és poétikai jellemzője mégis az entitások egymás után történő tárgyias felsoro-
lása és az igék, melléknevek, határozók többé-kevésbé metaforikus fogalmi szerkezete, illetve 
e két tartomány feszültségviszonya. Az élet utazás fogalmi metaforájának tényleges nyelvi 
kifejezései, azok prototipikus jelentésszerkezetei hangsúlyosan olyan értékszempontokkal 
specifikálódnak, amelyek a létbizonytalanságot konceptualizálják.

A harmadik rész az első allegorizálását és a második tárgyiasítását egyesíti. E részben a kér-
dések sorában nem is annyira a „teljes” metaforát tartalmazók az érdekesek poétikailag és jelen-
téstanilag (hiszen a „felhők, e bús Danaida-lányok” vagy „a nap, ez égő szizifuszi kő” ontológiai 
metaforája inkább pontosítja, részletezi, kifejti, és ezáltal lezárja, mintsem kitágítja e fogalmi 
leképezéseket), hanem a fűszál példája. A fű ugyanis egyszerre önmagában álló tárgyi létező és 
(a megszólítás révén) a beszélő és az olvasó által példázatként értelmezhető jelenség, mert a 
monológ korábbi részei után a puszta említés lehetővé teszi a kettős értelmezhetőséget.

Babits későbbi korszakaiban, jelentős, ismert verseiben (például Csak posta voltál, Mint 
forró csontok a máglyán, Ősz és tavasz között) a tárgyias jelleg háttérbe szorul, megmarad 
ellenben a fogalmi metaforákra épülő konvencionált, mindennapi metaforikus kifejezések 
szövegbe épülése lokális hatókörrel, amelyet egy-egy kiterjedtebb, globális hatókörű metafo-
ra kiegészíthet, illetve a vers értelemszerkezetét általánosságban allegorikussá teszi.

3.2. Kosztolányi Dezső lírája a metaforizálás tekintetében kissé eltér Babitsétól. Kosztolányi 
korai költészete inkább metaforikus és allegorizáló jellegű volt, és kései lírája, a Számadás 
versei tárgyiasabbak Babits korabeli verseinél.

A szegény kisgyermek panaszai versei nagy változatosságban mutatják Kosztolányi jelen-
téstanának és poétikájának alakulásirányait. A ciklus első versei egyszerre építenek be fogal-
mi (főképp ontológiai) metaforákra alapozott lokális hatókörű konvencionális metaforikus 
kifejezéseket, tárgyias megnevezéseket és szecessziós jelentésszerkezetű nyelvi elemeket. Az 
arany (Kosztolányi egyik kiemelkedő gyakoriságú színe, jelzője) nyomatékosan összegzi a 
prototipikus szó szerinti, a konvencionált és az egyedi metaforikus lehetőségek sorát, mindig 
az adott szövegösszefüggésben. E jelentéstan és poétika teszi lehetővé a Mostan színes tinták-
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ról álmodom egyedi hatását: a felsorolt színek a maguk tiszta, akontextuális, prototipikus je-
lentésükben entitásszerűen érvényesülnek, e minőségükben hoznak létre egyfajta színössze-
állítást, majd ugyanezek a színek részben a hozzájuk kapcsolódó specifikáló jelzők, részben a 
távolabbi fogalmi összetevők (húgomnak, anyámnak, életem) által konvencionált és egyedi 
metaforikus kifejezésekké alakulnak. A nem tárgyi tárgyiasulása és egyben metaforizálódása, 
továbbá a színek felsorolása (a világ megismerése) és végül végtelenítése (a világ megismer-
hetetlensége) egyszerre reprezentálja a személyiség magabiztosságát és elbizonytalanodását: 
a színek csak a maguk nyelvi leképezésében jeleníthetők meg. Az elkülönülést teszi egyértel-
művé a vers utolsó sora: a lírai alany saját maga által „színtelennek” értelmezett élete és az 
attól idegen színek közötti kapcsolathiány a színek kettős bemutatása révén lehetséges.

A Számadás című kötetben a tárgyias és elvont elemek túlsúlyba kerülnek, a metaforizá-
lás a korábbiakhoz képest háttérbe szorul, még a mindennapi szövegekre jellemző fogalmi 
metaforákon alapuló kifejezések is megritkulnak (a metonímiák viszonylagos gyakorisága 
mellett). Ugyanakkor e kötet versei sem egyneműek a metaforák tekintetében.

Az Őszi reggeliben még határozottabban elkülönül a metaforikus és a tárgyias rész. 
A verskezdő deiktikus és kataforikus névmás ezúttal látszólag azonnal értelmezhető, hiszen 
az azt követő felsorolás dolgokat nevez meg (a tárgyrag az első négy sorban nyelvtanilag is 
jelzi az azonosítást). Az egyes dolgok nem prototipikus fogalmi reprezentációjukban szere-
pelnek a versben, hanem bizonyos fokú specifikáció keretében: a melléknevek a prototipikus 
jelentés bizonyos tartományait emelik ki (dolgozzák ki a profilálásokban), méghozzá az ele-
mi érzékelésekkel (szín, fényesség, méret, háromdimenziós teltség) kapcsolatosakat. Ezáltal a 
dologmegnevezések a fogalmi szerkezet vizuális összetevőjét helyezik előtérbe a befogadási 
folyamatban. Ebbe a konceptuálisan megalapozott vizualitásba illeszkedik be a vízcsöpp, a 
hozzá kapcsolódó igék (iramlik, elgurul) és a brilliáns, amely a gyümölcsmegnevezéseknek az 
eddig ki nem fejtett profilálódását, az alakot (nevezetesen a gömbölyűséget) adja az eddigi 
vizuális összetevőkhöz. A jelzők azonban egyúttal metaforikussá is teszik a gyümölcsöket: a 
részletező és egyedítő smaragd, a jáspis a fogalmisághoz és a vizuális észlelhetőséghez ada-
lék, ugyanakkor önálló fogalmi jellege is van, míg a főnévi ékszer fölérendelt kategóriaként 
elvontabb, miképp céltartományaként a gyümölcsök is. A vers első négy sorában részben a 
nyelv szemantikai struktúrái által felépül egy fogalmi metafora: a gyümölcs ékszer, amelynek 
versszövegbeli kidolgozásában a leképezés mértéke igen nagy, a szemantikai távolság for-
rás és cél között viszonylag kis mértékű, a metaforikus kifejezések enyhén konvencionáltak, 
hatókörük látszólag kicsi és kijelölhető, az egyes metaforikus kifejezések a jelzett részleges 
fogalmi azonosságok miatt részlegesen átfedik egymást. 

A hatodik és hetedik sor először megerősíti, majd visszavonja a jelzett fogalmi metaforát, 
hiszen a brilliáns hasonlatként épül be a versszövegbe, hangsúlyosan megjelenítve az addig 
rejtett beszélő nézőpontbeli kiindulópontját, amely a jelentéstani szerkezet mimetikus jel-
legében nyilvánul meg Az egyszerre eltávolító, tárgyias és beszélőközpontú jelleget temati-
zálja a nyolcadik és kilencedik sor, amelyben a visszautaló (anaforikus) és ismét deiktikus ez 
már kétszeresen tartalmas: egyrészt a megelőző hat sor, másrészt az elvont megnevezésekre 
(pompa, tökéletesség) vonatkozó anaforikus utalás révén. 

Az első nyolc sort jelentéstani szerkezetében mindenestül az utolsó két sor teszi még 
egyszer metaforikussá. Nem annyira a túl (és a jelöletlen innen) térbeli fogalmi metaforá-
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jával vagy a fák aranykezének metaforikus kifejezésével, hanem azáltal, hogy megszólal egy 
beszélő, mégha nyelvtanilag személytelenül is a „Jobb volna élni.” mondatban, amely ebben 
a kiindulópontban helyezi el az előző nyolc sort, vagyis átértelmezteti az olvasóval a beszélő 
addigi, csak részben megnyilvánuló voltát, illetve saját magát a beszélő a vizuálisan meg-
jelenített világtöredékkel viszonyban jelöli ki két fogalmi metaforában: az ősz érett, teljes 
élet; az ősz öregedés, pusztulás. Az irodalmi toposzként is jól ismert fogalmi metaforákban 
a leképezés mértéke igen nagy, a konvencionáltságuk szintén, a szemantikai távolság forrás 
és cél között a közvetlen tapasztalati jelleg miatt kicsi. Egyik fogalmi metaforának sincsen 
közvetlen metaforikus kifejezése a versszövegben, azok az első nyolc sor és az utolsó kettő 
fogalmi és poétikai összjátékaként válnak a vers befogadásának, megértésének lehetséges 
alapjaivá. Vagyis a két fogalmi metafora a teljes versszöveg értelemszerkezetét szervezi, és 
ekképp megértési módokat kínál a befogadónak. 

4. Két példa a késő modernség metaforakezelésére 
 az 1920-as, 1930-as években

4.1. Szabó Lőrinc kétségkívül erősen különbözik a versei értelemszerkeztében feldolgozha-
tó metaforák, metaforikus kifejezések tekintetében a klasszikus modernség fentebb rövi-
den elemzett magyar példáitól. Példaként a Kalibán avantgárd poétikáját és jelentéstanát 
érdemes röviden megvizsgálni. A vers egyik legfőbb jellemzője (a klasszikus modernséghez 
viszonyítva is) a feltűnő „dinamizmus”, az időbeliséget a felszólító módú igékkel képviselő 
szemantika. 

A vers olyan metaforikus kifejezésekkel indít, amelyek távolodóban vannak a közvet-
len érzékelésen alapuló metaforikus leképezésektől, illetve mintegy a klasszikus modernség 
szimbolizmusát és „szómágiáját” túlhajtva, erősen kidolgozva aktiválnak összetett leképe-
zéseket. Talán a legföltűnőbb ezekben a metaforikus kifejezésekben az, hogy a nem emberi 
(főképp elvont) konceptuális céltartományok többnyire humán konceptuális forrásból ké-
peződnek le a metaforákban (így a tudás emberi lény, az élet emberi lény, az igazság emberi 
lény, a szeretet emberi lény) és fordítva: az agyvelő [az elme] gyémánt, a lélek pókháló, az 
ember gép. A felsorolt fogalmi metaforákon alapuló metaforikus kifejezésekben a leképezés 
mértéke nem nagy, éppígy nem, pontosabban a versszöveg előrehaladtával e kifejezések egy-
re kevésbé konvencionálisak, a forrás és a cél közötti szemantikai távolság viszonylag nagy, 
hatókörük látszólag lokális, de az egymás mellé helyezés jelentéstani elkülönültsége és poé-
tikai semlegessége a harmadszorra megismételt felszólítás („Égesd el a könyveket, Kalibán!”) 
után a részleteiben kidolgozott az ember gép fogalmi metafora kifejezéseiben kezdi meg-
mutatni fogalmi és poétikai összefüggéseit. Azonban míg az antropomorfizáló metaforák 
ontológiai fogalmi metaforák, addig a dezantromorfizáló metaforák, amelyek a beszélőre 
is érvényesek, nem tekinthetők annak, hiszen a felszólító módú igék fogalmi (funkcionális 
nyelvtani) hatókörébe tartoznak, tehát egy elérendő állapot metaforikus kifejtése fogalmia-
sítja és tematizálja a beszélőt és a beszélő viszonyát a világhoz.

A harmadik részben az ember gép fogalmi metafora kiterjesztődik Kalibánra, a megszólí-
tottra is. Vagyis az ember gép fogalmi metafora nem önmagában lesz a vers értelemszerkeze-
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tének része, körülzárt hatókörrel „jellemezve” a beszélő alanyt, hanem Te-ként megszólított 
Kalibánhoz való viszonyában, amely viszony a metaforikus alapú szemantikai struktúrában 
(az azonos fogalmi metaforához tartozó metaforikus kifejezések együttállásában, koncep-
tuális és poétikai összjátékában) reprezentálódik. Külön kiemelendő, hogy a vers harmadik 
részében az ember gép fogalmi metafora igen részletes kidolgozást kap számos metaforikus 
kifejezésben, méghozzá nemcsak főnévi, hanem melléknévi és igei kifejezésekben is, ame-
lyeknek imaginációja lényegében expresszionista jellegű. A kidolgozás nem pusztán felsoroló 
jellegű, hanem a kifejtésben megnevezett dolgok egy cselekvéssor eredményeiként jönnek 
létre, maguk is cselekvéseket, temporális relációkat létrehozva. Ezáltal az alapvetően ontoló-
giai fogalmi metafora átalakul: önmaga szemantikai kifejtődése a reprezentált entitás létre-
jötte. Ez a jelentéstani szerkezet kerül azután a vers legvégén kapcsolatba a máglya művelő-
déstörténeti jellegű allegóriájával, és teszi metaforikussá (allegorikussá) a könyvégetést.

4.2. József Attila lírája, annak különböző korszakai a metafora tekintetében különösen ta-
nulságosak mind jelentéstani, mind poétikai szempontból. A rendkívül gazdag anyagból egy 
vers rövid elemzésére van mód. Ősz ([Tar ágak-bogak rácsai között…], 1935) című verse jól 
példázza e késő modern költészet egyedi, rendkívüli fontosságú metaforizálását. A vers első 
három szakasza igen szoros fogalmi és poétikai kapcsolatban álló metaforikus kifejezések 
értelemszerkezete, amely a második három versszakban megszakad, nem folytatódik.

E három szakasz a folyamatos olvasásban először egyfajta leírásként jelenik meg a befo-
gadó számára, amelyben egy körülhatárolható városi táj egyes részletei neveződnek meg, s 
ahol a természet tényezői (még) jelen vannak. A világ egyes dolgai saját főnévi megnevezé-
sük révén reprezentálódnak (ág, köd, vaskorlát, dér, teherkocsi, mozdony, lomb), ellenben 
az igék és az állítmányi szerepű nyelvi egységek, a melléknevek mind metaforikusak a velük 
grammatikai (szigorúan szintagmatikus és mondattani) viszonyban levő főnevekkel kapcso-
latba kerülve. Tehát már a tényleges befogadói feldolgozást megelőzően a nyelv jelentéstana 
működésbe lép: az ige és a melléknév a vele nyelvtani kapcsolatban levő főnév viszonyában 
mutatja meg metaforikus jellegét, és az így metaforizálódott ige „megszemélyesíti”, másodla-
gosan metaforikussá teszi az érintett főnevet. E folyamatban a következő megértési orientáció 
válik uralkodóvá: a köd élőlény, a dér élőlény, a teherkocsi emberi vagy állati lény, a mozdony 
emberi vagy állati lény, a lomb madár. Olyan szemantikai és grammatikai szerkezetek sora-
koznak a versben meglehetősen következetesen, amelyek a befogadói figyelmet a főnevek 
által reprezentált entitásokra irányítják, vagyis ezek állnak a leginkább előtérben. A befogadás, 
a megértés e szakaszában az egyes metaforikus kifejezésekben a leképezés mértéke részleges, 
a konvencionáltság kis mértékű, a szemantikai távolság forrás és cél között viszonylag nagy 
(főképp az első és a harmadik versszak metaforikus kifejezéseiben), az egyes kifejezések ha-
tóköre szűk (egy tagmondatra korlátozódik), nincsenek átfedések.

Ám épp a három versszak folyamatos feldolgozása során az először elkülönülő egyes 
metaforikus kifejezések fokozatosan megmutatják jelentéstani és fogalmi átfedéseiket, és a 
leképezéseknek ez a versszövegben ténylegesen nyelvileg létrejövő összjátéka az egyes meta-
forikus kifejezéseket visszafordítja forrás és cél leképezése viszonyában. Ekképp a metaforikus 
igék fokozatosan szó szerintiekké, míg az entitásokat jelölő főnevek fokozatosan metafori-
kussá válnak, a szöveg linearitásától eltekintő értelemszerkezetben. Ezáltal nem (pontosab-
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ban nem csupán) az embertől, a beszélőtől eltávolított tárgyias világ egyes részletei reprezen-
tálódnak antropomorf cselekedetek mimézisében a vers első három versszakában térként, 
„hangulatot” érzékeltető tájként, hanem épp fordítva: a kétségtelenül kikerülhetetlen tárgyi 
világ akcidentálisan előtérbe kerülő dolgai kerülnek fogalmi leképezés által viszonyba egy 
kirajzolódó individuum részleteivel, amelyek az igék szó szerinti jelentései által válnak le-
hetségessé. Az így kialakuló metaforikus leképezések összjátéka meglehetős pontossággal 
tematizálja a vers jelentéstanában és poétikájában a befogadás számára felkínált belátást: a 
személyiség mindig valami mással viszonyban jelölheti ki (meg) önmagát, ha ez egyáltalán 
lehetséges (Kulcsár Szabó, 2000). Ezért az összefüggő leképezések a következőképpen fo-
galmazhatók meg: az emberi lény őszi köd, hunyorgó dér, fáradt teherkocsi, szuszogó moz-
dony, kedvetlen, lompos madár, nyirkos tapadás. Bár ebben az értelmezésben a második 
versszak metaforikus kifejezései viszonylag konvencionáltak, kis szemantikai távolsággal, a 
megfordított leképezési viszonyban (kivált a köd, a dér és a tapadás esetében) igen nagy 
a szemantikai távolság, amely a megértés nagy mértékű kognitív erőfeszítését és az imaginá-
ció nyitott konceptuális szerepét erősíti föl.

A metaforikus leképezésben forrás és céltartomány szövegbeli dinamikus felcserélése 
önmagában már a klasszikus modernség utáni jelenség, a hihetetlenül pontos jelentéstani és 
poétikai kidolgozás és az egyidejű fogalmi tematizálás pedig végképp nyitottá, lezáratlanná 
teszi e tekintetben a három szakaszt, és ezáltal a látszólag teljes mértékben rejtett beszélő 
elbizonytalanított önértelmezésének a magyar lírában példátlan, nyelvi reprezentáltságú fo-
lyamatát mutatja be. A vers második három szakasza elrontja az első három páratlan telje-
sítményét, hiszen visszatér egy korábbi magyarázó poétikához.

5. Összefoglalás

A metafora modernségbeli alakulástörténetét a fentiek alapján ekképp lehet összefoglalni: 
A klasszikus modernség elsősorban a „hagyományos” tapasztalatokon alapuló, igen hosszú 
idő alatt kidolgozott fogalmi metaforák metaforikus kifejezéseivel él, a leképezés nagy mér-
tékével, viszonylag kis szemantikai távolságokkal, amelyet továbbá erős konvencionáltság, 
kisebb feltűnőség, kisebb mentális erőfeszítés jellemez a feldolgozásban.

A késő modernség ellenben főképp nem a „hagyományos” tapasztalatokon alapuló fo-
galmi metaforák kifejezéseivel konceptualizál dolgokat, eseményeket, hanem például Szabó 
Lőrinc új, városi, ipari tapasztalatok alapján létrehozott fogalmi metaforákkal él, illetve pél-
dául József Attila verseiben az egymásra is összetetten leképezett metaforikus szemantikai 
szerkezetek a nyelv, a nyelvi kifejezések jelentéstani lehetőségeiből jönnek létre, vagyis a nyelv 
a metaforikus kifejezésekben maga „beszélni” kezd, a beszélő nézőpontbeli kiindulópontja 
nélkül. További jellemző a leképezés részleges vagy viszonylag teljes mértéke; a viszonylag 
nagy szemantikai távolság; a kis mértékű konvencionáltság, nagyobb feltűnőség, nagyobb 
mentális erőfeszítés a feldolgozásban.
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Vilcsek Béla

SZABADVERS(SZABAD VERS)-TIPOLÓGIA 
NAPJAINK IRODALMÁBAN

1.  Kötött metrumok – egyedi mértékek

1.1. A magyar költészet története a szabad vers vagy – másik közkeletű elnevezésével – a 
szabadvers története is. A klasszikus versrendszerek (ütemhangsúlyos és időmértékes ver-
selés) alapelveinek rögzülésével, illetve ötvöződésével (szimultán verselés) párhuzamosan 
kialakulnak a kötött, szabályos metrumok szabadabb, lazítottabb formái, sőt megvalósul 
részleges vagy teljes elhagyásuk is.

1.1.1. Az úgynevezett szótagszámtartó verselési mód, például a felező nyolcas vagy a felező 
tizenkettes általános térhódítása idején ott látjuk az úgynevezett szótagszámváltó, Németh 
László kifejezésével: az ősi magyar tagoló vers (Németh, 1983) különféle változatait, például 
a kanásznótát vagy toborzót és a Zrínyi-verset. A Murányi Vénusz mellett ott van a Szigeti 
veszedelem, a Rege a csodaszarvasról mellett ott a Pázmán lovag.

1.1.2. A mindig pontosan verselő Petőfi Sándor a görög harci menetdalok szabályos négyes 
anapesztusaival buzdít a Forradalomra, az élmény egyneműségének megbomlásakor viszont 
annak csak széttöredezett darabjait és csak versbetétként használja az Egy gondolat bánt 
engemet… álomlátásában. Aprólékosan kimunkált ütemhangsúlyos és időmértékes versei 
mellett, élete legválságosabb időszakában, megírja a maga Felhők-ciklusát, Az apostolban 
pedig a különböző hosszúságú jambikus sorok rendszertelen és éppen ezért kivételesen fe-
szült váltakoztatásával él.

1.1.3. Ady Endre és József Attila is, jól ismert szimultán vagy kevert ritmusú verseik mellett, 
előszeretettel alkalmazzák a kötött mértékű szimultán verselés lazább, eltérő sorhosszúságú 
változatait (Az éj zsoltára, A menekülő Élet, A föltámadás szomorúsága, illetve Elégia, Óda, 
Téli éjszaka stb.).

1.2. A metrum részleges vagy teljes elvetésének és az egyedi mérték teremtésének példái 
pedig az archaikus népi imádságoktól, a héber zsoltárfordításoktól, Bornemisza Péter Ördögi 
kísértetekjétől, Füst Milán, Kassák Lajos, Kaffka Margit, Gellért Oszkár, Németh Andor és 
Déry Tibor hosszú sorú szabadversein át, egészen napjainkig, Juhász Ferenc, Tandori Dezső, 
Kukorelly Endre vagy Térey János költészetéig sorakoztathatók.
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2. Szabad vers (szabadvers) a 20. századi magyar költészetben

2.1. A példák nagy számának ismeretében különösen elgondolkodtató, hogy a magyar költé-
szetnek ez a folytonosan jelenlévő, markáns iránya mégis oly csekély figyelemben részesül az 
irodalmi, közelebbről: a verstanelméleti diskurzusban. A közkézen forgó szakmunkák közül 
Hegedüs Géza verstanának átdolgozott változata is alig tíz oldalt szentel a kérdésnek (Hege-
düs, 1992). Gáldi László verstanának is ez a legrövidebb fejezete (Gáldi, 1987). Szepes Erika 
és Szerdahelyi István Verstana pedig, elvi megfontolások miatt, nem is tér ki önálló fejezet-
ben a témára, mondván, „ha a fentieknek megfelelően a leghatározottabban szembeállítjuk 
a verset és szabadverset, s azt a véleményt látjuk egyedül elfogadhatónak, amelyik szerint a 
szabadvers csak írásképében különbözik a prózától, de ritmusában nem, ezzel nem akarjuk 
tagadni, hogy vers és szabadvers (vagy vers és próza) között átmeneti formák is lehetségesek. 
Ezeknek a formáknak a felkutatása, rendszerezése és átmeneti jellegük mibenlétének elemzé-
se azonban ma még hiányzó vizsgálatok feladata lenne” (Szepes, Szerdahelyi, 1981, 169). 

2.2. A szabad verssel vagy szabadverssel foglalkozó kevés számú tanulmány szerzője szak-
irodalmunkban jobbára maga is költő. Általában valamelyik pályatárs teljesítménye készteti 
arra, hogy – saját költői gyakorlatát is mintegy mérlegre téve – megpróbálkozzék e különle-
ges verselési mód elméleti kérdéseinek a tisztázásával. Így fedezi fel például, kicsit a maga szá-
mára is, Kaffka Margit költészetét Radnóti Miklós 1934-ben készített doktori értekezésében. 
A szabadvers és az úgynevezett álszabadvers formáját különbözteti meg, az előbbi legkitű-
nőbb megvalósítójaként Kaffkát, az utóbbi követőjeként Füst Milánt említve: „A szabadvers 
ily módon való meghatározása esetén Kaffka Margit tulajdonképpen az a költő nálunk, aki 
szabadverset ír. Füst Milán, akit a magyar szabadvers megteremtőjeként emlegetnek, nem ír 
ebben az értelemben vett szabadverseket. Füst lírájában az időmérték, ahol oldott, sajátosan 
oldott, ahol kötött, ott sajátosan az, de mindig a formai törvényszerűség alakítja és teszi 
szigorúan zárt forma-alkotássá” (Radnóti, 1978, 617–618).

2.2.1. A témakör talán legtöbb tanulsággal szolgáló dokumentumát az 1916-os Babits–Kas-
sák-vita jelenti. Babits Mihály őszinte érdeklődéssel fordul A Tett körül csoportosuló fiatal 
írók tevékenysége felé, s benyomásait Ma, holnap és irodalom. Ars poetica forradalmár költők 
használatára címmel teszi közzé a Nyugatban. Ez idő tájt maga is túlvan a szubjektív énlíra 
epilógusának meghirdetésén, egy objektív tárgyias verstípus megteremtésének első kísérle-
tein. A Mozgófényképben és A Danaidákban megpróbálkozott már a filmszerűen pergő vég-
telen ritmussal, a Régi szállodában és a Fekete országban az ütemhangsúlyos és időmértékes 
sorok és mértéksejtelmek váltakoztatásá val, a Két nővér és A sorshoz című versekben a klasz-
szikus görög mértékek széttördelésével, a Levél Tomiból fiktív levelében a szimultán ritmus 
szaggatott monológszerűségével. A Recitativ kötet Isten kezében ciklusának nagy „békeuszí-
tó” verseiben éppen e formakísérletek eredményeit hasznosítja, hogy azután, a zaklatottság, 
a tépettség érzékeltetését követően egyáltalán a költői megszólalás lehetősége is kérdésessé 
váljon a számára, s az „elnémulás versei” következzenek. A vers itt, a tízes évek közepén, saját 
költői gyakorlatában sem születhet meg valamely szabályos, zárt formában. Zenei áradással 
klasszikus és újmértékes sorokat váltakoztat (Recitativ), evangéliumi imádság részleteit ve-
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gyíti tagoló és időmértékes mértéksejtelmekkel (Miatyánk), hetven soros, halmozásokkal, 
közbevetésekkel telített, zökkentett jambusi áramlást fegyelmez harminc soros, rigmusszerű 
ütemhangsúlyos zárlattal (Húsvét előtt).

E szakmai háttér ismeretében érthető igazán az az öröm, amellyel az új költői törekvést 
üdvözli, mint ami „makacsul bizsergő parázs a rettenetes nagy hamu alatt” (Babits, 1978, 
437). S így érthetőek kritikai megjegyzései is, amelyek a szabad vers művelésének kötelező 
és kizárólagos érvényű programmá merevítését, komponálás és stílus szándékolt kompli-
káltságát, érthetetlenségét érintik. Legfőbb kifogása azonban a hagyományok és a formák 
teljes elvetése miatt szól. A Biblia, Szent Ferenc, Walt Whitman, Turgenyev, a hazai irodalom 
történetéből Vajda Péter, Jókai, Petőfi és Ady példáját említi, hogy igazolja: „Művészetben 
aligha nélkülözhetők a hagyományok: hisz a művészet lényege maga hagyományszerű mo-
mentumokon alapul... Pedig a »szabad vers« nem lehet egy költői iskolának ismertetőjele: 
sőt egyáltalán nem tekinthető valami új és forradalomszerű jelenségnek az irodalomban. 
Szabad vers mindig volt, és mindig csak egy versforma volt a sok közül: egyike a legrégibb 
versformáknak” (Babits, 1978, 440–442).

2.2.2. A Tett alkotóinak nevében természetesen Kassák Lajos válaszol a kritikai észrevéte-
lekre. Az ő érvelését vizsgálva sem szabad megfeledkezni arról, hogy pályáján a tízes évek 
közepe az első kötet, az Eposz Wagner maszkjában megjelenésének, a művészet társada-
lomalakító-társadalomjobbító, a művész minden kötöttségtől mentes messianisztikus-pró-
fétikus szerepében való feltétel nélküli hitnek az időszaka. „A rettenetes nagy hamu” alól 
Babits Mihályhoz ironikus címmel írott nyílt levelében, ennek jegyében, először is elhárítja 
a megformálás mikéntjére irányuló vizsgálódást. Számára, mint írja, „a hangsúly nem a mű-
vészi produktumon, a megcsinálás hogyanján van (annyira sem, mint Babitsnál), hanem a 
művészen mint szociális emberen!” (Kassák, 1983, 574). A szabad vers lényegét a költőtárs 
felfogásától nagyon különböző komponálásmódban látja: „ez a forma sohasem a priori je-
lentkezik, hanem mondanivalóról mondanivalóra a vízió pszichikális és fizikális egy pontba 
szorítása, vagyis A Tett-nél »elvetett« komponálás szüli meg” (Kassák, 1983, 576). Érvelé-
sének legtanulságosabb része azonban a befejezés, ahogyan verselésüket a másfajta törek-
vésektől radikálisan leválasztja: „De ha nagyon sokaknak az az igazság, hogy a verset mint 
művészi produktumot legnemesebben a sorok mértéke, az ütem egyöntetűsége, a melodika 
finomsága, a rímek pontos glédába állítása és más ilyen verklibe-foghatóságok jelzik, úgy mi 
lemondunk versfaragó titulusunkról, s verseinket a magunk és olvasóbarátaink részére szeré-
nyen csak költeményeknek fogjuk nevezni” (Kassák, 1983, 577). Tanulságosak ezek a szavak 
nem csak azért, mert így a szakmai vita lehetetlenné válik. Az ellentét ízlésbeli vagy még 
inkább generációs szembenállássá silányul, miközben a két alkotó születési évszáma között 
csupán négy esztendő a különbség! Az ok az igazán lényeges: a századelő két meghatározó 
művészegyénisége nyilvánvalóan nem életkorbeli különbség miatt, hanem elsősorban azért 
nem érthet szót egymással, mert mást és mást tekint szabad versnek vagy szabadversnek. 
Kassák a művész mint szociális ember gondolatainak szabad áramlását, Babits a költészeti 
hagyomány szabadabb kezelését. Vitájuk mindenesetre bizonyítja, hogy a szabad vers vagy 
szabadvers megítélése legelőször is pontos definíció kérdése.
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3.  Szabad vers (szabadvers), prózai beszéd

3.1. „Mit nevezünk szabad versnek? – kérdezi Széles Klára is egy akadémiai tudakozódó 
körlevél tapasztalatait összegezve, majd rögtön hozzáteszi: – A verstan és irodalomtörté-
net egyik nyitott kérdése ez. Alkalmazzuk a kifejezést, de nem rendelkezünk pontos, köz-
megegyezést képviselő meghatározásával” (Széles, 1987/88, 44). A hozzá érkezett tizenhét 
tudósi állásfoglalás ismertetését követően megállapítását még azzal egészíti ki, hogy „a sza-
bad vers – jelenlegi irodalmunkban – élő, mozgó, változó forma. Sok és gazdag változata 
állandóan bővülhet és bővül. Fogalmának körülhatárolása semmiképpen nem lehet merev. 
Fajtái bizonyos skálán helyezkednek el. Ez a skála nemcsak kötött vers és szabad vers között 
húzódik (az átmenetek variációival), hanem próza és szabad vers, sőt: köznyelv és »ritmikus 
nyelv« között helyezkedik el” (Széles, 1987/88, 69).

3.2. Egyértelmű tehát a feladat: a fogalommeghatározás érdekében el kell különítenünk a 
szabad verset (szabadverset) az élő- vagy a prózai beszédtől, illetve a kötött vagy metrikus 
beszédtől. Meg kell mondanunk, mennyiben szabad és mennyiben vers, hogy azután azon a 
bizonyos átmeneti „skálán” elhelyezkedő változatai körében is eligazodhassunk.

3.2.1. Az ezáltal immáron megkettőződött kérdés megválaszolásakor jóformán egyedül 
Kecskés András és Szilágyi Péter kutatási eredményeire támaszkodhatunk (Kecskés, Szilágyi, 
1983). Értelmezésük szerint a szabad verset (szabadverset) az élőbeszédtől alapvetően az 
különbözteti meg, hogy hangzásbeli kötöttsége eleget tesz az úgynevezett sorképzés kö-
vetelményének, sorai legalább páronként és legalább egy szempontból (szótaglüktetés, 
nyomatékrend, hangmegfelelés, dallamvonal stb.) kölcsönösen egymásra vonatkoztathatók. 
A mértékes vagy metrikus verstől való különbözőségét pedig elsősorban az jelenti, hogy 
sorainak belső szerkezete viszonylag szabad, viszonylag laza. Hangzásbeli kötöttsége nem 
terjed ki a sorok metrikailag szabályos váltakozására, egyes sorainak számszerűsített képlete 
legfeljebb külön-külön írható le, egységes versmérték nem érvényesül benne.

3.2.2. Kecskés András önálló kötetében az ilyen módon felfogott szabadversnek két alaptí-
pusát, az úgynevezett sortagoló, illetve sorképző szabadverset különbözteti meg. Az előbbi 
változatai között a sorváltó szabadverset (lazított verset) és a mértéksejtető szabadverset 
említi, a sorváltó szabadvers (lazított vers) további változataként elkülönít szólamnyomaté-
kos, szótagmérő és mértékkapcsoló elvű sorváltást. Az utóbbinak szólamsoros, mondatso-
ros és sorhatároló változatát határozza meg (Kecskés, 1981).

3.3.1. A történeti példák, a Babits–Kassák-vita tanulságai, valamint az elméleti következteté-
sek alapján valóban úgy tűnik, hogy a szabad vers (szabadvers) különböző változatai volta-
képpen két alaptípusra vezethetők vissza. Az egyik típus az, amelyik valamilyen hagyományos 
verselési módot szabadabban, kötetlenebbül valósít meg. Verssorai részben vagy egészben 
az ütemhangsúlyos, az időmértékes vagy a szimultán vers szabályai szerint értelmezhetők, 
egységes versmértéket azonban nem alakítanak ki. A másik, már ehhez a formához képest is 
szabadnak nevezhető típus pedig az, amelyik pusztán a vers alapkövetelményét, a sorképzést 
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teljesíti. Sorai páronként és leginkább valamilyen nyelvi-mondattani-tipográfiai szempont 
szerint feleltethetők meg egymásnak, belső elrendezésük minimális mértékben (esetleg ana-
fora, rím, metrumfoszlányok alkalmazásával) tartalmaz ismétlődő mozzanatot.

3.3.2. A két alaptípusnak ezt az egymással összefüggő, ám a vállalt kötöttség mértékében 
egymástól eltérő kettős voltát a szabad vers vagy szabadvers elnevezés jelenlegi használata, 
jobbára tetszés szerinti váltogatása elfedi. Éppen ezért szükségesnek látszik, hogy a francia 
vers libéré–vers libre, a német freie Verse–freie Rhythmen, az orosz volnij sztyih–szvobodnij 
sztyih mintájára a magyar fogalomhasználatban is megkülönböztessük, Gáldi László szavai-
val, „e két, egymástól világosan elváló szabadvers-féleséget” (Gáldi, 1987, 177). Valamikép-
pen az elnevezésben is érzékeltessük, hogy a hagyományos-klasszikus verseléstől különböző, 
szabadabb verselési mód két változatáról, fokozatáról van szó. Az egyik a mértékes vershez 
képest szabadabb, a másik már e szabadabb formához viszonyítva is az, mégis vers, hiszen 
sorai hangzati szempont(ok) alapján egybevethetők. Az egyik, ha lazított megvalósulással is, 
mértékőrző, a másik mértéktagadó vagy, ha tetszik, mértékteremtő természetű.

3.3.3. Nem szükséges azonban a köztudatban amúgy is elterjedt szabad vers vagy szabad-
vers fogalmakról lemondanunk. A szükségből erényt kovácsolva, egyszerűen külön-külön 
tartalommal kell ellátnunk őket: szabad versnek nevezni az ütemhangsúlyos, időmértékes, 
szimultán vers kötetlenebb, szabadabb formáját és szabadversnek a még ennél is kötetle-
nebb, szabadabb, merthogy metrum nélküli formát. Így talán valóban könnyebbé válik az 
eligazodás napjaink örvendetesen gazdagodó szabad vers- és szabadvers-termésében.

4. Szabad vers (szabadvers) napjaink irodalmában

4.1.1. Szepes Erika versválogatásából és elemzéseiből kiderül, hogy az elmúlt fél évszázad 
magyar költészete mily bőséggel kínál példát a különféle klasszikus formák továbbélésére 
és mai viszonyok közötti átlényegítésére. Igazolódik az a már korábban is megfogalmazott 
felismerés, miszerint „a mai magyar költészet a világirodalom csaknem minden jelentős vers-
formáját felhasználja, s az európai formák mindegyikét alkalmazza. Méghozzá nem is szolgai 
módon utánozva, valamiféle új, magyar klasszicizmust megteremtve, hanem a legmoder-
nebb tartalmak kifejezésével megtöltve őket” (Szepes, 1996).

4.1.2. A folyóiratok, antológiák, verseskötetek közléseit olvasva, hasonló mondható a klasz-
szikus formákat fellazító és tagadó szabad versekről és szabadversekről is. Úgy látszik, az ez-
redforduló minden keserűsége és keserve ellen a művész számára a formai kötöttség éppúgy 
fogódzót, végső menedéket és biztonságot jelent, mint e keserű és keserves létélménynek a 
formailag kötetlenebb kifejezése. Napjaink költészetében a szabad versnek és a szabadvers-
nek számtalan, egyéni leleménnyel megalkotott érdekes és értékes változatát találjuk.



214 VILCSEK BÉLA

4.2.1. Tóth László verse például bizonyság arra, hogy a „minden Egész eltörött” élményét ma is 
el lehet mondani művészileg hiteles formában. Ütemhangsúlyos elvű szabad verse a „parányi 
részekre osztottság” érzetét úgy teremti meg, hogy különböző hosszúságú sorait a magyar 
költészet talán legkisebb, még önálló versalkotó üteméből, csupa hármas ütemből építi fel:

Részekké fröccsent…

Szavaim céljukat szüntelen elvétik;
nem látszom egészen, csupáncsak derékig.
Deréktól lefelé mintha egy fal mögött lennék én,
s nem volna másom túl lábam és ágyékom emlékén.
Mintha egy sehol-nincs ablakból hajolnék tán épp ki,
tétován, mint ki se másokat, se magát nem érti.
Deréktól fölfelé csillagok porától ragyog fel mindenem,
hevernek szétfröccsent tagjaim, szerveim szanaszét az égi réteken.
S nem láttat egésznek többé már semmilyen bonyolult optika,
mintha a teremtést rég romba döntötte volna egy orv hiba.
Mert mire késztette Istent a hatalma?
Parányi részekre osztotta, ami egy s egész volt valaha.

4.2.2. Börcsök Mária A walesi bárdokat s annak formáját, az angol–skót balladát idézi. Az első 
strófában pontosan követi is a négyes és hármas jambusi, félrímes mértéket. Olyan korban 
azonban, amikor csak a kérdések szaporíthatók, amikor zsarnok és bárd kiléte vagy a lángsír 
valódisága egyaránt viszonylagossá válik, a balladaforma is csak töredezetten, időmértékes 
elvű szabad versként születhet meg:

Ötszáz?

Mikor volt ötszáz velszi bárd?
Mikor? Szegény Arany!
Hiszen még téged, téged is
átkoztak annyian,
hogy asztalfióknak írtad,
„ne éljen Eduárd”
ki mégis élt, legyőzött,
medált is vert reád.

Szűköltél mint az eb.
De hiába ráztad, tépted,
mésszel leöntött koponyákból
kimart szemekkel nézett
Segesvár és Arad,
ameddig éltél.
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„Ötszáz, bizony, ötszáz, bizony”!
Hát mondd, hogy kiről énekeltél?

Hol van ötszáz, csak ki hallgat,
s nem dalol, ha zsarnok int?
És ki a zsarnok? Ki a bárd?
És kire süt a tüzes ing?

Melyik lángsír az igazi?
Melyikben nem forog
ásók kegyetlen foga közt
csak exhumált, üres homok.

4.2.3. Petőcz András zárójelvers-ciklusának darabjai látszólag csak a tizennégy sor megtar-
tásával és a sor eleji számozással utalnak a petrarcai szonettre, illetve annak oktáv–szextett 
elrendezésére. Eltűnik bennük a megszokott strófatagolás, rímképlet, a központozás; a so-
rok gyakran kettémetszett szavakkal „végződnek”. A 32. számú zárójelvers ugyanakkor azt is 
megmutatja, hogy a klasszikus formának ez a zárójelbe tétele, „törlésjel” alá helyezése szinte 
az egész költészeti hagyomány mozgósításával jár együtt. A nyolcas ütempárokhoz amb-
róziánus jambusok, a 4/3-as hetesekhez anakreóni tro cheusok társulnak, az ellentétes lej-
tésirányú és szótagszámú egységek ráadásul 3–3–4–4 soronként következnek, s ezáltal egy 
feje tetejére állított klasszikus szonett imitációját adják. A belső rímek csak tovább fokozzák 
az amúgy is lendületes ritmust. A szimultán elvű szabad vers formájának köszönhetően, a 
ritmusegységek repetitív ismétlődése közepette, végül mintegy kilökődik a vizuálisan és rit-
mikailag is kiemelt fájdalmas kettős paradoxon:

Zárójelvers op. 32. (Weöres Sándor-variáció)

// a mozdulatlan nem mozog a nyughatatlan megpihen a mozdulat
lan moccanás a nyughatatlan nem pihen a mozdulatlan mozdul
ás a nyughatatlan döccenés a mozdulatlan látomás a nyughat

4 atlan töppedés: az van mindig ami van nincsen soha ami nin
cs nincsen soha ami van az van mindig ami nincs nincs meg
soha soha -nincs megvan mindig ami-van: a nyughatatlan láto
más a félelmetes döccenés a folyton-újul ami-nincs a nyugh

8 atatlan nem-pihen a sűrű-sötét változó az ismeretlen ugyan
az a folyton-folyvást-rohanó az örökké-csak-rebbenés a rez
zenetlen-tétova a tikkadatlan-topogó: aki holt a halálban

11 él a mozdulatlan nem mozog a nyughatatlan nem pihen aki él
nem hal soha már: puha-sötét-rebbenés foly
ton-folyvást-tétova mozdulatlan-moccanás n
yughatatlan-rezzenés sűrűsödő-megpihen rettenetes-döccenés //



216 VILCSEK BÉLA

4.3.1. Bóna András verse szemtelenül provokatív, de semmiképpen nem blöff. Nincs benne 
már se ütemhangsúly, se időmérték, se szimultán ritmus. Sőt, verssorait a szó szoros értelmé-
ben a leghétköznapibb tartalmak, fogalmak alkotják. A hét verssor a hét egy napja. Hét esély 
arra, hogy a címben jelzett alapvető ténymegállapításra cáfolat érkezzen, de olvasás közben 
egyre bizonyosabbá válik, hogy ilyen cáfolat mégsem érkezhet. Mivel mindegyik nap(sor) 
kisbetűvel kezdődik, az is mind világosabb, hogy e „naptárból” egyszerűen kivesztek a nagy-
betűs napok, az ünnepnapok. S minthogy a napok(sorok) végét minden esetben pont zárja, 
végezetül egyértelművé lesz az is, hogy itt minden nap, minden hét, maga a létezés egésze a 
rettenetes. A nagyon fáj-élmény a rövid sorú (szólamsoros) szabadvers keretei között mond-
ható ki:

a rettenet napjai

hétfő.
kedd.
szerda.
csütörtök.
péntek.
szombat.
vasárnap.

4.3.2. Végezetül következzen Orbán Ottó verse. Természetesen nem véletlenül maradt 
utoljára. Olyasvalamit fogalmaz meg, amit e tanulmány egésze is közvetve-közvetlenül 
hangsúlyozni igyekezett. A valóság és annak égi mása közötti kapcsolat, a mesterség és a 
mesterségről való beszéd mind bonyolultabbá és mind nehezebbé válását. A hosszú sorú 
(mondatsoros) szabadvers versmondataiból előtűnő ellentétek, ellentmondások hűen tük-
rözik az ezredfordulón még mindig és tántoríthatatlanul az irodalom, a költészet kérdéseivel 
viaskodó ember kétségeit, bizonytalanságait. Utolsó sorának végső kérdésére a válasz, ennek 
ellenére és csakis a vers, a tanulmány, az írásmű készítése és elkészülte lehet:

A mesterségről

Sokat beszélek a mesterségről.
Egy szavam sincs a mesterségről.
Ha a mesterségről beszélek, nem a mesterséget értem rajta.
A mesterség a kulcs a zárhoz.
Kinyitom az ajtót, beömlik a szobába az ég.
S határtalan világoskékjében, amilyennek az egyszer-élő látja, egy izgága madár csapong.
A mesterség kit érdekel?
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Irodalom

Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom. Ars poetica forradalmár költők használatára = B. M.: Esszék, 
tanulmányok, s. a. r.  Belia György, Bp., 1978, I, 434–449.

Fónagy Iván–Füst Milán: Öregség. Dallamfejtés, Bp., 1974.

Gáldi László: A szabad vers = G. L.: Ismerjük meg a versformákat! (1961), Bp., 1987.

Hegedüs Géza: A szabadvers = H. G.: A költői mesterség. Bevezetés a magyar verstanba, Bp., 1992.

Horváth János: Verstan, Bp., 2004.

Kassák Lajos: „A rettenetes nagy hamu” alól Babits Mihályhoz = K. L.: Összes művei, Bp., 1983.

Kecskés András: A szabadvers = K. A.: A vers hangzásvilága, Bp., 1981.

Kecskés András–Szilágyi Péter: A szabadvers = Kecskés András–Szilágyi Péter–Szuromi Lajos: Kis 
magyar verstan, Bp., 1983.

Németh László: Magyar ritmus (1939) = N. L.: Az én katedrám. Tanulmányok, Bp., 1983.

Radnóti Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése = Radnóti Miklós művei, Bp., 1978.

Szepes Erika: A mai magyar vers I–II. Költészetünk formakincsének leíró és funkcionális elemzése az el-
múlt fél évszázad verseinek tükrében, Gyoma, 1996.

Szepes Erika–Szerdahelyi István: Verstan, Bp., 1981, 1998.

Szerdahelyi István: Verstan mindenkinek, Bp., 1994.

Széles Klára: Mi a szabad vers? Adalékok a szabad vers fogalmához – válaszok és következtetések egy 
kérdőív kapcsán, Irodalomtörténet, 1987/88.

Vilcsek Béla: Érték és mérték. Verstani példatár, Bp., 1996, 2001.
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Eisemann György

NEMZETI SZTEREOTÍPIÁK MINT TÖRTÉNELMI ALLEGÓRIÁK 
A ROMANTIKUS ÉS A MODERN MAGYAR LÍRÁBAN

1. Sztereotípia

A szó, sztereotípia, latinul köztudottan annyit tesz: utánzott forma, séma, pl. nyomdai érte-
lemben vett másolat, mely az eredeti formát tükröző matricából készült. A közismert szocio-
lógiai szakkifejezés ennek analógiájára jött létre, az utánzást magával az utánzó művelettel 
jelölvén. Vagyis a szó értelme egyben saját etimológiájára utal: jelentésének kialakulása tük-
rözi magát a kialakult jelentést, a fogalom diakróniája a fogalom szinkróniáját és fordítva. Ezt 
azért érdemes hangsúlyozni, mert a nemzeti önmeghatározásokról vagy magyar változataik 
többségéről ugyancsak elmondható, hogy szinte minden úgynevezett sztereotíp mozzana-
tuk látványosan kifejezi saját működésük természetét is: fellelhető bennük a másolásnak 
mint egy jelentés történeti kibomlásának az indexe. Az utalás egy eredetre és az attól elkü-
lönböződés allegorikus folyamata. E jelképek sajátossága tehát, hogy historikus aspektusuk 
látványosan rájuk íródott: értelmezésük temporalitás-tapasztalata egyben e temporalitás 
markáns kijelzése is. 

2. Nemzeti sztereotípiák

2.1. Legalapvetőbb sztereotípiánk, nemzeti narratívánk egyik kiindulópontja például az, 
hogy a magyarság eleve valamilyen sztereotípia szerint találta ki magát, azaz egy rendelke-
zésre álló hagyomány „öntőformája” szerint jött létre. Ennek jelképisége főleg a romantikától 
kezdve hatja át egész irodalmunkat. A magyar nemzeti létet, a Kárpát-medencei honfoglalás 
és az államalapítás elbeszélését köztudottan egy sajátos eredetmítosz, pontosabban rítus 
határozza meg. E rítus annyiban nevezhető sajátosnak, amennyiben nem is egy eredetről 
szól voltaképpen, hanem egy új kezdet létesítéséről. Lényege, hogy az alapító atyák a nemzet 
mint természetadta szervezet sémájára hozták létre a nemzet mint megalkotott (nem-ter-
mészetadta) szövetség formáját. E relációt jelöli a szövetség megkötése és neve: vérszerződés. 
Tették ezt tehát a származásra hivatkozó identifikáció helyett, ám mégis annak mintájára. 
A honfoglaló vezérek így nem a közös ősökre visszavezethető fiakként jelennek meg a nem-
zet genezisében, hanem egy genezis létesítőiként (alapítóiként), akik azonban mégis a közös 
származás sztereotípiája szerint konstruálták közösségüket. A vérszerződést persze olyan 
törzsi vezetők kötötték, akik ugyanazt a nyelvet beszélték. Így a már meglévő nyelvi közös-
ségre vonták – mint szerződést – a természeti közösség mintáját, nem pedig a természeti 
közösség előzetes adottságából vezették le a közös nyelvet. A nemzeti összetartozás képlete 
így a közösség természetadta eredetének sztereotípiája szerint, utólagosan vetült rá az ilyen 
szempontból heterogén társadalomra (szövetségre). De éppen ennek köszönhetően válhat 
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számunkra mindmáig könnyen beláthatóvá, hogy a vérségi közösség elve szintén olyan szte-
reotípia, melynek nincs végső oka, „ősformája”. 

2.2. Ennek az utólagosságnak – vagyis a nyelvi összetartozás eredendőségéhez konstruált 
nemzetfogalomnak – az analógiájára nyerte el sajátos jelentését a magyar királyság hatal-
mi jelvénye is. Eszerint nem a nemzetnek és királyának van koronája, hanem a szövetséget 
mint nyelvre épülő fikciót és konstrukciót allegorizáló koronának van királya és nemzete. 
A korona nem az országé, hanem az ország a koronáé. E reláció tehát éppen azért vált lehet-
ségessé, mert a nemzeti narratíva önmagát eleve sztereotípiában fogantként látja és láttatja, 
vagyis múltszemléletébe beleíródott egy ráutaló minta és jel elsődlegessége. Magyarország 
ezért nem a saját jelének birtokában, hanem fordítva, az őt jelölő sacramentum függvé-
nyében, a ráutaló jel vonzataiban és működtetése nyomán, azaz nyíltan fikcionáló aktusok 
révén beszélhette el magát, már első krónikásainál is. Irodalmát pedig ez is hozzásegítette 
ahhoz, hogy – főleg a romantikát követően – történelmére ne mint készen kapott „tények” 
és események halmazára, hanem mint a visszagondolás jeleinek állandó színeváltozásaira 
emlékezzen, s hogy ennek megfelelően bontsa le és alakítsa át – allegorizálja – önmeghatá-
rozásainak megszilárdulni akaró szimbolikáját. A történelemre „rágondolás” (emlékezés) al-
legorikus aktusa tehát ekvivalens lehet a sztereotípiák említett reflexív kifordításával, hozzá-
járulván a múltnak mint az önmagával sohasem azonos történelemnek a visszanyeréséhez. 
Ezért megjegyzendő, hogy a hagyomány hasonló alakzatainak merőben „kultikus tárggyá” 
degradálása, „üres” sztereotípiává minősítése a tradíció eleven nyelvi tapasztalatából fakadó 
korszerű megértést (és önértést) veszélyeztetheti. Az áthagyományozódó nemzeti sztereo-
típiákkal kapcsolatban a jelenleg adódó legfontosabb feladat nem azok „felvilágosult” tote-
mesítése, előítéletnek bélyegzése, hanem – ahol erről szó lehet – allegorikus (jelentésükben 
elkülönböződő) működésük interpretálása, történetileg aktuális újraelsajátításuk nyomon 
kísérése. Mindent eleve sablonnak bélyegezni csakis egy másik sablon felől lehetséges. Hogy 
a gondolkodás maga mennyire nem nélkülözheti egyébként azt, amit Heidegger az értelme-
zés szükséges előzetesének („Vorgriff”, „Vorhabe”) nevezett, arra itt elég csak utalni. 

2.3. A nemzeti sztereotípiákat allegóriákként érzékelni képes látásmód tehát hatalmas erővel 
tört fel a romantika irodalmában. Ahogy Walter Benjamin fogalmazott: az idő ekkor került 
be a szemiotika területére. Az örök ideák tarthatatlanságának fényében tűnt elő a magyarság 
önidentifikációja is az időnek kiszolgáltatottként, ami első közelítésben nemzeti léte gyen-
güléseként, azaz hanyatlásként vált érzékelhetővé. A romantikus allegorézis a történetiség, 
az időiség tapasztalatát szükségképp hanyatlásként fogja fel, mivel emlékezete e tapasztala-
tot csakis egy ontológiai stabilitás számára fájdalmas elvesztéseként (tagadásaként) képes 
működtetni. Nemzeti múltunk sztereotípiái ezért – mint szerte Európában – a pusztulás, 
mégpedig a természeti pusztulás képére temporalizálódtak. Régi dicsőségünk az éjszakába 
hullt Vörösmartynál; testünk és arcunk a csontváz, a „szibarita” váz „halotti maszkját” öltötte 
magára Berzsenyinél stb. De éppen az önidentikus jelentések visszahozhatatlansága nyitott 
egyúttal újabb jövőhorizontot, persze a mondottak miatt a végesség jegyében. Hiszen a ha-
nyatlásként emlékezés eleve végességet feltételez: így jött létre a nemzethalál víziója mint 
a nemzeti múlt és jelen önértelmező horizontja. A nemzethalál romantikus sztereotípiája 
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természetesen nem biológiai fogalom, hanem a végesség figurája, a jövőhorizont jelentés-
képző (a jelent értelmező) határvonala – e téren is alkalmazva a szó (Endlichkeit) heideggeri 
meghatározását. Az a szemantikai potenciál tehát, mely a nemzet múltjáról való allegorikus 
(ekként historizáló) beszédet egyáltalán lehetővé tette. A halálba taszító hanyatlás képzete 
sem a múltból jön ezért, hanem természetesen ebből az elképzelt jövőből, a végre orien-
tálódó „előrefutásból” (Vorlaufen), ami tropológiailag pl. egy közismert sztereotíp alakzat 
kifordítását is jelenti. Nem véletlen ugyanis, hogy a magyar Himnusz, miután a hanyatlás 
folyamatát a nemzet múltbeli bűneivel hozza összefüggésbe, megfordítja a bűnbeesés és a 
bűnhődés relációját. Azaz a bűnhődést (részben) a jövőben elkövetendő bűnök következ-
ményének láttatja: „Megbűnhődte már e nép / A multat s jövendőt!” A jelenben bűnhődni 
a jövő bűneiért – ez a bűnfogalom olyan fenomenalizációja, mely a nemzet bűnösségének 
és veszélyeztetettségének (tehát az elkövetett vétkek miatti istencsapásoknak) a reformáció 
óta ismétlődő lineáris-oksági sztereotípiáit fordítja ki önmagukból. 

A nemzethalál képzete tehát nem akadálya, hanem serkentője volt az önazonos múlt 
hitébe ágyazott emlékezésmód felbomlásának és ezáltal a folytonos újrakezdésben létesü-
lő, mintegy a jövőből érkező dinamikus identifikációnak. Ilyen értelemben mindezzel nem 
ellentétes, hanem párhuzamos jelenség Széchenyi elhíresült mondata, a múlt dicsőségét és 
egyáltalán a nemzeti „nagylétet” a jövőbe áthelyező, megfordító (szabadon idézett) retori-
kája: Magyarország nem volt, hanem lesz. A hanyatlás tapasztalata így egyáltalán a történel-
münkhöz-hozzáférés aktuális feltételét képezte, mivel – újra csak Walter Benjamin szavaival 
– nem a tetem relikviájából, hanem a múltra-rágondolásból, az emlékjelek fenomenalitásá-
ból származott. Az a közismert mű pedig, mely végül valamiképp mégiscsak színre viszi a 
tetem matériáját és a nemzethalál eseményét, Vajda János verse. Csakhogy a Virrasztók című 
költeményben bár Magyarországot egy holttest jelképezi, a sirató-gyászoló nemzet különös 
módon túléli a saját halálát. Nyilvánvaló a relikvia és a rágondolás megkülönböztetésén ala-
puló irónia. Az emlék „anyaga”, a múlt szimbolikus teste halott, de a testhez, az országhoz 
tartozó emlékezők – a testet mint szimbólumot ezzel allegóriává dekonstruálva – még él-
nek. A virrasztó hazafiak azt remélik, hátha csak tetszhalottat gyászolnak, de álmaik múltja 
nem támad fel, ehelyett ők maguk dőlnek álomba a tetem fölött. Tehát várakozásukban egy 
múltra figyelnek, s ezzel tagadják meg a címben jelölt funkciót: virrasztókból szendergőkké 
válnak. 

2.4. Az eddig mondottak többek között felvetik a történetiség és a tapasztalás, az idő és a 
megértés, az ősképszerűen szimbolikus és a temporálisan allegorikus nyelvi funkciók köl-
csönösségének messzire vezető, ám gazdagon kimunkált problémaköreit. Ami a romantikus 
és a modern nyelvezet szempontjából most elsősorban kiemelendő, az természetszerűleg a 
„hagyomány és újítás”, tradíció és identifikáció viszonyának alakulástörténetén belül konk-
retizálható. 

Kérdés tehát, hogyan jelennek meg a romantikus és a modernizálódó magyar lírában a 
sztereotípiák bizonyos nemzeti hagyományok nyelvezetének összetevőiként, s hogyan be-
folyásolják a modernitás szubjektum-konstrukcióit. E felvetés magába foglalja a közismert 
belátást, miszerint a korszak innovációs igényének és nyelvválságának együttese komolyan 
megküzd az áthagyományozott – köztük történelmi távlatú – jelentésekkel. A romantika 
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nyelvfelfogása az én-identifikáció rousseau-i nyomvonalán – legalábbis grammatikai szinten 
– persze szintén megkérdőjelezte szubjektum és történeti hagyomány összhangját, ugyanak-
kor helyreállítandónak is tartotta, pl. e hagyomány forradalmi-költői átalakítása révén. Sőt, a 
szubjektum önmaga legsajátabb autenticitását érhette el a nemzeti-történelmi sémák állan-
dó – esetenként éppen forradalmi – újraértelmezésében. Fontos összefüggés figyelhető meg 
a forradalmi elvárásoknak a nemzeti jövőt illető sztereotípiái és a „saját halál” – az említett 
végesség-figurák – szubjektumképző ereje között. Hiszen a történelem időisége és jelenének 
forradalmi megváltoztatása – ez hermeneutikailag alapvető – maga is az individuális véges-
ség horizontján vált tapasztalhatóvá. Többek között Petőfi Sándor olyan művei figyelmez-
tetnek erre, mint az Egy gondolat bánt engemet… vagy Az apostol. Nyilvánvaló, a saját halál 
eseménye a modernitásban – Rilke lírájában vagy magyar területen Kosztolányinál – egé-
szen másként funkcionál a romantikához képest, azaz szubjektumának önértése általában 
nem reflektál egy történelmi tradíció benne megjelenő sorsára. Míg a romantikus lírai én 
jövőhorizontját a saját halál eseménye és a nemzet jövőképe együtt határozhatta meg. „Ott 
essem el én, a harc mezején” – olvassuk Petőfinél, a haza diadalmas jövőjének vízionálása 
közben. A szubjektum „megképződése” így ekkor egy közösség olyan védelmével jár együtt, 
mely annak a pusztulását a saját arcára írja át. Éppen ezzel az átírással lehetséges ennek az 
„arcnak” a megrajzolása, ekként fordítván ki – „saját” eseménnyé téve – az említett sztereotí-
piát, a nemzethalált. És e végességéhez „előrefutva” lehet képes a beszélő magát a történelmi 
túlélést, hazája győzelmét előrevetíteni. Hogy a nemzeti történelem így reflektált időisége 
– továbbá „elvárás és tapasztalat kettőssége” (Koselleck) – voltaképpen nem magának e 
történelemnek az apokaliptikus végesség-víziójából, hanem az egyéni horizont végességéből 
származik (azaz a történelmi apokalipszis-tudat a saját halálhoz mért lét posztulátuma), az 
akár romantikus paradigmának nevezhető. Ennek jegyében olvashatók újra a kánon olyan 
alapművei, mint pl. Vörösmarty Előszó című költeménye, melyben a „kozmikus” fenyege-
tettségtől nem választható le a „midőn ezt írtam” deixise, azaz a „végidő” kataklizmájának a 
versbeszédre (az írás műveletére) vonatkoztatása. Az apostol szövege szerint pedig – hogy 
egy tanulságosan látványos, bár nem lírai megnyilatkozást idézzünk – Isten hozzáírja a forra-
dalmár-mártírok neveit a Bibliához, akik így a haláluk révén csatlakoznak egy eszkatologikus 
távlatú szöveghagyományhoz, az európai alapkódhoz. A forradalmár- vagy próféta-szerep a 
romantika legjobb műveiben nem egyszerűen a közösség nevében felszólaló kiválasztottat 
jelenti, nem váteszt, hanem a szó eredeti értelmében azt, aki előre néz („előrefut”), aki egy 
jövőből gondolja el a jelent. Azaz olyan időhorizonttal rendelkezik, melyben a történelem-
nek a jövőből belátható múltja és a saját egyéni lét végessége egymás tükrében szemlélhető. 
Ehhez a kötődéshez tehát a sors és a nyelv szétválaszthatatlanságának perspektíváján belül 
ragaszkodik a romantikus-későromantikus lírai én, később is – mint Aranynál – a hanyatlás 
figurájából vezetve le megszólalhatását, szembesülve az „elvont ideálok” csekélyebb értékű-
nek tartott megverselésével: „De legyek, ha veszni sorsa, / Húnyó nép közt Osszián, / Inkább, 
hogysem dalok korcsa / Közönyös harmóniám!” (Kozmopolita költészet). Az emlékjelek idői 
mozgásának mint a történelemre-rágondolás alakzatait a jövőből értelmező allegoricitásnak 
legszebb példái a 19. század közepén Arany János nevéhez fűződnek. Az időnek az egziszten-
cián belül felfedezett tapasztalata magyarázza így, a „reménnyé váljon az emlékezet” megfor-
dító alakításával Széchenyi fentebb idézett szavait (Széchenyi emlékezete). 
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2.5. A késő modern líra énje azonban nemegyszer úgy alakítja át a romantikus dikció e „pró-
fétizmusát” (jövőhorizontját), hogy megszakítja kapcsolatát azzal tradícióval és történelem-
mel, melynek a nyelvén beszél. A modern nyelvválság közismert analíziséhez hozzátehető, 
hogy az a történetiségéről leváló individualitás olyan tanácstalansága, mely egyúttal a nyelv 
figuratív lendületében is benne rejlő allegoricitást teljes egészében a szimbolizmus vizionariz-
musával helyettesítené. (Persze más kérdés, hogy a grammatikai én e törekvését mennyiben 
ássa alá saját nyelvének retorikája, szimbólumait a nyelv megkerülhetetlen allegorikus moz-
gása.) Történelem és egyén e végül is tarthatatlan szembeállításának egyik leggyakrabban 
idézett, programos példája Ady verse, a Hunn, új legenda. E költemény a vérszerződés emlí-
tett nemzeti önmeghatározásával, mint egy sztereotípia kifordításával szemben visszaállítja 
a származási elv sablonját, s egy nemzetkarakterológiához folyamodik: a hun eredettel ma-
gyarázott jellemvonásokat játssza ki a mondott historikus emlékezet szerint visszanyerhető 
identitással szemben. Önmagát pedig e karaktervonások individuális megtestesítőjeként 
konfrontálja Arany és Petőfi örökségével. Innovációs igényét – „új legenda” – tehát úgy köti 
egy tradícióhoz, hogy annak szimbolikus-ősképszerű vonásait kívánja felerősíteni. E téren 
pedig a századforduló olyan önmeghatározásaihoz kötődik, melyek a nemzeti létet nem a 
költői nyelv történetiségére reflektálva, hanem elvont ideákkal azonosítva próbálja megfo-
galmazni. Ez utóbbi törekvés tipikus példája lehet Komjáthy Jenő költeménye is (Magyar 
vagyok), melyben a lírai én a magyarságát egyszerűen a szabadság, a bátorság és az igazság 
eszméivel azonosítva határozza meg. 

Ady költészetét természetesen nem a nemzeti sémák individuális elvű kisajátítása jel-
lemzi elsősorban. Művei többnyire, még első korszakában is, látványosan felajánlják a nem-
zeti szimbólumok dekonstruktív – tehát újraalkotó – olvashatóságát, nemegyszer olyan 
romantikus fogantatású alteregók alkalmazásával, melyek a magyar történelmi múlt és a 
jelen diszkontinuitása, azaz nem-lineáris időtapasztalata nyomán formálódtak meg. Az 
előbbi sztereotípiáknál maradva, a honfoglalás és a vérszerződés kontextusait idézi az Ond 
vezér unokája és Az ős Kaján. Ne tévesszük szem elől, hogy Ond vezér, az ős, az előbbi vers-
ben immár idegenné vált: „Nincsen hozzá semmi közöm”, vallja a beszélő, aki magát a „fajá-
ból kinőtt magyarként” határozza meg. A múlt, az ősiség másságának e váratlan, sokkszerű 
idegensége nyilvánvaló feltétele az eredet sémájától távolodó önmeghatározásnak. Eszerint 
magyar az, aki folyvást „kinő” a magyarságából, de folyvást reflektál arra, amitől távolodik. 
Az ős Kaján szintén említi a bor- és véráldozat pogány rítusát, szembesítve Ady visszatérő 
romantikus eredetű motívumával, a történelmi hanyatlással. A mitikus napkeleti figura, a 
beszéd, a költészet kezdetének, a rímek „ősi hajnalának” alakja és az elterülő, elbukó lírai én 
kettőssége a zárlatban voltaképpen megismétli, pontosabban variálja a nemzeti jövőhori-
zont és a saját halál összefüggésének romantikus képletét. A címszereplő-alterego a „kezdet”, 
az újrakezdés, a jövő figurája, kinek diadalmas előretekintésével párhuzamusan vizionálja 
saját halálát a vers lírai énje. Közismert továbbá, hogy Ady kuruc-versei szintén úgy ütköznek 
egy múlttal, hogy eközben elismerik nyelvi odatartozásuk megkerülhetetlenségét. 

Aligha létezik továbbá a nemzeti hanyatlás okának, jellegének, következményének tömö-
rebb kifejezése, számosabban előforduló sztereotíp formulája a magyar történelmi emléke-
zetben, mint a dél-magyarországi város, Mohács neve. Főleg a romantikától kezdve vált ez 
a név régi dicsőségünk elmúlásának gyakori jelölőjévé, ahogy az Kisfaludy Károly versében 
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megjelent. De a sztereotípiák allegorizálása, a múltra-rágondolás modernitása új, aktuális 
jelentéseket teremtő képessége alapvetően megváltoztatta Ady költészetében is e szó szink-
róniáját. A Mohács név ugyan megőrizte szenvedésteli tartalmait, ezzel kapcsolatos diakrón 
jelentéskörét, ugyanakkor a pusztulás ősképéből a nemzeti lét újrakezdő folytatásának je-
lölésébe fordult át. A Nekünk Mohács kell című vers nyitása a Himnusz kezdősorát fordítja 
ellentétébe, s áldás helyett irgalmatlan csapásokat kér a magyarságra Istentől. Ez a hangvétel 
folytatódik a költemény egészében, de az átkozódás mégis az életért való könyörgéssé figu-
rálódik, harmonizálván az isteni támogatás Kölcseynél olvasható óhajával. „Ne legyen egy 
félpercnyi békességünk, / Mert akkor végünk, végünk.” A nemzethalál rémének sztereotí-
piája tehát a fennmaradás feltételévé figurálódik, mely Mohácsot nem egyszeri-múltbeli és 
fenyegető eseményként, hanem a magyar történelembe beleírt, folytonosan ismétlődő és 
folytonosan újrareflektálandó fenoménként tartja számon. Mohács ezért immár nem egy 
vesztett csatának, nem is csak a nemzeti szenvedéstörténetnek a jelképe, hanem egyáltalán 
egy dinamikus, önmagát újra s újra túlélőnek látó nemzeti identitás nyelvének az alkotó-
eleme lesz, mely számos újabb fejlemény felől fedezteti fel és mondatja ki újra önmagát. 
Nemzeti narratíva immár nincsen Mohács nélkül, így a sztereotípiákat kifordító allegorézis 
közismert narratív komponense sincs meg nélküle, ha a magyar nemzetről bármit is monda-
ni akarunk. A Mohács név előkerülése tehát e vonatkoztatás ismétlődése, a korábbi jelenté-
sekhez fűződő viszony újraképzése a mindig újabb történelmi tapasztalatok birtokában. Így 
válhat egyáltalán nemzeti létünk kimondásának feltételévé is: „nekünk Mohács kell” immár 
ahhoz, hogy a saját nyelvünkön egyáltalán megfogalmazzunk valamit önmagunkról, beszél-
jünk történelmünkről.

Sőt a helyre utaló városnév a magyar irodalomban egyre inkább időhatározóvá, egy idő-
szakasz jelölőjévé válik. Tulajdonképpen úgy viselkedik, mint egy korszakfogalom, magába 
foglalva a korszakretorika utólagosság-tapasztalatát. Ezzel pedig a modernitásnak a törté-
nelmet tipikusan „esztétizáló” karakterét is kidomborítja. Többek között Kosztolányi Dezső 
egyik korai ciklusa, a Magyar szonettek kompozíciója emlékezik így a régi magyar történelem 
több eseményére, köztük a mohácsi csatára. A modern líra esztétista poétikája a visszatekin-
tés jelenidejűségét, a múltnak a mához tartozását kizárólag az egyébként historikus indexű 
jelentéstételezések ahistorizálásával, hermetikus nyelvi aktualizálásával kívánja létrehozni. 
Ezzel ugyan gyengíti a sztereotípiák sablonként kezelhetését, de egyúttal gyengíti allegorikus 
olvashatóságukat is. A honfoglalás és a mohácsi csata képei Kosztolányinál kétségtelenül 
egy újszerű, „innovációjával” feltűnő jelentéssor pillanataiként kerülnek elénk. A kisgyermek-
ként zokogó Árpád alakja nyilván semmiben sem hasonlít a Zalán futásának párducbőrbe 
öltözött harcias hősére. A mohácsi csataleírás pedig alighanem csak a következő rímötletért 
született meg: „Győzött az ellenség ármánya és csele / királyi zsákmányát ragadja a Csele”. 
Ezzel kapcsolatban jegyezhető meg, hogy az esztétista szómágia, a kifejezés tipikusan sűrí-
tő-lényeglátó bűvölete jellemzi Babits Mihály Messze… messze… című, nyomatékosan szte-
reotípiákból építkező költeményét is. Benne olyan aforisztikus jellemzésekkel, melyek nem 
az adott nemzetek és tájak valamilyen karakterisztikusnak érzett vonásából, hanem inkább 
egy magyar anyanyelvű költő nézőpontjából következnek – abból, ahogy a magyarok más 
nemzeteket látnak. Azaz éppenhogy nem látnak, mivel a költemény hangsúlyosan a karak-
terisztikumok fiktív természetére utal a vonatkozó tapasztalatok hiányát hangsúlyozva: „Bal-
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sorsom milyen mostoha, / hogy mind nem láthatom soha!” Ezzel pedig a vers, miközben egy 
szubjektum vágyáról és művészi alkotóerejéről kíván vallani, önkéntelenül is elismeri készen 
kapott képzeteinek már meglévő eredetét, áthagyományozott mivoltát. A szöveg így – prag-
matikailag – az esztétista hermetizmus és szubjektumfelfogás iróniájaként is felfogható. 

2.6. Nem véletlen, hogy a Mohács körüli időszak a történelemszemlélet (én és hagyomány) 
erőteljes módosulását mutató magyar későmodern lírában is kapcsolatba került a honfog-
lalás eseményével. A 16. század katasztrófái, a végveszély emlékjelei párbeszédbe léptek az 
alapítás, a vérszerződés korának oltalmat implikáló emlékjeleivel. József Attilának A Dunánál 
című verse a két korszak eseményeit a beszélőt is meghatározó nyelv történetisége, nem-in-
dividuális karaktere szerint vetíti egymásra. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat / s én érzem 
őket és emlékezem.” Ezáltal kap egyáltalán hangot az emlékező és hagyományközvetítő én, 
akiben egyrészt „Árpád és Zalán”, másrészt „Werbőczi és Dózsa” történelme ér a mába. Ez 
a hang ugyanakkor a zárlatban mégis egy határolt, magaslesről figyelő emberi bensőséget 
kíván újraképezni, azaz a népek sorsának keveredéséből és a történelmi korok szembesíté-
seiből egy markánsan önálló szubjektivitás megerősítésére tesz kísérletet: „török, tatár, tót, 
román kavarog e szívben”. A sokféle eredet vérrokonsággá válásának a hangsúlyozása újra 
csak természeti összetartozást sugall, bármennyire is befogadó módon teszi. A „békéltető” 
sorsközösség belátására pedig e természeti minta alapján szólít fel. Vagyis a költemény vé-
gül visszatér ahhoz a sztereotípiához, melyet a vérszerződés felvillantott motívumával – a 
nemzet mint szerződés toposzával – éppen kiforgatni lehetne. Ugyanakkor az egyes nemzeti 
sorsok ilyen vegyítése aligha juthat el a másik idegenségéből adódó önismerethez, az idegen 
és a saját dialógusából kinyerhető értelmezésekhez. Sőt, egy szentimentális célképzetben, 
a „szív” bensőségének harmóniájában kíván feloldódni, újjáteremtvén individualitásának 
a korszakban csődöt mondó humanista illúzióját. Így lényegében elfordul attól a tradíció-
tól, melyre korábban hivatkozott. A történelmi távolságok korábban nyújtott allegoretikus 
vonatkoztatását felváltja a honfoglalás és a mohácsi csata eseményeinek összjátékából ki-
nyerhető olyan jelentésképzés, mely visszasematizál egy sztereotípiát, a harcos múltnak a 
mindenkori másságot eltüntető megbékélését óhajtva. De az emlékezés, ha több akar lenni 
nosztalgiázásnál, nem olthatja ki a viszályt: az én és a másik historikus ellentéteinek értelem-
képző feszültségét. Ugyanakkor épp ez a viszály teheti egyenrangúvá a két felet, ez szünteti 
meg a mindenkori másik legyőzésének, teljes áthasonításának, birtoklásának alternatíváját. 
A Dunánál zárószakaszainak ilyen oldalról történő kiemelése persze közvetve azt is célozza, 
hogy József Attila poétikájának ettől lényegesen eltérő – egyéb jelentős verseiben („Költőnk 
és kora”, Téli éjszaka, Eszmélet) megfigyelhető – vonásaira figyelmeztessen. 

3. Nemzeti sztereotípiák, poétikai alakzatok

A nemzeti sztereotípiák tehát elsősorban a kezdet és a vég figurálásával meghatározható 
sorsképletek révén válhatnak irodalomtörténetileg fontos poétikai alakzatokká, s jelentéseik 
innen merítő állandó újraalkotása teszi lehetővé működésüket a romantikában és a modern-
ségben, összefonódván a lírai én önidentifikációinak aktusaival. E vázlatos, ám feltehetően 
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néhány kulcsmozzanatatot kiemelő fejtegetés végén sem tűnik talán üres általánosításnak 
a megjegyzés: a sztereotípia fogalmának puszta előkerülése jelzi többek között a nyelvhasz-
nálat olyan dekonstruktív karakterét, melyben látványosan mutatkozik meg a nyelv szim-
bolikus és allegorikus tendenciájának kölcsönössége, a kettő viszonyának néhány történeti 
stádiuma. 
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Fried István

MEGHATÁROZÓK ÉS MEGHATÁROZOTTAK
Az Osztrák–Magyar Monarchia szövegisége

1. A (kelet-)közép-európai paradoxonok

Az újabb kutatások jó ideje kitágították az eredetileg az írott és szóbeli előadásra alkalma-
zott „szöveg”-fogalmat, s így nem kizárólag az irodalmi, a nyelvi „műalkotás”-okat vonták 
be a szövegfogalomba, hanem mindazt, ami az emlékezetben és annak tudatosulásában 
szöveggé válhat. S bár a szöveg-fogalom parttalanná szélesedése a fogalom ön-megsemmi-
sítését eredményezheti, éppen azáltal, hogy a kutatás a szöveggé válást (válhatást) annak 
létrehozottságával, megjelenési formájával és nyelvi-művészi alakzataival hozza összefüg-
gésbe, fenntartja nem pusztán az irodalomba vonhatóság lehetőségeit, hanem kifejezetten 
feladatként állítja a kutatás elé az irodalmi elemzést. Látszólag ellentmondásos, amennyi-
ben az emlékezet-kutatásból kiragadva az emlékezet helyére vonatkozó vizsgálatokat ke-
véssé azok leképződésében, konkrét téridős viszonyaiban igyekszünk feltárni, hanem (adott 
esetben) olyan értelmű „virtuális” térben, amelynek részint valódiságát, megnevezhetőségét 
vitatja a kutatás, részint tartalmát teszi problematikussá, körvonalazhatatlanná az értelme-
zők egy része. Az Osztrák–Magyar Monarchia mindenekelőtt állami-politikai „egység”-ként 
fogható föl; jóllehet már a 19. században akadtak kísérletek, amelyek igyekeztek kulturális 
régióként elfogadtatni, valójában a 19–20. század fordulóján, illetőleg a Monarchia megszű-
nése után lángolt föl a vita minősítéséről: mennyire tekinthető régiónak, hogyan viszonyul 
a nyelvenként, irodalmanként, tudományágakként, korszakonként változó (nevű) Közép-
Európa-meghatározáshoz. Illetőleg: amikor megindult a vita az „elrabolt” Közép-Európá-
ról, mit gondoltak Közép-Európának – és hogyan, nosztalgiával-e vagy egy kulturális régió 
megismételhető(?), helyreállítandó(?), létrehozandó(?) helyének vélték-e, amely hely egyfe-
lől az emlékezetből léptethető elő, másfelől az emlékezet konstruálandó/rekonstruálandó 
helye egyben vitaszövege-e a Kelet és Nyugat közé ékelődött areának (területnek, zónának), 
amely részint köztes jellegével tűnik ki, részint a polifóniának, a sokszólamúságnak újra-ér-
telmezhetőségével.

A 19. század második felében Európa középső és keleti részében három többnyelvű biro-
dalom létezett. A cári Oroszország, amelynek állami-hivatalos politikai célzata a többnyelvű-
ség, többkulturáltság ellen volt irányozva (ilyen például az ukrán nyelv „betiltása”, a nyíltan 
oroszosítási törekvések, mint arról a lengyel Nobel-díjas regényíró, Reymont Parasztok című 
regénye is beszámol), a Török Birodalom, amelynek európai területe a balkáni népek és kul-
túrák önfelszabadító törekvéseinek terepe, miközben az emancipációs mozgalmak az állami 
szuverenitás létrehozásának folyamatában egyben a különféle nemzeti kizárólagosságok 
szerveződését, a máig tartó balkáni (vallási, életmódbeli, személyiségfelfogásra vonatkozó, 
nyelvi) ellentétek alakulását is magukban rejtették, illetőleg az 1867-től Osztrák–Magyar, 
előtte Habsburg (ritkábban: Dunai) Monarchia, amelynek civilizációs-kulturális küldetéséről 
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osztrák szerzők tanúskodtak, valamint az osztrák–magyar megegyezés, kiegyenlítődés szük-
ségességéről viszonylag korán Eötvös József államelméleti munkáiban írt. Az Osztrák–Ma-
gyar, illetőleg a Habsburg Monarchiában a 18. század vége óta működtek a centrifugális és a 
centripetális erők, a nemzeti kultúrák európaizálódása, az európai kulturális/nemzeti „termi-
nológia” áthasonítása, továbbá a 19. századi értelemben vett „nemzeti” létezés megteremté-
se folyamatában a Monarchia megszűnéséig, jórészt azután is részint a nyelvi kultúrák egy-
másba szövődése, kölcsönössége, részint a soknyelvűség és tudata (olykor akarva-akaratlanul), 
ritkábban az egymásra utaltság, az egy időben történelmi sorsközösségnek nevezett emléke-
zés tette lényegében ambivalens törekvések színhelyévé a nemzetinek minősülő politikai/
kulturális mozgalmakat és művészeti törekvéseket. Ez az ambivalencia jórészt abból táplál-
kozott, hogy az állandóan alakuló kulturális szöveg a nyelvek, vallások, mentalitások, hagyo-
mányok egymásmellettiségének, egymásra hatásának, Bartók Béla szavait kölcsönkérve, me-
tonimikusan értve, dallamok „kereszteződésének és visszakereszteződésének” folyamatában 
formálódott, a később kifejtendő, kizárólagosságra törő „nemzeti nagyelbeszélések”-kel 
szemben nem egyszer meglepetésszerűen igényelték maguknak a megszólalás jogát a szemé-
lyes kiselbeszélések. Hozzátéve mindehhez, hogy a központ (centrum) és a periféria (a külső, 
kisvilág) kölcsönös feltételezettségben vitatta, értékelte, „dekonstruálta” egymás lehetőségeit, 
jelentőségét és nyelvi kultúráját. Az Osztrák–Magyar Monarchia akképpen volt soknyelvű, 
sokkultúrájú, Bécs–Budapest (kormányzati, politikai, „nemzeti”) központtal és középponttal 
rendelkező jogállam, hogy a központok maguk is kultúrák, nyelvek, irodalmi törekvések 
együttesének adtak érvényesülései lehetőséget, s a regionális központok a periférián (mint 
amilyen Trieszt, Csernovic, Lemberg többek között) egyszerre voltak ellenpontjai a központ-
nak/középpontnak, vitatva annak meghatározó erejét, hatalmát, sugalmazásait és kényszerítő 
igyekezetét, és oly értelemben vett leképződései, hogy más összefüggésekben, más kulturális 
viszonylatokban, de a „középponthoz” hasonlóan valósították meg azt a többszólamúságot, 
kultúráknak, nyelveknek, mentalitásoknak azt a vitatkozó, egymást vitató, ugyanakkor egy-
másra figyelő együttesét, amely a mai multikulturalitás-kutatásoknak hivatkozási alapja lett. 
Ivo Andrić Híd a Drinán című regényében érzékelteti a boszniai, előbb a török, majd 1878 
után a Monarchia államába került kisváros sokféleségét, a pravoszláv, a mohamedán és a 
zsidó lakosság, majd a betelepülő osztrák–magyar közigazgatás békétlen-békés együttélését, 
amely még a szóbeliségben alakuló kultúrában (például a népmondában) is őrzi nyelvi kü-
lönállását, ám a kisváros hagyománytörténésében a közösség kultúrájaként él, és ellenáll a 
külsőleges, civilizatórikus igényeknek, az európaizálódás felülről érkező, nem organikus szer-
vező és átstrukturáló igyekezetének. 1878-ig Andrić regénye a történelem előtti korszakba 
utalja a kisvárosi történéseket, kezdve a tagolatlansággal és elmosódottsággal jellemezhető 
őskort, majd a török hódítások során korántsem csak a szóbeliségből az írásbeliségbe átlé-
pés korszak- és rendszerváltása történik, hanem a szervezetlen gyakorlat kerül a birodalmi 
elgondolás hatókörébe. Ennek azonban mindenekelőtt a létezésnek kevésbé a szellemi, in-
kább a matériális vonatkozásaira van hatással, a kisvárossá alakuló település többnyelvűsége, 
vallási hagyománya a maga módján reagál az eseményekre, a centrumtól függetlenül képes 
megteremteni (a szóbeliség révén) a maga (kulturális) világát, amely még nyelvileg sem lehet 
egészen önelvű (autochton), s ezt a szláv lakosság nyelvébe került török „jövevényszavak” 
meghonosodása szintén igazolja, de amely nyelvi kultúraként, világlátásként az önállóság 
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attribútumaival rendelkezik. A berlini kongresszus döntése felhatalmazta az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiát arra, hogy „okkupálja” (meghódítsa, elfoglalja), majd annektálja (a biroda-
lomba tagolja) Boszniát. Ezzel az európai történelem telepszik rá az eddig e történelmen kí-
vül élt tartományra, s a kisváros így egy civilizációs elgondolás része lesz, előbb-utóbb 
áthatják az európai szellemi/politikai mozgalmak; ennek az európaizálódásnak jegyében is-
merkedik meg a tartomány, a kisváros fiatalsága például a nacionalizmussal (amely az első 
világháborúhoz, a történelem drámai fordulatához, a nagyelbeszélés önmagát beteljesítő, 
„végső”-nek elfogadtatni kívánt céljához vezet). De 1878-tól kezdve fokozatosan lép át a kis-
város a szóbeliség meghittségéből az írásbeliség idegenségébe: a szóbeliségnek mindenki le-
het a részese, mindenki a maga módján beszéli, énekli, meséli a dalokat, történeteket, az 
írásbeliség a centrum meghatározta forma és tartalom, amely az utasítás, végrehajtás, elfo-
gadás folyamatában viszi végbe azt, amit a központban, „felül” elhatároztak. Az írásbeliség-
nek kedvez a centrum–periféria viszony módosulása: míg a Török Birodalom központjából 
nem érkezett közvetlen utasítás a városi kisközösségek szellemi/vallási életének megszerve-
zésére vonatkozólag, s az állam jelenléte a hétköznapi gyakorlatban realizálódott, s csupán 
áttételesen hatott a szellemi életre, az Osztrák–Magyar Monarchia bekapcsolt minden tele-
pülést, még oly kisvárost is, a maga hálózatába, a két „nemzetek fölötti” tényező odatelepíté-
sével egyfelől a központosító intézkedések megvalósíthatóságát biztosította, annak nyelvi 
következményeivel, másfelől az érintkezés alapjául az írásbeliség szolgált, a közvetlen megne-
vezhetőség, megszámlálhatóság: az utcák megnevezése, a házszámok, az időről időre megje-
lenő hirdetmények a közérdekű tudnivalókkal, a világ híreivel (olvasásra kényszerítve azokat, 
akik eddig az őket érdeklő vagy hozzájuk eljutó eseményeket nem az olvasás, nem a betű 
révén vették tudomásul). A két nemzetek fölötti tényező: a hivatalnoki kar és a katonaság (az 
egyes városokban katonai garnizonokat létesítettek, amelyek nyomatékos jelenlétén kívül a 
kulturális életben is szerephez jutottak, például a vasárnap délelőtti térzenék révén; amely 
térzenék természetszerűleg a Monarchia összetett zenei világát közvetítették, s a szláv, az 
osztrák és a magyar zenei tényező együttesével a Monarchia közössé váló zenei szövegét 
reprezentálták, ezt nevezte Bartók közép-európai zenei zsargonnak). 1878-tól kezdve a bosz-
niai kisváros immár egy civilizáló nagyhatalom „narratívá”-jába integrálódott, az öltözködés, 
a viselkedés, az iskolarendszer, az állampolgári jogok és kötelességek, a különféle „hivatalos” 
nyelvek olyan szövevényében kellett magát kiismernie, amelyhez a Monarchia egységes isko-
larendszerében való részvétel szolgált. Arról nem is szólva, hogy a kereskedés, a közlekedés, 
az utazás, a várostervezés sem kerülhette el a változást. A Híd a Drinán az egyik típusú, 
archaikusabb multikulturalitásból a másikba, a modern multikulturalitásba való átmenet 
regénye, a kultúrák, nyelvek, vallások találkoztatásának prehisztorikus és történelmi korsza-
káról szóló regényes híradásé, amelynek fordulópontján lép be a történetbe a kommuniká-
cióváltás, ugyanakkor fogalmazódik át a centrum–periféria viszony, a hivatalnoki kar és a 
katonaság a centrum képviselete a centrum előtt ismeretlen területen. S így a megismerés 
kétirányú, a kölcsönös hatásmechanizmusok érvényesülnek, hiszen a centrum képviselőinek 
be kell illeszkedniök az ismeretlen világba ahhoz, hogy létrejöhessen a kommunikáció, míg a 
periféria aktánsainak bizonyos mértékig el kell sajátítaniok a centrum nyelv(iség)ét, el kell 
tudni olvasni azt a szöveget, amelyet a várostervezéstől a divatig a centrumban terveztek 
meg, írtak le olyképpen, hogy az a periféria valamennyi helyén megfejthetővé, elsajátíthatóvá 
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legyen. Ezzel egy időben bukkannak föl (a kisebb városokban, amelyek a multikulturalitás 
helyei is, esetleg ott a leginkább, például Szarajevóban, Triesztben, Ljubljanában, Lemberg-
ben) az ún. nemzeti törekvések, amelyek a másféle egységet, a régió más típusú, szorosabb 
értelemben vett nyelvi, „nyelvrokonsági” alapú szerveződését követelték, a német és az olasz 
egységmozgalmaktól „ideológiailag” megerősített „risorgimento”-nacionalizmusok. Az 
1878-ig, részben azután is működő, bár korántsem ideális boszniai kiegyenlítődés helyébe 
nemzeti/nyelvi kizárólagosságok léptek, s így a multikulturalitással szemben hangsúlyozták 
az egynyelvűség, az önmagába zárkózó kultúra, a nyelvi homogeneitás elérendő célját. Ivo 
Andrić jelképe a maradandóságot megjelenítő híd, amely földrajzi határon ívelt át, de amely-
nek állami határ voltát az első ízben az okkupáló hatalom hangsúlyozta, ez a híd lesz a kitörő 
világháború áldozata, mintegy sugallva, a nemzeti nagyelbeszélések vámszedőinek nincsen 
szüksége hídra, az önmagába zárkózó hatalmi, politikai, nyelvi önelvűség megelégszik önma-
gával. Ennélfogva megszünteti a határátlépést, személyiségek, nyelvek, kultúrák párbeszédét 
a magánbeszéd, a monológ veszi át, amely maga jelöli ki a határokat, meghatározza azt, ami 
meghatározandó, a kiselbeszélések jogosultságát megkérdőjelezi, hiszen a maga nagyelbe-
széléséhez ezekre semmiféle szüksége nincsen.

Ezt a következtetést már nem Ivo Andrić regénye vonja le, amely ott végződik, ahol 
a Monarchia-regények jórésze (újra)kezdődik. S ezt úgy lehet érteni, hogy Andrić műve 
megtartja ambivalens voltában a hivatalnokok és a garnizonok képviselte Monarchia-szö-
veget, amely a centrum nyelvjárását beszéli, de nyitottnak mutatkozik a perifériáé iránt 
is. Amely jelzi, miféle roncsolódás kezdődik akkor, ha egy kisközösség a szóbeliségből az 
írásbeliségbe lép át, de érzékelteti, hogy a (külső szemlélő előtt) kaotikusnak tetsző világ 
miképpen kap körvonalakat az európainak mondott civilizációba való bekapcsolódáskor. 
S ezzel együtt: egy archaikusnak tűnő létezés és kultúra hogyan színeződik át, miképpen 
képes megőrizni „egyediségét”, még akkor is, ha külső tényezőket kell ebbe a létezésbe és 
kultúrába beiktatnia.

2. Monarchia-irodalom – Monarchia-szöveg

2.1. Akár megtévesztőnek tűnhet, ha a továbbiakban két olyan szerző paradigmatikusnak 
minősült (élet)műve lesz az elemzés tárgya, akik az Osztrák–Magyar Monarchia (nem pusz-
tán ambivalens létét, hanem) szatírába való ellentmondásait, a válságtüneteket bontották ki 
történetté, méghozzá olyanná, amely az egyes történéseket immár képtelen egységesíteni, 
egy magasabb fokon szintetizálni, hanem sokkal inkább a meghatározást kudarcos vállal-
kozásnak felfogva, a jelentésadás elbizonytalanodását, illetőleg állandó elhalasztódását tet-
ték meg történetté. („Alkotmánya szerint liberális volt az ország, de klerikális szellemben 
kormányozták. Klerikális szellemű volt a kormányzat, de szabadelvű volt az élet. A törvény 
előtt minden polgár egyenlőnek számított, de nem mindenki számított polgárnak. Volt par-
lament is, ám oly rendkívüli mértékben élt szabadságaival, hogy többnyire zárva tartották; 
volt azonban szükségállapot-törvény, amelynek segítségével jól megvoltak parlament nél-
kül; mégis, valahányszor már az abszolutizmusnak tapsoltak mindenek, a Korona elrendelte, 
hogy újra vissza kell térni az alkotmányos kormányzáshoz” [Musil, 1977, I, 42]).
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Az Osztrák–Magyar Monarchia két nemzetek feletti tényezője, rétege, szimbolikusnak 
értett „történetalkotója” a tárgya Jaroslav Hašek és Franz Kafka regényeinek (Švejk. Egy derék 
katona kalandjai az első világháborúban; A per, A kastély). A cseh és osztrák kutatás a két író 
műveinek főszereplőit jóideje egymás ellentettjeiként tekinti, a külső tényezőkről szólva 
mindkét szerző prágaiságát, a Monarchia államában való szocializáltságukat emeli ki, a ma-
gam részéről ehhez a barokk vagy még régebbi prózai epika hagyományait tenném hozzá. 
A Švejkben a pikareszk regény elemei fedezhetők föl, a történések során a főszereplő nem 
változik, nem fejlődik, csupán különböző módon, alapvetően mégis egyazon magatartás sze-
rint reagál a kalandokra, Kafka főszereplői közül K., a földmérő akár egy barokk allegorikus 
regény „hőse” is lehetne, hiszen a 17. századnak jelentős cseh szerzője, a négy évet Sárospa-
takon is tanító Comenius (Jan Amos Komenský) A világ labirintusa avagy A szív paradicsoma 
című regényének Fortuna (szerencse) kastélyára emlékeztet Kafka művének kastély-rajza és 
-képzete. Kiegészítésül: a labirintus mint a világban-lét helye, a tévedések és tévelygések szín-
re állításának terepe mindkét szerző művéből kiolvasható. Az eltérések és hasonlóságok jó-
részt abból adódhatnak, hogy míg a Švejk a Monarchia katonaságát világítja át a hivatalos és 
a nem hivatalos tudat konfliktusaiban, Kafkánál a hivatalnoki kar lesz egy dehierarchizálás-
sal, alulretorizálással jellemezhető „mitológia” hordozója, reprezentációja. Az megint egy 
irányba mutat, hogy mind Hašek, mind Kafka akképpen reagál választott előszövegeire, hogy 
hagyományos jelentésüket széttagolja, kifordítja és újraírja. Hašeknél aligha tekinthetünk el 
attól, hogy Švejk olyan Sancho Panza, akinek Don Quijotéi még azt a nagyságot és nemessé-
get is nélkülözik, amellyel bizonyos Cervantes-értelmezők szerint a búsképű lovag (mint a 
realitásról lemondó, a realitást tudomásul sem vevő ideál) rendelkezik, s amely alkalmassá 
tette Don Quijotét arra, hogy spanyol nemzeti jelképpé, tragikus alakká emelkedjék. A Švejk 
Don Quijotéi legfeljebb a švejki nézőpontból és a társadalomban elfoglalt hely és szerep 
alapján gondolhatók el, valójában a menthetetlen énnek szatirikus változatai, akik egy feje 
tetejére álló világnak (a barokkból ideidézhető mundus inversusnak) szereplői. Az ő színjáté-
kuk egy feledésbe merült, talán nem is létezett tragédiát követő szatírjáték, amelyben Švejk 
szó szerinti és természetes reagálása szinte az egyetlen „ésszerű” megnyilatkozás. A Kafka-
művek főszereplői viszont maguk képzelte, konstruálta, hitte ésszerűség nyomába erednek, 
a labirintusba kerülve sem ismerik föl, hogy labirintusban tévelyegnek. Az egyik előszöveg 
esetükben a német irodalomnak „sikerműfaja” lehetne: a nevelési-nevelődési regény, ame-
lyet szoros értelemben vett pedagógiai változatában Rousseau körvonalazott Emiljével, de 
amely az európai, felvilágosodott gondolkodást Goethe Wilhelm Meisterével örökítette pró-
zai epikus műbe (Wilhelm Meister tanulóévei, Wilhelm Meister vándorévei). A Goethe tevé-
kenységéhez fűzhető műfaji alakzat (amely az egyenesvonalúságot különféle „betétekkel” 
töri meg, s az életrajziság egyoldalúságát esszéisztikus kitérőkkel oldja) különféle közvetíté-
sek révén kétfelé ágazott: a goethei klasszikus modern változatául Thomas Mann regényéig 
(A varázshegy), a másik irány Kafka felé tart, akinek regényszereplői a fonákjáról szemlélik a 
nevelődés lehetőségét, hiszen próbálkozásaik előre nem látható, de törvényszerűen „megje-
lenő” akadályokba ütköznek. Josef K. (A per), valamint K. (A kastély) illúziókban ringatják 
magukat, azt hívén, hogy egy (ön)nevelési-(ön)nevelődési folyamat tevőleges résztvevői, 
akik az események értelmezése révén olyan helyzetben találják magukat, amely után az el-
érendő célba jutnak. A rádöbbenés a nevelési/nevelődési „regény” csődjére Josef K. végső 
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beismerésével fogalmazódik meg: egyéves peréből (az eredeti címben Prozess áll, és ez folya-
matot is jelent, ennélfogva eképpen is mondhatnók: az egyesztendős folyamat során, folya-
matból) semmit nem tanult (okult). Azaz: az európai civilizációs történet úgy ér véget, hogy 
reprezentánsa, aktánsa, elszenvedője nem képes kimozdulni állapotából, marad annak, aki 
volt, a nietzschei felszólítás, „vágykivetülés”, miszerint werde, wer du bist (légy azzá, aki vagy) 
hiába jelenik meg lehetőségként, teljesülését a személyiség szüntelen félreértelmezései 
meggátolják. A Kafka-regények úgy is tekinthetők, mint A per betéttörténetének, a Tör-
vény kapujában várakozó vándornak/idegennek történetváltozatai, de ezzel együtt a mí-
toszértelmezések átíródásai is: a romantikus Prométheusz-regét Szisziphoszé váltja föl, a 
tűz csiholójának, emberteremtő, felszabadító/felszabaduló hérosznak története helyette-
sítődik a körforgásból, az állandó ismétlődésből kilépni képtelen szubjektummal, aki majd 
csak francia értelmezőjének, Albert Camus-nek tolmácsolásában ébred rá létének abszur-
ditására. A Švejkben a katonaság, a hadvezetés viszonyai közé került kisember hányattatásai 
jelzik útonlétének állomásait, Kafka műveiben aligha dönthető el, hogy az allegorikus ván-
dorlásnak fölfogható létezés valóságos földi terei valójában megfelelői-e, ellenpontjai-e, pa-
ródiái-e a belső útnak, amely a szereplőt önnön tudattalanja felé vezeti. Egyelőre annyi min-
denképpen elfogadható, hogy miként a Švejk a világirodalom egyik korai műfaját (a pikareszk 
regényt), illetőleg a világirodalom archetipikus személyiségeit (Don Quijotét és Sancho Pan-
zát) egy alulról szemlélt történelem aktánsaivá avatja, Kafka ellenben a mitológia történeteit 
forgatja ki: ami ott királyok, hősök, istenek, fél-istenek „kalandregény”-ébe ágyazódott, az az 
ő regényeiben a szó szoros értelmében „deheroizálódik”, sőt: varázstalanodik, s a hétközna-
pinak, banálisnak tűnő létezés historikumával szolgál. Hašek műve is, Kafkáé is olyan érte-
lemben vett paródia, hogy az alaptörténetet felforgatva, a fenségesből kibillentve, ám az 
alapstruktúrát meg néhány epizódot megőrizve (pontosabban szólva: néhány epizódra lát-
ványosan rájátszva) újra-elbeszéli az egyszer már elbeszéltet, nem egyszerűen a humoros 
részleteket állítva az előtérbe, hanem hangsúlyozva azt, miszerint újra-elbeszélésre kerül sor, 
a már megírt, emlékezetbe rögződött átírása, szétírása lesz az elbeszélés jellemzője. A szétírt 
előszövegek regényi értelmeződése föltárja az „eredeti” mű (mitologikus történet) nyitottsá-
gát, rávilágít tovább-gondolhatóságukra, minek következtében az újra-szerkesztett törté-
netből következtetni lehet annak befejezetlenségére, aligha túlzásként kijelentve: befejezhe-
tetlenségére. Lehet, hogy a külső körülmények okozták, de lehet, hogy optimális körülmények 
esetén szintén olyan formában maradtak volna ránk Hašek és Kafka regényei, miként ma 
tartjuk a kezünkben: mindhárom említett mű töredék, korántsem azért, mert a szerzők tö-
redéknek tervezték (az angolkertekbe épített romok értelmezése és a korai német romanti-
ka fragmentumfelfogása műfajként igyekezett a töredéket elfogadtatni!). Az életrajzi adatok 
megengedik annak kimondását, hogy Hašek és Kafka korai halála, előtte súlyos betegsége 
akadályozta őket abban, hogy befejezzék regényeiket, Kafka halála után a sajtó alá rendező 
önkényessége okozott némi zűrzavart a fejezetek sorrendjében, a ránkmaradt, olykor nem 
teljes fejezetek, illetőleg A kastély befejezésének terve ugyan eligazítanak, ám éppen azt erő-
sítik, hogy Kafka nem bizonyosan kötelezte el magát művei teljesebbé tétele mellett; Hašek 
is, Kafka is regényei befejezetlenségével a történet lezárhatatlansága, részint (ellentmondá-
sos módon) a lezáratlanság variabilitása mellett látszik állást foglalni. Ezt (a magam részéről) 
úgy értem, hogy a történet kiegészítésének és/vagy befejezésének „hagyományos” módja 
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mellett elképzelhető más módja is, a hiányzó(?) fejezetek beiktatásának helye, jellege szintén 
többféleképpen képzelhető el (a hagyatékban őrzött töredékeket szem előtt tartva is), Hašek 
pikareszkje, Kafka anti-nevelődési regénye lényegében feltehetőleg nem(igen) változna. 
Amit előszövegnek gondolhatunk el, inkább a külső kereteket adja meg, egy olyan alakzatot, 
amelynek immár fölöslegessé és okafogyottá vált csak „ismétlése”, ellenben a változó nyelv- 
és személyiségfelfogás kényszerítő szükséggel igényli szétírását.

2.2. Ezen a ponton újólag a Monarchia-szöveg (és az ennek függvényében létesülő Monar-
chia-köznyelv) századfordulós szituáltságára kell kitérni. Aligha hagyható figyelmen kívül, 
hogy a 19–20. század fordulójára az Osztrák–Magyar Monarchia lett, volt Európa egyik 
kulturális központja. Olyan tudományágak kiépítésére került sor (amellett, hogy a művé-
szeti váltás is lezajlott), amelyek a megingott, kétségessé vált biztonságérzet jelzéseiként 
szolgáltak. Mindenekelőtt a nyelvbölcselet és a lélekelemzés (Freud révén különös hang-
súllyal az „álomfejtés”) tudományos elemzése hozta magával az osztrák–magyar–cseh–hor-
vát–szlovén (stb.) modernség szerzőinek törekvéseit a tudományok felől érkező késztetések, 
nyelv- és személyiség-értelmezési ajánlatok műbe foglalására. Ezt közvetlenül megelőzőleg, 
illetőleg ezzel párhuzamosan, 1890-től kezdődően, nagy erővel tagadtatik meg a historista-
akadémikus művészeti felfogás, válik a látszat és lét kibékíthetetlen kettőssége a művészeti 
elgondolások „mozgatójává”, teremtődik meg művészeti irányként a szecesszió: mely latin 
szó kivonulással fordítható, de a római történelemből vett példázat (a plebejusok kivo-
nultak a városból a szent hegyre, s mindaddig, amíg nem érvényesíthették követeléseiket, 
nem kívántak visszatérni) annak a művészeti gesztusnak lett jelzésévé, amely a historizáló-
szolgálatelvű művészet helyébe a művészeti tett lényegiségét emelte ki; az ornamentika itt 
nem egyszerűen díszítő-szépítő elem, hanem a művészi üzenet egyik lényegi összetevője, 
amely tagadja a mimetikus (természetutánzó) nézetek és az egészelvűség naturalista kö-
vetelményrendszerét. Ebben a szecessziós mozgalomban már ott rejlik a kérdésföltevés a 
nyelvi kompetenciával kapcsolatban, de nem kevésbé a realista-romantikus-naturalista hős-
felfogás ügyében. Az én-megosztottság a romantikában, majd a Gogoltól Dosztojevszkijig 
tartó orosz irodalomban is formát/alakot kap, az én menthetetlensége azonban az osztrák 
bölcselet nyomán tárul föl, hogy ezt kövesse Freud gyakorlati (orvosi) és elméleti munkás-
sága: az énnel kapcsolatos ismeretek megbízhatatlanságáról szóló tézis radikalizálódik, az 
ösztön-én és a tudatos én, valamint a fölöttes én hármassága nemigen teszi lehetővé, hogy 
az én úr legyen/maradjon a maga házában. Miként a nyelvbölcselettől a művészi/irodalmi 
rádöbbenésig, miszerint a kommunikáció inkább a félreértések, mint az értések tere, a nyelv 
médiumként csődöt mondott. Az osztrák–magyar századforduló szerzői a „Minden egész 
eltörött” élmény jegyében kísérlik meg összefogni azt, ami összefogható. Hašek és Kafka ön-
nön tárgyától elidegenedve/elidegenítve ismertet rá arra, hogy szinte semmi sincsen, ami 
összefogható lenne, a megnevezésnek, a névadásnak, a párbeszédnek alig (vagy egyáltalában 
nem) maradtak esélyei. A Švejkben tematizálódik a Monarchiát feszítő nemzeti-nemzetiségi 
ellentét, amely a regényben egy pittoreszk elbeszélés keretébe van beágyazva, hogy aztán 
a műben megjelenő jelenkori történelemtől eltávolodva fölcsillanjanak a megértés lehe-
tőségei azok között, akik a történelmen kívül léteznek. Kafka műveiben a főszereplő neve 
jelzésével és nem nevével része önmaga történetének, amelyet nem kevés meglepetéssel az 
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ön-megértés hiányával követ. Mind Josef K., mind K. egyebek között a (megfejtendő?) nevek 
rendszerének hálójába is belegabalyodik, ezek egy része olyan jellegű beszélő név, amelynek 
megannyi jelentéslehetősége fordítói tevékenységet igényel, azaz a jelentések (és lehetősé-
gek) értelmezését. Másik része bibliai és mitológiai vonatkozásokat tartalmaz, maga is bibliai, 
mitológiai megnevezésként szolgál, nem bizonyosan hozva magával azt a bibliai-mitológiai 
történetet, amely a névvel összefügg. Minélfogva mind Josef K., mind K. nem egyszer olyan 
helyzetbe jut, amely lehetővé tenné a bibliai/mitológiai allúziók fölfejtését, amely viszont 
elősegíthetné az ön-megértést. Švejk nem szűnő félre-értései, Josef K. és K. utóbb tévesnek 
bizonyuló (ön)értelmezései egy olyan nyelvi világot feltételeznek, amely nem kedvez a pár-
beszéd kialakulásának; lévén egyfelől a különféle szereplők kizárólagosságra törő monológja, 
mint megnyilatkozási forma, lévén másfelől az értelmezési vakság, az a=a tézisében reflek-
tálatlanul hívő bizalom, mint világhoz fűződő viszony. Švejk nyíltsága mögött azonban a 
mai értelmező ravasznak minősített túlélési stratégiát vél fölfedezni, Josef K. és K. rejtélye-
ket feszegető viselkedése azonban a szereplők tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát árulja 
el. Ismét visszakapcsolhatunk az Osztrák–Magyar Monarchia szövegiségéhez: a Hašek-regény 
főszereplője ki van téve a felsőbbség, a Rendszert képviselő intézmények, a háború mechaniz-
musa létrehozta hierarchia meghatározási törekvésének, Švejkkel szemben mindenki azt kí-
sérli meg, hogy viselkedése mögé lásson, tisztába jöjjön azzal, miszerint Švejk maszkot visel-e 
vagy nem, akadnak-e nyájasságával, barátságosságával elleplezett szándékai vagy sem, készsé-
ge arra, hogy azonosuljon a bármily abszurdnak tűnő „világrenddel”, szubverzióként minősít-
hető-e vagy sem. Szembeállítva Kafka regényeinek főszereplőivel, Švejk nemcsak a Monarchia 
földrajzi terein tévelyeg, hanem beszédében is úgy tesz, mintha megjegyzésekre, kérdésekre, 
utasításokra csak kerülőúton, szinte példázatos rövidtörténetekkel lenne képes válaszolni, 
olyanokkal, amelyek csupán utánozzák a példázatokat, a kijelentés, az elhangzott név vagy az 
esemény csupán ürügye az anekdotázásnak, hiszen az elmondott anekdotából esetleg sem-
miféle tanulság nem következik, általánosítható „igazság” még kevésbé. Kafka két főszereplője 
a szó szerint és átvitt értelemben vett labirintusba kerül, Josef K. és K. is minduntalan eltéved. 
Amennyiben e tévelygés (másik) előszövegét keressük, akár az Isteni színjátékra is bukkanha-
tunk, a közhasználatú magyar fordítással szemben a két Kafka-figurának történetében sem 
arról van szó, hogy nem lelik az igaz utat, sokkal inkább arról, hogy letérnek az (igaz) útról; 
csakhogy a dantei művel szemben az ő női közbenjárójuk a testiségbe húzza le a szereplőket, 
és így nem segíti őket ahhoz, hogy a magasabb fórum (a bíróság és a legfőbb hivatalnok) színe 
elé kerüljenek. Ismét az európai művelődés egyik alaptörténetének kiforgatásába, szét-írásába 
ütközünk, jóllehet feltehetőleg egyszerűsítés, ha A per és A kastély eseményeit egyoldalúan 
üdvtörténeti és a pokoljárás motívumtörténeti változataként szemléljük. Az úton levés hang-
súlyossága ugyan természetesen nem kizáró ok, ám az előbb jelzett két tényező legföljebb 
peremmotívumként jöhet számításba, a világban-lét alternatívái között választani (azt jórészt 
fölismerni is) képtelen személyiség allegorikus útja csupán távolról emlékeztet John Bunyan 
és Jan Amos Komenský barokk regényei hőseiére. Igaz, visszautalva a korábban írtakra, a 
Komenský-regény tér-jelölése Kafkánál részint realizálódik, részint trivializálódik (s részint 
e trivializálódásban jelölhető meg a Kafka-művek „mítoszkritikája”). Már csak azáltal is, hogy 
Josef K. és K. kisajátítanák a meghatározás, a minősítés, az értelmezés „jogát”, nemcsak az 
egyes szituációk körülhatárolására törekednek, hanem szóbeli és írásbeli megnyilatkozásuk 
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ellentmondást nemigen tűrő magyarázatát igyekeznek adni, és nem csekély meglepetéssel 
kénytelenek tudomásul venni, miszerint az övékétől eltérő, esetleg gyökeresen ellentétes ma-
gyarázatok ugyanolyan joggal próbálják meg érvényesíteni a maguk igazságát. Más kérdés, 
hogy az olvasó nem részesül abban a könnyebbségben, mely hozzásegíthetné a nagyobb, a 
méltányosabb, az elfogadhatóbb igazság birtoklásához, az elbeszélő „igemódja” a konjunktív 
(kötő mód), kedvelt fordulata az es schien (úgy tűnt), amely nem a bécsi századfordulós mo-
dernség látszat és lét (Schein und Sein) dichotómiáját idézi meg, hanem a nyelvi tévelygést 
valahol a bizonyosság és a bizonytalanság (határ)mezsgyéjén.

2.3. Akár a Švejk, akár A per meg A kastély szövegiségéhez egészen közel lépünk, feltetszhet 
egy nyelvi határhelyzet, a Švejk cseh nyelvűségébe a Monarchia haderejének katonai szocio-
lektusa játszik bele, ez a terminológia érzékelteti a hadsereg német vezényleti nyelvét, a Kaf-
ka-művek német nyelvűsége ellenben eltér a Hochdeutsch (a német irodalmi nyelv) bécsi 
és/vagy berlini változatától, olyan médiumként szolgál, amely tekintettel van a maga két-
nyelvű és kettős kulturáltságú környezetére, hiszen a többnyire kétnyelvű német–cseh lakos-
ság több évszázados prágai együttélése jól érzékelhető, ha a századforduló Prágájának német 
és cseh nyelvű irodalmába lapozunk. Ez a fajta polikulturalitás és többnyelvűség a Monar-
chia más városainak, vidékeinek irodalmában, köznapi életében szintén megfigyelhető, a 
küzdelem a presztízsnyelvért, ugyanakkor a nyelvi/kulturális szimbiózis a szüntelen kulturális 
döntésre kényszerített személyiség nyelveként artikulálódik. Ezzel párhuzamosan vetődik föl 
a századfordulós modernség értelmezésekor az Osztrák–Magyar Monarchia létének a kor-
társak számára feloldhatatlannak bizonyuló ellentmondása. Az nevezetesen, hogy ez a szá-
zadforduló a Bécs–Budapest–Prága háromszöget Európa egyik, ha nem (a ma felől tekintve) 
legfontosabb kulturális központjaként iktatta be az európai művelődés történetébe. Ennek 
a kulturális fénykornak szereplői azonban számot adtak rossz közérzetükről a kultúrában, de 
ez a rossz közérzet (Hašek esetében) nemzeti tényezőkkel (is) átszíneződött, Kafka esetében 
a nyelvek, a nemzetek/nemzetiségek és a vallások 20. század eleji dichotómiáival erősödött 
föl (ennélfogva Kafka úton lévő alakjai az Ulysses-lét mellett az ahasvérusi létezés szerint is 
értelmezhetők). Az Osztrák–Magyar Monarchia később Kákániaként neveződött meg, eg-
zisztenciájának belső ellentmondásait Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című re-
génye regisztrálta. Államjogi, társadalmi, mentalitásbeli, nemzeti és nyelvi összeférhetetlen-
ségekre derül fény, az elbizonytalanodott szubjektum sem nem kapja kézbe a szavak 
jelentését értelmező, eligazító jellegű szótárat, sem nem lel olyan fogódzóra, amelynek segít-
ségével magát meg tudná határozni. De maga az állam, a kettős Monarchia sem tudja önma-
gát megnevezni, a császári és királyi, a császári-királyi jelölések útvesztőjébe jutó állampolgár 
a megnevezhetetlenség dilemmáival küszködik. Musil a Monarchia „halálát”, részekre osztó-
dását tulajdonítja az elsajátíthatatlan nyelvi tényező, a teljesen elbizonytalanodott nyelv- és 
fogalomhasználat „aknamunkájának” (más kérdés, hogy ez visszautal a korábban már emlí-
tett bécsi nyelvbölcselet elemzési/értelmezési következtetéseihez): „Amióta világ a világ, 
még nem akadt lény, mely nyelvi nehézségbe pusztult volna bele, azt azonban bízvást állít-
hatjuk, hogy az osztrák és magyar, osztrák–magyar kettős monarchiával mégis sikerült effé-
lének megesnie, hogy tudniillik a kimondhatatlanságába pusztult bele” (Musil, 1977, 636). 
Ez a nem kevés iróniát tartalmazó megállapítás nem érvényteleníti a Švejkben szintén meg-
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jelenített (ott: cseh–magyar) viszálykodások, ellenségeskedések Monarchia-ellenes célzatát, 
ugyanakkor a Musil-regény más passzusából megtudható, miért nem sikerült a magyar „ha-
zafiság”-gal, a Magyarországhoz tartozás érzésével egyenértékű „ausztriai”, a Birodalmi Ta-
nácsban képviselt királyságok, országok hazafiságának megalkotása, nem utolsósorban a 
Birodalom másik felének „nyelvi nehézség”-e miatt. („Ez az osztrák–magyar államérzület 
olyan különös fenomén, hogy csaknem reménytelennek tűnik megmagyarázhatni mind-
azoknak, akik maguk át nem élték. Mert nem osztrák meg magyar részből állt, mint hihet-
nők, hanem állt egy egészből és egy részből, jelesül egy magyar és egy osztrák–magyar állam-
érzületből, és ez utóbbi Ausztriában volt honos, minek következtében az osztrák érzület 
hontalannak bizonyult. Osztrák ember csak Magyarországon létezett, ott sem másképp, 
mint ellenszenv tárgyaként; odahaza az ilyen úgy tartotta számon magát, mint az Osztrák–
Magyar Monarchia birodalmi tanácsban képviselt királyságainak, országainak állampolgára, 
ami ugyanazt jelenti, mint hogy: osztrák plusz magyar mínusz e magyar: tette pedig mindezt 
nem azért, mintha lelkesedne érte, hanem egy eszme kedvéért, amely ellenére volt, mert 
éppúgy nem szenvedhette a magyarokat, ahogy ezek sem őt, ami azután még bonyolultabbá 
kuszálta ezt az összefüggést. Sokan ezért egyszerűen cseheknek, lengyeleknek, szlovéneknek 
vagy németeknek nevezték magukat” Musil, 1977, I, 236–237). Mármost a Hašek-mű és a 
Kafka-regények a Monarchia-szövegek olyan olvasói, amelyek lassan-lassan rádöbbennek 
nem pusztán arra, hogy e szöveg sokértelműsége egymást kizáró jelentések egyidejűségét, 
egyszerre jelenlétét tartalmazza, hanem inkább arra, hogy ezek a szövegek külön-külön be-
leilleszkednek az épen időszerű nagyelbeszélésbe. A Švejk indító mondata, „Megölték Ferdi-
nándot”, a történelem színterére vezet, a távoli területen, ám a Monarchiában lezajlott ese-
mény (utólag lehet tudni, a jelenben talán lehet sejteni) történetiségét, az általa képviselt 
történeti fordulatot „reprezentálja”. És egyben azt a követelést is sugallja, hogy aki hallja, 
akihez eljut, legyen e történet/történelem részesévé, értse úgy, ahogy azok, akik ezt a tömör-
ségében is igen beszédes közleményt megfogalmazták, közhírré tették (az együttérzés, az 
együtt-felháborodás sugalmazásával). A közlést meghalló Švejk már a mű első lapján sem 
engedi, hogy bevonják ebbe a kizárólagosságba, hogy helyette meghatározzák állásfoglalá-
sát, azaz számára kijelöljék a megszólalás módját. Ellenáll annak a meghatározási kísérletnek, 
amely aztán közte és a meghatározók között konfliktushelyzetet teremt. Nem fogadja el en-
nek a történelemnek nagyelbeszélését. A közlésre természetesen válaszol, s a történelmi ese-
mény ellenében megkezdi a maga történetmondását, a regény folyamán vég nélkül anekdo-
tázik, a nagyelbeszélést, amelytől távol akar maradni, megkísérli a maga kiselbeszéléseivel 
helyettesíteni. Elhárítván ennek révén az őt meghatározó, azt „leleplezni” kívánó, az ő állító-
lagos maszkját lerántani akaró szándékokat. Ezek a kiselbeszélések sem nem történetiek, sem 
nem „hazafiasak”, sem nem „vallásosak”, sem nem „filozofikusak”; nem többek, nem keveseb-
bek, mint „életképek”, látszólag jelentéktelen, igénytelen tettek, alakok hétköznapi esemé-
nyei, amelyek jelentősége azáltal nő meg, hogy Švejk előadásában a történetitől való eltérést, 
a hivatalos tudomásul nem vételét, a komoly, a fenséges cáfolatát adják. Ami Švejk, a regény-
figura szemléletét illeti: a hivatalosban kételkedő nem hivatalos tudat kap nyelvi alakzatot 
beszédében, a fenségest kiforgató „alantas”, a komolyt a humor, helyenként a szatíra megvi-
lágításába állító, a történetit a történetek folyamatos jelenidejében elgondoló. Kafka „humo-
ra” a Švejkénél bonyolultabbnak tetsző elbeszélői stratégiát feltételez. Először is meg kell 
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különböztetnünk a kortársi-baráti befogadást az utókorétól: emlékezések szerint bizonyos 
Kafka-passzusoknál, amelyek esetében egy mai olvasó más reakciójával számolhatunk, a kor-
társak/barátok a felolvasáskor kacagásban törtek ki, ellenállhatatlan nyelvi humort érezvén 
ki a szövegből. Kafka utóélete, párhuzamban érzékelve a halála óta eltelt időszakkal, a Kafka-
történeteket az 1920-as esztendőkéitől eltérő horizontba helyezte, történelmi és irodalmi 
tapasztalatok gazdagították vagy szegényítették az értelmezést, mindenesetre mintegy rára-
kódtak a szövegre, és például a Josef K. ellen folyó pert, eljárást a 20. század ún. koncepciós 
pereivel, eljárásaival gondolták össze; a Kafka-befogadás egyik változata olvasható a francia 
egzisztencializmus egyik alapszövegében, Albert Camus Szisziphosz mítosza című művében. 
Az újabb elemzések azonban nemcsak a Hašek–Kafka-szembesítés termékenyítő kutatását 
szorgalmazzák, hanem mindkét szerzőt a bécsi századfordulós modernség közelében láttat-
ják. A Kafka-regények főszereplői azonban ellenpólusát alkotják Švejknek: ők lennének a 
meghatározók, csak saját meghatározni akarásukat tartják szem előtt, így védtelenül állnak 
szemben az őket meghatározó, megnevezetlen/megnevezhetetlen erőkkel szemben. A meg-
határozás ideiglenessége nem problémaként jelentkezik Josef K. és K. törekvései során, ku-
darcaik sem tántorítják el őket az újrakezdéstől, a vélt cél előtti (kényszerű) megtorpanásuk 
„abszurditását” Josef K. csupán halála előtti pillanatában tudatosítja, A kastély tervezett be-
fejezése szerint K. alkalmazása csak halála előtt valósul meg. Švejk történetei, válaszai nem 
adódnak össze, de összességükben a történetmondó Švejk személyiségét segítenek körvona-
lazódni. Annak ellenére, hogy az egyes történetek nem hoznak újat Švejkről, a švejkségről, 
mindössze még jobban aláhúzzák, erősítik azt, mint a történetmondás mikéntjét, amit a 
történéseket történetekkel kommentáló Švejkről tudni lehet. Kafka esetében a „betét”-tör-
ténetek többfunkciósak. Talán a leglényegesebb a metonimikus viszony a történetegész és a 
betéttörténet között. Tudniillik a betéttörténet változat formában tartalmazza a történet-
egészt, rövidebb „mása” a főtörténetnek, valójában kísérlet, hogy a főszereplőt ráismertesse 
saját történetére, megszabadítsa önismereti vakságától. A legismertebb és legtöbbet idé-
zett „betét”-történet az önálló novellaként is olvasható, a már említett A törvény kapujá-
ban. A rejtőző és megközelíthetetlen Törvény, a messzi idegenből érkező és a törvény kapu-
ján belépni kívánó vándor, az akadályként funkcionáló kapuőr, valamint az évek hosszú 
során át ismétlődő próbálkozás, hogy akár vesztegetés árán is engedélyt kapjon az idegen a 
belépésre. Majd a paradoxonszerű befejezés: senki más nem akart hosszú időn keresztül be-
lépni a kapun, mert ez a kapu csupán az idegennek volt fenntartva. Ez az „információ” a 
haldoklónak szól. A perben a betéttörténetet Josef K. és a lelkész értelmezése követi. Előreve-
títődik Josef K. önmagára kimondott ítélete (volt róla szó), nem okul(t) peréből: értelmezése 
nem egyezik a lelkészével, nem döbben rá arra, hogy a saját sorstörténetével ismertette meg 
a lelkész, és a lelkész érvelését is legföljebb tartózkodással fogadja. A „meghatározó” Josef K. 
nem tudja rászánni magát, hogy az értés kölcsönösségét feltételezze, ragaszkodni látszik a 
maga nyelvéhez, „terminológiájához”, világához. Peter V. Zima elemzéséből idézek: „Az ambi-
valencia Kafkánál a kultúra válságának lényeges aspektusa (az értékek és a szubjektivitás vál-
ságáé), Hašeknél a bírálat és a szatíra eszköze. Márcsak azért is kiegészítője egymásnak a két 
író regénye; igazolják, hogy bírálat és válság nem választható el egymástól.

Elválaszthatatlanul nőnek egymásba egyébként Kafka szövegében, ahol a figurák, a ki-
jelentések és az események ambivalenciája nem csupán egy áthidalhatatlan válság jelzése, 
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hanem kritikai eszköz is, amely Josef K. racionalista törekvését az egyértelműségre ironikus 
módon teszi viszonylagossá. Gondoljunk K. próbálkozására, hogy A törvény kapujában 
többértelmű paraboláját egyértelmű jelentéssé rögzítse, s a káplán bírálatára, amely K. naiv 
hermeneutikáját kérdésessé teszi: »Az Írás változhatatlan, és e nézetekben gyakran az emiatt 
érzett kétségbeesés tükröződik.« Josef K. is része ennek a kétségbeesésnek, szavait és tetteit 
az elbeszélő ironikusan utasítja vissza” (Zima, 1991, 28).

Az Osztrák–Magyar Monarchia szövegiségében Hašek és Kafka regényei valóban a(z 
érték)válságot tematizálták, az ambivalenciával jellemezhető világ ambivalens értelmezési 
lehetőségeit mutatták föl. Egyben irodalmi archetípusok köré szervezték a történéseket, 
Švejk a spanyol aranyszázad szerzőjének alakját, Sancho Panzát folytatja világlátásával, az 
ideál látszatát leleplező reáljával, Josef K. és K. példázza az úton levőt/levést, miközben a 
nevek rendszerébe vonja a Biblia és a mitológia „kanonikus” szövegeit, egyben elidegenítve, 
szétírva azokat. Az Osztrák–Magyar Monarchia századfordulós nyelv- és személyiségfelfogá-
sának „színe és visszája” a két, egymás mellé, egymással szembeállítható regény, ugyanakkor 
kiegészítése, kiteljesítése az európai művelődés alapszövegeinek, amelyek magukba foglalva 
korábbi alapszövegeket (a csirkefogó regényekét, Dickenst stb.) tanúsítják, hogy új történet 
már nemigen születik a 20. században, de az új módon elbeszélt történetnek még számos 
lehetősége maradt. S ha az Osztrák–Magyar Monarchia – Musil szerint – megnevezhetetlen-
sége miatt pusztult el (ha úgy tetszik, egészelvűsége csődöt mondott, részekre oszlott, majd 
ezek a részek is részekre), szövegisége, a megnevezhetetlenség közelítő körülírása éppen szö-
vegei révén bizonyult tartósnak, hagyománynak.

Irodalom

Andrić, Ivo: Híd a Drinán, ford. Csuka Zoltán, Bp., 1958.

Fried István: Tíz híres regény, Bp., 1989.

Fried István: Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban, Bp., 1989.

Fried István: Irodalomtörténések Kelet-Közép-Európában, Bp., 199.

Fried István: Írók, művek, irányok (Kalandozások a világ irodalmainak labirintusában), Szeged, 2002.

Fried István: A közép-európai szöveguniverzum, Bp., 2002.

Fried István: A névadás lehetségessége, Pozsony/Bratislava, 2004.

Hašek, Jaroslav: Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban, ford. Réz Ádám, Bp., 1969.

Kafka, Franz: A per, ford. Szabó Ede; A kastély, ford. Rónay György, Bp., 1984.

Musil, Robert: A tulajdonságok nélküli ember, ford. Tandori Dezső, Bp., 1977.

Zima, Peter V.: Hašek és Kafka: ambivalencia, bírálat és válság, ford. Fried István = A Monarchia a század-
fordulón (Monarchia-irodalmak és irodalmak a Monarchiáról), szerk, Fried István, Szeged, 1991.



238

Fenyő D. György

EGY FABULA – ÖT SZÜZSÉ

1.  Kohlhaas-történetek

1.1. A modern kor nagy mitikus alakjai közül Kohlhaas Mihály, az önpusztításig vitt igazság-
keresés bajnoka a 19. század elejének szülötte. Heinrich von Kleist német író 1810-ben írott 
regényében olyan erővel jelenítette meg az igazáért fegyvert ragadó és bármit vállaló hős 
alakját, hogy az irodalomban azóta újra meg újra megfogalmazták-átfogalmazták, értelmez-
ték-átértelmezték ezt a regényt. 

1.2. Adott egy fabula, és arra készült több különféle feldolgozás, több különféle szüzsé. Az 
összehasonlítás során megfigyelhetjük, melyik feldolgozás mire helyezi a hangsúlyt és mit 
hagy háttérben. Szemügyre vehetjük, hogy a különféle műfajok hogyan befolyásolják azt a 
módot, ahogyan a szerző feldolgozza a kiválasztott fabulát. Lényeges különbségeket tapasz-
talhatunk aszerint is, hogy mely szerző milyen történelmi-társadalmi tapasztalatok birtoká-
ban formálta meg a maga Kohlhaas Mihályát. Megtapasztalhatjuk, mennyire különböző tar-
talmakat képes kifejezni egy magvát tekintve azonos vagy nagyon hasonló történet, és hogy 
a mű jelentése nem a témájától vagy a feldolgozott életanyagtól függ elsősorban, hanem 
attól a módtól, ahogyan a szerző az anyaghoz nyúl, attól a látásmódtól, amivel bemutatja a 
történetet. Az újabb és újabb feldolgozások pedig egyre bővítik és gazdagítják az alaptörté-
net jelentését, más és más fényt vetnek egymásra, az egyes művek kölcsönhatásba kerülnek, 
párbeszédbe lépnek egymással. A régebbi mű felől is olvashatjuk az újabbat, s az újabb felől 
is a korábbit, úgy tágul és gazdagszik a motívum, hogy ezzel együtt az egyes művek jelentése 
is formálódik. 

Mivel könnyű eltévedni a szövegek között és genetikus kapcsolatot feltételezni ott is, 
ahol ez nem áll fenn, érdemes az elemzés egy pontján fölrajzolni a Kohlhaas-feldolgozások 
családfáját. 

Petrus Hafftitius: Híradás Hans Kohlhaséról, a szász választófejedelemség harcos ellenségéről
Krónika, 1580/1731



Kleist: Kohlhaas Mihály
Regény, 1810

   

Sütő András: Egy lócsiszár 
virágvasárnapja 
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2.  Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály (1810)

Kleist hőse a példamutató polgár prototípusa. Kohlhaas hisz abban, hogy a jog egyúttal az 
igazság is, hogy a jogban az igazság fejeződik ki, illetve hogy az igazság letéteményese a jog. 
Amikor váratlan helyzetbe kerül, nem feltételez rossz szándékot: úgy véli, első feladata, hogy 
megbizonyosodjon a jogi helyzetről. A történet tehát arról szól, hogy mindazon polgári eré-
nyek és kötelességteljesítések sem védik meg az egyént, amelyekre a polgári világ és erkölcs 
épül. A regény elbeszélője a regény első oldalán így értékeli-értelmezi hőse tettét: „Jogérzete 
azonban rablóvá és gyilkossá tette.” 

A regény két egymást részben metsző történetből áll. Az első rész lényegében annak 
elbeszélése és elemzése, hogyan történhetett meg ez a paradox fejlődés. A derék polgárból 
elszánt pusztító lesz: úgy véli, a rajta esett igazságtalanság és méltánytalanság feljogosítja 
arra, hogy maga vegye át az állami intézmények szerepét. Kilép abból a rendből, amelyet 
igazságosnak ismert, és továbbra is ragaszkodván a maga igazságához, felrúgja azt a rendet, 
amely nem ismeri el ezt az igazságot. Még ebben a stádiumban is van egy további remény-
sége: az egyházi igazságtétel. Kohlhaas Mihály feltétlen és közeli híve Luther Mártonnak. 
Luther azonban, miközben világi küldetését betölti, és eredményesen közvetít a két fél kö-
zött, fegyverletételre bírva Kohlhaast, nem adja meg az engesztelést, ezáltal megkérdőjelezve 
nemcsak azt, hogy az állam, de azt is, hogy az egyház szolgáltat-e igazságot. Luther közvetít, 
de nem oldoz fel. 

A regény második szála és a vége felé megjelenő története a cédula meséje. Más a két 
történet jellege, hangvétele és tere is. Az elégtétel története egy krónikás hangján szólal meg, 
objektivitásra törekvő hangnemben, és egy részletesen jellemzett társadalmi térben játszó-
dik Németországban. A második történet, a cédula meséje igazi mese, és ezzel egy túlvilági 
dimenziót jelez. Ez a történet nem helyezhető el a társadalmi térben, szinte kapcsolata sincs 
a korábbi történettel. Illetve a jelentés szintjén nagyon is van: miután mind a legális, mind az 
illegális, mind a világi, mind az egyházi igazság illúziónak bizonyult, egy út maradt: egy mesei 
történetben bemutatni, hogy túlvilági igazság azért létezik. A felvilágosodás szerint az egyén 
„ember és polgár”, vagyis egyfelől a közösség, az állam polgára, másfelől személyes érzései-
ben és kapcsolataiban magánember. Ha ezt a különbségtételét átvesszük: Lisbeth halálával 
Kohlhaast nemcsak mint a közösség polgárát érte veszteség, hanem mint magánembert is. 
Bosszúja és az igazság pillanatának eljövetele úgy történik meg, hogy a fejedelem mint ural-
kodó, mint az állam szimbóluma legyőzte Kohlhaast, de mint magánember, mint személy 
alulmaradt vele szemben. Vagyis közemberi és evilági vereség lett Kohlhaas osztályrésze, és 
túlvilági és magánemberi elégtétel. 

Kohlhaas élete tönkrement, feleségét agyonverték, őt magát lenyakazzák, családja szét-
hullott, nevét rettenettel ejti ki mindenki. Győzelemről szó sincsen, legfeljebb elégtételről. 
A regény annyiban a felvilágosodás optimizmusának és hitének szülötte, hogy egy olyan 
embert mutat be, aki végtelen optimizmussal, ugyanakkor hitelesen és rokonszenvesen kö-
vetője a polgári eszményeknek; de mélységesen pesszimista – és ebben az értelemben ro-
mantikus – annyiban, hogy a legkevésbé sem hisz ezeknek az eszményeknek a teljesülésében. 
Vagyis ideáljai a felvilágosodásból származnak, az ideálok megvalósíthatóságáról azonban 
igazi romantikusként gondolkozik. 
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A regény alcíme: Egy régi krónikából. Az alcím egyszerre utal a könyv forrására, hangvéte-
lére és elbeszélői magatartására, valamint szemléleti beállítottságára. A regény forrása Petrus 
Hafftitius német történetíró 1580 körül keletkezett krónikája: Híradás Hans Kohlhaséról, a 
szász választófejedelemség harcos ellenségéről. E rövid, ötoldalas szöveget Kleist egy 1731-es 
történeti olvasókönyvben, kompendiumban találta meg, és ezt dolgozta át a maga koncep-
ciójának megfelelően. 

3.  Doctorow: Ragtime (1975)

3.1. Doctorow regénye a 20. század első két évtizedében játszódik Amerikában, a ragtime-
korszakban. Ezzel a regény ki is jelöli, hogy mi áll érdeklődésének homlokterében: egy kor-
szak, egy társadalom, egy történelmi-társadalmi állapot. Kleist műve látszólag érdeklődik 
a történelem iránt, de ott Kohlhaas Mihály története áll a középpontban, és mindaz, amit 
a korról megtudunk, ezzel összefüggésben jelenik meg. Itt egy korszak áll a középpontban, 
amelyben csak az egyik, bár kétségtelenül a leghangsúlyosabb történet az amerikai Kohlhaas 
Mihályé. Mire azonban Kohlhaas Mihály afroamerikai inkarnációja színre lépne, már széles 
látképet kapunk a századelő Amerikájáról. 

Kleist művének szerkezetét az életrajz határozza meg: Kohlhaas Mihály életének történe-
tével és a rajta esett sérelemmel kezdődik, és az ő halálával ér véget a mű; Doctorow műve 
tabló, amelynek szerkezetét a sok történet párhuzamos jelenléte határozza meg. Az egyes 
történetszálak egymásba szövődnek, a korabeli társadalom szövetét ezekből lehet megal-
kotni, és minden történetszál találkozik a leghangsúlyosabb cselekményszállal, Coalhouse 
Walker merényletének történetével. Ám ezek a különböző történetek egyszerre, egy időben 
játszódnak, az olvasó sokáig nem is tudja, melyik a fő- melyik a melléktörténet. Az elbeszélést 
szimultán technika jellemzi: egyszerre történnek a különféle események, és mindegyik több-
ször vissza- és visszatér a regény folyamán. A történet rejtett főhőse a Kisfiú, mert nagyon 
sok eseményt az ő szemszögéből látunk a könyvben. Az ő családjának történetével indul a 
regény, s az egész család belekeveredik ifjabb Coalhouse Walker akciójába. 

A regény 1902 és az első világháború között játszódik, s valamikor 1914–1915–1916-
ban ér véget. Ebből a tíz-tizenöt évből Coalhouse Walker története csak mintegy néhány 
hónapig tart, és ez a cselekményszál tekinthető a Kleist-regény újraírásának. Feltűnő a két 
mű befejezésében rejlő különbség: Kleist regényében Kohlhaast szabályos bíróság elé állítják, 
a fennálló törvények értelmében ítélik halálra és végzik ki, de a főhős ezt belenyugvással, sőt, 
igazsága bizonyítékaként fogadja el, mert ez egyúttal a törvényes állapotok helyreállítását 
is jelenti. Doctorow Kohlhaasát, Walkert a tett színhelyén azonnal szitává lövik. Coalhouse 
Walker elégtételt kap, de a világ ettől nem válik igazságos, törvényes és méltányos hellyé. 
Kleist Kohlhaasa helyreállítja a törvényességet a világban, még ha a saját halála árán is, s ha 
ezután az újra letér a jogszerűség útjáról, hát ismét harcba kell szállni a jogszerű világrendért. 
Doctorow Coalhouse-ának ez nem sikerül: a világ nem lesz egy pillanatig sem a törvényesség 
világa, hanem megmarad az erőszak útján. 

Lényeges különbség van a két főhős személyében és helyzetében. Kohlhaas Mihály né-
met polgár, annak a társadalomnak hasznos tagja, amelyben élt, annak az államnak az alatt-
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valója, amely az ő állama. Coalhouse Walker fekete egy, a faji megkülönböztetést elfogadó 
és törvénynek tekintő társadalomban. Öntudata elsősorban ember-mivoltából származik, 
másodsorban abból, amit ő maga elért, megszerzett. A társadalomban alárendelt, az állam 
nem az ő állama. Bőrszíne ellenére polgár kívánna lenni Amerikában. Kleist regényében a jog 
és törvény forrása a közösség érdeke, Doctorow regényében a jogok eredete az ember em-
ber-mivolta. Kleist hőse a társadalmon belüliként kell hogy megtapasztalja, mit jelent az, ha 
az ember számkivetett lesz. Doctorow hősének azért kell megküzdenie, hogy a társadalom 
egyenrangú polgára lehessen. Kleistnél egy, a polgári eszményekben és erényekben teljesen 
megbízó emberből csinál az állam ellenséget és terroristát, Doctorownál az állam nem enge-
di, hogy Coalhouse a jogérvényesítés más útjait járja be. Ő megpróbálkozna vele, de a legali-
tás ajtói szinte azonnal bezáródnak előtte. Nem csoda, ha öngyilkos terroristává válik. 

3.2. Doctorow regényéből Milos Forman filmrendező 1981-ben filmet készített. A film két 
szempontból is híven követi az alapját képező könyv módszerét: egyrészt abban, hogy szé-
les tablót mutat a századelő Amerikájáról, és ebben helyezi el a Coalhouse Walker-törté-
netet, másrészt abban, hogy követi a regény montázstechnikáját. Nagyon más azonban a 
nézőpontja. Széles körképet fest a századelő Amerikájáról. Ez határozza meg a műfaját is: 
kosztümös történelmi filmet látunk, amely törekszik arra, hogy a bemutatott kor helyszíneit, 
alakjait, öltözeteit, hangulatait megmutassa, de amelyben a motivált belső történések a hát-
térbe szorulnak. Legkevésbé a Kohlhaas-történet bemutatásában tér el a film az alapját ké-
pező regénytől, ám a könyvtár megszállásának, aláaknázásának, lehetséges felrobbantásának 
és Coalhouse lelövésének bemutatásában mintha a század második felének tapasztalatai 
is benne lennének. Hangsúlyos és a regényhez képest új az a jelenet, amelyben azt látjuk, 
hogy Coalhouse Walker imádkozik azért, hogy megtalálja a helyes utat. Végül az adott szó 
kötelező mivoltára hallgat, ám erre az utolsó gesztusára az ostromot vezénylő parancsnok 
tűzparancsa és a feldördülő lövések zaja válaszol. Ezzel egyértelműen a magányos hős, a for-
radalmár vagy terrorista került ki morális győztesként az összecsapásból. 

4.  Hajnóczy Péter: A fűtő (1975)

Hajnóczy Péter elbeszélése egy magyarországi városban játszódik a hetvenes években, a szo-
cializmus körülményei között. Az elbeszélésnek három nyelvi rétege van: egy objektív-tör-
ténetmondó, egy hivatalos és egy látomásos. A legelső jelenti az elbeszélés alaprétegét, és 
vélhetően a kleisti hagyomány folytatásának tekinthető. Ebbe a tárgyszerű, objektív nyelvi 
rétegbe illeszkednek az idézetek, amelyek mélyen jellemzik a megidézett korszakot, és ezt 
törik meg, semmisítik meg azok a látomásos részek, amelyek viszont egészen más síkra he-
lyezik a történetet. 

A korszak nyelve: a hazugság nyelve, amelyben mindannyian tudjuk, hogy a kimondott 
mondatok nem fedik a valóságot. Ebben a hazugságvilágban indul el hősünk, hogy megta-
lálja a maga igazságát. A sérelem még csekélyebb, mint Kohlhaas Mihályé vagy mint Coal-
house Walkeré volt. Még lényegesebb, hogy őt magát nem alázták meg, pusztán csak annyi 
történik, hogy nem kapja meg többé addigi járandóságát, az egy pohárnyi tejet. Elvonják egy 
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jogát, de nemcsak az ő jogát az egy pohár tejre, hanem minden kazánfűtőét. Sérelem érte 
tehát, de nem személyes, neki szóló a sértés. 

Kolhász is rendes, kötelességteljesítő ember: eddig semmi baj nem volt vele a gyárban, 
rendes férj és családapa, nem váltogatta a munkahelyeit, eddig nem emelte fel a szavát sem-
miért. Amikor elindul az igazát megkeresni, akkor is szabályosan és jogszerűen teszi azt. Ami-
kor pedig szakít ezzel az úttal, akkor őrültnek, bolondnak nézik. Az a hétköznapi tény, hogy 
valaki megkeresi a maga igazát, illetve az, hogy erről néhány beszélgetéssel vagy egy egyszerű 
lefizetéssel nem lehet letéríteni, ebben a világban őrültségnek, betegségnek, mindenképpen 
devianciának bizonyul. 

Holott egyetlen rövidke fejezet beszél mindössze arról, ami a gyárból való kilépése és a 
felesége elköltözése után, a „szolgálati úton” kívül történik. Kolhász ír egy levelet, amelyben 
felelősségre vonja és elítéli a bűnösöket, és meghirdeti az „egy és oszthatatlan igazságot”. De 
kiáltványát azonnal el is égeti, mert így, a tűz révén akarja eljuttatni a címzettekhez. Mégis 
azt látjuk, hogy ez mint tiltakozó gesztus meglehetősen kevés. Ezt követően az olvasó valami 
igazi nagy tettet vár, ám a tiltakozó akció elmarad. Sőt az elvetélt lázadás után minden visz-
szaáll a régi kerékvágásba: Kolhász visszamegy a munkahelyére, bocsánatot kér mindazoktól, 
akiket megsértett, elfogadja a fizetésemelést, a felesége visszatér hozzá, és életük ugyanúgy 
halad tovább, mint korábban. A lázadás ennyi volt: erőtlen és hatástalan, feltűnés nélküli.

Mindhárom regényben szembekerült egymással a magányos főhős és a külvilág. Kleist 
regényében a főhős annyiban győzött a külvilág felett, hogy kiharcolta a maga igazát, sőt 
helyreállította azt a rendet is, amelyben a törvényesség az úr. Coalhouse Walkernek – ha 
csak egy pillanatra is, de – szintén sikerül helyreállítania a törvényt és rendet a világban. Igaz, 
itt a világ nem válik törvényessé: őt magát nem állítják bíróság elé, hogy törvény előtt álljon 
helyt az igazáért, vagy a törvény erejével büntessék meg, hanem – minden jogot félretéve 
– egyszerűen lemészárolják. De a maga igazát érvényre tudta juttatni a hős, és ezzel azt is 
megmutatta, hogy a világban lehetséges az igazságot érvényesíteni. Hajnóczy Péter elbe-
szélésében mindezeknek nyoma sincs. A külvilág annyival erősebb a hősnél, hogy magához 
hasonítja azt. A lázadás nem megy végig, az igazságot egy pillanatra sem sikerül érvény-
re juttatni, a főhőst a társadalom teljesen legyűri. Elfogadja a korrumpáló fizetésemelést, a 
munkahelyét és a munkakörülményeket, a felesége gyámkodását; elfogadja, hogy neki kell 
bocsánatot kérnie, és elfogadja a leereszkedő megbocsátást. Nincs sem nagyszabású lázadás, 
sem nagyszabású hős, még csak nagyszerű halál sem: hétköznapiság, kicsinyesség, behódolás 
van és a hazugság újabb győzelme. 

Egyetlen mozzanatot találunk az elbeszélésben, ami vigaszt nyújt ebben a sivárságban. 
Kolhász Mihály kazánfűtő a testével melegítené föl az egész világot. Ő maga vacog, de a 
hideg világot elviselhetővé akarja tenni. Tél van, és azt várja, hogy korán érkezzen el a ta-
vasz. Amit tesz, az túl van minden evilági lehetőségen, megváltói magatartás az: a megváltó 
önmagát feláldozva teremtene élhető világot. Mégis tavasz lett, mondja a befejezés, amit 
Kolhász motyogott, az beteljesült: „a testemmel melegítem föl a levegőt, ezt a meleget észre-
veszik a fecskék, a bokrok meg a fák, és korábban köszönt ránk a tavasz.” A gesztus értéke és 
sikeressége vitatható, mert egyfelől valóban beköszöntött a tavasz, másfelől senki nem vette 
észre, hogy ez a „megváltó” élete, testének melege árán történt. 
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5.  Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja (1974)

A korábban elemzett Kohlhaas-parafrázisoktól eltérően Sütő András meghagyja eredeti helyén 
és idejében a történetet, ezért sokkal inkább tekinthető Kleist regénye adaptációjának, mint az 
imént tárgyalt másik két átdolgozás. Lényeges különbségek adódnak azonban a műfajváltás-
ból. Regényt formál át drámává Sütő, amelyben öt sűrű pillanatot látunk: a békítő Kohlhaast, a 
jogát joggal kereső Kohlhaast, a törvényesség világával szakító Kohlhaast, a pusztító Kohlhaast, 
legvégül a kijátszott, elárult, látszólag győztes, valójában totális vereséget szenvedő Kohlhaast. 

A kleisti történetből legbőségesebben az elejét látjuk: a békés és törvényt kereső lócsi-
szárt. Sokkal nagyobb szerepet kap viszont Nagelschmidt, és szinte egyenrangú párjává nő 
Kohlhaasnak, megnő Müller ügyész szerepe (aki mintegy a személyében és pálfordulásaiban 
képviseli azt, ahogyan a jogot jogtiprásra is lehet használni), és felerősödik a vallástörténeti 
mozzanat: Luther és Münzer hívei vitáznak egymással a társadalom boldogításának lehetősé-
géről. Az Egy lócsiszár virágvasárnapja eszmék és ezekből levezetett lehetséges életstratégiák, 
a társadalomjobbítás lehetséges stratégiáinak drámája. Kohlhaas képviseli a szelíd társada-
lomjobbítás eszméjét, Nagelschmidt a forradalmi megváltás eszméjét, Luther a belenyug-
vást, Müller az alkalmazkodás, a behódolás, az egyéni előrejutás eszméjét és gyakorlatát. Hol 
tévedett Kohlhaas Mihály, kérdezi a dráma. Ott, hogy nem vitte végig a forradalmát, vagy 
ott, hogy egyáltalán elindított egy forradalmat? Egyik oldalról Nagelschmidt, másik oldalról 
Luther egyaránt sokkal következetesebb nála: Luther mindenáron békét hirdet, még ha ez a 
földi hatalmakkal való kiegyezést jelenti is; Nagelschmidt mindenáron a forradalmat hirdeti, 
még ha az emberek belepusztulnak is. Kohlhaas megpróbálja összeegyeztetni a forradalmat 
és jogszerűséget, megpróbál kitartani az eredeti célok mellett. Igaza van-e? És lehetséges-e 
az ő megoldása, járható-e az ő útja? 

Sütő András igazságkereső drámájában ideológiák találkoznak, vitáznak egymással, 
igazságok feszülnek egymásnak. Van valami emelkedettség a műben, amit a rendkívül szép, 
metaforikus nyelve külön hangsúlyoz. A dráma szövege egyszerre ünnepélyes és archaizáló, 
mindenki nagyon szépen beszél benne, Kohlhaas különösen. Ez az ünnepélyesség vonul vé-
gig a dráma szövegén, teszi kimértté, rendkívül emelkedetté és némileg elvonttá a művet. 

6.  Tasnádi István: Közellenség (1999)

Sütő András drámája a vitadrámák, tézisdrámák hagyományát folytatja, a főszereplők egy-
egy eszmét képviselnek, s a mű tétje az, hogy melyikőjük jut legközelebb az igazsághoz. 
Tasnádi István 1999-es drámája egészen más mintákat követ. Nyelve élőbeszédszerű, néhol 
közvetlen, néhol stilizált, néhol vulgáris, de egészében a beszélt köznyelv hangján szólal 
meg. A legfontosabb drámaírási hagyomány, amelyet folytat, a brechti epikus dráma. Nem 
felvonásokban fogalmaz, hanem jelenetekben. Ez hosszabb epikus történet elmondását teszi 
lehetővé, és egyben epizálja a drámai formát. Az epikus forma választásának következménye 
– a rövidebb jelenetekben való szerkesztés és az elidegenítő-értelmező song alkalmazása mel-
lett – a narrátor alkalmazása. Tasnádi István drámájában a történet két mellék(?)szereplője, a 
két ló, egy csődör és egy kanca az elbeszélők. Mivel szerepelnek a történetben, ezért a törté-
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netmeséléshez egy olyan időpillanatot kellett választania a szerzőnek, ahonnan az egész tör-
ténet elmondható, megismerhető, mégis benne van (vagy benne lehet) a cselekményben. 

Áll tehát két lestrapált, koszlott, fáradt ló a drezdai sintértelepen, és elmondják, mi 
történt velük és a gazdájukkal. Ők maguk nem csináltak semmit, mégis velük történt meg 
mindez. Nem döntöttek semmiről, csak róluk döntött mindig valaki valahogy. Kohlhaas jól 
bánt velük, Vencel és a Várnagy rosszul. Azért, hogy a jog helyreálljon, ismét jól bántak ve-
lük, majd amikor nem volt rájuk szükség, ismét rosszul. Róluk vitatkoztak, de a vitába nem 
volt beleszólásuk. Kohlhaas szemében az igazságérzet és a jog szimbólumai lettek, Vencel 
szemében szórakozás tárgyai voltak. E két magatartás egyrészt merőben más (az egyik fe-
lelősségteljes, a másik felelőtlen, az egyik gondoskodó, a másik önző), de egy mozzanatban 
azonosak: a lovak mindkettő számára csak a cselekvés tárgyai. 

Két kisember meséli a történetet, akik maguk nem alakítói, csak elszenvedői a nagy embe-
rek terveinek, akaratának, eszményeinek vagy igazságtalanságának. Két ugyanolyan kisember 
– mondja a dráma –, mint akik a nézőtéren ülnek. És mindannyiuknak megvan a maga törté-
nete arról, hogyan tették tönkre az életét, hogyan gázoltak át rajta különféle hatalmasságok. 
Mindannyiunk története szenvedéstörténet, lepusztulástörténet, és egyikünk sem vesz részt 
tevőlegesen a sorsa alakításában, hanem mindannyian kiszolgáltatottjai vagyunk politikai, 
ideológiai, vallási eszméknek, különféle világformáló ideáloknak vagy aljas hatalmi érdekek-
nek. A dráma radikálisan tagad mindenfajta magasztos eszmét, amiért érdemes lenne harcba 
szállni. Azt mondja, hogy minden magasztos eszme és világi hatalom a kisember ellen van. 

Kleistnél a világ eltért attól, hogy a törvények uralkodjanak – Kohlhaas Mihálynak érde-
mes volt elindulnia, mert helyre tudta állítani a világ rendjét. Doctorownál az emberi egyen-
lőség eszméje ellen való a feketék megkülönböztetése – Coalhouse Walkernek igaza volt, 
hogy ennek megszüntetésért küzdött. Hajnóczynál az emberi méltóság maradékának meg-
védése volt Kolhász Mihály célja. Sütő Andrásnál a világ jobbá formálásának lehetőségeiről 
folyt a vita, és különféle, egyaránt értelmes utakat mutatott be a dráma. Tasnádi mindezek-
kel szemben azt mondja, hogy nincsen olyan eszme, amiért érdemes lenne harcba szállni, 
és nincsen olyan földi-politikai hatalom, amit meg lehetne javítani. A hatalom nála minden 
ízében, minden képviselőjében romlott, a jog és a törvény pedig puszta szavak csupán. 

7.  Összegzés

A fenti művek demonstrálják, hogyan válik egy téma az európai és benne a magyar iroda-
lom toposzává; hogyan lesz egyre több jelentést magába foglaló, fontos vándortörténetté 
egy regény fabulája. Ezzel megmutatható, milyen jelentős különbség van fabula és szüzsé, 
téma és tartalom között. Megtanítható a jelenkori irodalomtudomány egyik fő állítása, mi-
szerint szöveg szöveget hív elő, szöveg szövegre reflektál. Bemutathatók a különbségek az 
egyes művek között, és elemezhetők a szemléletmódból, az alkotó személyéből, a választott 
műnemből-műfajból, a mű keletkezésének korából fakadó különbségek. És beszélgethetünk 
diákjainkkal a jogról és a törvényről, erkölcs és jog viszonyáról, a jogérvényesítés lehetősé-
géről vagy lehetetlenségéről, az elkeseredés következményeiről és formáiról, és talán ezzel is 
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tanítványainkból mások jogait tisztelő felnőttek váljanak. 
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Gyeskó Ágnes

A CSAVARGÓ ALAKJA AZ IRODALOMBAN 
– EGY TOPOSZ VIZSGÁLATA

1.  A toposzvizsgálatról

1.1. Miért éppen a csavargó? A tanulók irodalmi tanulmányaik során nagyon sok toposszal 
megismerkednek. Megkerülhetetlenek például a kronotoposzok, az út, utazás, vándor, kert. 
A csavargás mint téma nem része az irodalomtörténeti kánonnak olyan mértékben, mint 
azok a művek, melyek például az őszi elmúlás élményét örökítik meg. Kényesebb, nem elég 
illedelmes a téma, és nem elég illedelmesek a művek sem, amelyekben a csavargás a cselek-
mény szervezője vagy a lírai tartalom. A csavargó/csavargás toposz vizsgálatával a tanulók 
az irodalmi művekben (képzőművészeti alkotásokban, filmekben) olyan modellhelyzetekkel 
találkozhatnak, olyan problémákat élhetnek meg, olyan hősökkel azonosulhatnak, amelyek 
és akik számukra is fontosak. A csavargás olyan élmény, amely minden tizenévest foglalkoz-
tat. Aki kipróbálta, azt azért, aki csak játszik a gondolattal, azt azért. Ki ne akart volna egyszer 
eltűnni a világ elől, felrúgni a normákat és a kötelezettségeket, elmenekülni a problémáitól, 
kipróbálni, mire megy egyedül, kicsit talán meg is ijeszteni a környezetét: mit szólnak, ha 
nem találnak otthon? Ki ne akarta volna így (is) bizonyítani, hogy felnőtt, ne szóljanak bele 
az életébe, talán azt is, hogy nem akar úgy élni, mint a szülei. Vagy ki ne akarna világot látni, 
de nem előre eltervezetten, csak úgy kóvályogni, amíg lehet, amíg nem lesz végérvényesen 
felnőtt, amíg nem kell az álmokról lemondani, amíg nem felejti el a lázadást.

A társadalomba való beilleszkedés, a szocializáció, a felnőtté válás problémája minden 
egyébnél erősebben érdekli a középiskolás korosztályt. A be nem illeszkedés, a másság, a 
nonkomformitás, az elutasítás stratégiáinak megmutatásával indirekt úton segítünk társa-
dalmi, erkölcsi tudatosságuk kialakításában. A csavargó alakján keresztül a szabadság értel-
mezése is kézenfekvő. Minthogy a lázadás ilyen formája csaknem minden kamasz (és nem 
kamasz) fejében megfordul, a csavargó alakja vonzó. Ugyanakkor persze taszító is. Kiindul-
hatunk hétköznapi tapasztalataikból is, érinthetünk aktuális szociális problémákat, például a 
hajléktalanokról, a csellengőkről is beszélgethetünk. A felépíthető anyag nem pusztán szép-
irodalmi szövegekre támaszkodik, hiszen a cél az életismeret mélyítése, a hétköznapokban 
alkalmazható kompetenciák, képességek megteremtése is, pl. szociális érzékenység, jogérzék, 
empátiás készség, tolerancia, szolidaritás, önismeret. 

1.2. Egy ilyen vizsgálódás poétikai haszna, hogy megismerkedünk a toposz fogalmával, illetve 
meglévő ismeretünket mélyítjük, árnyaljuk. A toposz fogalmát rokon fogalmával, a motí-
vummal együtt vizsgálva a rendszerező készséget és a definíciós készséget is fejleszthetjük. 

1.3. A NAT 2003-ban megfogalmazott kompetenciák közül a fentebb felsoroltakon kívül ez 
a téma különösen alkalmas az érvelés, a különböző beszédműfajok technikáinak gyakorol-
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tatására, szövegalkotási készség fejlesztésére, a toposz természetéből adódóan a szó szerinti 
és a metaforikus jelentés megkülönböztetésére, a művek közötti kapcsolatok felismerésére, 
a nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemléletére és nem utolsó sorban arra, hogy 
megmutassuk, az irodalom valóban a károsodásmentes tapasztalatszerzés legjobb formája.

1.4. Milyen művek jöhetnek szóba? A felsorolás sorrendje nem a tanítás sorrendje. Taní-
tandónak gondolok teljes szövegeket, szövegrészleteket, zeneműveket, képző- és filmművé-
szeti alkotásokat például az alábbiak közül: Szegénylegény vagyok én (népdal), Oly gyakorta 
panaszlom, Földönfutó pap vagyok (részletek a Carmina Burana című középkori dalgyűjte-
ményből), Villon: Ellentétek, Apró képek balladája, részletek A Kis Testamentumból (1., 13., 
14., 16., 26), mellé tenném Faludy átköltő-fordításában ezeket (XXVI., XXVII., XXVIII., XXXII., 
XXXIII., XXXIV., XXXVII) és a Ballada a senki fiárólt; Petőfi Sándor: A csavargó, Rimbaud: 
Kóborlásaim, Kassák Lajos: Csavargók, alkotók, Egy ember élete (részletek), A ló meghal 
a madarak kirepülnek, József Attila: Tiszta szívvel, Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci re-
gényciklusából az első regény és a Misi mókus kalandjaiból részlet, Salinger: Zabhegyező 
(teljes mű), Kerouac: Úton, Ginsberg: A leples bitang, Kiss Benedek: Csavargó-ének, Lázár 
Ervin: A bárányfelfő-bodorító, Petri György költeményei, pl. Már csak, Incze Zsuzsa: Tekergők 
(részletek), a témához illő újságcikkek, Naszreddin Hodzsa történetei, Thyl Ulenspiegel tör-
ténetei, Collodi: Pinocchio, Fielding: Tom Jones, Gobby Fehér Gyula Tekergő-történetei, Gorkij: 
Éjjeli menedékhely, Szerb Antal: Utas és holdvilág, Rejtő Jenő regényei, Jack London: Martin 
Eden. Az ezekhez kapcsolódó filmek: Spielberg: Mesterséges értelem, néhány road-moovie, 
például a Szelíd motorosok. Képek: Takáts Márton, Scheiber Hugó, Mednyánszky csavargói; 
valamint zeneművek: természetesen Orff Carmina Buranaja, bluesok például a Hobo Blues 
Bandtől, Muddy Waterstől.

1.5. Hogyan tanítsuk? A „hogyan?” esetében több, a mai tanítási gyakorlattól egyelőre idegen 
elvet és technikát kell érvényesíteni:

a) A nyelvészeti, irodalomelméleti, irodalomtörténeti, pszichológiai, szociológiai stb. is-
mereteket nem szabad egymástól elkülönítenünk.

b) A hagyományos szemlélettel, mely szerint az irodalomórán csak szépirodalmi szöve-
gekkel kell és szabad foglalkoznunk, szakítanunk kell. Ezt sugallja egyébként a közép-
szintű érettségi követelményrendszere is.

c) A hagyományos kronologikus feldolgozás szemléletétől is el kell szakadnunk. Ez nem 
azt jelenti, hogy történeti szempontokat nem érvényesítünk egy szöveg megértése-
kor.

 Ha azonban a fentebb megfogalmazott elvekből indulunk ki, akkor olyan szövegek-
kel kell megismertetnünk a diákokat – leendő valódi irodalomolvasókat – amelyeket 
(1) megértenek, (2) élveznek, (3) a saját problémáikról szólnak és így (4) olvasóvá 
nevelnek.

d) És végül a legnehezebb: a didaktikai beidegződésektől való eltávolodás, új tanítási 
módszerek alkalmazása, kooperatív tanítási technikák megismerése és használata. 
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2.  A csavargó-toposz tanítása

A téma feldolgozása legalább 16 órát igényel, de több időt is fordíthatunk rá.

2.1. Ráhangolás A ráhangoló szakaszban (kb. 2 óra) beszélnünk kell a metakommuniká-
cióról Montágh Imre Nem nyelvi kifejezőeszközeink című írásának feldolgozásával. Különösen 
a teststilizációs jegyekről beszélünk, papírbabát készítünk, különböző társadalmi csoporto-
kat külső jegyek alapján határozunk meg; itt elkerülhetetlen, hogy az előítéletről is szóljunk. 
Lázár Ervin meséje csavargó külsejű egyénekről szól. Egy részlet alapján megbeszéljük, ho-
gyan képzelünk egy csavargót, milyen sztereotípiák kapcsolódnak a csavargó alakjához, jo-
gosak-e az előítéletek, mindig voltak-e csavargók és miért, hogyan és miből él egy csavargó, 
miért válhat valaki csavargóvá, és végül csavargott-e valaki a beszélgetők közül, hogyan érez-
te magát közben, honnan tudta, hogy csavarog éppen. Ezután képzőművészeti alkotásokat 
vizsgálunk több csoportban. A csoportképzést mindig az dönti el, milyen képességeket kell 
erősíteni a tanulókban. A képelemzést tanári kérdések segítik. Ez közelebb viszi a tanulókat 
a csavargó alakjához általában. Ezután a szóval, a szócsaláddal ismerkedünk, ami alkalmat ad 
arra is, hogy szókincset bővítsünk, fejlesszük a fogalmi gondolkodást, a definíciós képességet 
(megtanítjuk a definíció formai követelményeit), az érvelési technikákat (például: Fejezd be 
a mondatokat többféleképpen! Csavarogni azért jó, mert…; Csavarogni azért rossz, mert… 
stb.) Több csoportban dolgozunk. A házi feladat a ráhangolást zárja le: alkotást kell létrehoz-
ni, képet vagy verset Csavargó vagy Csavargás címmel. 

2.2. Jelentésteremtés. Két óra részletes bemutatása
2.2.1. Első jelentésteremtő óra Az óra célja, hogy lírai szövegek segítségével megértsük, 
mit jelent a csavargó alakja a szépirodalomban, közelebb kerüljünk a toposz fogalmának 
kialakításához.

I.  A házi feladat megbeszélése, ezzel az előző órai beszélgetést is felelevenítjük. Néhány 
képet megnézünk, néhány verset meghallgathatunk, és kialakítjuk a tanteremben 
a témafalat. Ezen minden olyan alkotás, érdekes gondolat, asszociáció megjelenik 
majd, amit a fejezet tárgyalásakor bárki kitűzésre alkalmasnak talál. Rendkívül ter-
mékeny az a játék, amelyben ki kell találni, melyik művet ki készítette, ez a csoport 
önismeretét erősíti. Lehet folytatni is egymás verseit, szövegeit, vagy átírni, szöveghez 
illusztrációt készíteni és viszont.

II.  Csavargókról szóló verseket olvasunk. A versek keletkezésének idejét és az alkotó ne-
vét nem közöljük. Munkaforma: mozaik-elvű csoportmunka, melyben a csoportta-
gok együtt dolgoznak. A csoportmunka után mindegyik csoport felolvassa a versét, 
és megismerteti a többiekkel gondolatait. A feldolgozást tanári kérdések segítik.

 
 1. csoport – A Szegénylegény vagyok én… kezdetű népdal feldolgozása

1. Keresd meg a versben a szegénységre, a csavargásra, a vándorlásra utaló szava-
kat!
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2. Mit jelentenek ezek a szavak: hálok, krajcár?

3. Mit gondolsz, a vers beszélője önként vállalta ezt az életformát? Bizonyítsd véle-
ményedet a szövegből!

 2. csoport – A Földönfutó pap vagyok… kezdetű carmen feldolgozása a 
Carmina Buranából

1.  Milyen vágyakat, célokat fogalmaz meg a vers beszélője?

2.  Mi jellemzi az élethelyzetét? Miért nem tudja céljait beteljesíteni?

3.  Gyűjts szavakat, melyek a kellemetlenség érzését keltik a szövegben!

4.  Nézd meg az avitt szó jelentését! Mit jelent a lészen?

 3. csoport – Villon A Kis Testamentum 26. versének feldolgozása

1.  Mi a bitang szó jelentése?

2.  Milyen életlehetőséget mutat meg a vers a csavargással szemben?

3.  Melyiket tartja vonzóbbnak a beszélő?

4.  Milyen igeidőket használ a szöveg? Miért?

 4. csoport – Oly gyakorta panaszlom című carmen egy részletének feldolgo-
zása a Carmina Buranából

1.  Mi a foglalkozása a vers beszélőjének?

2.  Milyen az életformája, az anyagi helyzete?

3.  Kiket szólít meg?

4.  Milyen életlehetőségei volnának még?

5.  Ki Horác és ki Páris?

6.  Ők milyen életmodelleket (modell = minta) jelképeznek a beszélő számára?

7.  Hogyan viszonyul a saját életéhez? Maga választotta ezt a sorsot?

8.  Milyen a szöveg hangulata (hangvétele)?

 5. csoport – Petőfi Sándor A csavargó című versének feldolgozása

1.  Miért, mitől csavargó a vers beszélője?

2.  Milyen jellegzetességei vannak a csavargó életnek?

3.  Milyen a viszonya a vers beszélőjének ehhez az élethez?
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4.  A 3. versszakban milyen másfajta életformát mutat be?

5.  Milyen a viszonya a beszélőnek ehhez?

6.  Gyűjtsd ki azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amely az értékesnek tartott életet 
jellemzik, és azokat, amelyek a kevésbé értékest!

7.  Mit jelenthet: végzemény, élemény?

 6. csoport – Rimbaud Kóborlásaim című versének feldolgozása

1.  Értelmezd az első két sort!

2.  A csavargás milyen helyszínei, külső jellegzetességei jelennek meg a versben?

3.  Barátságos vagy barátságtalan a csavargót körülvevő világ? Bizonyítsd a szöveg 
alapján!

4.  A csavargás milyen foglalkozással függ össze, milyen szavak utalnak erre a versben?

5.  Milyen a hangulata a szövegnek? Fogalmazd meg, hogyan hatott rád!

 7. csoport – Ginsberg A leples bitang című versének feldolgozása

1.  Keresd meg a bitang szó szinonimáit!

2.  Milyen stílusárnyalatú ez a szó?

3.  A csavargó életmód milyen kellékei jelennek meg a szövegben?

4.  Milyen környezet elevenedik meg a szövegben?

5.  A felsorolt tárgyak, anyagok, cselekvések pozitív, negatív vagy semleges jelentésű-
ek-e általában az emberek számára? A vers beszélőjének számára? Számodra?

III.  A mozaik-eljárásnak megfelelően minden csoport bemutatja a többieknek, mire ju-
tott a szövegekkel.

IV.  Frontális osztálymunka következik tanári irányítással.

 Szedjük össze, miként jelenik meg a csavargás ezekben a szépirodalmi szövegekben!

a) Melyik beszélő számára választott, kinek kényszerű életforma a csavargás?

b) Jellegzetes helyszínek

c) Jellemző tárgyak, anyagok, ruhaneműk

d) A beszélők pozitív, illetve negatív viszonya ehhez az életformához

f) Mit jelent csavarogni – életformaként és életérzésként?
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V.  Az óra végén mindenki kitűz a témafalra egy verssort, ami megtetszett neki vagy egy 
olyan információt, amit ma tanult, fontosnak gondol vagy nagyon tetszett neki, vagy 
egy érzést, hangulatot fogalmaz meg, amit az óra keltett benne.

Házi feladat: Próbálj rájönni, mikor keletkeztek a versek, versrészletek! Miből gondoltad? Vé-
leményedet indokold! (Szakkönyvekben utána is nézhetsz.) Tanuld meg az egyiket kívülről!

2.2.2. Második jelentésteremtő óra Az óra célja, hogy mélyítsük az előző órai megbe-
szélés alapján kialakult tudást, és eljussunk a toposz fogalmához.

I.  A házi feladat megbeszélése – minden versről kiderül az írója és a kora.

 Ki hallott már valamelyik szerzőről? – megbeszélés.

II.  Készítsünk a füzetünkbe időtáblázatot! (A mintatáblázatot a tanár megadja.)

 Írjuk bele a megismert műveket! Hagyjunk helyet több műnek és további informá-
cióknak! Erre a toposz jelentésváltozásának vizsgálatakor is szükségünk lesz. 

III.  Kiss Benedek Csavargó-ének című versének feldolgozása

a) Jóslás címből: Milyen valóságelemek, tartalmak várhatóak a versben; milyen lesz 
a hangulata; a beszédhelyzete (táblára, füzetbe írjuk)? (Már eleget tudnak a csa-
vargó-alakról ahhoz, hogy a jóslás-játék sikerüljön.)

b) A jóslás 2. fázisa kulcsszavak alapján: Ezeket a szavakat adjuk meg a versből: men-
ni, havon, napon, lehetnél, hited, sugár-szabadon. Mivel egészül ki a szavak isme-
retében az elvárásunk?

c) A jóslás 3. fázisa újabb kulcsszavak alapján: polgár, párttitkár, pap. Mivel egészül 
ki elvárásunk?

IV.  Mindenki megkapja a verset, a tanár felolvassa. Frontális osztálymunka.

a) Ellenőrizzük, mit igazol a szöveg a jóslásunkból, mi a váratlan elem!

b) Milyen szavakat emelnél ki, hogy „eredményesebb” legyen a jóslás?

c) Milyen tartalmakat tett hozzá ez a vers az eddig megismertekhez a csavargó alak-
jával kapcsolatban?

d) Milyen a vers beszédmódja, vershelyzete az eddig olvasottakéhoz képest?

e) Helyezd el a művet a táblázatodban! Írd mellé, ami erről a korról a megbeszélés 
során kiderült!

f) Foglaljuk össze, mit tudunk eddig a csavargó alakjának irodalmi megjelenéséről!
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 (Az elvárható tartalmak a következők lehetnek a két (négy) eddigi órán megbeszél-
tek alapján: a csavargó szegény, igénytelen külsejű, nélkülöző, de fontosak neki a testi 
örömök, vándorol, kíváncsi, független, nem tartozik senkihez, társadalmon kívüli, 
számkivetett, önmagára van utalva, nincs felelőssége senki iránt, szabad, veszélyezte-
tett, törvényen kívüli, a társadalom perifériáján él, lenézett, irigyelt (esetleg), a világ-
ról, társadalomról, polgári létmódról kedvezőtlen véleménye van, saját értékrendjét 
értékesebbnek tekinti, mint a társadalom átlagáét, nem tud és nem akar beilleszked-
ni, nem fogadja el a szabályokat, különc, öntörvényű, gyakran művész, költő értelmi-
ségi és/vagy bohém. Ezek a tartalmak továbbgondolásra érdemesek: a tanulók nem 
fogják annyiban hagyni az őket érdeklő problémákat, ezért föl kell azt is mérni, miről 
beszélgessünk majd még többet később, vagy melyik versre térjünk vissza, esetleg 
melyik alkotó pályája vagy többi műve iránt érdeklődnek még. Poétikai szempontból 
feltűnő, hogy az előző órán olvasott versek egyes szám első személyű lírai megszóla-
lóinak vallomásos, személyes a hangütésük, a Kiss Benedek-vers önmegszólító jellegű. 
Kiderül továbbá, hogy koronként vannak különbségek a csavargó értelmezése és mű-
vek nyelvi megfogalmazása között.)

V.  Tanári közlés: Láttuk, hogy a csavargó alakja több korban kicsit módosult tartalmak-
kal, de sok állandó jellegzetességgel felbukkan a szépirodalomban. Az ilyen elemet 
úgy nevezzük, hogy toposz.

VI.  Olvassunk el néhány fogalom-meghatározást a toposzról!

 Cs. Gyímesi Éva: az irodalmi hagyományban nyelvileg többé-kevésbé rögzült, megkö-
vült tematikai és/vagy retorikai közhely (Teremtett világ)

 Bárdos László–Vasy Géza–Szabó B. István: (görög szó = hely) közismert, közkinccsé 
vált, különböző korokon átívelő költői kép, írói fordulat, cselekményelem. A hozzá 
kapcsolódó érzetek is mindenkor rokon jellegűek. A modern irodalomtudomány 
szóhasználatában az irodalmi művek sorában fellépő azonos vagy hasonló jelentésű 
szövegrész, különböző szövegösszefüggésekben alkalmazható elem, visszatérő kifeje-
zés, klisé, séma, alkotói fogás, szemléletmód (Irodalmi fogalmak kisszótára)

Házi feladat: Keressetek olyan toposzokat, amelyekkel eddig találkoztatok a műalkotásban! 
Írjátok melléjük, melyik műben/művekben találkoztatok velük, és mi lehet az önmagukon 
túli jelentésük, mi lehet a közhely tartalma? 

2.3. A jelentésteremtés folytatása, a továbblépés lehetősége A tanulmány terje-
delmi kötöttségek miatt csak vázlatosan tudja megmutatni a továbblépés lehetőségét. 
A következő órákon részben arról beszélgetünk, mire jó a toposz általában, milyen hozadé-
ka van a mű jelentésének megteremtésében és a befogadás során, részben továbbépítjük a 
csavargó-toposz jelentését egy nem szépirodalmi szöveg, Kassák Lajos Csavargók, alkotók 
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című esszéje részleteinek feldolgozásával. A csavargó életforma és értékrend itt végképp 
egybedolgozódik, és eleve elrendelt sorsként mutatódik föl. Megvizsgálandó még a szabad-
ság fogalma, annak értelmezési lehetőségei, valamint a csavargó alakmásai: a bohém és a 
hajléktalan (Petri György: Már csak, Gorkij Éjjeli menedékhelyének egy-egy részlete). Ezután 
kerülhet sor annak esetleg kronologikus tárgyalására, hogyan jöttek létre a csavargó-iroda-
lom hagyományai (vágánsok a középkorban, pikareszk regények). Bemutatjuk a világ- és a 
magyar irodalom nagy csavargó-figuráinak portréját: Villonét, Kassákét és Faludiét. A nagy 
romantikus elvágyódás-hangulathoz, az utazáshoz, a vándorláshoz is kapcsoljuk a csavar-
gás toposzát. Itt rámutathatunk a toposzok kapcsolatára, egymásra hatására. A csavargó 
toposzának legteljesebb megvalósulásaként egy lírai művet és egy regényt ajánlok vizsgálni: 
József Attila: Tiszta szívvel és Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci ifjúsága. Mindkét mű „hőse” 
nincstelen, gyökértelen, egyetlen értékük a tisztaság, a művek a romlott társadalomba való 
beilleszkedés lehetetlenségét mutatják meg, és az emberi tisztaságot mutatják fel mint a 
túlélés egyetlen lehetőségét. (Kakuk Marci alakjához közelebb kerülhetünk, ha olvasunk né-
hány régebbi rosszcsontról: Naszreddin Hodzsáról, Thyl Ulenspiegelről.) 

A fejezet vége felé egy regény igen alapos vizsgálatát ajánlom, ez Salinger Zabhegyezője. 
Fontos szempont lehet az elemzéshez a mű szerkezete, az elbeszélés technikája, a főszereplő 
jellemzése (például jellemtérkép segítségével), emberi kapcsolatainak feltárása, értékrendje, 
a mű motívumai, csavargó-e a főszereplő, hogyan valósul meg a toposz ebben a műben. 
Mivel a mű erősen motivikus szerkezetű, ki kell térnünk arra, mi a különbség a toposz és a 
motívum között, hogyan használja a szakirodalom ezeket a fogalmakat. (Toposz: az irodalmi 
hagyományban alakult ki, s többé-kevésbé rögzült a jelentése, tematikai és/vagy retorikai 
közhely, visszatérő elem szimbolikus jelentéssel; motívum: egy művön vagy egy életművön 
belül élő, illetve egyes nemzeti irodalmakban és kultúrkörökben felbukkanó ismétlődő elem, 
szimbolikus jelentését az ismétlésből nyeri, tulajdonképpen egymással azonosítható szöveg-
részek különböző kontextusban.)

A regény a kamaszlétről, a felnőtté válásról, a társadalomba való beilleszkedésről (is) szól, 
ezért minden olyan irodalmi művel össze lehet vetni, amely ugyanezt a problémát fogal-
mazza meg. Minthogy a regény nyelve csoportnyelv, megvizsgálhatjuk a művet nyelvész-
szemmel is: készíttethetünk szótárt, és összehasonlíthatjuk az akkori szlenget a köznyelvvel, 
illetve a mai diáknyelvvel, valamint Rejtő regényeinek nyelvével. A szöveg voltaképpen egy 
csellengőről szól, ezért kapcsolhatjuk hozzá ezt a nagyon fontos mai problémát például 
Incze Zsuzsa könyvének segítségével, a diákok saját valóságismeretét is működtetve. Fontos-
nak tartom, hogy a csavargó alakját megismerve, vele azonosulva a fiatalok a bennük eleve 
meglévő kritikai magatartást tudatosabban működtessék, megtanulják artikulálni egyrészt 
véleményüket a világról, másrészt szavakba tudják foglalni a saját érdekeiket és értékrend-
jüket, eközben megpróbálják a normakövető magatartást is elfogadni. Talán sikerül élmény-
szerűen megmutatni a csavargás mint tevékenység vonzó oldalát, ugyanakkor azt is, hogy 
életlehetőségként többnyire járhatatlan ez az út.
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Vasy Géza

A MŰVÉSZ ÉS A CLOWN
Kormos István: Szegény Yorick

1. A művész-szerep változásai

1.1. A 19. és a 20. század magyar és világirodalma egyaránt folytonosan megmutatja, hogy 
a művész-szerepnek egy időben is sokféle változata létezhet. Nálunk a történelmi körülmé-
nyek és Petőfi Sándor rendkívüli hatása miatt különleges rangja lett a vátesz, a népvezér, a 
forradalmár szerepkörnek, ne feledjük azonban, hogy Arany János sem nevezhető oda soro-
landónak, ő másként volt a közösség képviselője. A Nyugat első nemzedékének meghatá-
rozó poétái közül Ady Endre ugyan joggal nevezhető homo politicusnak, ám Babits Mihály 
a homo moralis, Kosztolányi Dezső pedig a homo aestheticus típusára lehet példa. Ugyan-
akkor – korábbi félremagyarázásokat helyesbítve – látnunk kell azt is, hogy bár más-más 
mértékben, de mindegyikük munkásságában jelen van a politikum, a morál és az esztétikum. 
Konkrétabb vagy elvontabb értelemben, de mindegyikük a közösség képviselőjének is tartja 
magát. 

A művész szerepét az érett felvilágosodás, erőteljesebben a romantika kora tette kér-
désessé és így sokarcúvá. Egyrészt jelentős mértékben módosult a művész és a közönség 
kapcsolata, másrészt a felvilágosodás szép elveinek a valóságos polgárosodás alig felelt meg. 
De akár népvezérnek, akár kétséges státusú művésznek tekintette magát az alkotó, személyi-
ségének állapota, sorsa, önszemlélete jelen van a lírai művekben. A 20. században érkezik el 
annak ideje, hogy egyes alkotók a lírai művek elszemélytelenítésére törekedjenek (T. S. Eliot, 
Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes), mások pedig azt hangoztassák, hogy ők nem a közös-
séget, csupán önmagukat, egyetlen személyt képviselnek (Petri György).

A művész-szerep polifónná vált, a művész és a közönség közötti kapcsolat pedig sokar-
cúvá. Míg korábban a népvezér, a pap, a tudós, a művész-mesterember szerepeivel rokoní-
totta a magát a művész s különösen a költő, tehát olyanokkal, akik a közösség vezetői közé 
tartoznak, a 19. század derekán egyre inkább megjelennek olyan szerep-alakmások, amelyek 
a korábbi helyzet megrendültségét tanúsítják.

1.2. Az egyik legkülönösebb és legjellegzetesebb ilyen szerep a bolondé, a bohócé, a clowné. 
A régi évszázadokban az udvari bolond szerepe kitüntetett volt: nemcsak mulattató, hanem 
igazmondó is: a király, a fejedelem olykor legfőbb tanácsadója, aki ugyanakkor mégiscsak 
komédiás is. Elviselhetőbb volt a sokszor kényelmetlen igazság, ha egy „bolond” mondta 
ki. A társadalom is jobban eltűrte a lelki beteg ember „bolondságait”. Klasszikus irodalmi 
példa erre Shakespeare Hamletje. A dán királyfi ugyan valóban zaklatott idegállapotú, de 
bolondságát csak tetteti, mert így szeretne előbb az igazság tudásához eljutni, majd igazsá-
got szolgáltatni. Eljátssza mintegy a gyanúba keveredett király udvari bolondjának szerepét. 
S megidéződik a dráma a sírásó jelenetében egy már rég nem élő személy, a jó király udvari 
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bolondja, Yorick, akiről szakmájának kiválóságaként emlékezik meg Hamlet: „végtelen tréfás, 
szikrázó elmésségű fiú volt”. 

1.3. A bolond, a bohóc, a clown mint művész-szerep, mint motívum minden művészeti 
ágban megjelent. Értelemszerűen gyakorta összekapcsolódott a cirkusz motívumkörével. 
A cirkusz és a vele összekapcsolható bohóc-szerep is játékos, elsősorban szórakoztató funk-
ciójú. A cirkusz azonban nemcsak a játékot, a való világ átléphetőségét mutatja meg a maga 
akrobatikusságával, idomításaival, humorával, hanem arra is példa lehet, hogy a való világ is 
szerepek sora, hogy a humor mögött kétségbeesés, a játékosság mögött feloldhatatlan gro-
teszk húzódik meg. A cirkusz ugyanolyan ellentmondásos, mint a történő hétköznapi élet, a 
bohóc, a clown sorsa ugyanúgy tragikomikus, mint a művészé. 

A bohóc-clown állandó motívum Picasso festői világában, jelen van többek közt Chagall, 
Klee, Léger műveiben. A zeneművészetben Debussy (Maszkok), Sztravinszkij (Petruska), 
Schönberg (Pierrot lunaire) kínál szemléletes példákat, a filmművészetben Chaplin (Cirkusz), 
Fellini (Országúton, Nyolc és fél, Bohócok). Az irodalomban Apollinaire (Alkony, Kötéltánco-
sok, Jelenés a felhők között), Thomas Mann (Mario és a varázsló, Egy szélhámos vallomásai), 
Karinthy Frigyes (Cirkusz), Déry Tibor (Cirkusz) említendő a legismertebbek közül.

A művész mint clown szerepet az újabb magyar költészetben – egész munkásságát ösz-
szefoglaló jelleggel – fejezte ki Kormos István verse, a Szegény Yorick (1966), amely 1971-ben 
kötetcímadóvá is vált.

Yorick alakját évekkel később két versciklusban is felidézte Baka István (1948–1995). 
A Yorick monológjai (1990) és a Yorick visszatér (1994) átírja a Shakespeare-drámát: Yorick 
lesz a túlélő, aki az új királyt és a svéd rendszert is kiszolgálja. Kis vagyonkára tesz szert, 
majd elszegényedik, hol megdicsérik, hol letiltják, miközben ő felidézi emlékeit, reflektál a 
„rendszerváltozásra”. A művész – vagy tágabban az értelmiségi – jelképe ő is, de e versek 
elsősorban nem az önarcképet, hanem a társadalomrajzot hangsúlyozzák, s ahhoz mérik az 
emberi sorsot.

2. Egy életmű embléma-verse

2.1. A játékosság és a clown A cirkusz a játékos szórakozás színtere, a bohóc, a clown 
játszik a kedvünkre. Játszani nemcsak a gyerekek – sőt az állatkölykök – szoktak, hanem a 
felnőttek is. Részben a felnőtt játéka is tanulás: új felismerésekhez való eljutás, már megszer-
zett készségek gyakorlása vagy felfrissítése, olykor csupán a begyöpösödés ellenszere. A játék 
a gyermeki princípium lehetséges megőrzését is kifejezi. S kikapcsolódás a hétköznapok kö-
telező menetrendjéből. A játszani nem tudó ember deformálódott személyiség, ezért mond-
hatta József Attila, hogy fél az ilyenektől. A játék ugyanakkor szenvedéllyé is válhat, akár 
olyan mértékben is, hogy az – időben, anyagi terhelésben – veszélyezteti rabjának normális, 
társadalmilag elfogadott életvitelét. Így ez is deformálódás. Életrajzi értelemben ilyennek le-
het tekintenünk Kormos Istvánt, aki szenvedélyes játékos volt. 

A cirkuszban a néző szórakozik, a szereplők az ő szórakoztatói, clownjai. A játéksze-
rető, játékos hajlamú Kormosra ez a fajta kettősség: az egyszerre aktív és passzív részvétel 
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a jellemző. Egyszerre szórakozik és szórakoztat mind a mindennapi élet, az irodalmi élet 
játékaiban, mind munkájában: a költői tevékenységben. Egészen pontosan fejezi ezt ki a 
Szegény Yorick. 

Személyiségjegyként fogadva el a játékszeretetet, azért indokolt a kérdés: nincsenek-e 
az életpályán fellelhető erősítő tényezők? A játékosság erősödése – már az ifjúkori költé-
szetben is – menekvés a nincstelenségből, az otthontalanságból, sikertelenségből. A játék 
szabaddá, gazdaggá, győztessé tehet. Segíthet más területek életkudarcainak elviselésében, 
átértelmezésében. Széppé varázsolhatja a rideg valóságot. Ezzel függhet össze az ötvenes 
évek félreszorított íróinak játékkedvelése s Kormos ebben vállalt mókamesteri szerepe. Más-
részt ugyanebben az időben Kormos nem írt lírai műveket, azaz mintegy felfüggesztette fő 
hivatását, nem felelt meg a költői szerepnek. Gyanítható, hogy e korszak tragikuma formálta 
véglegessé személyiségének clown-vonásait. 

Ha az ember játszó lény, a művész kétszeresen az. A költőkről létezik egy olyan féligazság-
közhely, hogy ők az örök gyerekek, nekik megbocsátható számos különcség. Kormos játékos 
személyisége igen nagy mértékben átíródott költészetébe, de azzal a lényeges különbséggel, 
hogy ami az emberben nem egyszer deformálódáshoz vezetett, az a versekben megismétel-
hetetlenül egyéni varázslatként jelenik meg: a magyar lírában a játékosság ennyire gazdag 
– bár eltérő – színképét korábban csak Weöres Sándor mutatta fel. 

A művész-szerep játékossá, clownszerűvé formálódása a 20. századi magyar lírában hoz-
zájárult ahhoz, hogy e szerep értelmezési tartománya polifónabbá válhasson. A sokszínű 
játékosság az értett Kormos sajátossága, s egy olyan történelmi időszakban formálódott 
– 1948 után mintegy két évtizeden keresztül –, amelyben a hivatalos irodalompolitika jó 
szívvel csak a vátesz-forradalmár költő típusát fogadta el. Voltaképpen a közvélemény nagy 
része is így vélekedett, csak éppen mást és mást tekintett forradalmiságnak. Az 1948 utáni 
években – s nagyon hasonlóan az 1956 utániakban is – a társadalom a szép elvek és a silány 
gyakorlat ellentétességével szembesülhetett. A szó és a tett nem felelt meg egymásnak, s ez 
a szó művészeit is kikerülhetetlenül érintette. A játékosság így egyfajta kitérő, de elfogadha-
tónak gondolt válaszlehetőség az átpolitizáltság légkörében. Ezen belül a clown-szerep vál-
lalása már kritika is, hiszen Kormos Istvánt nyilvánvalóan nem a polgári, hanem a szocialista 
társadalom válsága barátkoztatta meg ezzel a szerepfelfogással. E szerepvállalásban ugyanak-
kor önkritika is van. A bohóc, a bűvész, a clown a semmit is valaminek tudja mutatni, jóked-
vében még saját csalását is leleplezi. A hosszú évekig tartó versek-nélküli költői létállapottal 
talán még inkább megfeleltethető a clown, mint a verseket publikálóéval. 

A költő egész életében szeretett készülő – vagy már késznek mondott, de senkinek meg 
nem mutatott – alkotásairól akár részletekbe menően is beszámolni (hány soros lesz, milyen 
a ritmusa stb.). Mivel gyakorta fejben készültek versei, s némelyikük éveken át formálódott, 
e beszámolóknak van igazságtartalma, mégis sokan csodálkoztak barátai közül, amikor a 
Szegény Yorick kötet megjelent, hogy ezek a versek valóban elkészültek, ha nem is pontosan 
akkor és úgy, amiként szó esett róluk. A clown tehát egyszerre alakmása a játszó embernek, a 
társadalmi és magánéleti konfliktusokba keveredettnek, a művésznek. Így bár joggal mond-
hatjuk, hogy a clown a művész önarcképe, ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy az emberé 
is. A Kormos-versekben ugyanis elsősorban nem egy művész, hanem egy ember önarcképe 
jelenik meg.



257A MŰVÉSZ ÉS A CLOWN

2.2. Időszemlélet és létösszegzés A kötetnek is címet adó Szegény Yorick jelentősége 
nagyobb az ebben a funkcióban megszokottnál. Szinte az életmű embléma-versévé vált. 
A csak halála után bemutatott portréfilmben maga a költő mondta el, nyilván tudatosan 
választva és helyezve el e művet. 

Hamlet alakja a világirodalomban egyike a legismertebbeknek, s bár a drámának szinte 
minden jelenete emlékezetes, a legfontosabbak közé tartozik a V. felvonást indító sírásójele-
net. Itt kerül elő Yorick koponyája, azé a 23 éve meghalt férfié, aki a király – a jó király – ud-
vari bolondja volt, s akit kisgyermekként még Hamlet ismerhetett. Hamlet alakjára irodalmi 
alkotások sora reflektál, Yorické csak újabban keltett figyelmet, s ebben Kormosé az úttörő 
szerep. 

Az említett portréfilmben a költő a vers fogantatásáról is szólt: „Az ember rájön, hogy 
az élethez a halál is hozzátartozik. Nagyon szeretem a Hamletet, sokszor olvastam, sokszor 
láttam. Gábor Miklóst tízszer is láttam Hamletnek. A szegény Yorick szerepe a Hamletben 
számomra fontosabb, mint néhány valóságos élő szereplőé. Úgy éreztem, hogy az életben 
sokszor láttak engem Yoricknak. Sokféle becenevem volt kisgyerekkoromtól kezdve, később 
Sarkadi Imrétől kaptam, nőktől kaptam különféle beceneveket. Ezt a Yorickot átvettem 
Shakespeare-től, magamra számítva ezt a nevet. Gyönyörű a darabban, Arany János szövegében 
valahogy úgy van, hogy »e koponyának valaha nyelve volt, szépen tudott dalolni«. Nem biz-
tos, hogy így van, csak az emlékezetemben van így. Amikor a saját halálomra gondoltam, arra, 
hogy meg fogok halni, nagyon sajnáltam magamat. Akkor írtam ezt a verset” (Kormos, 1982, 
222–223). Arany János szövege valóban másként szól, az idézet inkább Kormos versére illik.

A halálfélelem, a halál tudata szinte magától értetődően hív elő létösszegző szándékot, 
indokol leltárkészítést. Létösszegző vers volna tehát ez is? Igen, de nem csak a megszokott 
módon. Olyan szemléleti újdonság van benne, amely támaszkodik akár Shakespeare-re is, 
egy általános költői panaszra is (még élek, most kellene, hogy törődjetek velem), mégis önál-
ló lelemény. A Hamletben a túlélők szemlélik, mit művelt az idő a föld alatt azzal az emberrel, 
akit ők még ismertek. Kormos versében nem a túlélő kortársak utókora, hanem egy olyan ké-
sei időszak jelenik meg viszonyítási pontként, amely beláthatatlanul távoli, s amelyben ezért 
már senki sem élhet, aki akár a koponyát felismerné, akár gazdájáról tudna valamit. Addigra 
semmi sem marad meg a személyiségből. Az időtávlat „mondjuk ötszázöt év”, s a kijelentésben 
rejlő esetlegesség nemcsak arra utal, hogy szinte tetszés szerinti lehetne a szám maga, hanem 
még inkább arra, hogy ebből az időtávlatból az egykor éltek legfontosabb gondjai is eset-
legessé válnak. Hamlet még sajnálta Yorickot, szeretettel emlékezett meg róla, ugyanakkor 
elborzadt az emlékképet s a koponyát egybevetve. 505 év múltán erre már senki nem lesz 
képes, a koponya csupán leletté válik, tárggyá, amelynek lehet talán még használati értéke, 
pohárként. Két jeles magyar példa is említhető az időtávlatra. Madách Imre Az ember tra-
gédiája egyiptomi színében beszélteti Ádámot a mindent porrá őrlő időről. Márai Sándor 
Halotti beszéd című költeményében is szerepel az elporlás, a felismerhetetlenné vált csont-
koponya képzete.

Ez az 505 év a halálon túli idő végtelenségéhez képest kicsi csupán, de az emberi emléke-
zetnek rengeteg: a személy emléke is elporlad, semmivé válik. Ez az egyetlen, ami bizonyosan 
elképzelhető a távoli jövőről. A létezés szerkezetére vonatkozó felismerés kapcsán nem zava-
ró, hanem természetes számunkra, hogy a jó öreg sírásó nem egy ötszáz év múlva létezőnek 
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elképzelt alak sémája, még csak nem is egy maié, hanem leginkább a Hamlet-belinek az alak-
mása. Az időjáték tehát nemcsak a távoli jövőbe, hanem a múltba is elvezet, s ezt stilárisan a 
szöveg szelíd, de felismerhető archaizálása (valék, hajha, miccenés, sillabizálva) is mutatja.

A költemény az emberiség létidejében helyezi el az egyetlen személyt, akinek létösszeg-
zéséhez ez az igazi viszonyítási pont. Elsősorban nem azért, mert költő (magyarul éneklő), 
hanem mert ember, mint bárki. Az összegzésnek leltárjellege van, s kiindulópontja ennek is 
a távoli, elképzelt jövő: megtalálják majd egy ismeretlen ős koponyáját s néhány csontját, 
de semmi más nem marad belőle, minden más elrohad, még a név is. Nem is a név, hanem 
a nevek sora. A „sok néven szólítottak” szerepeket játszó személyre utal. Életrajzilag arra, 
aki különböző közösségekben, személyes kapcsolatokban másként és másként mutatkozott 
meg. Szimbolikusan pedig a színészre, a clownra, akiknek más és más szerepet kell életük 
során eljátszaniuk, de e szerepekben van valami lényegi azonosság: az előadó, a művész sze-
mélyisége. S meghalni majd ez az egyetlen ember fog. A versben a halottság-látomást követi 
csak az életúté, előbb a gyermek-, majd a felnőttkoré, míg a záró szakaszban a teljes életút 
összegződik a nevek leltárával. A gyerekkort idéző szakaszban a múlt képzetei továbbra is 
előhívják a távoli jövőt, a működő testből csak a csontok maradnak meg: „mezítláb átsza-
ladtam / lábam csont dobverő lett”, illetve már előbb: „mert nyelvem elrohad / szívem is 
elrohad / mivelhogy aki élt / rohad egy miccenésre”. 

Ismerősei közül sokan Kormost is „végtelen tréfás, szikrázó elmésségű fiú”-nak látták. 
A „szikrázó elmésség” megengedi az iróniát is, az elégikussággal vegyítve annak szelídebb 
formáit. A „végtelen tréfás” ember belátja, hogy a végtelen idővel szemben ez a clown au-
tentikus magatartása. Az irónia szól a nyavalyás, mert ellenállni képtelen testnek (a Hamlet 
sírásója legfeljebb 8-9 évre taksálja a szétbomlás idejét), szól a lényeget észre nem vevő bará-
toknak („ha ültem veletek / nem voltam veletek”), mindenkinek, aki szólította, önmagának 
és az utókornak is. Csak a nagymama és a sírásó marad ki ebből a szemléletből: a nagymama, 
aki fölnevelte emberré a félárva, apjától is elhagyott gyermeket, s a majdani sírásó, aki ko-
ponyájának még valami hasznát is veszi, bár ezzel végleg befejeződik az ember utóélete is, 
hiszen már – akár jelöletlen – sírja sincs. 

Sírból kikerült csontokkal nem csak a Hamlet-élmény kapcsán szembesült a költő. 1955-
ből való az Egy kihantolt sírra, amelynek látomásában az emlékképekben sem megőrzött 
édesanya alakja és a temető felszámolása miatt a fiú távollétében kihantolt sír képe áll. E vers 
végleges változata 1965 táján készült el, tehát a Hamlet-élmény után (1962-ben volt Gábor 
Miklós főszereplésével a híres Madách Színház-beli bemutató), nagyjából a Yorick-verssel 
egy időben. Így feltűnhet az is, hogy az átdolgozott versben határozottabb lett a csont-mo-
tívum, bekerült egy olyan összegző szakasz, amely ugyancsak rokon szemléletű a Szegény 
Yorickkal: „Nem lesz többé neved se / emléked se jeled se / kevesebb vagy mi voltál / egyetlen 
marék csontnál.” Az anyasirató ugyanakkor az emlék örök voltát állítja, az önsirató a feledés 
láncreakcióját. A pohár motívuma kötődik egy későbbi versben is az élet-halál elvéhez: a Cin-
pohár (1971) azt a gyermekkori tárgyat idézi meg, amelyen ott „egy száj emléke: csontszobor 
anyádé”. A hatalmas időtávlatú utókor a meghatározó a Divinyi Mehmed irígye károg (1976) 
világában is. Az egyetlen versével ismert 16. századi szerző előtt tiszteleg a kései utód, mert 
bár „harminc2 recéjű csontfűrész 4száz éve a fogsorod”, megmaradt a nagyszerű vers, s „Ezért 
az irigy varjúkárogás / üköm üke divinybeli gyerek / engem fekete félszbe rántasz / hogy ne-
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vemre kórságos csönd pereg”. A teljes ismeretlenségbe hullás a hetvenes években tehát már 
nem töltötte el elégikus megnyugvással a költőt. 

Vallomásaiban Kormos önmagát rendre a szerelem költőjének nevezte. A hatvanas évek-
ben állandó élményköre volt a magányé, a kifosztottságé, a szerelmi kudarcé. E vers szöveg-
környezetében is sorra születtek a szomorú és a tragikus szerelem költeményei, így feltűnő, 
hogy ebben az életszámvetésben erről csak egy villanásnyira esik szó. Ahhoz is az életrajz 
ismerete szükséges. A „Báthory utca 8 / nyaktilóm fabrikáltam” a lakcímre és az odakötő első 
házasság felbomlására utal, a „csak elértem gyalog / Atlanti partokat” pedig a franciaországi 
tartózkodással együtt egy ugyancsak szakítással végződő kapcsolatra, de egyúttal valami-
fajta sikerélményre is. A hallgatást az élet ekkortájt legfájdalmasabbnak tudott vonásáról 
a teljesnek látszó reménytelenség is motiválhatta, de talán az is, hogy említése zavarhatta 
volna a Yorick-képlet tisztább érvényesülését. A szerelmes, főként a reménytelenül szerelmes 
bohóc ugyanis nevetséges vagy groteszk, ritkán tragikus alak, Kormos azonban egyiket sem 
akarta e számvetés uralkodó szólamává tenni. Mindegyik elemből beépített egy keveset, de 
az elégikusságot tette meghatározóvá. A rendkívülinek mondható időtávlat is ehhez kell: aki 
ötszázöt éve halt meg, azt nehéz lenne már elsiratni. 

A vers időszerkezete a kései végeredményt helyezi az élre, s a hatás egyik titka ez. Az élet-
út felidézett eseményei, jellemző vonásai sem az időrendet követik. Először a költő jelenik 
meg, majd a gyermek, azután pedig a felnőtt, aki játékos clownként, magánélete elrontója-
ként és világutazóként mutatja be önmagát, s az utóbbival a nyaktilóból való szabadulást 
is kifejezi, vagyis a kudarc után a sikert. Végül az utolsó szakasz a nevek leltára. A valódi, a 
hivatalos nevek után, a becézőek következnek: a gyermekkoriak, majd az irodalmi életbeliek, 
végül a legfontosabb, az önmaga által választott. Az „anyámtól örököltem” a törvénytelen-
gyerek-fikciót szentesíti, ugyanakkor igazat is mond, hiszen választott családneve valóban az 
anyai. A vértanúság ezt az indíttatást az egész életre vonatkoztatja. A sok név, főleg a lóra 
történő utalással nem annyira az otthonosság, mint inkább az árvaság, illetve a sokféle sze-
rep eljátszásának képzetét hívja elő. Azért is lehet valakinek túl sok beceneve, mert mindenki 
másnak ismeri, vagyis senki sem ismeri igazán. S ezért is egyszerű egy összefoglaló jellegű ön-
elnevezést választani. Van persze öncélú játékosság is a nevekben. A női névnek látszó Cicelle 
magyar tájszó, egy játék következtében ragadt Kormosra. A Cormieux (kormiő) a vezetéknév 
franciásra torzított változata, s a költőnek a francia kultúra iránti vonzódására utal. Az em-
ber neve, megnevezése, névtelensége, monogramja visszatérő eleme Kormos verseinek, s ha 
ezt egybevetjük azzal, hogy a pontosabb azonosítást szolgáló tulajdonneveknek általában is 
nagy nála a szerepe, akkor ezt családnevének megváltoztatása mellett, s annál sokkal inkább 
ősi, mágikus vonások továbbéléseként is értelmezhetjük.

A létet és nem-létet egyaránt összegző vers leltárában a siralom, a gyónás-vallomás és a 
testálás elemei egyaránt fellelhetők. Sirató és tárgyiasságra törekvő önsirató egyúttal. Mintái 
között bizonnyal ott található az Ómagyar Mária-siralom, elsősorban a verseléssel: a keve-
sebb szabadossággal tagoló jellegű kétütemű sortípussal, amelybe a jambikusság is beleját-
szik. A számvetésben az élet legfőbb értékeként a magyarul éneklő nyelv, a dunnyogtam 
nagymamának szeretetteljessége és a „csak elértem gyalog / Atlanti partokat” sejtelmes, de 
eredményességre utaló kijelentése mutatkozik meg. Mindezt egyneműsíti az életet és a ha-
lált, s az utókort is minősítő, embléma érvényű megnevezés: Yorick voltam, s lesz majd ko-
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ponyám partra vetve, azaz az egykor élt személy teljesen a természet részévé válik. Hamlet 
nevezte a koponyát kezébe véve szegény Yoricknak az udvari bolondot, a vers címe és záró 
közlése tehát idézet, de egyúttal önminősítés is. Mint az idézett vallomás tanúsítja: a költő 
sajnálta önmagát, mivelhogy halandó, de sajnálta a megélt élet miatt is, amely nem válhatott 
azonossá a tervekkel sem a magánéletben, sem a költői pályán. E vers megírásakor a gyer-
mekirodalmi alkotások mellett Kormos neve után még mindig csak az 1947-es pályakezdő 
versfüzet árválkodott. A hetvenes évek aztán nagyot változtatott ezen az életsorson: egy 
harmadik, boldog házasság, a második lánygyermek születése, majd kétkötetnyi, elismerést 
hozó verseskötet, a pályakezdő fiatalok szeretete nem semmisítette ugyan meg a szegény 
Yorick szerepének érvényességét, de elrendezte az életutat és a költői mű sorsát, a halálon 
túli halhatatlanságot is biztosította. 
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Tarján Tamás

A CIRKUSZ (JEL)VILÁGA 
A KÖZELMÚLT MAGYAR IRODALMÁNAK MOTIVIKÁJÁBAN

1. Cirkusz és színház

A ’kör’ jelentésű görög kirkosz szóból eredő, a latin circus emlékét írásképében erősebben 
őrző cirkusz szavunk ma elsődlegesen ’kerek porondú sátorban vagy épületben működő, 
különösen ügyességi mutatványokkal szórakoztató üzem’, ’kör alakú sátorban/épületben 
elhelyezett szórakoztató intézmény, ahol akrobaták, artisták, állatidomárok lépnek fel’ jelen-
téssel bír. A circus által eredetileg jelölt, az ókori Rómában kocsiversenyek számára kiképzett 
pálya, későbbről a gladiátorok és az állatviadalok küzdőtere inkább történeti kontextus ré-
vén bukkan fel tudatunkban.

A színház és cirkusz alakulástörténetének párhuzamait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 
mindkét művészeti ág igencsak védi szuverenitását. Az esetek nagyobb hányadában sem a 
színház, sem a cirkusz szakemberei nem szorgalmazzák a kapcsolatok kifejtését – noha ettől 
még, főleg a 20. század második felében, gyakorta eshetett szó a színházművészet szembetű-
nően cirkuszi karaktert felöltő produktumairól, illetve bizonyos cirkuszi előadások, törekvé-
sek nagyfokú teatralizálódásáról. 

Mit értünk tehát motívumvizsgálatunkban a cirkusz szón? Művészet és szórakoztatás 
azon válfaját, amely – jellegzetes épített térben, esetleg alkalmi játszóhelyeken – a kifino-
mult esztétikum, a sajátszerű szellemi és fizikai erőkifejtés, ügyesség, továbbá a populárisabb 
attrakciók elegyét hozza létre, repertoárszerű megjelenítés vagy alkalmi fellépés keretében. 
A cirkuszművészet tradíciói levezethetők a barbárságtól sem mentes antik vetélkedések 
különféle változataiból és funkcióiból (akár az ókori olimpiák egyes versenyszámaiból), az 
állatidomítás részben színjátékszerű előzményeiből (melyeknek az angol Philip Astley 1780 
táján bemutatott „lovasdrámái” már csiszoltabb megnyilvánulásai), a 19. század elejére ki-
alakuló, a század utolsó harmadára felvirágzó modern cirkusz kompakt programjából, a 
művészeti ágak határainak a 20. század kezdete óta megfigyelhető, egyben új esztétikai és 
befogadási formációkat hozó lebomlásából stb. A cirkusz eredendően optimista, a teljesít-
ménycentrikusságot az antropológiai távlatokba ágyazó, magát nagyobbrészt a komikum 
esztétikai minőségében elhelyező művészeti ág, amely azonban nem kevés komponált és 
nem kevés véletlenszerű helyzetet fenntart, megképez a tragikum esztétikai minősége szá-
mára is. Komikum és tragikum az előbbi javára elrajzolódó kétarcúságában a cirkusznak az 
akrobata, a zsonglőr, a bűvész, az idomár melletti ötödik meghatározó közreműködője, a 
bohóc a főszereplő. A bohóc – ahogy erről Michel Foucault és mások behatóan elmélked-
tek – a társadalmi korlátozhatóság kötelmei alól részben felmentett, felszabadított udvari 
bolond utóda, a szókimondó ironikus és kritikai tudat megszemélyesítője. A cirkuszok két 
nagy bohóctípusa, a színes öltözékű, fekete álarcos Arlecchino, illetve a fehér ruhás, lisztes 
arcú Pierrot az ősi szaturnáliák, a középkori bolondünnepek miliőjéből is a jelenre örökít 
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nem keveset, s közvetlen kapcsolatban áll a commedia dell’arte figuragalériájával, a báb- és 
pantomimjátékok dramaturgiájával. 

2.  Alappéldák 

2.1. A cirkusz mint jelegyüttes azért lehet fontos tényezője az újabb magyar irodalomnak 
(is), mert – hasonlóan néhány más intézményhez: iskola, színház stb. – világegész jelleggel 
rendelkezik, mikrovilágként modellálja a makrovilágot. Szerepei, funkciói ugyan – különle-
gességük, érdekességük ellenére – relatíve szűk regiszterben állomásoznak, ám a férfi és a 
női identitásra elegendő archetipikus példát ajánlanak. A Theatrum Mundi a barokkban ki-
teljesedő (drámai) fogalma éppen nem a Theatrum Sacrum, hanem az antik gyökerű Circus 
Maximus pogány vonatkozásaival vetül rá a cirkuszra mint potenciális világegészre. Univer-
zális jelenséggé történő átminősülését, metaforizálódását segíti elő, hogy páratlan (ha nem 
is csorbítatlan) szabadságképzet tapad hozzá. 

2.2. Az iméntiekben változatos figura- és jelenségkomplexumként leírt cirkusz nagy motivi-
kus kincsként ragyog a képző-, a film-, a színház-, a zeneművészet horizontján is. És természe-
tesen így van ez a közelmúlt magyar irodalmában is. 

Amiként azonban a világművészetben, úgy a közelmúlt magyar irodalmában sem lehet-
séges a cirkuszmotívumokkal operáló valamennyi mű számbavétele. Névsorunk nem exten-
zív, nem protokolláris; és csak tendenciák érzékeltetésében segít. 

2.3. Pilinszky János 1946-os Trapéz és korlát-kötetének már 1943 márciusában publikált cím-
adó költeménye az egyoldalú szerelmi dialógus („Most kényszerítlek, válaszolj…”) képanya-
gában az alá- és fölérendeltség diszharmóniáját, a létbe vetett (két) egzisztencia kiszolgálta-
tottságát adja hírül. Gesztusa a fél évszázadon át húzódó literátus cirkuszmotivika (egyik) 
alaphangját pendíti meg. A poétát jellemző tónus és az első közreadás ideje magyarázhatja, 
hogy a cirkuszmotívumoknak a groteszk felé tolódását, a 20. század utolsó harmadára rával-
ló mozgásirányt mi sem előlegezi. 

A Trapéz és korlát (a kötet) kiemelkedő jelentősége eltereli a figyelmet Pilinszky János 
egy 1956-ban (gyermekújságban! – a Kisdobosban) közreadott, az előbbinél érdektelenebb, 
ám a cirkusz aspektusából átfogóbb verséről, az Őszi cirkuszról, mely elégikusan muzsikáló, 
életképszerű lefestése a mutatványos világ csudásságának és légiességének (ezúttal a gyer-
mekmotívumot aknázva ki társmotívumként): „Muzsikaszó az esti réten, / falu alól, a fák 
alatt / szapora dobszó s édes, árva / trombitahang, trombitahang! // A cirkuszos nép mu-
zsikál, / pereg a dobszó és ütemre / forog-forog és körbe jár / a lomha bölcs, a barna medve. 
// Elől a roppant medve és / a táncoló bohóc utána, / bohóc után a kisfia, / aztán a hold, a 
hold parázsa. // Arcába tűz a telehold, / s a kisfiú az égre bámul. / Elől a roppant medve és 
/ a bohóc kisfia leghátul. // Röpülnek a kicsi lovak, / a szénfeketék, hófehérek! / Táncolnak 
a puha füvön, / szelíd, szép füvein a rétnek. // Röpülnek a kicsi lovak! / De két eperfa közt a 
légben, / még náluknál is szebb talán, / libegő tündér a kötélen, // megemeli az esti szél, / az 
a kis táncoslány a legszebb! / Már ott jár a fák sudarán, / és feljebb, mindegyre feljebb, // a fák 
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csucsára ér, s nevet, / a fák csucsára lép, és onnan / többé már vissza se talál, / csak eltünik 
a teleholdban.” A mesteri ritmikus ismétlésekkel fűzött nyolc szakasz dala egyes festőink 
(így Román György) cirkuszi (vurstlis) tárgyú piktúrája szomszédságában is megszólaltat-
ható. Aligha mindössze „gyermekvers”. Ha az lenne, azon sem lenne mit rejtegetni, mivel 
például Csoóri Sándor Lekvárcirkusz bohócai (1969) című verseskötetének, Csukás István 
meg is filmesített Keménykalap és krumpliorr (1973) című ifjúsági regényének is megvan a 
maga érdeme.

2.4. Jóllehet a mai irodalmi értékrend nagy különbséget lát Pilinszky János és Garai Gábor 
lírája között, az 1962-ben íródott, 1964-ben kötetcímadóvá (és sokáig közkedvelt antalógia-
darabbá) lett Artisták némiképp a Trapéz és korlát válaszverse. A két légtornász, a nő és férfi 
jóvátehetetlen diszharmóniája helyett kötelező harmóniájára, szolidaritására esik a nyoma-
ték, a kép egyértelműbben cirkuszi: „Élő csipesz, lóg a trapézen / a férfi fejjel lefele, / foga közt 
kettős tárcsa, mintha / mágneses nyelvet öltene. // A vonzás túlsó pólusán függ / s forog a nő 
– feszül a száj! / Micsoda csók! – Köztük csupasz tér, / tömör csönd s véletlen halál. // Micso-
da egymásrautaltság / leng itt ég alatt, föld felett, / micsoda gyakorlott makacs vágy / ment 
s kockáztat két életet! // Milyen figyelemben forognak / s míly fegyelemben, tudva: csak / 
együtt szállnak, / ha egyikük vét, / mindketten aláhullanak!... // Ó, ha így tudnánk összefogni 
/ egymásra bízott szeretők, / mintha folyton fönn-szállva, / mintha folytonos zuhanás előtt!” 
A még folytatódó summázás, képértelmezés ugyan sokat tompít a költemény erején, de 
Garai már ekkor – mondottuk: 1962-ben – észleli motívum és jelentés groteszkumát: „No 
most!?… Földet ér a mutatvány, / fönt már a taps függönye leng. / S ők ketten egyetlen gro-
teszk bók / szobrában állnak idelent.” 

2.5. Pilinszky és Garai nemzedéktársai köréből felmerülhet Kormos István neve. Őszi metszet 
három csavargóval és Téli metszet három csavargóval című dalai már 1943–44-ben beol-
tották a csepűrágók képviselte cirkuszmotívumot a csavargásmotívummal. A képlet kései 
éveiben is felrajzolódott: Álomi metszet három csavargóval (1967). Olyan kulcsversei, mint 
a Nakonxipánban hull a hó (1970) sem fejthetők fel motívumunk nélkül; a Harlekin búsul 
(1974) strófái is önmagukért beszélnek. A cirkuszmotívumot több versében felhasználta 
Nagy László is: a Zöld Angyalban (1965), a Madárijesztőben, az Artista, havazó tartományban 
címűben és máshol. Felesége, Szécsi Margit különösen változatos használója volt a cirkusz-
motívumnak. Két Jaj című verse közül a későbbi, mely az 1974-es Szent Búborék lapjaira 
került, erős társadalomkritikai mondandójú tizenhat sor, Néró nevével az antik cirkuszt (és 
a rémuralmat) is megidézve. A király és a(z udvari) bolond azonosítása, a mára vonatkoz-
tatott jelentésképzése a címben, majd sorkezdő helyzetben is sokszor ismételt indulatszó 
fájdalmas, jövendölő-ítélkező elementaritásától hajtva megy végbe: „Jaj a bolond királynak / 
elbízott kevély szavának / s ki benne bízna: a mának – / jaj mindeneknek s magának // Igére 
süket bajának / liliom-álcás havának / ifjakra-terpedt Krivánnak / jaj a bolond királynak // 
Cirkuszi Néró-dalának / eb-alázatú hadának / minden dolgának s magának / jaj a bolond 
királynak // Harcosból-válott kofának / önmagát vesztő csodának / halál-illatú virágnak / jaj 
a bolond királynak.” Bár lehetnek más feloldásai is, nehéz volt – s manapság különösen nehéz 
– a költeményt nem az önkény, a megtorlás, az árulás verseként (a kádári Magyarország kon-
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szolidációjának teljében írt Kádár János-átoknak) olvasni. A Cirkusz a hóban a jóval korábbi 
A trombitákat összesöprik (1965) anyagából való, ám igencsak összefügghet az előbbi vers 
alapérzületével. A behavazott cirkusz képe – a többes szám első személyű beszédmód be-
leérző, osztozó nyelvtanával – a nyitó hét sorban dinamizálódik: „A ponyvák bevonva: nem 
játszunk. / A porondot, arany homokját / beesheti a hó. / De élünk. Rudakról alélt / kötélzet 
csüng, / ám a csönd sátora alól / citerák pendülnek…” A megváltás, a jövőképzet Nagy László 
által is olyannyira szeretett kisdedmotívuma viszi át a második versegységet a befejező har-
madik csodavárásába: „A kis kocsik kéményeiből a füst / kikanyarúl, / benn a piciny vaskályha 
melegít / ha nem is pirúl. / Most fürdetik a csöpp artistát / ezüst lavórban, / él a kis város mint 
az örömök / pusztíthatatlanul. // A ponyvák bevonva: nem játszunk. Mint akit beesett a hó 
/ de nem halott, / úgy várom a bizonyos csodát: / föltámadok.” A hallgatás mint ellensze-
gülés a cirkusz belső nyüzsgéstől, zenéjétől nyer biztatást, de a Kisjézus-parafrázis („a csöpp 
artista”) is csak egyes szám első személyben engedi kimondani az igét: „föltámadok”. Nagy és 
Szécsi cirkuszversei összefüggésbe vonhatók képzőművész kortársuk-barátjuk, Kondor Béla 
számos cirkuszi ihletésű művével.

3.  Hosszmetszeti példatár

3.1. A cirkuszmotívumot tanulmányozva egyik szélsőségként a motívum sokszor alkalmi, 
csupán színező, véletlenszerűen képzettársításos jellege feltűnő, másik szélsőségként a motí-
vum bonyolult rétegezettsége és más motívumokkal történő keveredése. 

Az irodalomban alighanem az abszurd drámát injektálta leginkább a cirkusz széruma. Az 
1940-es évek közepétől, végétől számítható irányzat ezernyi inspirációt örökölt – és ezernyit 
hagyományozott. Az örökség legkorábbi és legfontosabb tétele Alfred Jarry még a 19. század 
végén, 1896-ban papírra vetett Übü király vagy a lengyelek című, diákszínházi csillámlású, 
monstre bohóctréfa preabszurdja. Magának az abszurdnak – cirkuszi vonatkozásban – Sa-
muel Beckett-től a Godot-ra várva (1952), illetve abból is Estragon és Vladimír clownkettőse 
a legmonumentálisabb testálója.

3.2. Amennyiben életutak, ars poeticák és bizonyos műcímek – s persze a szekunder iroda-
lom – ismeretében találgatni próbáljuk, mely oeuvre-ökben volt, lehet(ett) centrális a cir-
kuszmotívum, az 1910 táján született és hosszú pályát befutott írók közül legfőképp Szent-
kuthy Miklósra, Faludy Györgyre, Weöres Sándorra és Határ Győzőre „tippelhetünk”. 

Az 1920, az 1940, az 1960, az 1980 körül születettek generációit is szemügyre vehetnénk 
hasonló motivikus becserkészéssel, s aztán vagy rálelnénk cirkuszképzetekre, toposzokra 
– mint Eörsi Istvánnál, Gyurkovics Tibornál, Ladányi Mihálynál, Tolnai Ottónál, Kornis Mi-
hálynál, Kovács András Ferencnél, Darvasi Lászlónál, Toepler Zoltánnál és másoknál – vagy 
(mégoly kitűnő szerzőknél) nem. Ha műfaji panorámára törekednénk – lírai argumentu-
munk akadt már bőségesen –, a drámát az epika elé kellene engednünk. Több teljes újabb 
magyar színmű strukturálódik cirkuszi keretek között, cirkuszi számokat is kérve a darabba, 
a színre. Ilyen Müller Péter tollából a második világháborús groteszk rekviemnek íródott 
Búcsúelőadás (ősbemutatója 1978-ban Győrött volt, 1983 tavaszán Kaposváron a színház-
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parkban felállított cirkuszi sátor lett a produkció tere); Örkény Istvántól a leghíresebbnek 
mondható hazai „cirkusz-színdarab”, a címének megfelelő tipográfiai formába tördelt, tra-
gédiának jelölt, színhelyéül a Fővárosi Nagycirkuszt választó Forgatókönyv (1979; 1982-ben 
tűzte műsorára a Vígszínház); Egressy Zoltán egy gyakorlatilag komplett cirkuszi produkciót 
megkövetelő Kék, kék, kék című tragikomédiája (Bárka Színház, 2001); Cselényi Béla egy-
felvonásosa, az 1978-as közlése óta tudtunkkal sehol nem játszott A cirkuszista halála 
stb. A cirkusz e drámák mindegyikében olyan porond (Cselényinél: „körönd”), amelyre a 
különféle cirkuszi művészarchetípusok és foglalkozások segítségével a groteszkül festett, el-
pingált világ mindenestül ráfér. Mind a négy példában megfigyelhető, hogy a cirkusz közege 
az esélytelenség, a végzetes vereség felé mozdul, a cirkuszi létezés ambivalenciájából sokkal 
hangsúlyosabban a tragikus minőség nyilvánul meg.

3.3. Textusok tucatjai helyett – vagy a számtalan változat képviseletében – Bodor Ádám 
Gyergyó éghajlata című novelláját ragadjuk ki az epikai mezőnyből (a válogatott elbeszélé-
sek Vissza a fülesbagolyhoz című, 1992-es kötetében a termés egyik legkésőbbi darabjának 
mutatkozott). Bodor a szövegalkotás minden ízében a cirkuszmotivika hagyományaitól el-
térően jár el. Profeszor Alexander, a késdobáló gumitalpú félcipőben, partnere, az ugyancsak 
hangzatos művésznevű Barbara de Anatolia tűsarkú műbőr csizmában tapossa a havat, da-
col az elemekkel a téli estében, hogy részint fantazmagóriának ható céljukat, aznapi fellépé-
sük színhelyét, azaz a cirkuszukat (?) elérjék. Többé-kevésbé valóságos gyergyói helységnevek 
konkretizálják az embertelen tájat, ahol se lehetőség, se ok elvergődni a megcélzott stádiu-
mig. A fagyhalált szenvedő nő és a hidegtől bizonnyal eszét vesztő férfi produkciójának nem 
közönsége, csak egy-két utólagos tanúja lesz. (A cirkuszmotívumtól sokszor elszakíthatat-
lan állatmotívum azúttal nem a szokottabb cirkuszi állatok valamelyikének képében jele-
nik meg. A Profeszor átmeneti melegedője, menedéke egy nyúlketrec.) A létezés és benne a 
(művészi) kötelességteljesítés abszurditása, az emberi egzisztencia csődje, a szabad lét teljes 
hiánya sötétlik a humoros minőségeit még zárlatának rettenetében (a nő megdermedése 
után, a férfi lemeztelenedésekor) is őrizni igyekvő szövegből. A Profeszor „Ott ült szemben 
a szín deszkaajtajával. Bal kézzel egymás után tizenöt késsel körbedobálta Barbara de Ana-
tolia fejét, a nyakát, a vállát és a derekát. A tizenhatodik kés Barbara de Anatolia hónalja tájt 
a párducminta közé repült, egy pillanatig megállt benne, kevés pihét tépett és lehullott a 
hóba. Profeszor Alexander arca olyan lett, mint a csont. Akkor jobb kézzel nyúlt a késekért, 
eldobott még tizenhat kést, amennyi a bőröndben volt, mintha Barbara de Anatolia a desz-
kapalánk előtt állana.

– Az úristenit neki – üvöltötték a Dobribán gyerekek, amikor látták a tizenöt remegő 
késpengét Barbara de Anatolia feje, nyaka és dereka körül, s a többit, amelyek csíkokat ha-
sítva a szőrméből és a csizmából, tele műszőr pihékkel és pöszlékkel egy halomban hevertek 
a hóban.” A fagyott, halott asszonyi testet a késdobáló már akár el is találhatná. Ám ekkor, 
a hideg okozta delíriumában sem hibázik. A ruházatot, a szereplésre szánt, hitvány elegan-
ciájú öltözéket azonban legyilkolja, artistaszámának mestereként felaprítja… Vész és vég-
zet. (Profeszor Alexander – talán? – nem hal meg. Elalszik, s álmában ad vészjeleket: „…álla 
mellcsontjára hullott, feje megremegett, amint horkolni kezdett, egyre sűrűbben és egyre 
hangosabban horkantott, most már úgy nézett ki, vészjelzései nem fognak elcsendesülni.” 
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Az általában gúnyolódás-, viccforrás horkolás – a lidérces álom akusztikus megnyilvánulása 
– tudatosan fokozza le az elemzői szerint hiánytalanul nem dekódolható, sok nyomasztó 
képzetet keltő, szuggesztív írás tragikusságát.
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Margócsy István

PETŐFI ÉS A ROMANTIKA

1. A befogadás változatai

Meglehet, már ennek a tanulmánynak a címe is kihívóan hathat, hiszen – számomra vala-
melyest beláthatatlan módon – a magyar irodalomtörténeti szakirodalom nagy többsége, 
lényegében százéves hagyományt folytatva, általában úgy állítja be Petőfit, mint aki ugyan 
a romantika korában élt és alkotott, ám – különböző szerencsés személyes és ideológiai ösz-
szetevők összjátéka folytán – legkiválóbb alkotásait nem romantikusként szerezte, s ki, úgy-
mond, hogy a legszokványosabb, gimnáziumi tananyaggá is vált közhelyet idézzük fel: azáltal, 
hogy „a romantikát részlegesen beépítette életművébe, meghaladta azt, s diadalra vitte a lírai 
realizmust”. Az utóbbi negyedszázad jeles kutatói által ránk hagyományozódott Petőfi-képről 
alighanem elsősorban az mondható el, hogy szokatlan módon rendkívül erős és egységes volt, 
s még ama híres viták ellentétes álláspontjai is, melyek a hetvenes években pedig egyes kérdé-
sek körül (például Petőfi forradalmi ideológiájának forrásait vagy jellegét illetően) oly élesen s 
egymás kizárásának igényével fogalmazódtak meg, az alapfeltételezések és megközelítési kere-
tek tekintetében rendkívüli mértékben hasonlítottak egymásra, s mára nemcsak hogy majd-
nem teljesen elvesztették érdekességüket, hanem ma már a régi vita hevessége sem igazán 
belátható vagy értelmezhető. Hasonlóan egységesnek látszik mára az akkori nem ideológiai 
(vagy nem csak ideológiai) jellegű megközelítéseknek a módszertana vagy előfeltétel-rendsze-
re is: úgy látszik ugyanis, Petőfiről a tudomány ebben a történeti pillanatban alapvetően még 
az önálló irodalomtörténeti portré nagy hagyományú kategóriájában gondolkodott, minden-
nek életrajzi, eszme- és hatástörténeti, valamint stílustörténeti előfeltételeit engedve csupán 
meg, s a tüzetes poétikai vagy szövegvizsgálatok számára, néhány kivételtől eltekintve, alig 
hagyott teret. Meglehet persze, az egyes portrévázlatok, melyek elkészültek, némely, esetleg 
fontos mozzanataikban nem csekély mértékben eltérhettek egymástól (egyébként, az iga-
zat megvallva, az átpolitizáltság fokozataitól eltekintve, egészükben, nagyon nagy mértékben 
nem is tértek el!), ám azok a koordináták, melyek között a portré felrajzoltatott, a megszólaló 
tudósok túlnyomó többsége számára kétségbevonhatatlan stabilitással álltak, s így is lettek 
tovább rögzítve. Nem lévén itt feladatom átfogó ideológiai és módszertani revíziót végre-
hajtani, nem térnék ki a Petőfi-szakirodalom életrajzi-lélektani konvencióinak vagy történe-
ti-ideológiai axiómáinak elemzésére, hanem csak két ilyen közös, az ekkori Petőfi-kutatókra 
és -kutatásokra egységesen jellemző metodológiai aspektusra próbálnék rámutatni: egyrészt 
arra, hogyan is működött/működik (vagy inkább: nem működik) máig a romantika általános 
kategóriája Petőfi költészetére vonatkoztatva, másrészt arra, mennyire nem volt (nincs) ki-
dolgozva mindennek (mármint a romantikának) a Petőfi nyelvhasználatát illető módszertana 
vagy szemléleti kerete (ha tetszik: mennyire nincs máig kifejtve, mit is kellene azon pontosan 
érteni, hogy Petőfi nyelvhasználata, úgymond, egyszerű volt). Anélkül, hogy itt és most el-
méleti vitába kívánnék bonyolódni akár a realizmus történeti vagy esztétikai értelmezéséről, 
akár az irodalmi romantika és irodalmi realizmus egymáshozi viszonyáról vagy egymáshoz 
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viszonyított értékéről, előre kívánom bocsátani, hogy én Petőfit a romantika egyik legjelentő-
sebb magyar képviselőjeként szeretném tárgyalni, s ebben a tanulmányban épp azt szeretném 
bemutatni vagy illusztrálni, hogy Petőfi úgynevezett lírai realizmusa egyébből sem áll, mint az 
európai romantika nagy gesztusainak speciális alkalmazásából.

Ha elolvassuk, hogy csak néhány jelentősebb szakírót idézzünk, például Sőtér István, 
Pándi Pál, Martinkó András, Németh G. Béla és mások hetvenes években írott tanulmá-
nyait, elsősorban mindegyikben a romantika kategóriájával folytatott, mondhatnánk, két-
ségbeesett küzdelmet vehetjük észre: mindegyikük legszívesebben szinte kivenné Petőfit 
és költészetét a romantika keretei közül, s valahová máshová (általában elég homályosan 
megnevezett helyre!) helyezné el (például: Petőfi költészete „a romantikára következő kor 
egyik lehetséges lírai teljesítménye”); s mindegyikük azzal mentegeti Petőfinek számukra is 
szembeszökő romantikus vonásait, hogy ezeket Petőfi, úgymond, „beteljesítette” és „megha-
ladta”; hogy idézettel éljünk: Az apostol például azt mutatja, „miképp győzte le, formálta át 
Petőfi a romantika eszközeivel magát a romantikát”. E meghaladás irányát, mondhatnánk, 
„természetesen”, mindnyájan a realizmus, a lírai realizmus, a realista líra felé rajzolják meg: e 
közösen érvényes felfogás számára ugyanis, a közismert módon, a romantika után (de nem-
csak után, hanem talán inkább: felett) a realizmus következik, amely korszakos irányzatként 
is, és korszakon túl is mutató lényeglátó igazsághordozóként is magasabb rendűnek tételez-
tetik, mint a romantika. E realizmuskoncepció (mely egyébként a lírát illetően sem általában, 
sem Petőfire vonatkoztatva, soha nem nyert még csak félig-meddig meggyőző kifejtést sem) 
ideológiai okokból még csak-csak érthető lenne azon tudósok szájából, kik a marxista eszté-
tikának e központi kategóriáját minden területen saját vezérlő princípiumuknak tekintették, 
ám az a tény igencsak elgondolkodtató, hogy még azok is, kik egyébként nem egy kérdésben 
szemben álltak a hatalmi ideológiával, a költészet történeti fejlődését tekintve e „megha-
ladandó romantika, kibontakoztatandó lírai realizmus” dichotómiában fogalmaztak (s ha 
feltételezhető is, hogy némely esetben a fogalmazás nyerseségét kényszerűen vállalt ideoló-
giai alkalmazkodás szülte, a kifejtések következetessége és sokszerűsége, egyes elemzéseknek 
interpretatív stratégiája az alapok elfogadottságát sejteti). Feltételezhető, hogy e koncepció 
széles elterjedettsége mögött a visszatükrözés-alapú, elsősorban leíró és ábrázoló jellegű tár-
gyiasságokban gondolkodó irodalommegközelítésnek igen széles és régi hagyománya jelenik 
meg: az a hagyomány, mely az irodalmi (itt: lírai) szöveg referenciális vonatkozásainak kizáró-
lagos elsődlegességet óhajt biztosítani, mind a magyarázat, mind az értékelés terén. A lírai rea-
lizmus felfogásának, úgy vélem, elsősorban az állt központjában, amit – különböző neveken 
– Petőfi egyszerűségének, közvetlenségének, önazonosságának, magabiztosságának szoktak 
nevezni vagy kinevezni: mintha Petőfi számára, költészetében minden úgy jelent volna meg, 
ahogy „a valóságban” szokott, ahogy a mindennapiságban mindnyájan találkozni szoktunk 
vele, s Petőfi költészeti újítása nem lenne más, mint ennek az éles és biztos, tárgyias valóságlá-
tásnak a jól megformált közvetítése, megjelenítése. Ahogy Horváth János, a máig legizgalma-
sabb Petőfi-monográfia szerzője mondta (1922-ben) Petőfi egy verse kapcsán, de általánosító 
érvénnyel: „éreznie kell az olvasónak, mily tökéletes mértékben megfelel ez elmélyedő líraiság 
a tárgyi igazságnak” (Horváth, 1923, 401); vagy ahogy jelen korunk egyik legnagyobb hatású 
irodalomtörténésze, épp a romantikával szemben fogalmaz (1971-ben) e kérdésben: (Petőfi-
nél) „Eltűnt a bizonytalanság és vele a bizalmatlanság; kiváltképp az ember rendeltetése iránt; 
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boldogságra született, boldogságra törő középpontja, értelme ez a világnak. […] A romantika 
bizonytalansági állandója, tárgyainak mintha, talán, bárcsak jellege nála megszűnt. Álomias, 
meseszerű, irreális mezük ugyan gyakran megmaradt, de a realitás élményének adta át a he-
lyét. Így a romantika eszköz- és tárgykörén belül megszületett Petőfi sokat emlegetett lírai 
realizmusa. […] Költészetében a dol gok újra azok, amik” (Németh G., 1971, 42).

2.  Petőfi Sándor költészete

2.1. A szubjektum szerepe
2.1.1. „Költészetében a dolgok újra azok, amik” – ez az a tétel, amelyet szeretnék jelenleg 
nem elméletileg, hanem csak egyes példák segítségével körüljárni, s amelynek szeretném ki-
mutatni nemcsak tarthatatlanságát, hanem igazságtalanságát is: én ugyanis úgy vélem, hogy 
Petőfi legnagyobb (romantikus) költői bravúrja épp az volt, hogy költészetének különös lát-
tatásmódjával, sajátos kifejezésmódjával, nyelvi beállításának modalitásával a dolgoknak, a 
tárgyi-külső világnak éppen nem objektív önazonosságát, hanem rendkívüli mértékben át-
szubjektivizált és önkényes megjelenítését érte el, s ha nyíltan, ideologikusan vagy didaktiku-
san valóban ritkán is állította a valóság „elbizonytalanodását” (hogy az előbbi idézet frazeo-
lógiájával éljek), verseinek nyelvi megszerkesztettsége, retorizáltsága azonban egyértelműen 
afelé mutat, hogy mindent csak átszubjektivizálva, a szubjektum egyszerre percepciós és 
affirmatív önkényének alárendelve akart kimondani vagy bemutatni. Ha tüzetesen olvassuk 
ugyanis a Petőfi-verseket, s nem csak egy feltételezett pszichológiai hitelesség igényét vagy az 
általunk ismert vagy ismerni vélt tárgyi-környezeti valóság „visszatükrözését” keressük ben-
nük, ama realista bizonyosságnak még csak nyomait sem fogjuk találni.

Lássunk először egy viszonylag egyszerű és korai esetet, az 1844-es Vízen című kis vers 
példáján szemléltetve:

Beszélgetnek sajkámmal 
A fecsegő habok; 
Feszítem a lapátot, 
Hogy szinte izzadok.

Anyám, ha mostan látnál, 
Tudom, hogy mondanád: 
„Az istenért… ha feldőlsz…
Nem féled a halált?”

Apám, ha mostan látnál, 
Tudom, hogy mondanád: 
„Az ördög hurcol arra, 
Szaggatni a ruhád.”
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E vers, a tárgyi vizsgálat felől nézve, szellemesen villant fel képeket Petőfinek szüleiről, 
s talán még azt is érzékelteti, milyen viszonyt lehet feltételeznünk – az életrajzi ismeretek 
birtokában vagy anélkül – a költő és szülei között. Ám ha e finom, habár kissé karikaturisz-
tikus értékelésnél tovább akarunk lépni, azt kell látnunk: a költő először is feltételes módban 
beszél, azaz nem tényleges élményt, megtörtént esetet idéz fel, hanem csupán elképzeléseit 
mutatja be; másodszor, hogy a költő szándékos polaritásban mutatja be, nemcsak szüleinek 
jellemét, hanem ugyanazon dolognak kétféle lehetséges látásmódját és láttatását. Egy jele-
netet, jelenséget látunk (mutat a költő) ám ennek az egynek kétféle vonatkozását, egymással 
össze nem férő megítélését tünteti fel: a vers tartományán belül nincs semmi fogódzónk, ami 
eligazítana, mely látásmódot szeretné a költő igazabbnak vagy lényeglátóbbnak feltüntetni 
– a kétféleség olyannyira csupán egymás mellé rendeltként, ám egyenértékűként lesz állítva, 
hogy a költőnek eszébe sem jut megindokolni, vajon miért is ült a csónakba, s a csónakázás 
célja vagy céltalansága vajon igazolná-e akármelyik álláspontnak relatív fölényét. Sőt, ha még 
azt is tudatosítjuk, hogy a vers megfogalmazásai szerint – ha köznyelvi fordulatokba burkol-
va is – e polaritás a gyermeki-szülői megítélés határain messze túl terjedő érvénnyel érvénye-
sül, hiszen az egyik versszak istenre, a másik az ördögre hivatkozik, akkor látjuk e párhuzamos 
kettős látásnak igazi mélységeit.

E kettősség, a jelenségek megítélésének nem egyértelmű jellege egészen meglepően gya-
kori fogása Petőfi költészetének, sőt: Petőfi maga oly fontosnak tartotta e gesztusát, hogy 
egyik határozott poétikai önjellemzésének is központi mozzanatává emelte. Ama nagyhatá-
sú (1846-ban, a Júlia-szerelem kibontakozása idején írt) vers, Nem ért engem a világ… ugyan-
is, amely e kétféleséget a legélesebben tematizálja, egyáltalán nem szorítkozik a lélektani vál-
tozékonyság élményrögzítésére, hanem mintegy általános világállapotként tünteti fel, hogy 
a világra adott reakciókban „a legtermészetesebb” a változékonyság és kétféleség, s hogy az 
egyneműsítés éppen a költővel szemben álló „világ” érzéketlenségére lenne jellemző:

Nem ért engem a világ! 
Nem fér a fejébe,
Egy embernek éneke 
Hogy lehet kétféle?

A költő számára a világ mindig poláris ellentéteiben jelenik és fogalmazódik meg, isme-
retelméletileg, indulatilag és etikailag egyaránt: a költő épp azáltal különb a világnál (zsenia-
litása révén), mert e kettősséget másnál élesebben észleli és érvényesíti; sőt: a költő külön-
állását, specialitását, azaz zsenialitását épp az garantálja, hogy minden gesztusa hordozza e 
kettősséget. A Felhők ciklusban találjuk a Viseld egyformán… című kisterjedelmű példázatot, 
mely e kettősséget olyannyira kiterjeszti, hogy az már magát a szubjektív érzékelést és érze-
lemvilágot is át fogja hatni, s nem csupán a világ jellemzőjeként fog feltűnni:

„Viseld egyformán jó- s balsorsodat!”
Így szól, kit a bolond világ bölcsnek nevez. 
Az én jelszóm nem ez;
Én örömimet és fájdalmimat
Érezni akarom … kettősen érezem.
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E vers ugyanis nem csupán a sztoikus ataraxia erkölcsi tartásának elutasítását mutatja, 
nem csak a külső impulzusokra egynemű, indulatnélküli reflexiótlanságot nevezi bolondság-
nak, sőt nem csak a szenvedélyeket igazolja szubjektivisztikusan, mondván, hogy a világra 
kétféle reakció (pozitív és negatív) adható, hanem azt is állítja, hogy e szenvedélyes, érzelmi 
reakciók önmagukban is kettősek. E kettősség Petőfi természetszemléletében is olyannyi-
ra jelen van, hogy szinte kétségbe is vonja a külső világnak objektivitását: a lélekre jelentős 
benyomást gyakorló természeti jelenségek oly hatással élnek, melyek egymás ellen is fellép-
hetnek; ha arra gondolunk, hogy az Ősz elején című igen jelentős vers a természet egészét 
láttatja indulatilag kettősnek („Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt / Majd borul, majd ki-
derül”… „Bús mosolygás és vidám könny! / Csodálatos keverék. / Észrevétlen karon fogja, / 
És egy más világba vonja / A merengés emberét”), akkor azt is beláthatjuk, hogy a költő kö-
vetkezetesen jár el akkor is, mikor mindennek következményeképp a teljes ismeretelméleti 
szubjektivizmus lehetőségét is megengedi („Látom még, mint kis felhőket, / Vagy már nem 
is látom őket? / Csak úgy képzelem talán?”). S amint a szubjektumnak érzelmi polaritása lesz 
a legfontosabb jellemvonása, úgy a költészet egészének is mindig e kettősséget kell képvisel-
nie: a költő, akinek az a természeti tulajdonsága és erkölcsi kötelessége, hogy a szubjektum 
állapotáról és szenvedélyeiről tegyen tanúbizonyságot, „természetesen” lesz hivatva szintén 
kettősen szólni. Gondoljunk csak az egyik legutolsó vers, Az év végén szép jellemzésére:

Zengj tehát, zengj, édes lantom, 
Zengd ki, ami benned van, 
Szólj vadúl, és szólj szelíden,
Ragyogóan és sötéten,
Szomorúan és vígan.

E képnek szellemében megsemmisül a költészet feltételezett homogeneitása, s az érzel-
mi-indulati reakciók állandó polaritása hangsúlyozódik: a költő lantjában minden benne van, 
s mindennek az ellentéte is; a költészet nagyságát épp az teszi, hogy egyszerre tud ragyogó 
és sötét, szomorú és víg is lenni.

E polaritás teszi, hogy Petőfi költészetében lépten-nyomon olyan szerkezetekkel és olyan 
kifejezéscsoportokkal találkozunk, melyek egy aktusba foglalják össze a különböző ellentétes 
jelenségeket: elegendő csak arra gondolnunk, hány olyan verse is van, mely már címében 
is ily kettősséget visel: például Palota és kunyhó, Csalogányok és pacsirták, Kard és lánc, 
A völgy és a hegy, Keserű élet, édes szerelem, Élet vagy halál, Fekete-piros dal, Menny és föld, 
Átok és áldás stb. Sőt: ugyanezt a kettősséget találjuk igen sok és sokféle formában a versek 
alapszövetében is: Petőfi gyakran szinte sportot űz azzal, hogy az ellentéteket egymás mellé 
helyezze, egymás ellen kijátssza, egymásba olvassza. Elegendő itt csak az olyan, retorikusan is 
impozánsan kiszámított szembeállításokra gondolnunk, mint például az Újonnan visszajött 
a régi baj… gyönyörű négy sora:

Ki az élettel, mint én, szembeszállt, 
Az bátoran néz a halál szemébe. 
Az élet rövid béke s hosszu harc, 
És a halál rövid harc s hosszu béke.
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E szöveg tanúsága szerint a két nagy princípium, az élet és halál, ugyanazokkal a jellem-
zőkkel írható le, tulajdonságaik egymásba fordíthatók, s csupán megítélés, azaz választás 
kérdése, melyik fog, s mikor, előnyt élvezni. Hisz e végletesen szembeállító kettősség a vers 
egészén végigvonul, szinte semmi más nem fogalmazódik meg benne, mint a két, egymásra 
mindig hasonlító véglet – olyannyira, hogy a költő minden versszakban, más-más képhal-
maz segítségével, visszatér hozzá (illusztrációként csak a befejező strófa megoldására utal-
nék, melyben a principiális dilemma kettősségét egybefűző motívum közössége is szembe-
szökő: „Ha már virágtalan volt életem, / Legyen virágos legalább sírom!”). Az ehhez hasonló 
variatív motívum-használat gyakoriságára csak két példát hoznék: a Száműztem magamat… 
lezárásának retorikus, szóismétlésre alapozott fordulata hasonlóképp a dilemma mélységére 
utal: „Boldogtalan vagy, s én sajnállak tégedet, / és akit sajnálunk, azt gyülölnünk nem lehet”; 
a Világgyülölet befejezése pedig a motívumok együttesének újrasorolásával a relativizáló 
egymásra vonatkoztatást át is ironizálja:

Mily tréfás még maga a bánat is! 
Szív s fejre mily különbözőleg hat: 
Sötétre festi a fehér szivet,
S fehérre festi a sötét hajat.

2.1.2. E kettősség, kettőslátás Petőfinél természetesen ott érvényesül a legélesebben, ahol a 
világra vonatkoztatott súlyos etikai (s politikai) dilemmák kerülnek terítékre: az etikai paran-
csok látszólagos egyértelműsége, valamint a politikai célkitűzés egyenes irányulása mind-
végig úgy, olyan kontextusban lesz felvázolva, mely tartalmazza ellenpólusát is; a pozitív 
erkölcsi/politikai példa nem önmagában emeltetik ki, hanem úgy, hogy rögtön mellé lesz 
helyezve (a politikailag legyőzendőnek, erkölcsileg kivetendőnek mondott), nevezzük talán 
így, komplementer álláspont. A pozitív kép Petőfinél nem képzelhető el negatív lenyomata 
nélkül: A farkasok dala nem nélkülözheti A kutyák dalának párhuzamát. Ha végignézzük 
Petőfi legismertebb úgynevezett példát mutató ideologikus verseit, nagyon sokszor azt talál-
juk, hogy a pozitív állítás nem részletes kifejtésben vagy elemzésben nyer felmutatást, hanem 
az ellenpélda visszfényében: a Ha férfi vagy, légy férfi… nagy mintája mellett rögtön felmu-
tattatik a hitvány, gyönge báb lehetősége is, továbbá A XIX. század költői ars poeticája is úgy 
válik affirmatívvá, hogyha a „hamis próféták” gesztusával együtt jelenik meg. A lehetőségek 
e költészetben ugyanis soha nem önmagukban adottak, hanem kettősen, s a költőnek (mint 
erkölcsi lénynek) nemcsak az lesz a feladata, hogy helyesen döntsön az erkölcsi-politikai di-
lemmákban, hanem az is, hogy bemutassa összetartozásukat. Amint a Tűz című szép „válasz-
tó” vers (1847) nyíltan ki is mondja, keretes szerkezetében meg is ismételve az alternatívát:

Nem akarok elrohadni, 
Mint a fűzfa a mocsárban; 
El akarok égni, mint a 
Tölgy a fellegek lángjában.
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A költő ugyanis a világot állandó alternativitásában mutatja be: a poláris ellentétek, me-
lyek majdhogynem antinomikus szembenállásban lesznek megfogalmazva, kettősségükben 
egyrészt egy állandó potencialitást sugallnak, másrészt – s alighanem ez volt Petőfi legna-
gyobb költői-politikai újítása – egy állandó választáskényszert. Hisz például Szilveszternek, 
az apostolnak revelatív olvasmánya is, azaz a világtörténet, úgy is mint történelem, úgy is 
mint könyv, eleve kétféleképpen értelmezhetőként van leírva, s sem a költő, sem a szereplő, 
sem a mű egésze nem bizonyítja az egyik álláspontnak igazát, hanem csak azt mutatja be, 
hogy a döntést (mind az értékelés, mind az ítélet, mind a következményes tett terén) ki-ki 
másképpen hozza meg:

Világtörténet! Mily csodálatos könyv! 
Mindenki mást olvas ki belőle. 
Egyiknek üdv, másiknak kárhozat, 
Egyiknek élet, másiknak halál.

A világ és világkép megszüntethetetlenül antinomikus, poláris szerkezete az, amely az er-
kölcsi döntés kényszerét felmutatja (ne feledjük: e feszített polaritás működik abban a költői 
gesztusban is, ahogy Petőfi – egyébként meglepően gyakran – a menny és föld képének ket-
tősségét alkalmazza, akár a magánéleti boldogság, akár a világtörténeti perspektíva távlatá-
ban: gondoljunk csak például Az ítélet nagy kozmikus-történelmi látomására!): a világ szinte 
folyamatosan a döntés határhelyzetében képzeltetik el, s a döntés, mint ahogy a fenti vers 
idézetében is láttuk, a szubjektum akaratától függ. A választás a pólusok között önmagától 
nem adódik; önmagában a kettősség eldönthetetlen; ahogy a Kard és lánc 1847-es allegóriája 
nyitva is hagyja az alternatívát:

Tompa, csorba már a kard, 
De a lánc is szakadoz. 
Várjunk, várjunk egy kicsit, 
Megtudjuk már nemsokára, 
Melyik lészen úr a földön? 
Melyiké lesz a világ?

Ennek az alternatív világ- és történetszemléletnek dilemmáit aztán mindenütt a szubjek-
tivisztikus akarat önkénye dönti el: a választásnak ugyanis, ahhoz, hogy megfeleljen a felvá-
zolt értékszempontoknak, akaratlagosnak kell lennie, hiszen csak a szubjektum és az ő akara-
ta tudja, a polaritások közül melyik a jó: egyébként, objektíve, kívülről semmi nem garantálja 
az egyik pólusnak vélhető nagyobb értéktartalmát. Úgy vélem, valószínűleg ilyen kontex-
tusban és ilyen értelemben lehet interpretálnunk a Nemzeti dalnak nemegyszer demagógia 
vádjával illetett nagy kérdésfelvetését is: „Rabok legyünk vagy szabadok? / Ez a kérdés, vá-
lasszatok!” – a kérdésnek ugyanis nem a politikai vagy ideológiai tartalma, hanem választási 
felhívása lesz érdekes; hiszen a két lehetőség egyaránt nyitva áll az adott (és állandóan így 
adott) történeti szituációban – a döntést kizárólag a szubjektivisztikus akarat értékválasztá-
sa képviselheti. Ez az akarat fogja minősíteni az alternatíva pólusait – anélkül azonban, hogy 
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a döntéssel a másik pólust megsemmisítené. Hiszen a választás a legvégletesebb történelmi 
határhelyzetben kétségbeesett véletlenhez, azaz fatalizmushoz is vezethet, melynek során a 
költő egészen a kockavetés vak bizonytalanságáig is képes feszíteni dilemmáit (amint a Jőj el 
végre, valahára… példája nyíltan ki is mondja):

Jőj el végre, valahára, 
Te határzó, te nagy óra…

Folyamodjunk ahhoz, ami 
Hozzánk illik, merészséghez, 
Dobjuk el hát azt a kockát, 
Ha fekete, ha fehér lesz!

Ha e poláris, akaratközpontú, szubjektivisztikus világlátás végső alapjait akarjuk felkeres-
ni, alighanem azt kell megvizsgálnunk, hogyan látta és láttatta Petőfi saját költői szerepét és 
létét a világra, a világ egészére vonatkoztatva. E téren ismét azt kell megállapítanunk, hogy 
nem megnyugtató az a sokszor és sokféleképpen megfogalmazott szakirodalmi állásfoglalás, 
mely Petőfinek a világban való nyugodt és magabiztos létét és problémátlan szerepvállalását 
hangsúlyozza. Meggyőzőbbnek látszik egy olyan kép, mely a Petőfi által megfogalmazott 
költői szerepnek és alapállásnak alapvetően offenzív és konfliktusos jellegét mutatná fel, 
mely azt emelné ki; hogy a romantikusan lázadó költő mindvégig a szubjektum és a világ 
feloldhatatlan kettősségében és ellenséges szembenállásában fogalmazta meg magát, nem-
csak az úgynevezett válságkorszakában, hanem azon messze túlmenően is; ama nyers ön-
jellemzés, amely a Megteremtéd lelkem új világát… című versben megfogalmazódik (azaz: 
„Harcban állok a nagy mindenséggel!”) nemcsak pillanatnyi indulati-lelki állapotot tükröz, 
hanem teljes költői világmodellként is felfogható. Petőfi, aki állandóan a világ és én kettőssé-
gét mutatja fel, akkor is ebben a kettősségben gondolkozik, amikor már – a Felhők korszaka 
után – az életrajz tanúsága szerint, úgymond, nem haragszik a világra. A Petőfi-versek poé-
tikájában ugyanis a költő és a világ úgy néznek egymással farkasszemet, mint két teljesen 
egyforma nagyságú létező, mint akik egymásnak – méltó vagy nem méltó, most nem ez a 
kérdés – megfelelő partnerei vagy ellenfelei. A világ és én című 1845-ös, nagy felháborodást 
keltett vers elsősorban azért érdekes, mert nyíltan kimondja e kettősségnek terjedelmi és 
értékbéli egyenrangúságát: az a figura, aki a Petőfi-verseknek szubjektumaként megnyilatko-
zik, abból indul ki, hogy ő semmiben nem függ a világtól, sőt, a függés akár éppen fordítva 
is történhetik: az Én megteheti, hogy, úgymond, kirúgja a világ fogát. Azaz: a szubjektum 
teljes jogú és teljes körű bosszút állni is képes a világ egészére nézvést. S e poétai világban 
ugyanennek az inverze is lehetséges: a világgyűlöletből kigyógyult költő ugyanilyen nagyvo-
nalú egyenrangúsággal fogja meghirdetni a békét is, hisz oly szerepben tünteti fel magát, ki 
képes arra, hogy az egész világgal kommunikáljon: „Megbékülő jobbom fogadd el, oh, világ” 
– szól a költő (a Száműztem magamat… című versben), a kép révén azt a benyomást keltvén, 
miszerint az ő egyszemélyes, szubjektivisztikus gesztusa mintegy pacifikálni is képes a világot. 
A költő egyedül néz szembe itt is a világgal, s a világ itt is a maga osztatlan egészében, mint 
a másik fél néz vissza rá. Az így felfogott költői világban két szereplő van összesen: az Én és a 
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Világ – s kettejük vagy egymás mellett, vagy egymással szemben élnek: össze azonban nem 
olvadhatnak. Ama nagyon sokszor elemzett költői szerepvállalás is, mely a költő lehetséges 
(krisztusi) önfeláldozását célozza, e kettősségen nyugszik; a költő számára a pozitív kibon-
takozás is ily polárisan képzelhető csak el: ha a sors teret nyit, az Én az egész emberiségért 
akar, meghatározatlan módon, valamit tenni. A világszabadságért vállalandó halál nagy ví-
ziója is (mely a legerőteljesebben az Egy gondolat bánt engemet… soraiban fogalmazódik 
meg) e nagy egyenrangúság jegyében szól: a költő Énje túlságosan nagy ahhoz, hogy csak 
úgy önmagának haljon meg; viszont elég nagy ahhoz, hogy halála elégséges áldozat legyen 
a világszabadság érdekében. Egy ily világméretűvé kreált szubjektum (ki tulajdonképpen az 
egész világ felének állítja magát) lehet csak aztán képes a prófétai, népvezéri szerepre, az 
apostoli vállalásra, melynek során ez egyenrangúság egész odáig nő majd fel, hogy az apostol 
közvetlen, egyenrangú beszélgetésbe bonyolódhatik magával Istennel is, ráadásul úgy, hogy 
nem is ő hallgatja ki Isten tanácsadó bölcsességét, hanem épp fordítva: ő mondja el Istennek 
a világ nagy tanulságát (l. Az apostol 3. fejezetét). S még tovább menve, a fentieknek szinte 
inverzeként: alighanem ugyanez a hatalmasra növesztett individuum fogja az Akasszátok 
föl a királyokat! végén is a királyokat megsemmisítő, üdvtörténeti hóhérszerep elvállalását 
legitimálni, akár annak árán is, hogy a vers beszélője még lantját is hajlandó, ily megváltás 
érdekében, eldobni.

2.2. Romantikus nyelv- és képhasználat
2.2.1. Ismételjük meg ama tézist, amellyel szemben szeretnék továbbra is érvelni: Petőfi ver-
seiben „a dolgok azok, amik”. Ha tüzetesen olvassuk ugyanis a versek retorizált szövegét, en-
nek az állításnak épp az ellenkezőjét látjuk majd bizonyíthatónak: Petőfi épp az a költő, aki-
nél a dolgok talán a leginkább nem úgy jelennek meg, mint „amik”, hanem mindig valamely 
radikálisan szubjektív minősítettségben, átalakulásban. Alighanem Petőfi az a magyar költő, 
akinek leírásai, bemutatásai, megjelenítései talán a legkevésbé hagyatkoznak a tárgyiasságnak 
úgymond „realista” objektivista módjára: nála, verseiben, verseinek fordulataiban, retorikus 
fogásaiban minden metaforizálódik, s – talán meglepően hangzik – másként jelenik meg. 
Petőfi verseinek talán leggyakoribb szóképe a nominális metafora, azaz egy olyan azonosítás, 
ami nyíltan azt mondja ki: az, amire rámutatok, más, vagy más is lehet. Ha egy egyszerűnek 
tekinthető példát idézünk: „Fa leszek, ha / fának vagy virága” stb., akkor láthatjuk, hogy a 
metaforizáltság a (nyelvészeti értelemben vett) jelölteknek másként minősítését, másként 
felmutatását, másként megnevezését célozza; az ugyanis, hogy valami azonos lenne önma-
gával, a romantikus költő szubjektivizáló szemlélete számára kevésnek vagy prózainak bizo-
nyulna. Ilyen típusú metaforák tömegét lehetne a Petőfi-versekből kiidézni (csak mutatóba 
néhányat, önkényesen válogatva a legismertebb versekből: „Ha a föld isten kalapja, / Hazánk 
a bokréta rajta!”, „Többek közt én, emlékezem, / Rómában Cassius valék…”; „Sötétkék csillag 
volt az ő szeme, / És szemöldöke fekete szivárvány”, „De hisz trón volt ez: mi rajta / A boldogság 
királyi párja”; „Alvó tenger a mult. Halálod a kőszirt, / Amelyen reményim sajkája kettétört” 
stb.), ám az külön is kiemelésre érdemes, hogy néhány esetben a költő e metaforikus átalaku-
lást önmagában teszi az egész vers invenciójának alapjául. Nemcsak az olyan tematizálásokra 
gondolok itt, mint amilyenek ama szerelmes versekben mutathatók ki, melyek a szerelmes 
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nő figuráját, megközelíthetetlensége és kimondhatatlansága okán, szinte ideologikus nyílt-
sággal vállalva a sokféleséget, variatív körülírásokkal próbálja mindig új és új megjelenési 
formában bemutatni (például „Száz alakba öltözik szerelmem, / Száz alakban képzel tége-
det!”, vagy egy másik példán szemléltetve ugyanezt a költői-nyelvfilozófiai problémát: Minek 
nevezzelek?), hanem inkább azokra a versekre, melyek a rögzíthetetlenséget s az átalakulást 
a vers egészének szervező központjaként tüntetik fel. Ilyen például A szél (1847 tavaszáról), 
mely egy többszörös, önjellemző beszédaktus négy különböző fázisát állítja elénk, négy egy-
mástól eltérő képpel jellemezvén azt, aminek „igazi” formáját „természetesen” nem adja meg; 
ilyen – ha gyermeki játéknak álcázva is – az Arany Lacinak mélyértelmű tréfája a mese végén 
kicsattanó, meglepő új azonosítással; de ilyen például maga a nagy leíró vers, A Tisza is, mely 
a folyó leírását csak úgy tudja elképzelni, hogy a folyónak két állapotát, a szelídet és a vad ára-
dót is megrajzolja, s a vers egészével a kétféleségnek egymásba átalakuló jellegét adja meg. 
A metaforizáltság persze a versek legnagyobb részében messze túlnő a nominális azonosítás 
keretein, s vagy igei bővítményekkel egészülve épül ki szubjektivisztikus komplex képekké 
(például: „Ábrándaimnak száraz erdejében / Csörög, csörög már, s nem susog a lomb”), vagy 
pedig igen gyakran, sajátos módon, épp anaforikus szerkezetekben (melyek persze retori-
kusan ismét ugyanannak a másként mondását érzékeltetik!), oxymoronokká bővül ki, s a 
leíró-azonosító szóképeket vízióvá szélesíti ki (például: „Áll a tenger nagy elbámultában, / Áll 
a tenger és a föld mozog” stb.).

Petőfi romantikus nyelv- és képhasználatának ugyanis legszélsőségesebb példáját a min-
denütt jelenlevő, sokszor nyíltan, tematikusan is jelentkező, máskor azonban csak a képek-
ben lappangó vizionárius látásmód adja: az a látásmód, mely minden elemével elutasítja az 
egyszerű látványnak, az úgymond mindenki által ismert jelenségeknek közvetlen, legfeljebb 
ornamentikusan gazdagított megjelenítését (lényegileg alighanem ez a mindennapiságtól 
elrugaszkodott, állandóan minősítő és átértelmező látomásosság különbözteti meg a leg-
élesebben Petőfit a népiesség más költőitől, kikkel pedig, a megjelenített, leírt jelenségek 
és tárgyiasságok terén a legtöbb mozzanatban egyezik!). Nem akarok itt most arra kitérni, 
hogyan függhet össze e látás- és láttatásmód a romantikus költő isteni elhivatottság- és kivá-
lasztottság-tudatával vagy azzal, hogy Petőfinek nagy leíró és szerelmes versei mind az isteni 
epifánia megjelenítését vagy ígéretét célozzák meg, csupán azt rögzíteném, hogy nála még a 
tárgyias vagy tárgyiasnak szánt leírásokban is állandóan kiütközik a szubjektivisztikus látás-
módnak szélsőséges önkénye, mely nemcsak megengedi a költőnek, hanem szinte meg is kö-
veteli tőle, hogy − akár csak a mindennapi jelenségek szemlélése során is − nem mindennapi 
képeket, azaz a mindennapisággal össze nem férő képeket lásson vagy mutasson fel. Ne csak 
az olyan „egyszerű” látomásokra gondoljunk itt, mint például a viszonylag korai Az alföldben 
ama két sor, melyben „mosolyogva néz rám a Dunától A Tiszáig nyúló róna képe”, vagy ne 
csak az olyan, a prófétai víziónak vershelyzetét is rögzítő, hogy úgy mondjam, látomásról 
szóló nagy versekre, mint amilyen Az ítélet, hanem elsősorban az olyan rejtett víziókra, töké-
letesen önkényesen átszubjektivizált képekre, mint amilyenek például a Vasúton strófáiban 
rejlenek, ahol a nagyon erőteljesen szétfeszített metaforák együttese nyújt kiemelkedően 
éles, vizionárius benyomást, melynek során a „reális” vasúti út leírása a fantasztikum birodal-
mába csúszik át; s e fantasztikum oly erősen hat, hogy még a vers kissé didaktikus lezárása 
sem tudja „másvilágiságát” csökkenteni:
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A nap is velünk szalad, 
Mint egy őrült, aki véli, 
Hogy őt, összevissza tépni, 
Űzi egy ördögcsapat;

Futott, futott, s hasztalan! 
Elmaradt… fáradtan dől le 
A nyugati hegytetőre,
Arcán szégyen lángja van.

S még mi egyre röpülünk 
Egy sziporkát sem fáradva; 
Ez a gép tán egyenest a 
Másvilágba megy velünk!

Ugyanerre a poétikai mozzanatra szeretnék még néhány szövegelemző illusztrációt, el-
sősorban az igen ismert, ún. tájversek példáján, bemutatni: annak a tételnek bizonyítására, 
hogy még ama verstípusban is, melyet hagyományosan leírónak, azaz ábrázoláselvűnek ne-
vez a szakma, a romantikus individualitás önkényesen vizionárius látásmódja uralkodik, s 
magát a leírást, azaz a tárgyiasságot, a külső referencialitást a versen belül a szubjektivitás 
mind látásmódjában, mind beszédmódjában maga alá szorítja. Vegyük például a viszonylag 
korai, 1845-ben keletkezett Falun című verset, melynek első felében (a tárgyilag viszonylag 
egyszerű alkonyleírásban) a romantikának kozmikus természet- és individuumszemlélete ta-
lán a legeklatánsabban nyer megfogalmazást. A vers szubjektuma tökéletes egyedüllétében, 
kiemelkedő egyediségében és individuális fenségében határozza meg magát, ám oly módon, 
hogy individualitása és a nagy természet között „természetes” harmóniát tételez fel: a szub-
jektum az istenként funkcionáló természettől nyeri patetikus egyediségét, s a magányos in-
dividuum épp azáltal nyer kiválóságot és nagyszerűséget, hogy részelteti magát a természet 
nagy egységében („Király vagyok most minden alkonyon: / A nap pirosló fényt lövel reám, 
/ A nap pirosló búcsusúgara / Biborra festi egyszerű ruhám.”). A vers mindvégig a szemlélő 
és résztvevő szubjektummal foglalkozik, s maga a táj, amelynek ábrázoló leírását várnók, 
önmagában meg sem jelenik; ami a tárgyiasságból mégis bekerül a vers láttatott világába, 
az vagy a szemlélés folyamatának érzékeltetésére szolgál (hasonlóképpen, mint ahogy Az 
alföld című vers esetében, vö. Horváth János igen szép elemzésével!), vagy csak a szemlélő 
reflexióinak szolgáltat alapot, s rögtön önkényesen minősített és nem tárgyi kontextusba 
helyezett pozícióban jelenik meg. Ha ugyanis például ama versszakot figyeljük meg, amely 
a naplementét jeleníti meg („Miként csatában a sebzett vitéz, / Elvérzik a nap végre, s elesik; 
/ S mint a dicsőség a vitéz-halált, / A napot csillagok, s a hold követik.”), azt látjuk, hogy 
a reflexiónak (azaz itt: a hasonlatnak) erkölcsi alapozású következtetése teljes mértékben 
kiszorította a tárgyias ábrázolásnak még lehetőségét is, s a beszélő szubjektumnak önké-
nyes jelentéstulajdonítása lépett az egyébként feltehetően mindenki által ismert jelenség 
bemutatásának helyére. S továbblépve: a versnek alighanem legszebb versszaka, mely végül 
teljes mértékben elhatárolja magát a tárgyiasságtól, és egyértelműen, nyíltan is kimondva 
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szubjektivista vízióvá oldja a táj szemléletét, a beavatottak számára megnyilvánuló epifáni-
kus látomásban az egyéni léleknek és a kozmosznak teljes harmóniáját tételezi fel („Körűlem 
éj van, fényes éjszaka; / A csillagfényes éjben méla csend, / Oly csend, hogy szinte vélem 
hallani, / Mit a holdban szent Dávid lantja zeng.”). Mindebből a látásmódra, láttatásmódra 
nézvést azt vélem legfontosabbnak kiemelni (s talán általánosítani), hogy Petőfi leírásaiban 
a tárgyiasságok megjelenítése, megérzékítése mindvégig a szubjektivista látásmód önkényé-
nek nyers érvényesítésével és bevallásával történik, oly módon, hogy a leírt tárgy soha nem 
felté telezett „objektivitásában”, hanem kizárólag ama képzetkör részeként fog megjelenni, 
melyet a költő épp most köré raj zol, melynek − hogy úgy mondjam − kedvéért az adott 
tárgyiasságot épp most figyelembe vette. Ha például azt a verset nézzük, melyre a legtöbb 
szakíró úgy hivatkozik, mint a par excellence leíró, tárgyias versre, azaz A Tiszát, akkor is azt 
látjuk, hogy az egyes érintett és megjelenített tárgyiasságok vagy rögtön antropomorf, meg-
személyesített alakzatban lépnek elénk, vagy mitizáló kontextus lesz köréjük rajzolva, vagy 
pedig csak a vers szubjektuma által önkényesen meghatározott, a tárgyiasságtól tökéletesen 
eltávolodott hasonlítottságukban tűnnek fel (ráadásul a hasonlatokat oly rendbe illesztve, 
melyben, meglepő módon, a természet jelenségei lesznek az erkölcsi világ képeihez és fogal-
maihoz hasonlítva, nem pedig, ahogy egyébként gyakoribb vagy várhatóbb lenne, megfor-
dítva); ama lehetséges leírástípusnak, mely valóban „festené” a látványt, nyomát sem látjuk 
(példák: 1. az antropomorfizálásra: „A folyó oly simán, oly szelíden / Bal lagott le parttalan 
medrében, / Nem akarta, hogy a nap sugára / Megbotoljék habjai fodrába.”; 2. a mitizálásra: 
„Sima tükrén a piros sugárok / Mint megannyi tündér, táncot jár tak”; 3. az azonnali hasonlí-
tottságra: „Ott, hol a kis Túr siet beléje, / Mint a gyermek anyja kebelére”; 4. a természeti-er-
kölcsi világ hasonlító viszonyára: „Boldog órák szép emlékeképen / Rózsafelhők úsztak át az 
égen.” stb.). A költő ugyanis, szubjektivista önkényében, semmit nem bíz a konvencióra, sem 
a tárgyakat illető tapasztalást, sem pedig a költői leírás akár e korban divatozó, akár korábbi 
sematikáját illetően; innen érthető, hogy jóllehet a nagy Alföld-verseknek tárgyi anyagában 
jóformán semmi nincs, ami poetica inventio-ként Petőfi eredeti saját leleményeként kellene 
hogy számon tartassék (azaz tárgyiasságukban ő is azokat a dolgokat és jelenségeket látja 
meg, melyeket más, ily témában dolgozó költők szoktak meglátni és megírni), a megjelenítés 
és jelentéstulajdonítás tekintetében eredetisége minden mozzanatban kitűnik (épp e szem-
pontból lenne roppant tanulságos e tájversek részletes összevetése például Tompa Mihály, 
Lisznyai Kálmán, Lévay József vagy mások alföldleírásaival). S mindennek a szubjektivizálás-
nak mintegy végső magyarázatául fogalmazódik meg itt is, e versben is a mitikus epifánia lai-
kus változata, a romantika valóságellenességének, a szellem-tudat-világ egyetemességének 
szinte kiáltványaként, a Petőfire oly jellemző, Istent helyettesítő természetvallás credójaként: 
„Ottan némán, mozdulatlan álltam, / Mintha gyökeret vert volna lábam. / Lelkem édes, mély 
álomba szédült / A természet örök szépségétül.”

Jelenleg úgy látom, hogy Petőfi költészetében e nyelvi-metaforikus látomásosság a pálya 
kiépülésével idővel egyre szélesedő tendenciával érvényesült: jelenléte az 1848-ban írott ver-
sek nagy többségében egészen látványos. A szakirodalomban rámutattak már arra, hogy az 
utolsó háborús Pe tőfi-versek, például a Szörnyű idő, az Apokalipszis látomását idézik fel; ám 
alig érintették azokat a hasonló jelenségeket, melyek a nagy tárgyias leíró költeményekben 
figyelhetők meg. Az a költői technika, melyet A Tisza című vers esetében már érintettünk, 
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amely minden sorában akár a választott tárgy egészét, akár egyes elemeit illetően folyama-
tosan mitologizáló, antropomorfizáló megszemélyesítésekkel él, oly nagy hatással is tud ér-
vényesülni, hogy szoros olvasásban akár az egész verset látomássá minősítheti át, oly módon, 
ahogy a Kis-Kúnság is, mely pedig a szemlélés folyamatát is rögzíti, mind a megjelenítés ál-
landó interpretatív retorikája révén, mind a vershelyzet nyílt kimondása révén, vizionáriussá 
lesz; hisz a költő a lelkével fogja nézni a „lebegő” Alföldet:

Testi szemeimet 
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek, 
S előttem lebegnek szépen, gyönyörűn az 
Alföldi vidékek.

2.2.2. A vizionárius szemlélet jelenlétét még két híres leíró vers elemzésével próbálnánk bizo-
nyítani: egyrészt A téli esték különleges beszédszituációjára, másrészt A puszta, télen fantasz-
tikusan retorizált leírássorozatára hívnánk föl a figyelmet. E versek beszédhelyzete ugyanis a 
vers folyamán mindvégig teljes mértékben meghatározatlan marad, s a beszélőnek sem po-
zíciója, sem a beszédnek a szituációja nem lesz megjelölve. A költő ezekben a versekben sem 
azzal a megoldással nem él, mely mintegy epikai szituáció jelzésével a leírásnak (szemlélés-
nek) folyamatát vázolná föl, akár a jelenlét fikciójának, akár az emlékezés akciójának felidézé-
sével (mint ahogy teszi például a Kis-Kúnság vagy A Tisza esetében: „Nyári napnak alkonyu-
latánál / Megállék a kanyargó Tiszánál” stb.), sem pedig azzal az elsősorban a klasszicizmus 
hagyományát őrző versekre jellemző fogással nem, mely a leírás tárgyát ideálképként, egy 
valóban „felemelkedett” szellemi pozíció fiktív magasából, az eleváció státusából szemlélné 
és írná le, nem élményként, hanem szintetikus látványként elevenítve meg a leírás tárgyát 
(mint ahogy ezt teszi például Az alföld klasszicizáló és propozicionális versszerkezetében, a 
szemlélő költő-beszélő pozícióját a tárgyiasságokon kívül, illetve felül jelölve meg: „Felröpű-
lök ekkor gondolatban / Túl a földön felhők közelébe, / S mosolyogva néz rám a Dunától / 
A Tiszáig nyúló róna képe.”). Eme most idézett, kicsivel korábban keletkezett versek, melyek 
a leírást végig úgy veze tik, hogy a szöveg során a beszélő-szemlélőnek figurája is jelen van, 
a versbeszéd helyzetét és beszédmódját szabatosan rögzítették, s követhetővé tették, míg 
A téli esték és A puszta, télen című verseknek beszédhelyzete önkényesen tisztázat lan ma-
rad. Ha ama mondatokra, ráadásul erősen emfatikus s nem kijelentő, nem leíró modalitású 
mondatokra gondolunk, melyek megnyitják e versek szövegét („Hova lett a tar ka szivárvány 
az égről? / Hova lett a tarka virág a mezőkről?” másrészről: „Hej, mostan puszta ám igazán 
a pusz ta!”), akkor láthatjuk: olyan szituációban szólal meg a szöveg, melyben a beszélő csak 
beszél, de nincsen jelen, s ha magánmonológot folytat is, olyan retorikai szerkezeteket alkal-
maz, melyek pedig feltételeznének valamely kommunikatív szituációt (amely persze nem lé-
tezik, még a jelölés szintjén sem). Ráadásul e beszédszituáció oly erős és oly kizárólagos, hogy 
a leírásokhoz szükséges epikai fikciós kereteknek a minimumát sem engedi meg, s a leírás 
elemeit mind magába olvasztja: immár szó nincsen arról, hogy a leírás azt rögzítené, mit lát, 
látott, láthatott volna a szemlélő valamely feltételezett, megélt vagy látott szituációban; ki-
zárólag az marad meg, amit a beszélő felidézni óhajtana, azaz amit mindentől teljesen elsza-
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kított szubjektív beszédhelyzetének megfelelően vizionál. Ama szakirodalmi elemzések nyo-
mán, melyek oly szépen rögzítették Petőfi költészetének nagyszabású vizionárius vonásait, 
alighanem e verseknek leírásait lehetne a par excellence látomásnak nevezni: a költő ezekben 
ugyanis valóban mindent csak vízióként rögzít, szubjektív fantáziájának mintegy emanáció-
jaként. Ha e verseknek nem szövegtől elszakított képiségét-tárgyisságát figyeljük, hanem azt 
a beszédkeretet, melyben e tárgyiasságok szóba kerülnek, a tárgyiasságnak a látszata is el fog 
tűnni: minden tárgyiasság ugyanis csak a poéta szubjektív indulatának kicsapódásaként fog 
megelevenedni. Hisz A téli esték esetében maga a tényleges leírás, azaz a barátságos szobát és 
családi életképet felidéző szövegrész csak a beszélő reflexiós indulatainak illusztrációjaként 
lesz bevetítve, ráadásul oly finom retorikával, hogy az átmenet a látomást idéző szövegrész és 
maga a látomás között majdnem teljesen el van rejtve: a beszélő felkiáltásai („Áldja istenét, 
kit istene megáldott”; „Legkivált az esték ilyenkor mi szépek!”) ugyanis egyáltalán nem a leírt 
látványt kommentálják, hanem épp megfordítva, a szubjektív indulatok hívják elő az indu-
latot és reflexiót illusztráló jelenetezést. A vers egésze, feltűnő módon, nem a barátságos, 
meleg téli esték leírását adja, hanem épp ennek az ellentétét: a teljesen kihűlt és elidegene-
dett világ rettenetét lereagáló magányos beszélő nem ábrázoláselvű beszédének keretébe 
illeszkedik bele valamely leírás, melynek azonban még relatív önállósága is ismét kétségbe 
vonatik; a beszélő ugyanis a képek felvillantása során a minősítő és értékelő kommentárok-
nak folyamatos, magukba a képekbe is belopott jelenlétével az egész képmutogatásnak csak 
tőle függő, szubjektivisztikus jellegét erősíti (például „Lopva mosolyognak, nem sok hangot 
adnak, / Tudja a jó isten, mégis jól mulatnak” stb.). Amit persze csak még inkább erősít az 
a fogás, hogy a vers szövege az utolsó sorokban visszatér a bevezető strófa külső világához, 
s ugyanolyan észrevétlen átmenettel, mint ahogy felidézte volt a látomásos, belső, meleg 
világot, újra ki is vezet belőle, s visszanyit, nem csekély mértékben elbizonytalanítva a térvi-
szonyokat, a külső, rideg világra… A puszta, télen víziói még egy szempontból is említendők: 
itt ugyanis már nem csak arról van szó, hogy a költő mintegy fölé emelkednék a látványnak, 
s egészében másként minősítené a látottakat, ahogy az a konvenció értelmében megszokott 
lenne; nem, itt a költő már tökéletesen „önállósítja” az általa megragadott jelenségeket, s 
mindegyiküknek, megszemélyesítésük révén, szinte önálló „perszónát” kölcsönöz (figyeljük 
meg az igei megszemélyesítéseknek, a bővítményeknek állandó metaforikus elcsúsztatásait, 
egészen az oxymoron képtelenségéig elmenően!):

Most uralkodnak a szelek, a viharok, 
Egyik fönn a légben magasan kavarog! 
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkózni szemközt jő.

Ám e vers vizionárius jellegét az is erősíti, hogy a költő a vers egészét illetően tökélete-
sen eloldotta magát és beszédszólamát a hagyományos vershelyzetek konvencióitól, s olyan 
„szabad”, azaz meghatározatlan pozícióból mesél, mely − a vers tárgyiasságától teljes mér-
tékben függetlenül − a romantikus poétika magánbeszédét idézi fel: a következő versszak 
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utolsó sorának víziója esetében egyszerűen nem dönthető el, ki mondja, ki látja, ki interpre-
tálja mindazt, amit olvasunk (az idézetben a kiemelés tőlem):

Alkonyat felé, ha fáradtan elülnek, 
A rónára halvány ködök települnek, 
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra fáradtan visz a ló…
Háta mögött farkas, feje fölött holló.

3.  Romantika és népiesség

Sokat lehetne még beszélni Petőfi és a romantika kapcsolatáról, irodalomtörténeti, eszme-
történeti szempontból egyaránt, feltétlenül elemzendő lenne ama kérdés, miért maradt el 
ily látványosan Petőfi romantikájának méltó recepciója, s miért interpretálták Petőfit rögtön 
halála után a romantika mozgalmán kívül működő népköltő gyanánt. Holott, valószínűleg 
mind eszmetörténetileg, mind esztétikailag, a népiesség irodalmi mozgalmát is a romanti-
ka keretei között kellene értelmeznünk, Petőfi sokszínű költészetét pedig egészében és ele-
meiben egyaránt, poétikailag, nyelvhasználatilag, a romantika kategóriái között érthetjük 
meg igazán. S ez az értelmezés alighanem Petőfi saját intencióihoz is közel állna. Ha ő maga 
nem is írta le (tudtommal) a romantika szót, önjellemzése során azonban oly meghatáro-
zásokat használt és fogadott el, melyek a romantika birodalmából eredtek; ha az 1847-es 
Összes költemények Előszavának híres szakaszát felidézzük, láthatjuk a párhuzamot: „Végre, 
hogy bennem szaggatottság van, az, fájdalom, való; de nem csoda. Nekem nem adta isten 
a sorsot, hogy kellemes ligetben csalogánydal, lombsusogás és patakcsörgés közé vegyítsem 
énekemet a csendes boldogság- vagy csendes fájdalomról. Az én életem csatatéren folyt, a 
szenvedések és szenvedé lyek csatatérén; régi szép napok holttestei, meggyilkolt remények 
halálhörgése, el nem ért vágyak gúnykacaja s csalódások boszorkánysipításai között dalol 
féltébolyodottan múzsám, mint az elátkozott királyleány az Óperenciás-tenger szigetében, 
melyet vadállatok és szörnyetegek őriznek. − Aztán e szaggatottság nem is egészen az én 
hibám, hanem a századé. Minden nemzet, minden család, sőt minden ember meghasonlott 
önmagával.” Petőfi, mint látjuk, önmaga is vállalja, sőt indokolja ama szaggatottságot, melyre 
mind szerepét, mind világlátását, mind kifejezésmódját tekintve itt és most szerettem volna 
rámutatni. De hogy a romantika felidézése egyébként is jogosult lehet Petőfi ideológiáját 
illetően, ezt bizonyítandó hadd mutassam be befejezésül Petőfi barátjának, Sükei Károlynak 
egy, a Petőfiéhez igen hasonló, vele párhuzamos gondolatmenetét, mely Petőfi és Jókai közös 
lapjában, az Életképekben jelent meg 1847 második félévében, azaz épp akkor, mikor Petőfi-
nek költői dicsősége a legmagasabban ragyogott:

„Mi a legújabb jelenkor gyermekei vagyunk, és szeretjük azt bűneiben is. Mert úgy vét-
kezni, miként a jelenkor gyermekei tudnak, csak a szép hellén világ dicső istenei valának 
képesek.
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Igen! mi nem akarjuk a szenvedélyt, mint valamely rakoncátlan ebet, pórázra fűzni − 
hogy elvégre is, teljesen szellemi rugalmatlanság gyáva bilincseiben élő halottak legyünk −, 
sőt inkább szabadon eresztve, megszelídítjük a szépnek dicső harmóniája által; s erkölcsi 
fönnségünk érzetében, fölülemelkedve a puszta törvény vakondtúrásán, nem akarunk azon 
egykori quakerhez hasonlítani, ki a legszebb fügelevéltelen, hitregei festményeket összevásá-
rolván − azokat csupa szűzies érzésből, elégette.

Szeretjük pedig a jelenkort rontva teremtő irányú romantikájával; szeretjük szabadszel-
leműségét, mely megdönti azon általánosságokat, melyek a természetet és életet anticipáló 
szemlélődés útján lőnek ténylegesítve; szeretjük filozófiáját, a humoristica − vagy ha éppen 
magatoknak úgy tetszik −, az újdonászati modor burleszk öltözetében is.

Kezdetben vala az ige, mondja az evangélista; kezdetben vala a szerelem, mondja korunk 
legnagyobb lángelméje; kezdetben vala az akarat – vagy ha magatoknak jobban tetszik −, 
a tetterő, hirdetjük mi. Hódolunk pedig ez iránynak, egyfelől azért, mert bennünk, a fiatal-
ságban fejlődött az idő kezdetén eszmei öntudatosságra. A fiatalság eszméi pedig örökké 
valók.” (Sükei, 1847. Újraközölve: Szöveggyűjtemény a forradalom korának irodalmából, 
szerk. Pándi Pál, 1962, 658–660.)
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Szabolcsi János

PETŐFI-PROBLÉMÁK A KÖZÉPISKOLÁBAN

Engedjenek meg egy történetet elöljáróban! Néhány évvel ezelőtt egy belvárosi ételbárban 
ebédelés közben végighallgattam három érettségi előtt álló fiú beszélgetését. Mint kiderült 
szövegükből, a közelben működő nagyhírű egyetemi gyakorlóiskola növendékei voltak.

Arról beszéltek, hogy Petőfi milyen rossz, közhelyes, szinte említésre sem méltó költő. 
A fiúk pimaszok, szellemesek, szemtelenek és igazságtalanok voltak.

Ott ültem, nagyon dühösen, és fogalmam sem volt, mit tegyek. Szálljak velük ott vitába? 
Nevetséges. Próbáljam ezután Petőfit jól (na jó, még jobban) tanítani? Persze, de ezzel őket 
nem győzöm meg. Megoldás nincs.

Ezt a történetet gyakran újraélem.

1.  Problémák és megoldási javaslatok

1.1. Petőfit különösen nehéz középiskolásoknak tanítani. Természetesen a harmadik évezred 
elején mindent és mindenkit egyre nehezebb tanítani, de most nem az általános, hanem a 
Petőfire vonatkozó problémákkal szeretnék foglalkozni. Az általános gondok közül mégis 
egyvalamiről: egyre nehezebb a lírát tanítani! Ebben az ízlés változásán kívül az üzleti érdek 
is ludas. A regény még mindig inkább üzlet, mint a verseskötet. Az olyasféle, egyébként di-
cséretes közönségtoborzó akciók, mint A Nagy Könyv („népszavazás” 2005-ben) is a regény 
irányába tolják a közfigyelmet.

1.1.1. A Petőfi-kultusz, a Petőfi-hagyomány hosszú ideje meggyökeresedett nézethalmaza 
több szinten is nehézzé teszi a mai követelményeknek megfelelő, friss, előítéletek nélküli, 
szövegközpontú irodalomolvasást, műelemzést. Maguk a gyerekek is egy sor, részben helyt-
álló, részben elfogadhatatlan előítélettel érkeznek („Petőfi szülei nagyon szegények voltak.” 
„Petőfi mindig egyszerűen, érthetően, a nép nyelvén írt.” „Petőfi realista költő.” „Petőfi mindig 
optimista.” „Petőfi a természet vadvirága” stb.). Vállalkoznunk kell rá, hogy e hozott anyagot 
megnyirbáljuk, tanítványainkban kétségeket ébresszünk, újabb, korszerűbb megfigyelések-
kel egészítsük ki a tudásukat, ám ez sok időt vesz igénybe. 

A közvélemény, a társadalmi környezet is gyakorol bizonyos nyomást Petőfi-ügyben. 
Március 15-i műsort kell készítenünk, tanítványaink hetente többször szavalják el a Nemzeti 
dalt különféle műsorokban. Éljük a kultuszt, miközben rombolnunk is kellene.

Jó viszont, hogy egy nagyszerű könyv született minderről (vagyis a Petőfi-kultuszról és 
lebontásáról, a mai, korszerű Petőfi-értelmezésről) az elmúlt években: Margócsy István Pető-
fi-könyve a Klasszikusaink („a zöld”) sorozatban.
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1.1.2. A középiskolai irodalomtanár egyik fő dilemmája szinte minden nagyobb anyagrész 
előtt, hogy életműszerűen tanítsa-e a költőt. Jóllehet a szövegközpontú irodalomtanítás 
koncepciója a negatív választ sugallja, a hagyomány, a gyakorlat, a tankönyvek felépítése 
(hatalmas életrajzi bevezető fejezettel) és gyakran bizony a „közönség” (a tanulók és az ér-
deklődő családok) igénye is az, hogy az adott alkotóra szánt néhány óra után többé-kevésbé 
koherens kép maradjon alkotó egyénisége és műve egészéről. 

Mindenki tudja, hogy az életműtanítás iránti igény éppen Petőfi esetében a legerősebb. 
Arany „rejtőzködő egyéniség”, élete „eseménytelen”, indokolt tehát a szövegekre koncentrál-
ni. Petőfi élete azonban valóban nagyon érdekes és tanulságos önmagában is, bizonyos költői 
szövegek pedig szinte megkövetelik az élet és a szöveg együttes tárgyalását (pl.: Magyar va-
gyok, Egy gondolat bánt engemet…). A kommunikációs helyzet egyszerűen nem engedi meg, 
hogy Petőfinél kizárólag a szövegek elemzésére koncentráljunk.

A kétszintű érettségi követelményei ebből a szempontból kissé ellentmondásosak. Petőfi 
az Életművek témakörébe tartozik. Ez azt sugallja, hogy teljes életművét kell tudni a szóbeli 
vizsgára. Igen ám, de a gyakorlatban egy (emelt szinten két) előre megadott tételből kell 
készülni. A mintatételek között vannak olyanok, amelyek a nem életműközpontú tanítás 
hasznosságát sugallják: „Az apostol – A forradalmárlét paradoxonai Szilveszter alakjában”. 
Egy másik mintatétel inkább az életműszerűséget sugallja: „Petőfi humora”.

A megoldást abban érzem, hogy nem mondunk le Petőfi személyiségének, tetteinek, ko-
rának portrészerű, mesélős, sőt anekdotázó felrajzolásáról, de a műelemző órákról a lehető 
legszigorúbban kizárjuk ezeket, és ott valóban csak a szövegekkel foglalkozunk. Hogy a szá-
monkérésben majd keveredni fog a kettő? Ezzel bátor szívvel szembenézünk, és örülünk, ha 
egyáltalán van minek keverednie.

1.1.3. Mindig időhiányban szenvedünk, de Petőfi életműve különösen nagy falat a rendelke-
zésre álló időhöz képest. A kerettantervi minimum (A helység kalapácsa, Az apostol, 5 lírai 
vers) olyan kevés, hogy magára adó magyartanár még szakközépiskolában sem tarthatja be. 
Másrészt azt sem tehetjük, hogy elkezdjük A borozóval és három hónap múlva elérünk a 
Szörnyű időhöz. Jó megoldás nincs erre a problémára. Mint mindig, most is értelmes, átgon-
dolt, az osztály igényeihez igazodó kompromisszumhoz kell folyamodnunk. 

1.1.4. Személy szerint nagyon rosszul élem meg, ha az osztály „szellemi elitje” gyöngének 
tartja, lemosolyogja Petőfit. Ennek enyhébb esete: „Jó, jó, de hát hol van Aranytól…” Lehet 
az Ady–Babits-vitával érvelni, de az igazi az lenne, ha a legokosabb tanítványainkat a közös 
műelemzések során meggyőzhetnénk Petőfi szakmai kiválóságáról – és közben az osztály 
kevésbé érdeklődő része se aludna el…

1.1.5. Hogyan foglaljunk állást a költő stílusirányzatba sorolásának kérdésében? Mint tudjuk, 
az irodalomtörténészek sokáig lírai realistaként, sőt a lírai realizmus csúcsaként elemezték 
Petőfi életművét. Az újabb irodalomtörténet (Margócsy, 1999) romantikusnak, sőt tudatos 
és első vonalbeli európai romantikusnak tartja. 

Tehetjük azt – különösen gyönge osztályban –, hogy erről a kérdésről nem (vagy csak 
alig) veszünk tudomást. Véleményem szerint azonban sokat nyerünk azzal, ha az életművet 
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a romantika irányzatán belül értelmezzük. Számos különleges fordulat, látszólagos belső el-
lentmondás válik így érthetővé, elfogadhatóvá. 

1.1.6. Kaparjuk össze azokat a verseket, amelyek a diákok számára „élvezeti értékkel” bírnak. 
Tetszik, nem tetszik, ma már nem szabad élvezeti érték nélkül tanítani. A tizedikes tananyag, 
ha nem változtatunk rajta, a tragikum, a kétségbeesés, a pesszimizmus, a sötéten látás tárhá-
za Katonától Kölcseyn és Vörösmartyn keresztül Petőfiig és Aranyig. Jöjjön hát a Sári néni, a 
Nézek, nézek kifelé…, A hold elégiája, minden, amin lehet mosolyogni. 

1.2. Egy lehetséges Petőfi-tanmenet

Órák, témakörök A tárgyalt művek Fogalmak
Kompetenciák, 
tevékenységek

1.  „Az én Petőfim” (be-
vezető, beszélgető 
óra)

A tanulók által emlegetett, 
elmondott vagy felolvasott 
versek

Önálló beszámolás irodal-
mi élményről

2.  Élet- és pályarajz 
(konzultáció az 
előzetesen otthon 
elolvasott tankönyvi 
vagy lexikonszöveg 
alapján)

• „Nyitott” művek: az 
életrajzhoz kapcsolódó 
művek, pl. Deákpályám, 
Nézek, nézek kifelé, Első 
szerepem, részlet az Úti 
levelekből.

Érdeklődő, nyitott vagy 
értelmezést kérő kérdések 
feltétele

3. A népies Petőfi • Zárt elemzés: Megy a 
juhász szamáron…

• Félig zárt: Befordúltam…, 
A virágnak megtiltani…

• Nyitott: Hortobágyi kocs-
márosné, Szeget szeggel, 
A szerelem…

• népiesség
• dal
• népies műdal
• helyzetdal
• szerepdal
• életkép

A jelenleg divatozótól kü-
lönböző érték- és ízlésvilág 
elfogadása

4.  A helység kalapácsa • Zárt elemzés: A helység 
kalapácsa

• eposzparódia A mű részleteinek feldolgo-
zása drámajátékkal

5.  Ars poeticái • Zárt elemzés: A termé-
szet vadvirága, Dalaim

• Nyílt: A hold elégiája

• ars poetica
• almanachlíra

Vita: művész és kritika 
(kritikus) viszonya

6.  Hangulatteremtő 
képessége

• Zárt elemzés: Téli világ,  
A négyökrös szekér

• strófa és refrén
• ellenpontozó 

szerkesztés

Értékszempontú elemzés, 
véleménynyilvánítás

7.  Felhők • Tallózás a Felhők ciklus 
versei között

• versciklus Egy ciklus felfedezése pél-
dául csoportmunkában
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8.  Forradalmi látomás-
költészet 

• Zárt elemzés: Szabadság, 
szerelem, Az ítélet

• Félig zárt: Egy gondolat 
bánt engemet…, A XIX. 
század költői

• Nyílt: A nép nevében

• értékszerkezet
• rapszódia
• látomás
• lineáris történe-

lemszemlélet

9.  Júlia-versek • Zárt elemzés: egy vers 
a következő háromból: 
Szeptember végén, 
Beszél a fákkal a bús őszi 
szél, Minek nevezzelek.           
A másik kettő félig zárt 
elemzésben.

• Nyílt: Reszket a bokor…

• ditirambus

10. Tájleíró versek • Zárt elemzés: A puszta, 
télen

• Nyílt: Az alföld, A Tisza, 
Kiskunság

• negatív festés
• nézőpont
• lírai feszültség-

keltés és -oldás

Elmélkedés látszat és való-
ság filozófiai kérdéseiről

11. A forradalom           
      költője

• Zárt elemzés: Nemzeti 
dal

• Félig zárt: Respublika
• Nyílt: Dicsőséges nagy-

urak…

A Nemzeti dal előadása 
szavalókórus formájában

12. Az apostol • Zárt elemzés: Az apostol • tragikus irónia Vita a mű lehetséges értel-
mezései között

13. Az utolsó versek • Félig zárt elemzés: Itt 
van az ősz…, Pacsirtaszót 
hallok megint….

• Nyílt: A hegyek között, 
Európa csendes,             
Az erdélyi hadsereg, 
Szörnyű idő…

14. Összefoglaló óra

15. Számonkérés: 
      szó- és írásbeli
      feleletek

1.2.1. Néhány megjegyzés a fenti táblázathoz Ez egy lehetséges feldolgozása a téma-
körnek a sok közül. Nyilván minden tanárnak az adott osztály érdeklődéséhez, színvonalá-
hoz, teherbíró képességéhez, a rendelkezésre álló időhöz kell szabnia a saját változatát. Talán 
nincs 15 órája Petőfire, hiszen ez másfél hónap. Talán szívesebben tanítja Az alföldet zárt 
elemzésben, mint A puszta, télent. 
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Természetesen a hiányokat is hosszan lehet sorolni a táblázat megtekintése után. A János 
vitézről nem is beszélünk? Mikor kérjük számon a feladott memoritert? (A válasz persze: vagy 
soha, vagy szünetben és délután…)

Személy szerint nagy híve vagyok annak, hogy csak a legfontosabb verseket tanítsuk „zárt” 
elemzésben. Az én verziómban tíz ilyen vers van (a két elbeszélő művön kívül). Szerintem 
ennél kevesebbet gimnáziumban ne tanítsunk, szakközépiskolában, kisebb óraszám esetén 
persze ebből is el kell hagyni. A „félig zárt” elemzés azt jelenti, hogy csak egy-két elemzési 
szempontot tárgyalunk meg, nem végzünk komplex műelemzést. Igaz, ilyenkor nem „,marad 
meg” a műelemzés, ez nem is célunk, viszont a tárgyalt szempontok jól illeszkednek be gon-
dolatmenetünkbe. A „nyílt” versbemutatást, vagyis a vers egyszerű, kommentár nélküli (vagy 
egész rövid megjegyzéssel kísért) felolvasása kiváló a tananyag kiegészítésre, de szórakozásra, 
pihenésre is. Ha pl. hatodik óránk van, délután egy és kettő között, mindenki nagyon fáradt és 
kedvetlen, akkor vesszük a kötetet, és felolvassuk mondjuk az Arany Lacinak című klasszikus 
gyerekverset vagy A tintásüveget vagy a Csokonait – az csodát tud tenni. Márpedig – Molnár 
Ferenc után szabadon – hova jutna manapság egy magyartanár csodák nélkül?

1.2.2. Végül néhány gondolat a számonkérésről. Véleményem szerint nem lehet úgy taníta-
ni, hogy minden (a legtöbb) óra első felében feleltetünk. Így nagyon kevés időnk marad a 
műelemzésre. Inkább azt javaslom, a nagyobb témakör tanítása után tartsunk számonkérő 
órát. Néhányan feleljenek (én magam egy órán hat feleletet tudok lebonyolítani), a többiek 
írjanak írásbeli feleletet! Így mindenki felkészül, mert tudja, hogy mindenképpen számon kérik 
tőle az anyagot. Ezzel a módszerrel viszonylag egyszerűen lehet megfelelő számú érdemjegyet 
„termelni”, ami a gyakorló tanárnak mindig komoly problémája. (Szervezési kérdés, hogy az 
írókat ne zavarja túlságosan a felelő.)

Ez a számonkérési módszer semmiképpen nem teszi feleslegessé, nem helyettesíti az évi 
három nagydolgozatot!

Íme, egy lehetséges számonkérési tematika a Petőfi-órák után:

Szóbeli tételek (ezeket egy héttel a számonkérés előtt kiadjuk):

1. Petőfi ars poeticái (az egyik felelő A természet vadvirágát, a másik a Dalaimat állítja a 
középpontba)

2. A Júlia-versek (Beszél a fákkal… és Minek nevezzelek?)

3. Elbeszélő költeményei (A helység kalapácsa; Az apostol)

Akik írnak, a következő két témából választhatnak: 

1. Tájverstípusok Petőfi költészetében

2. Néhány jellegzetes versszerkesztési eljárás Petőfi költészetében

Természetesen itt is minden tanár a saját témáit adja ki, csak olyat kér számon, amit ő maga 
tanított meg. 
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2.  Egy Petőfi-óra

2.1. Júlia versek (9. óra)
2.1.1. Petőfi szerelmi költészetének tárgyalása során nyilván beszélni kell Petőfi szerelmeinek 
történetéről. Ennek egy része (Csapó Etelke, Mednyánszky Berta, a hozzájuk írott versek) 
már egy korábbi órán megtörtént. A Szendrey Júliával kapcsolatos történetek remélhetőleg 
már az életrajzi órán elhangzottak.

Belemenjünk-e az ún. Júlia-kérdésbe, vagyis Szendrey Júlia alakjának és utóéletének 
megvitatásába? Ezt megtehetjük, ha időt áldozunk rá, mert az ügy tanulságos számos (nem 
irodalmi) szempontból. Buzgó tanulókkal akár el is olvastathatjuk Hatvany Lajos klasszikus 
könyvét, a Feleségek feleségét.

Akármennyit anekdotázunk, elérkezik a pillanat, amikor verset kell elemeznünk. És akkor 
már nem lesz könnyű a helyzetünk.

2.1.2. Egyik általam javasolt verset sem elemzem nagyon szívesen órán. A Szeptember végén 
túlságosan kultuszvers, és ami még nagyobb baj, nagyon egyenetlen színvonalú. Óriási a mi-
nőségi különbség a zseniális első szakasz és a közhelyes harmadik között. Ennél már csak az 
a rosszabb, amikor diadalmas (és ostoba) kérdésünkre: „Melyik ennek a versnek a legszebb, 
halhatatlan, klasszikus versszaka?” kórusban jön a válasz: „A harmadik!”

A Minek nevezzelek? az a vers, amelyet azért nem szeretek elemezni, mert olyan külön-
legesen szépnek, varázsosnak tartom, hogy restellek hozzányúlni, tönkretenni az élményt. 
Ezért a Beszél a fákkal a bús őszi szél… című verset választottam.

Ezt a verset csakazértis tanítom. Amikor először kísérleteztem vele, a második versszak 
elején, amikor ott tartottam:

Egyik kezemben édes szendergőm
Szelídeden hullámzó kebele,
Másik kezemben imakönyvem: a 
Szabadságháborúk története!

hát bizony kitört a nevetés… És akkor elhatároztam, hogy megpróbálom ezt a verset úgy taní-
tani, hogy a mai diákok ne érezzék olyan ellenállhatatlanul komikusnak a Petőfi ábrázolta ket-
tősséget. Mosolyogni persze mosolyoghatnak – ennyit a mű megenged, sőt talán megkövetel.

2.2.2. Az elemzés előtt be kell mutatni a művet – és ez csak látszólag egyszerű. Először is: 
mikor ismerkedjenek meg a tanulók a szöveggel? Az óra elején, közvetlenül az elemzés előtt 
vagy már az előző napok egyikén? Bizony jó volna, ha valamennyi elemzett művet már na-
pokkal előtte megismernék (és aztán az elemzés előtt újra hallanák vagy olvasnák), ám a 
rohanó gimnáziumi életben ennek kevés a realitása. Ennek ellenére törekednünk kell arra, 
hogy az irodalom iránt érdeklődő tanulók előző napon elolvashassák az elemzésre kiszemelt 
műveket, és elgondolkozhassanak rajta. Például a Petőfi-téma elején kitehetünk egy progra-
mot a faliújságra: melyik órán mely verseket kívánjuk részletesen elemezni. 
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Az ugyanis a probléma, hogy a verset kiválóan ismerő tanár, aki esetleg már sokadszor ta-
nítja, elemzi a művet, áll szemben olyan tanulókkal, akik először hallják, olvassák a szöveget. 
Ez a tény már önmagában is kérdésessé teszi az egyenrangú felek párbeszédét, amelyre pedig 
annyira vágyunk. Hányszor vagyunk ingerültek, dühösek, mert jól átgondolt kérdéseinkre 
nem kapjuk meg a tanulóktól a helyes választ – de módjában áll-e annak a tanulónak helyes 
választ adni, aki néhány perccel azelőtt ismerkedett meg a művel?

Térjünk vissza a mű bemutatásának kérdésére! A következő megoldások lehetségesek:

2.2.2.1. A tanár felolvassa a verset. Ez a szokásos megoldás, és talán a legjobb is, ha a tanár 
jó előadó, ha szereti felolvasni az adott verset, és ha nem ez a kizárólagos műbemu-
tatási módszer, ha nem válik unalmassá.

2.2.2.2. Egy diák olvassa fel a verset. Jó megoldás, persze ha tehetséges, jól olvasó diákot 
választunk, időben közöljük vele a feladatát, és ő otthon gyakorol is. Semmiképpen 
sem lehet rögtönözve felolvastatni diákkal ismeretlen művet!

2.2.2.3. Művészi felvételről játsszuk le a verset. Ezt azért nem szokták ajánlani, mert a 
művészek egy része (pl. Latinovits Zoltán) nagyon erősen értelmez is, és ez a meg-
hallgatást követő közös elemzést erősen befolyásolhatja. Azt javasolják, hogy majd az 
elemzés után hallgassuk meg a művészi előadást. De kinek van erre ideje?

2.2.2.4. Mindenki olvassa el a verset. Kiváló megoldás: három percig csodálatos csönd 
van az iskolában…

A helyes megoldás valószínűleg e négy módszer megfelelő váltogatása.

2.2.3. Az elemzést esetleg ezzel a kérdéssel kezdem: „Hol találkoztunk már Petőfinél ezzel 
a típusú versszerkezettel?” Mivel mindössze három órával ezelőtt vettük, elvárható, hogy 
valakinek eszébe jut A négyökrös szekér. „Miért?” Mind a két vers szerkezetének a lényege a 
strófák és a refrén közötti feszültség, ellentét. „És ez statikus, vagy a vers folyamán nő vagy 
csökken?” Nő, az első versszakban még alig észrevehető (a pamlag tökéletes átvezetés), aztán 
egyre nagyobb lesz az ellentét, a feszültség strófa és refrén között. Az utolsó versszak apo-
kaliptikus hangulata után ezt istenien fejezi ki az a plusz „S” az utolsó versszakban a refrén 
elején. Bizony, láttunk már ilyen „reagáló” refrént például a Himnuszban és a Szózatban.

Az elemzés magja tehát a vers jellegzetes szerkezete. Ezt már észrevettük, de még nem ak-
náztuk ki eléggé. Tehát: „Mi okozza ezt a növekvő feszültséget?” A válaszokkal, illetve azokat 
kiegészítve tisztázzuk, hogy Petőfi új élethelyzetet fejez ki: a házas férfiét, akinek most már 
kétféle kötelezettsége van az életben. Fantáziája, világmegváltó hevülete a régi. (Itt – ha még 
nem tettük meg – látogatást tehetünk a romantikus fantázia, mozgalmasság, túlzás biro-
dalmába. Felidézhetjük mindazt, amit a költő forradalmi látomásköltészetéről remélhetőleg 
éppen az előző órán megtanultunk.) A jól bevált módon lovalja bele magát világforradalmi 
ábrándjaiba. De most már van valami, ami visszatartja, visszahúzza: a felesége, a családja.

„Miért mosolygunk mindezen, hiszen ez teljesen komoly dolog, nem?” Igen is, nem is. 
Komoly, persze, Petőfi mégsem véletlenül szerkesztette így a verset. Ez a kétféle világ, hang, 
beszédmód, amelyeknek a kontrasztja versszakról versszakra egyre erősebb, bizony ironi-
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kus. A strófák vadulását a refrén, a refrén hangnemét a strófák ellenpontozzák. Petőfi ezt 
a halálosan komoly szituációt erőteljes iróniával kezeli. „Tényleg! Olvassuk csak el a refrént 
figyelmesen, önmagában! Mit szóltok hozzá?” Háát… Több mint furcsa. „Fejecskéjét”? „kis 
feleségem”? Nem túlzás ez a kicsinyítő érzelgősség? És Júlia végigalussza a verset? Hol itt a 
demokrácia? A nő megbecsülése? Mit szóltak ehhez az akkori feministák?

Látjátok, ez az egyik Petőfi-jellegzetesség. Szeret ő lenni a középpontban. Az alvó feleség 
fontos eleme a versnek, de a mű a költőről szól. Igen, igen, Júlia itt csak díszlet. A kicsinyítés 
pedig csak fokozza az ironikus kontrasztot a strófával.

És ettől jó ez a vers. Ennek az új élethelyzetnek a kettősségét jeleníti meg. A költő új 
ember lett, ugyanakkor még mindig a régi. Most már ketten vannak, ugyanakkor most is 
egyedül van. Álmodozik, szárnyal a lelke – és feleségével együtt pihen. A házasság boldogság 
– és problémahalmaz.

2.2.4. Számos dologról lehet még beszélni a verssel kapcsolatban. Lehet képeit, verselését 
elemezni. Ehhez néhány ötlet:

2.2.4.1. Hosszan el lehet időzni az első versszak finom, négysoros megszemélyesítéssoro-
zatánál. Milyen módon készíti elő ez a képsorozat a továbbiakat? Tartalmilag, han-
gulatilag? Mindkettő? Érdemes megfigyelni, hogyan jelenik meg máris a statikus és a 
dinamikus elem, az a kettősség, ami aztán a vers egyik fő motívuma lesz.

2.2.4.2. A harmadik sor kapcsán meg lehet figyeltetni, milyen művészien variálja Petőfi – eb-
ben a versében is – a mondatok modalitását. Egyfajta ösztönös (tudatos?) szceníro-
zás szinte minden versét jellemzi. (Ahogy azt már A négyökrös szekér vagy a Nemzeti 
dal tárgyalásakor megfigyeltük.) Ezt – kivételesen – nem Vörösmartytól tanulta… 
Talán a színészi gyakorlatából?

2.2.4.3. Időzzünk el a második verszak imakönyvem szavánál. Ez ironikus? Vagy in-
kább petőfis daccal vágja a szemünkbe: igen, nálam vallássá vált a forradalomvá-
rás? Ha akarjuk, itt beszélhetünk Lamartine-ról és könyvéről. Felolvashatjuk a francia 
költő A tó című versét – bár erről őszintén szólva lebeszélnék minden kollégát.

2.2.4.4. Ha tovább elemezzük a második versszakot, gyanús metaforára bukkanunk. 
A betűk üstököscsillagként nyargalnak? Nem nagyon zavaros kép ez? Megfigyelhet-
jük, hogy a romantikus képalkotás bizony gyakran lesz zavaros, amikor a kirobba-
nó indulat meggátolja az intellektuális kontrollt. Ezt viszont Vörösmartytól tanulta 
költőnk (Ábránd). Ezek azok a képek, amelyeket abszurditásuk ellenére is szépnek, 
kifejezőnek érezhetünk. De csak Jupiternek szabad!

2.2.4.5. A harmadik versszakban a forradalmi látomásköltészet immár mitológiává válto-
zott világába lépünk be. A gonoszok és szolgáik a mosolygó szabadsággal és híveivel 
küzdenek, a halál olyan kedves, mint szép lánytól a virág… Mi ez? Nem túlzás? Irónia? 
Vagy álmodozás, révedezés, ahol eltűnnek a realitás körvonalai?
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2.2.4.6. A negyedik és az ötödik versszakban azután visszarántja magát a költői én a „fe-
gyelmezettebb” ábrándozásba. Jó alkalom, hogy együtt átismételjük Petőfi főbb rög-
eszméit: a történelem lineáris menetét, a jók végső győzelmét, a vértengert, amely 
ennek ára lesz… Micsoda ívet járt be a költő álmodozása során!

2.2.4.7. Semmiképpen nem ajánlatos ezeket mind végigvenni. Nincs rosszabb, mint egy 
szép verset addig elemezni, amíg mindenki megutálja. Többet ér, ha az érdeklődés 
csúcspontján (vagy valamivel utána) befejezzük a verselemzést, és például felolvas-
suk (és ha van idő, egy-két megjegyzéssel fűszerezzük) a másik két verset (Szeptember 
végén, Minek nevezzelek?).
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Nyilasy Balázs

ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETE

1. Az Arany-oeuvre dilemmái

1.1. Riedl Frigyes a Toldi íróját a magyar történeti idők talán legnagyobb magyar elméjének 
nevezi, némi joggal. Az Arany János-i oeuvre óriási mértékben gazdagítja, fejleszti, új lehető-
ségekhez segíti irodalomtudományunkat. Másrészt viszont olyan kihívást jelent, amelynek 
nehéz megfelelni, hiszen a megértést megkísérlőnek egy maga fölött álló (a dolgok meg-
szokott módját átrendező, teremtő) intelligenciát kell átvilágítania. Az Arany Jánoshoz kap-
csolódó irodalomértésnek máig sok vívmánya és sok dilemmája van. Föltétlen eredményei 
közé tartozik annak érzékelése és megjelenítése, hogy a szalontai költő esztétikai robbanást 
hozott a magyar irodalomba, hogy az esztétikum általa megvalósított individualizálása, gaz-
dagítása és finomítása (a műrétegek szerves összeolvasztása, a műalkotásnak a „formatar-
talom” jegyében történő „rendezése”, a ritmikát, rímelést szemantikai értelemmel felruházó 
innováció) új szakaszt nyit a magyar költészetben, és sokféle módon befolyásolja annak to-
vábbi fejlődését. 

1.2. Az életmű hagyományos műnemi osztásával kapcsolatos arányérzet már nem ilyen egy-
öntetűen működik, s a verses epika korszerű újragondolása is csak félig-meddig sikerült az 
ezredfordulóra. A líra és az epika jelentőségkijelölésének kérdése, az Arany-szakirodalom e 
makacs, vissza-visszatérő problémája a kétezres években is inkább a kilengések, mintsem az 
arányos megközelítés felé mutat, s az epika újraértelmezése terén elért eredmények is fele-
másnak mondhatók. A „tréfás eposzokhoz” (a Bolond Istókhoz, A nagyidai cigányokhoz) kap-
csolódó, jogos újraértelmező igény a nyolcvanas-kilencvenes évektől jelentős eredményeket 
ért el, az „eposzias” művek újszerű fogalmi keretbe helyezése viszont nemigen történt meg. 
Pedig (hogy csak egyetlen, termékeny recepciós előzményre utaljak) Barta János elvi igényű 
tanulmánya már 1972-ben megjelenített egy igen érdekes, az újragondolás során alighanem 
hasznosítható megközelítést. Az Arany János és az epikus perspektíva értelmezői víziója sze-
rint a költő verses epikája föltűnően sokféle: a mese mágikus világképét, a hősdalok és az 
ősi epopeiák mitikus, emberfölötti atmoszféráját, a legendák szakrális-karizmatikus sugal-
mait egyaránt megtaláljuk benne. Az oeuvre alapvető jellegzetességét Barta szerint éppen az 
„egyedi dimenziók alkotása, művenként a dimenziók váltogatása, új és új epikus dimenziók 
keresése” jelenti, a szüntelen „vándorlás a világképek és a dimenziók között”. Egy „gazdag, le-
hetőségeiben szinte zsúfoltan gazdag természet” ömlik bele Arany epikus darabjaiba, a költő 
„a maga emberi egyéniségének és költői alkatának sokoldalúságát éli ki ezekben a szemlé-
let- és világképbeli teremtésekben”, s nyugtalan, kereső, fausti kóborlást folytat a világképek 
vándorútjain (Barta, 1976, 171).

Barta János imaginatív-víziós (az irodalmi létmódot preferáló), a verseket teremtett vi-
lágként elgondoló megközelítése szükségtelenné teszi az Arany János archaikus epikájához 
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kapcsolódó pszichologizáló, biografizáló, szociologikus toposzokat, legyenek azok bármilyen 
előjelűek, származzanak a kortársaktól („nemzeti eposz”, „népnemzeti irány”) vagy száz év-
vel későbbről, a hetvenes, nyolcvanas évek tanulmányaiból („mandátum-, elvárás-, megbíza-
táskényszer”). Másrészt az örök változékonyság, a szüntelen perspektívacsere, a „nyugtalan 
vándorlás” központi értelmező kategóriákká avatása alapot ad arra is, hogy a válságérzékelő 
„modernség” irányába tegyünk lépéseket, hogy a verscsoportot végre ne csupán visszafele 
kötő jelenségként, hanem a modern, újkori válságra adott autentikus, világteremtő válasz-
ként fogjuk fel. A mágikus, mesei, lovagi, legendai dimenzió uralmának tényét akár az angol-
szász irodalmakban nem ok nélkül használt romance műfaji elnevezéshez is kapcsolhatjuk. 
Az ily módon fölfogott románcban persze megint nem csupán visszafele hajlást kell látnunk. 
A románc, a modern románc ugyanis a 19. századi európai irodalomban a realizmustól egyál-
talán nem függetlenül, azt kiegészítő, korrigáló műfaji szemléletként, irodalmi módként lép 
fel. E teremtő, kibővítő, a mindennapiság perspektíváját gazdagító világteremtésnek az an-
gol, a francia és az amerikai irodalomban is természetes hagyománya van, elég, ha William 
Morris középkori balladáira, Tennyson Király-idylljeire, Flaubert Szalambójára, Julián-legen-
dájára, Hérodiasára, Heredia, Leconte de Lisle kompozícióira, J. F. Cooper Scott nyomán járó 
románcaira, Melville roppantul modern bálnavadász-eposzára gondolunk. Arany „román-
cos” epikai mű-sorát is egyszerre láthatjuk műfaji sorok zárókövének – különleges epopeiá-
nak, hőséneknek, verses regénynek, komikus eposznak – és az újkori modernitás tendenciáit 
hordozónak. A költőt nemcsak Homérosz leszármazottjának, hanem a preraffaeliták, a par-
nasszista iskola, a mitologikus világképek közt vándorló, alakcserélő huszadik századi költők 
vérrokonának is bízvást tarthatjuk. Babits és Kosztolányi mestere konzervatív alkotó, aki a 
múltból mindenre érzékenyen reagál, mindent számon tart s felhasznál, és modern író, aki 
válságérzékelő nyugtalanságtól űzve mindebből újat, szokatlant teremt.

2. A kettős pályakezdés

2.1. Arany János, akit sokan a nemzeti hivatástudat költőjeként tartanak számon, megle-
hetősen szubverzív, profanizáló étoszú művel kezdi pályáját. Móricz Zsigmond Az elveszett 
alkotmány realisztikus vonásait emeli ki, s a művet kivételes bátorságáért dicséri 1931-ben. 
A posztmodern nézőpontokon iskolázódott ezredfordulós irodalmi tudat már a metapoé-
tikus költői gesztusrendszert is képes észrevenni és föltárni a versben. Mindenesetre, ma így 
látjuk, a szerzőre, az elbeszélőre, a szövegalkotásra és az olvasóra utaló metafikciós gesztusok 
A nagyidai cigányok és a Bolond Istók írójának éppen e költeményében a leggyakoribbak, a 
leginkább sokrétűek. Az 1845-ös komikus eposzban a narrátor rendszeresen közli az elbeszé-
léssel kapcsolatos reflexióit, hangsúlyozza alakító részvételének különböző módozatait, egy 
ízben (a hatodik énekben) még azt is bevallja, hogy kifogyott a meséből, megunta, s nem 
tudja, hogyan folytassa az elbeszélést. Nagy kedvvel játszik a történéssel kapcsolatos bizony-
talansággal is, magát minduntalan inkompetensnek állítja be egyik vagy másik eseménnyel 
kapcsolatban. Különösen az elégtelen látási viszonyokra szeret hivatkozni, s alakoskodó já-
tékossággal vet fel az észlelés munkáját megspóroló, mellőző látványdarabokat. A történés-
vezető pozíciójából időnként még hátrább lép, a negyedik énekben az olvasót az elbeszélés 
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teréből egyenesen a szerzői élettérbe utalja, utólagos információt szolgáltató levelezőtársnak 
ajánlkozva. A komikus eposzból elmaradhatatlan parodisztikus intertextusokat állandósítja, 
átfogó, az egész irodalmi termelésre, a költői mű megalkotására vonatkozó inszinuáló, pro-
fanizáló megjegyzéseket helyez el művében. A történetszövő ügyködést regénytechnikai fo-
gásként, ritmusteremtését a hexameter metrumképletéhez való szolgai alkalmazkodásként 
leplezi le, megtagadja, elutasítja a hasonlatkeresés „macher” műveletét, s beismeri, hogy a 
kitöltetlen, üres hely mindig többet ér a teleírtnál, meghatározottnál, műalkotással kitöl-
töttnél. („[…] De mi haszna ijesztlek / Benneteket? ti nagyon jól tudjátok (persze regényből) 
/ Hogy, hol a szükség nagy, közel ott a segély denecesse”„Szép Armida pedig (verspótlani 
tettem a szép szót)”, „(Úgy hiszem e’ nok-ot itt meg fogja bocsátni Nagy Ignácz, / Kényszeritő 
szükség toldotta ki versemet ezzel)”, „Szálljon örökké mint…de gyülőletes itt a hasonlat” 
„Phúj................................. / Jegyzés. Ez a sor szebb volt a többi soroknál, / Mert kiki gondolhat 
vereset vagy zöldet alatta.”)

2.2.1. Az 1999-ben megjelent egyik gimnáziumi tankönyv Az elveszett alkotmány tanácsta-
lanságát az Arany-epika alaphangjaként aposztrofálja. Igazában azonban már az Arany Já-
nos-i pályakezdés is kétféle attitűdöt rajzol ki, kétféle emberi-művészi lehetőségmezőt jár be. 
Az 1845-ben írott mű az újkori modernség egyik arcát, a reflektív, viszonylagosító, profanizá-
ló, kételkedő, „válságazonos” lelkiséget képviseli, a kettős pályakezdés másik dokumentuma, 
az 1846-ban megalkotott Toldi viszont az épséghez, teljességhez való ragaszkodást doku-
mentálja. A költemény az újkori regény „ellenműfajának” tekinthető, ha a regény műfajiságát 
a hősiség visszaszorulása, a próbatétel-lehetőség összezsugorodása, a determináló környe-
zeterő megtapasztalása felől közelítjük meg. Miklós hatalmas, bámulatra méltó fizikumát 
és önzetlen, hősies, nagy lelkét természetes adományként kapja teremtőjétől, a fokozatosan 
nehezedő próbákat fényesen megállja, a gondviselés viharral, felleggel, rejtő sötétséggel siet 
az üldözött segítségére, a hűséges szolga, a melegszívű anya és a patriarkális király viselkedés-
mintái a megértést, az oltalmazó szeretetet mutatják fel az emberi viszonyok meghatározó 
alapjaként.

2.2.2. Másrészt viszont ez az erőt és harmóniát sugárzó verses romance nagymértékben 
hasznosítja a realizmus tapasztalatait. Úgy is mondhatnánk, hogy a hős történetét Arany 
János (az újkori, modern irodalmi ízlés „valószerűség-elvárásának” messzemenően elébe 
menve) a mimetikus reprezentáció konkrét, tárgyias gesztusrendszerével hitelesíti. A gon-
dosan megrajzolt műbeli környezet ingereket, felszólító impulzusokat közvetítő lehetőség-
mező, melyekre a hős testjelek, pózok változatos tárházából vett reakciókkal válaszol, a 
fizikum a maga spontán gesztusaival, árulkodó „fiziológiai realizmusával” mindig lelkiséget 
fejez ki. A főhős melléből a porból kiformálódó hadsereggel együtt szakad föl a sóhaj, a dél-
ceg, lovaskatonákat úgy bámulja, „Mintha szive-lelke a szemében volna”, a rudat hang nélkül 
kitartva, sértetten jelzi az utat, dühében vadkanként fú, a nagy botot csaknem összerop-
pantja vaskezében.

A realizmus nézőpontjából vizsgálódva érdemes egy pillanatra végigtekintenünk a Toldi 
történésláncán, annak egymásba kapcsolódó szemein is. Az elvágyódás, a méltatlanságér-
zület már a történet kezdetekor ott lappang Miklósban, ezt kavarja fel a porfellegből kibon-
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takozó büszke sereg, s ezt fordítja keserű haragba a csúnya sértés. A roppant fizikumú fiatal 
férfi otthon is érzelmi konvulziók közt hányódik: pillanatnyi lecsillapodás, gyilkos indulat, 
csöndes letargia s a hirtelen fájdalom miatti düh váltakoznak benne – a malomkő elhajítá-
sába mindeme belső küzdelem, feszültség-előzmény belesűrűsödik. A véletlen halált okozó 
sértés a cselekményt jelentősen meglódítja. A fiúnak bujdosnia kell, de érzékeny, tétova lelki-
sége egyelőre nem engedi, hogy messzire távozzon az anyai háztól. A nádasban csak „magát 
vesztegeti”, téblábol, konkrét tervek helyett Bencének is csak a vágyairól, álmairól tud beszá-
molni. A tipródás ki tudja meddig tartana, ha a farkasok hazaszállítása nem teremtene új 
helyzetet. A hajtóvadászat azonban olyan messzire veri hazulról, hogy többé vissza nem tér-
het, előre kell mennie, mindenáron… A Toldi cselekménysoráról nemcsak azt állapíthatjuk 
meg, hogy benne a románcvéletlenek és románc-koincidenciák (szerepcserék, fölbukkaná-
sok, megelevenedések, titok-kivilágosodások, váratlan találkozások, inkognitó-fölismerések) 
föl sem merülnek, hanem azt is, hogy az események egyáltalán nincsenek ellentétben Miklós 
szituáltságával és karakterével. A cselekménymenet az irodalmi realizmus minden pszichikai 
következetességre, motivációs igényre vonatkozó igényét kielégíti. S mégis, e következetesen 
motivált történetsort románctörténetsorként is számon tarthatjuk. A vágyteljesítő vég, a 
nagy győzelem felől nézve a cselekmény minden egyes láncszeme jelentéssel és értelemmel 
bír. A csüggedő-tétova Toldi Miklós innen szemlélve végül is kegyelmi sorsintézés részese, a 
motivált, természetes illeszkedés mögött a „románcos”, gondviselő akarat mutatkozik meg.

3. A nagyepika alakváltozatai

3.1. A Toldit követő műsorozat (a Murány ostroma, a Toldi estéje, a Katalin a Keveháza, a 
Buda halála, a Rege a csodaszarvasról, a Toldi szerelme) valóban nagy dimenziós gazdagságot 
mutat. A művekben a mondák, regék, mesék, a lovagi epika, a romanzo, a rémromantika va-
lóságteremtő eljárásai, elbeszélő gesztusai egyaránt fölbukkannak. Úgy is fölfoghatjuk azon-
ban, hogy az 1846-os költeményt követő nagyepikai sor is egytől-egyig a realista noveltől 
elkülönböző verses romance-okból áll. A szalontai költő a „realizmus korában” (az európai 
irodalomban egyáltalán nem egyedüliként és nem is utolsóként) az énazonos pszichikum, a 
hírnév és a becsület, a hősi próbatétel, az archaikus-vitézi életfelfogás, a patriarkális benső-
ség, a szokásrend-, gesztus- és jelbiztonság alakteremtő konfigurációira, környezet-, társa-
dalomalkotó elemeire, „perspektívamozzanataira” épít. A Keveháza sodró lendületű harci 
énekében individuumok nem is szerepelnek, a költemény centrális eleme a százezres töme-
gek egyberoppanását, monumentális kavargását megjelenítő harc. A Toldi estéjében az öreg 
Miklós megfelel az országcímert bitorló olasznak, s megmenti a nemzet becsületét. A tri-
lógia középső részében föllépő daliás ifjú vétkeiért-botlásaiért vitézi tettek sorával vezekel, 
a magyar király életét oltalmazó hősként tünteti ki magát Prágában és Itáliában. A Toldi 
szerelme műindítása a nyíltszívű patriarkalitást tünteti föl az életet (a kapcsolatiságot és a 
társadalmiságot) szervező, irányító alapelvként, s a későbbiekben az elbeszélő a nagytör-
ténelmi história, a diplomácia eseményeit is jórészt ezzel a kötőanyaggal, a patriarkalitás 
cementjével igyekszik összeragasztani, összeilleszteni. A Buda halála Eteléje emberfeletti fizi-
kai képességekkel, rendíthetetlen lelki szilárdsággal rendelkezik, vezéri karizmájával százezres 
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sokaságból formál egyakaratú közösséget. A műben a párbeszédek is szónokian archaizálók, 
eposziak, Detre és Buda valóságos állam- és jellemtani értekezéseket sűrítenek egy-egy dia-
lógusszólamba.

3.2. Más kérdés, hogy a motivált, komplex, „realisztikus” lélektani ábrázolás különösen a 
Buda halálában, a Toldi szerelmében vegyül bele az „archaikus-patriarkális-románcos” pers-
pektívába, de a Toldi estéjében is vannak e perspektívakeverésnek jelentős nyomai. Az 1864-
ben megjelent hun regében az elbeszélő sokoldalú kidolgozottságban jeleníti meg a gya-
nakvás térnyerésének stációit, a testvéri kapcsolat megromlásának eseménysorát. A Toldi 
szerelmében Miklós és Piroska kapcsolatát ábrázolja motivált, kidolgozott komplexitásban, 
hitelesen jelenítve meg, hogyan pecsételi meg a két fiatal sorsát a dac, a büszkeség, a szemé-
lyiség zártságának görcsös védelme. A Toldi estéjében a látomásos-elégikus metaforavilág 
remeklései mellett az emberi elesettséget feltáró (komikus elemeket is tartalmazó) pszicho-
lógiai ábrázolásra, a szituáló, jellemző erejű, interaktív helyzetekre figyelhetünk fel. Az első 
ének nagyszerű indító jelenete a kommunikációs gesztusok, próbálkozások és jelfogadások 
valóságos tárháza. A sírt ásó Toldi és a nyugtalan, baljós sejtelmeit kibeszélni akaró Bence 
változatos stációkon keresztül jut el addig, míg végül Miklósból is kifakad a régóta tarto-
gatott fájdalom, s megvallja, mi nyomja a lelkét. Az 1945-öt követő évtizedek realizmusnak 
elkötelezett kutatói úgy látják, hogy a Toldi-trilógia és a Buda halála a komplex, realisztikus 
lélekábrázolás terén a korabeli széppróza előtt halad. Ebben akár egyet is érthetünk velük, 
de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Aranynál ez nem célként, szemléleti egészként, 
hanem a románcperspektíva részeként jelenik meg.

3.3. Az Arany János-i nagyepika „románcos” világteremtése nehézség és erőszakoltság nélkül 
értelmezhető a modern egyensúlyhiány, válságérzület felől is. Csűrös Miklós invenciózus ta-
nulmánya szövevényes, áttekinthetetlen világot érzékel, maszk és személyiség, külső és belső 
konfliktusát, az idegenség vízióját fedi fel a Toldi szerelmében. Jómagam a Keveháza „hiper-
közösségiségét” (a százezres sokaságban megélt biztonságot) az elkülönült, reflektív létet 
teherként hordozó modern individuum szeparációs szorongásaival hoztam kapcsolatba. A 
Rege a csodaszarvasról című verset egy másik írásomban a Northop Frye-i irodalomantropo-
lógia vágy- és ártatlanságkoncepciója jegyében, a vágyteljesítő románc „mintapéldányaként” 
értelmeztem, tartottam számon. A művek a vízióalkotó, világteremtő dimenzionálás jegyeit 
is lépten-nyomon magukon viselik. Arany az archaikus, népvándorlás kori, ómagyar művek 
mindegyikéhez más-más szimbolikus rendet, hiedelemvilágot, rituáléegyüttest teremt. A 
Rege a csodaszarvasról a matriarchátus szokásrendjét mutatja. A dinamikus vadásztársada-
lomban a világ sugárzó, anyagi pompájában jelenik meg, transzcendenciaigénynek nincsen 
nyoma, az ember megelégszik önmagával. A Buda halálában, a Keveházában viszont színes, 
gazdag „hitvilág” tárul fel. Az öreg Isten égi sátrában aranyos karszékében ül, lába előtt tegze, 
rettenetes tűznyilai; a roppant harci forgatag fölött vészbanyák szállnak-csikorognak, a csata 
kimenetelét Hadúr s Manó döntik el, a méltó áldozati szertartás feltétele a győzelemnek. Az 
alakító-formáló ösztön energikusan és fölszabadultan (Babits és a Nyugat gesztusaira emlé-
keztetően) dolgozik a művekben. A Regében az ősi, közösségi formulaszerűség ül diadalt az 
individuális metaforika fölött, a Keveházában csodálatos, újszerű (magas-mély magánhang-



301ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETE

zós, névelős enjambement-os) rímek teremtik meg a játékos világteremtés légkörét. Vas Ist-
ván, a Keveháza értő szerelmese a Parnasse két nagy költőjét és kötetét, a Poèmes barbares-t 
és a Les trophées-t hozza szóba az Arany-művel kapcsolatban, s arra utal, hogy „Flaubert leli 
ilyen örömét a különféle népnevek és fegyverek felvillantásában, amikor Hamilkar lakomáját 
írja le a Szalambóban, kilenc évvel a Keveháza után” (Vas, 1967, 280).

4. Komikus eposz és verses regény

4.1. Az elveszett alkotmány nem egészen dicstelen kezdeményét A nagyidai cigányok „teljes 
dicsőséggel” folytatja. Az 1852 elejére elkészült komikus eposzban a hagyományos irodal-
mi paradigmasorok szétszedése, újfajta, profanizáló összeillesztése rendkívül szellemesen 
történik meg. Az invokációban az elbeszélő a parlagok múzsájához fohászkodik, a sereg-
szemlében büszke, nemes fajként mutatja be a degesz hasú, himlőhelyes, lótolvaj népséget. 
A hadmozdulatok, párviadalok felidézésekor is rendre betartja a tettetés, az irónia játéksza-
bályait: groteszk-fantasztikus-burleszk harcmozzanatokat jelenít meg, s a heroikus hősies-
ségnek kijáró gesztusokkal köríti, itatja át őket. A magasztos történelmi és íráshagyományt 
ironikus allúzióként használja, a megénekelt tárgy roppant fenségét és önnön elégtelenségét 
buzgón hangsúlyozza. A barna fehérnép lelkes arccal, erős foggal és körömmel siet a harcos 
férjek megsegítésére a kirobbant polgárháborúban, a nagyreményű rajkók szajkómadárként 
ordítanak, az aggok pedig vékony hangon, teli torokból sikoltanak. A németekkel csatározó 
Dundi asszony valóságos Bradamante, vérben forgó szemmel, habzó szájjal aprítja a férfi-
népet. Az amazon ereje azonban előkötőjében van, s a kötény elvesztése után úgy fogy el, 
„Mint Sámsonnak, midőn megnyírta Délila”. A bajt vívó Laboda és Kusztora kemény, vitéz 
ellenfelek: Laboda kancsi, szeme állásán nem látni, hová fog ütni, az öreg Kusztorának viszont 
nem lehet célba venni a fejét, mert állandóan rezeg. A halál pillanatának rögzítései, eposzi 
körülírásai szintén mulatságosan groteszkek. A szegyen döfött Mismás „Száját félrehuzta, 
kiveté a nyelvét, / Szeme felfordulván kiadá a lelkét”. Czibak még különösebb módon tér meg 
teremtőjéhez. „Tótágast áll fején; ég felé a lába, / Megakadt valahogy a nyeregkápába; / Lelke 
pedig, amint mennybe iparkodott, / Feljebb-feljebb mászva, kiment ahol tudott”.

Ugyanakkor az elbeszélő minden csúfolódás ellenére boldog örömmel azonosul ezzel a 
groteszk, szabálytalan kavargással. A cigányság pezsgő vitalitása, kulturális gátlásoktól nem 
befolyásolt fizikalitása, szabadon megnyilvánított testisége, a viselkedésrend szenvedélyes 
élénksége, spontaneitása, harsánysága, rikító tarkasága kifogyhatatlan változatosságban 
árad, hullámzik a műben. A magas irodalomra jellemző, kifinomult testideál helyébe A nagy-
idai cigányokban a rusztikus testiség lép, a Toldiból megcsodált fiziológiai realizmus groteszk, 
komikus színezetet nyer. Dundi asszony hatalmas szügyei bástyaként merednek előre, a ha-
nyatt fekvő cigány röfögő disznóként horkol, Diridongó felindultságában úgy tátog, hogy 
„Képe sötétveres, nyaka, szeme dagad”, Puk Mihály a hasát fogja, száját szorítja és erősen 
makog, hogy a kacagást visszafojtsa. Az átfinomított, szublimált, kecses mozgások ösztönki-
töréses ugrándozásokká vagy sűrű, nehéz cammogásokká lesznek, a transzcendens, szellemi 
nyugtalanság helyébe a világ boldog anyagisága lép, az evés (az önfeledt zabálás) magasztos 
értelemtől áthatott tevékenységgé válik, az anyagcsere egységteremtő instanciává lesz. 
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(Czibaknak – láttuk – szellentés során megy ki a lelke, Csóri kiveti a hasából, amit kell, meg-
ereszti a nadrágját, és dörögni rendeli az ágyút.)

Mihail Bahtyin a népi nevetéskultúráról megalkotott értelmezői látomásában a szubli-
mált (energia-visszatartó, énkiélés-visszafogó) magas kultúrával s a szatírával a középkori és 
reneszánsz nevetéskultúrát állítja szembe. A magasztos, elvont, idealizált fogalmak helyébe 
itt az anyagi-testi fogalomkör lép, az illemtudó beszédműfajokat vásári-karneváli beszédfor-
dulatok, esküdözések, szitkozódások, drasztikus viccek, adomák, tréfák váltják fel, a klasszi-
kus esztétika nézőpontjából csúfnak, torznak, groteszknek, ambivalensnek, niederkomisch-
nak mutatkozó jelenségek tolulnak az előtérbe. A nagyidai cigányok, úgy tűnik, a bahtyini 
látomással meglehetősen egybehangzik. A fékezhetetlen, pezsgő vitalitású cigányság víziója 
(az újkori komikus eposz talán legmélyebb, legérdemibb jelentéslehetőséget megragadva) a 
rusztikus, erőteljes népi kultúra rehabilitációját teremti meg.

4.2. Arany 1849 után elkezdett, első nagyobb munkája, a Bolond Istók a verses regény byroni 
műfaját követi, s az elkeseredett időszakban fogant mű sokat meg is örököl a Don Juan szerző-
jének szubverzív étoszából. Az első ének cselekménye mindvégig a periférián, a csőszvilágban, 
cigányvilágban játszódik. A világot a determináló környezetiség, a szegénység, a megélheté-
sért folytatott harc uralja, a figurák kisszerűek és alkalmazkodók, illeszkedők, a lelkiség durva, 
pallérozatlan és nincsen semmi kapcsolata magasabb entitásokkal. A csőszkunyhó füstös, 
rozzant vityilló, az újszülött pogányul ordítva fetreng a földön, fehér magyar gyerekként úgy 
csüng a szoptató cigányasszony keblén „Mint a szemétdomb nyirkos tetején / Fehérlő gomba, 
avvagy pöfeteg”. A vén csősz álmában csősz-garasokat, gugyit lát, s csupán az akasztófától és 
pokoltól való félsz tartja vissza attól, hogy leányanyaságon kapott gyermekét agyonüsse. 
A csúf nyelvű, részeges Erzsók asszony elveszti a rábízott csecsemőt, a cigányok lopott lóval és 
csecsemővel kereskednek, a református pap „Félvállra csapta száját és rikolta, / Mint valameny-
nyi mester, Kálvin óta”. (A 101–107. strófa természetvíziója tanúsága szerint még a Toldiban 
életigenlő gesztusokkal telített alföldi táj is fenségesen rideg, közösség és melegség nélküli.) 

A környezeterőben feloldott világ, az alkalmazkodó, durva, földies lelkiség deheroizáló 
víziója mellett a Bolond Istók első éneke továbbviszi a formabontó, fölforgató verses regény 
egyik legfontosabb „irodalmias” profanizáló tendenciáját, a történet státusát megingató és 
a narrátor jogkörét kiszélesítő elbeszélői attitűdöt is. E megingatás, jogkörnövelés részben a 
biztos elbeszélői tudás visszavételét (a történet nagyarányúságának, közösségi érvényének 
megkérdőjelezését) jelenti, részben pedig abban realizálódik, hogy a narrátor a történés sík-
jából minduntalan kilép-visszalép a szerzői elbeszélőhöz tartozó „történetek” (reflexiók, élet-
rajzi közlések, közbefecsegések) síkjába. A költemény első tizenöt versszaka teljes egészében 
a történetkeresés és a hőskeresés jegyében fogant. A tizenhatodik strófától végre beindul a 
cselekmény, de az állandó síkváltások még sokáig jellemzik az elbeszélést. A realitás dimen-
ziójának fantasztikummal keverése, a szerzői síkba átvezető reflexiós kitérők, zárójelezések, 
az „irodalomvilág” terrénumát megjelenítő allúziók, intertextusok, az elbeszélést kommen-
táló megjegyzések, a trópuskeresés, rímkommentálás, a cselekményszál vezetésére, a közlés 
szándékos gyorsítására-lassítására vonatkozó beismerő megjegyzések mind e síkváltó játé-
kosság jegyében fogantak. A hetvenegyedik strófában a narrátor Byronra hivatkozva elhatá-
rolja magát az eposzi in medias res kezdéstől, és egyben jelzi, hogy a történet új stádiumba 
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lépett. A síkváltásos technika ezután valóban háttérbe szorul, a kitérő emlékezések és a me-
tapoétikai gesztusok megritkulnak, a cselekmény innentől válik folyamatossá.

A Bolond Istók második éneke az elsőhöz képest sokkal később (jórészt 1873-ban) szü-
letik, s benne a profanizáló, leleplező tendenciák visszafogottabbak. A műben fölmerült 
életkörök, életlehetőségek ugyan itt sem a kereső-próbálkozó ember igényei szerint valók, 
a vándorszínészek körében, Istók szülőhelyén és részben a nagyerdei kollégiumban is a gyar-
lóság, igénytelenség dominál. A világ egyáltalán nem egyezik az ember vágyaival, de túlereje 
oly nagy (és a benne csetlő-botló ember lehetősége oly kicsi), hogy fölháborodásnak, éles 
kritikának, leleplezésnek nem volna értelme. „Megoldási lehetőséget”, békét egyedül a be-
látó és önironikus, a személyiség kicsiségét, fogyatékosságát, tökéletlenségét mindig szem 
előtt tartó humor kínálhat, teremthet. A lázadás, a kereső „kaland-sor” után hazatérő főhős 
borzalmas autodafét rendez műveinek, a phantasia első szülöttének. A Bolond Istók második 
része szomorkás, rezignált Bildungsroman, igazából már az Őszikék alulstilizáló attitűdjét, 
lemondó hangoltságát előlegezi meg.

5. Lírája

5.1. Arany János maga úgy tartja számon, hogy az 1849 utáni csüggedésben, hajlama és ké-
pességei ellenére, a nagyobb epikus kompozíciókra való erő és türelem hiányában lett lírai 
költő. Így van-e vagy sem, nem tudhatjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy az ötvenes évek-
ben írott költeményei kibővítik, gazdagítják a magyar lírai költészet hangnemeit, modulá-
cióit. E gazdagítást Horváth János, Németh G. Béla az elégico-óda találó műfaji meghatá-
rozás fogalmával kívánják megragadni. S valóban, az ötvenes évek jellegzetes, nagy verseit 
(Letészem a lantot, Fiamnak, Ősszel, A dalnok búja, Mint egy alélt vándor…, Visszatekintés, 
A vígasztaló, A lejtőn) felfoghatjuk úgy, hogy az óda emelkedettségét, általános-közösségi 
érvényét az elégia meditatív-rezignált hangnemével ötvözik. E költemények középpontjában 
mindenesetre nem a spontán, pillanatnyi érzelem áll, hanem a közösségi érvénnyel is bíró 
meditáció, eszmélkedés, lényegsummázás, életútösszegzés (Barta János találó kifejezésével: 
az érzület). A lényegszerűség, általános érvényűség igényére utal az ötvenes évek lírai versei-
nek klasszicista jelképhasználata és az egyedi, konkrét metaforikától való tartózkodás is. 
A Letészem a lantot kipróbált, évszázados klasszicista ráutaló, körülíró rendszert használ 
(a föld bársony palástban járt, a rét virága hímzett volt, a dalok zöld levél gyanánt vegyültek 
a koszorúba), a Reményem a part, tenger, hajó, árboc, kormány, kisodródás, rév, kikötő örök 
toposzait használja. Az ötvenes évek lírai költészetének poétikai-esztétikai újdonsága nem 
is elsősorban a jelképrendszerhez, metaforikához köthető, inkább a mélyebb, kompozíciós 
szinteken keresendő. Az Ősszel című költemény különösen szép példa arra, hogy a látomá-
sos költői állásfoglalás, az értékelő vízió közvetetten, a szerkezeti mozgáson keresztül jelenik 
meg. Az eszmény és a valóság a szilárd szerkezetű, megfogható-konkrét, világos, plasztikus 
homéroszi és a centrum nélküli, ködös, elmosott, amorf ossziáni világ kettősségében-ellen-
tétében jelenik meg. A lírai én megtört kedélyű, melankolikus hősként mutatja be magát, és 
minden strófa végén az ossziáni világot hívja. A költemény nagy részében azonban, mintegy 
a beszélő akarata ellenére, mégiscsak a verőfényes, szilárdan tagolt, színek sokféleségével is 
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artikulált görög világ tolakodik makacsul előtérbe: a szerkezet értékelő mozgása, a vélemény-
nyilvánító refrénre rácáfolva, a világos, rendezett, értelmes világhoz való vonzódást tünteti 
föl az Ősszel voltaképpeni művészi víziójaként.

Külön vonulatot alkotnak Arany ötvenes évekbeli lírájában azok a költemények, ame-
lyek (a klasszicizmusban voltaképpen mindig ott rejlő) realisztikus tendenciákat teljesítik be. 
A jelképhasználat konkretizáló, egyedítő, a szókészlet mindennapi, a megformálás életkép-
szerű, a hangnem nyers, feloldás nélküli ezekben a darabokban. A Kertben gyümölcsfákkal 
bíbelődő lírai hőse a szemfödél alatt fekvő fiatalasszony, a koporsódeszkák közt válogató férj, 
a síró, árva kisded, a türelmetlen, komisz cselédlány látványából (s a hozzájuk kapcsolódó 
történésmozzanatokból) nem a kegyeletes részvét, hanem az elszigeteltség, a védekező kö-
zöny attitűdjéhez s végül az emberi státus nagyon nyers meghatározásáig jut el. A Hecc, hecc! 
a vágópadra hajtott, szelindekektől gyötört vágómarha kínjában gyönyörködő emberközös-
ség képét villantja fel kommentár nélkül, A világ című vers pedig a valóságot rendezni, a létet 
és az emberi sorsot értelmesíteni akaró törekvések teljes kudarcát rusztikus, mindennapias 
metaforák sorával jeleníti meg. A világ minden strófában más és más: hol kopott szekér, hol 
molyette régi mente, hol tói malom, hol félhangokat húzó, vén muzsikás, hol rozzant csárda, 
hol részeg ember, de mindig hiányzik belőle az értelemadás, a funkcióbetöltő lehetőség. 

5.2. Az ötvenes években előrehaladva Arany lírai versei mindinkább megritkulnak, s a hat-
vanas évek közepével alkotóereje hosszú időre szólóan megtörik. 1877 áldott nyarán az aka-
démiai gondoktól megszabadult költő a Margit-szigeten újból írni kezd, s az év végéig – a 
balladákat is ideértve – mintegy negyven verssel bővíti költői életművét. Az Őszikék ciklus 
Arany pályáján – de az egész magyar költészetben is – több új fejlődésirányt rajzol ki. Kosz-
tolányi Dezső szerint az apák a fiatal, nyugodt epikus Aranyt olvasták, míg a fiak a szem- és 
fülkáprázatoktól gyötört, ideges öreg költőhöz fordulnak. „Mi az Őszikék írójához küldjük el 
lelkünket. E szenvedő és daloló aggastyán előtt teszem le az új magyar írói nemzedék alá-
zatos és forró hódolatát” – hajol meg a nagy utód az utolsó lírai pályaszakasz verstermése 
előtt. Más kérdés, hogy az Arany-epika, mai tudásunk szerint, nehezen értelmezhető a „nyu-
godt” kifejezéssel, és Kosztolányi akkor is túloz, amikor idézett írásában az Őszikék költemé-
nyeit „a formában is szaggatottak”-nak, „furcsán-egyéniek”-nek nevezi (Kosztolányi, é.n., 
157–158). E versek ugyanis nem „szaggatottak” (és nem is impresszionisztikusak), az ötvenes 
évek lírai darabjait is jellemző kifejtő, célra törő, összegzéssel záró szerkesztést viszik tovább. 
A szenzuális inger, a versindító képi helyzet és a nyomában születő meditáció, önreflexió 
természetesen kapcsolódnak egymáshoz a ciklusnyitó darabban, A lepkében, és juttatják el 
a költeményt végül az „alantjáró”, szomorkás befejezésig. Az Epilógusban a versindító, majd 
kétszer ismétlődő „tételmondat” („Az életet már megjártam”) mindig öt verszakból álló, me-
ditatív egységeket vezet be, s a töprengések mind szubjektívabbá-személyesebbé válásával a 
megállapítás szó szerinti s elvont értelme (és a kettősségben rejlő önirónia) mind teljesebben 
bontakozik ki. A Naturam furca expellas…-ban a gyermekkori emlék, a tökharang-kongatás 
természetes jelentésfejlődéssel nő át a kétsoros, reflektív konklúzióban a motorikus üresség, 
hiány, egyedüliség minden eddiginél értékhiányosabb, fájdalmasabb érzésköreibe, s nyeri el 
a cím azt a démonian ironikus jelleget, amelyet a horatiusi idézet felforgatása is megtámogat: 
„Így kongatom most untalan / E verseket – bár hangtalan”. (A „szaggatott”, nem egyenes 
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vonalúan célirányos szerkesztésmód még leginkább az Ének a pesti ligetről című kompozíci-
óról mondható el, de a látványmozaikok mellérendelő egymás mellé helyezését itt a séta, a 
kóborlás alapszituációja indokolja.)

Az Őszikék lírai hősének önbemutatásai mindenesetre az elesettség, a beletörődés, a ve-
reségtudat felől történnek meg. Az új múzsa, az öreg Arany János múzsája „A porba’ játszik, 
ott dalol”, a költő nem hódító, újító, csúcsokon járó és a lélek mélyeibe alászálló, nagy emberi 
ügyek képviseletére hivatott személy, hanem olyan valaki, „kinek nyúlfarknyi a reménye, / 
S többé se kér se vár sokat: / A múltban él, ez ócska lom közt / Tesz-vesz, keresgél, rakogat”. 
Az első jellegzetesen öregkori líra ez irodalmunkban, sőt annál is több: a „magas” költészettel 
való határozott szakítás, költői „alulstilizálás”, „understatement”, az első megkopott, kikez-
dett lírai hőst prezentáló poézis a magyar nyelvű literatúrában. Az önkicsinyítő tendenciát 
a nyelv egyedi konkrétsága, az alsó köznyelvhez, tájnyelvhez, argóhoz kapcsolódó szófor-
dulatok, szóváltozatok, a nyelvkeverés, a népies aposztrofok is alátámasztják: „Legföllebb”, 
„Gyalog bizon’”, „S egy a lelkem!”, „félbe’-szerbe’”, „hogy’ szálljon” – idézhető az illusztráció-
hoz egész csokor csupán az Epilogusból is. „Töri bár húsz éve a nyelvet / S foga megritkult, 
haja elment”, „Nem mint az a sok czifra dandy – / S hozzá is adja: „küss’ die Händi!”, „Ha senki 
se hívja, elámolyg / A folyosón, vagy fel- s alá bolyg”, „Társaid úgyis annyiba néztek, / Hogy 
nekem a főtt rost is beefsteak” – járul hozzá a kopottság atmoszféréjának megteremtéséhez 
a verselés és rímelés játékos-ironiája, alakoskodó pongyolasága az Öreg pincérben. 

A meglehetős iróniával kezelt öreg pincér tulajdonképpen a zsánerkép versműfajában lép 
fel. Igaz, a komikum, a Pál mesterhez, Ambrus gazdához, Megyerihez, a macskás tudóshoz 
kapcsolódó valamikori csúfolódó csattanó megszelídült, elmaradt, s az iróniához a beszélő 
öniróniája társul, a fölényt megszüntetve és az összetartozást, sorstársiságot hangsúlyozva. 
„Jer, osonjunk félre mi ketten; / Jó ott nekem, a szögeletben, / Rajtam sincs semmi legényes: 
/ Hadd űljön elől, aki kényes.” A régi zsáner-kisemberek azzal a feltétellel léphettek be iro-
dalmunkba, hogy jókat lehet rajtuk nevetni, az Őszikék nagyvárosi figuráinak, e peremre szo-
rult kisember-zsánereknek: a félsüket és félvak tamburásnak, a kopott pincérnek, a tarháló 
Rangos koldúsnak, a vén újságárusnak sorsuk van. Az öreg Arany embersége megtöri a siker 
és a jelentékenység örök mítoszát, és az életharcot elvesztetteknek, a jelentékteleneknek, 
kicsinyeknek, világtól elmaradottaknak is biztosítja a megszólalás jogát.

6. Balladái

6.1. Arany János korára a műballadának, a verses kisepikának már mintegy negyvenéves előz-
ménye van irodalmunkban. E tradíció magában foglalja, felmutatja mind a magyar irodalmi 
népiesség nyelvi, ritmikai sajátságait, mind a hazafias-történeti tendencia jellegzetes beállí-
tásait, ellentétképzéseit, hősi figuráit, és fölveti a lelki zavar, pszichikai megbomlás, patológia 
problémáját is. A Hunyadiak és a Szilágyiak, a várkapitány Szondi György, a zsarnokságért, 
hatalmi erőszakért elmeháborodással fizető király, a hűséges, hazafias, cselekvő asszony és 
a démoni nő, a kereszténység és pogányság harca, a keresztény erkölcs fölénye a hedonista 
keleti életszemlélettel szemben – olyan figurális és szerkezeti motívumok ezek, amelyeket 
Arany elődeitől örökölt, és így használt föl balladáiban. Csakhogy a Zách Klára írója versei-
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ben mindeme „rekvizitumok” tágabb, egyetemesebb jelentés-konfigurációk részeivé válnak, 
az Arany-balladák együttese végül szociális-morális létünk alapvető attitűdlehetőségeit raj-
zolja ki, létértelmezés-próbáink legfőbb alternatíváit szemlélteti. E jelentéstágulásnak persze 
poétikai okai-feltételei is vannak. A ballada (más változatokban gyakran formulaszerű) saját-
ságai, a párbeszéd és a szaggatottság Aranynál jelentős, újító, poétikai értelmet nyernek, s a 
tárgyias közvetítés (a hitelesítő realizmus) is nagyban hozzájárul a művészi látomás érvénye-
sítéséhez. Az alkotó a cselekményt fölszaggató jeleneteket lényegkifejező, rálátást biztosító 
csomópontokká avatja, a párbeszédet értelmező, vízióközvetítő jelentőséggel ruházza fel, a 
tárgyakra, a környezeti, életformaelemekre és a természetre magyarázó, sugallatos, implikáló 
szerepet bíz.

6.2.1. Az Arany-balladákat sokféleképpen csoportosították, s majd minden klasszifikációnak 
van hozadéka. A jelentésvízió sokrétűségének illusztrálására azonban talán egy olyan felosz-
tás a legalkalmasabb, amely a tágabb értelmű valóságfeldolgozás, létértelmezés, általános 
emberi attitűdlehetőség felől vizsgálódik. E csoportosításhoz Northop Frye nagy tipológiai ví-
zióját hívjuk segítségül. A kanadai tudós az irodalom gondolkozásformáit ismeretesen embe-
ri vágy, képesség és valóságerő, környezeturalom (természeti-társadalmi meghatározottság) 
kettősségében, ellentétében gondolja el. A vágy teljes győzelmének, a valóságerő megtöré-
sének, az adottság szabadsággá, játékká alakításának, a szorongások, frusztációk elsöprésé-
nek, a társadalmi környezetvilágból és az ember természetiségéből eredő kiszolgáltatottság 
fölszámolásának műfaja a nyár mítosza, a romance. A romance (románc) szépséges, naiv 
látomása a világot a beteljesült vágy, az ártatlanság, a megváltottság, a győzelem jegyében 
ragadja meg, a démoni környezetiséget szétporlasztja, megsemmisíti. Arany románc-balladái 
a Pázmán lovag, a Rozgonyiné, a Mátyás anyja, a Szibinyáni Jank, a Szent László. Az 1853-as, 
nagy balladaévből való Szent László a legenda alcímet viseli, s a költemény perspektívája a 
bizánci merevségből és a miniatúrafestészetből éppen kinövő késő középkori (kora rene-
szánsz) festészet méltóság-gesztusaival, harmóniájával, diadalmas naivságával, bájos dida-
xisával, rész-realizmusával vethető össze. A király harci részvételéről beszámoló pogány a 
méltóság jegyében rajzolja meg László alakját: a „nagy férfi” nagy lovon ül, rettentő, felséges 
az arca, „sár-aranyból” (azaz: sárga aranyból) való, kővel ékes koronát visel, és nincsen halan-
dó, aki villámként forgolódó csatabárdját be merné várni. A legenda csodáit, hősi történéseit 
a narrátor egyediséget és anyagiságot sugárzó realizmussal itatja át: Szent László megigazítja 
félrebillent koronáját, jobbra veszi irányát a váradi székesegyház-téren, az ércló földre dönti 
érclovagját, hogy az igazi királyt nyergébe fogadhassa, a csoda hitelességét a koporsó kőfö-
dele alá negyednapra újra visszakerült szent test átizzadása bizonyítja.

A románcos Arany-balladák világában a közösség vagy annak képviselője sohasem ma-
rad végképpen magára. A Mátyás anyjában a totemállat (a Hunyadiak hollója), a László-le-
gendában a király-ős adja meg a szükséges segítséget a bajban levőnek, rászorulónak, Rozgo-
nyiné maga kíséri el férjét a véres csatába. A költemény Arany legbájosabb románcballadája, 
miniatürizált világ-elrendezése. Az emberi pszichikum és a társadalom a vers víziója szerint 
mentes a benne foglalt rossztól. Rozgonyi Cicelle szerepötvözése (a nőiség megőrzése és a 
férfias, hősi szerep betöltése) abszolút sikeres, a hősnő cselekvési alternatívájának kijelölé-
se természetes, spontán lélekmozgás eredménye. Férj és feleség kapcsolatában hitestársi 



307ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETE

segítő hűség, társadalmi összeillés és eleven szerelmi vonzódás együtt, egyszerre van jelen 
(„Elöl, elöl Rozgonyival / Kedves élet-párja, / Hiv szerelme, szép Cicelle, / Szentgyörgyi leá-
nya”). A látomásos patriarkalitás elemeiből a műben bensőséges, szabad társadalomvilág 
épül. A maszkulin rendelkezési jogot szeretet és a szívélyesség írja fölül, a közösség méltá-
nyos, bajtársias és összetartó, a jogok és a kötelességek kiegyensúlyozzák egymást (a nagy 
tekintélyű főúr magától értetődően kötelességtudó és vitéz), a király fogyatékosságában is 
a nagycsoport megkérdőjelezhetetlen, természetes integrációs szimbóluma. A baj, a rossz 
kívülről, az idegenek (hódítók, betolakodók, más vallásúak, más rendben élők) felől jön, a 
török nagycsoportot az elbeszélő fáradhatatlanul stigmatizálja, másneműségét, pogánysá-
gát, nem keresztényi voltát buzgón hangsúlyozza. Mindazonáltal a Rozgonyiné modern, az 
újkor „szentimentalizmusát” megjelenítő románc. A reflektivitás, ha visszafogottan, közve-
tetten, burkoltan, is, ott lappang a műegészben. A patriarkális-harmonikus költemény oly 
mértékig játszik rá a pedáns ismétlés-variációkra, oly előszeretettel alkalmazza az egymás-
nak pontosan megfelelő kérdés-válasz formulákat, oly elképesztő mennyiségű belső rímmel 
és alliterációval rendelkezik, tagolt, ritmusos gondolatformálása, nyolcasai és hatosai olyan 
telt, csengő, zenei ritmikát hoznak létre, hogy mindez már-már az irónia határát súrolja, de 
legalábbis a versvilág megteremtettségét, az imaginációt, a játékstátust implikálja, szuggerálja. 
Amit magunk előtt látunk, az játék, bárha az emberi lélek vágyaiból fakadó szépséges játék 
– sugallja a költemény.

6.2.2. Az Arany-balladák második nagy csoportjában a paradicsomi ártatlanságú világ el-
enyészik. A környezetvilág, miként a frye-i magas és alsóbb mimetikus módban, meghatá-
rozó erőnek bizonyul az emberi vággyal szemben. A walesi bárdok és a Szondi két apródja 
világában a hatalmi erőszak roppant túlerejéhez nem férhet kétség. A lét azonban mégsem 
zilálódik végképpen össze. A tartás, a hűségben magára ismerő emberség diadalmasan emel-
kedik ki a problematizált világból, s ha a mártírmorál vállalása árán is, de rendezni tudja az 
ember helyzetét. Az utóbbi, 1856-ban született ballada kompozíciója különösen érdekes. 
A mű csaknem egészében egyetlen nagy jelenet, igazi cselekménye nem is a várvédő Szondi 
hősiessége, hanem a történetmondó apródok és a török küldönc párbeszéde, kétféle emberi 
meggyőződés és kétféle nyelv elszánt, drámai feszültséggel teli párharca. De mintapéldája a 
ballada a jelentéskitágulásnak is. A költeményt meghatározó nagy konfliktus ugyanis egyál-
talán nem szűkül le levertek és győztes hatalom (a magyar honvéd és a szabadságharcot 
eltipró idegenek), morális töltetű kereszténység és hedonista, keleti mentalitás ellentétére. 
Az apródok, akiknek Szondi jótevő gyámjuk és példaképük, a várkapitányról énekelve a sze-
mélyes szeretet jogát és a költészet individuális bensőségét, egyediségét is védik, oltalmazzák. 
A küldönc (mint a vers tizenkettedik strófájából kiviláglik), úgy véli, a dalnok-költőnek semmi 
tárgyat cserélni, de a fiúk tudják: az ő költői lehetőségük az ő „történetükkel” kapcsolódik 
össze. A művészet, mondhatjuk, rögeszmés, és e rögeszmét (mélyről jövő, egzisztenciális meg-
ragadottságot) mindenkor védeni kell a világ szirénhangjaival szemben. Végül a struktúraelvű 
ember és az elkötelezett ember, az instrumentális és a bensőséges attitűd összeférhetetlensé-
gét is szuggerálja a Szondi két apródja sugallatos szerkezetvíziója. A török küldöncnek nincsen 
(státuskonform, szolgai helyzetéből következően nem is lehet) meggyőződése, véleménye. 
„Párbeszéd-szólama” a kommunikatív racionalitást teljességgel mellőző, instrumentális ér-
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velés. A megközelítés iránya taktikai alapon változik nála, cselekvésének célja van csupán, a 
tranzakcióhoz kapcsolódó ember a maga ember voltában nem létezik a számára.

Ha A walesi bárdok és a Szondi két apródja helytálló, fölmagasodó hőseit a magas mi-
mézis frye-i fogalmával kapcsoltuk össze, az Ágnes asszony-féle átlagos, mindennapi lények 
inkább az alacsony mimézis kifejezéssel jelölt irodalmi módhoz közelítenek. Gyarló, vétkező 
emberek ők, bűnük az ostoba meggondolatlanságtól, a cseles hamisságtól a keményszívű 
kíméletlenségig és a gyilkosságig terjed. A ravaszkodó Márkus az eskü szentségét csúfolja 
meg, a könnyelmű Kund Abigél akaratlanul is halált okoz, Az ünneprontók hősei szentségy-
gyalázást művelnek, A kép-mutogató, az Árva fiú gonosz szülői gyermekük halálát okozzák, 
Ágnes asszony férje megöléséhez legalábbis segédkezik. De a lét értelmessége e verscsoport-
ban sem kérdőjeleződik meg. Az igazságszolgáltatás elvégzi a maga munkáját, a nyilvánvaló, 
vitathatatlan bűnt az elkerülhetetlen bűnhődés követi. Márkus nyughatatlan kísértetként 
bolyong a Körös vizei felett, a szentségtörő csoport a pokol mélyére táncol. A gonosz, ifjú 
özvegyasszony, a lányát elüldöző gróf, a vetélytársát megölő Bende vitéz, Kund Abigél és 
Ágnes asszony elméje szétzilálódik, elborul. A lelkiismeret Arany lélektani felfogása szerint 
nem a felettes én interiorizációja, nem a reaktív én része, hanem felsőbb értékcentrumokkal 
kapcsolatot tartó, igazságszolgáltató entitás.

6.2.3. A harmadik Arany János-i balladacsoportban a bűn és a büntetés konzekvens egyér-
telműsége fölbomlik. Már a Tetemre hívásban is ott kísértett ez a jelenség: Kund Abigél buta, 
kacér gesztusa aránytalanul súlyos következményekkel járt, Dalos Eszti, Tuba Ferkó bűnéhez 
és bűnhődéséhez (a Tengeri-hántás közösségi elbeszélője és elsődleges narrátora legalábbis 
így mutatja-láttatja) ugyancsak inkább a szánalom, a szomorú tanácstalanság, mintsem az 
igazságos bűnhődésbe való belenyugvás képzetei kapcsolódnak. A Zách Klárában, a Híd-
avatásban, a Vörös Rébékben még tovább bonyolódik a helyzet. Zách Felicián kétségtelenül 
elmarasztalható a mértéktelen visszatorlás bűnében, de leánya egyértelműen áldozat. Pörge 
Dani a minden gonosz következmény nemzőjének tekinthető „ősbűnben” teljességgel ártat-
lan: a boszorkány mágiát művel vele, megfőzi a bocskorát, így veteti el vele a Sinkóék cifra 
és csapodár lányát. Danit a rossz életű Terka (és persze a továbbra is gyalázatosan intrikáló 
Rebi boszorkány) zülleszti végül bujdosóvá, útonállóvá, törvényen kívüli üldözötté. A Híd-
avatás macabre-kavalkádjának öngyilkos „zsánerei” is inkább roncsolt életű szerencsétlenek, 
mint bűnösök. A nyomorgó tisztes agg, a lábszíjra várt szurtos inas, az amerikai párbajban 
a sötét golyót húzó balszerencsés, a jegyesét elvesztő hűséges vőlegény az elidegenedett, 
kíméletlen, nagyvárosi létforma áldozatai. A harmadik nagy Arany János-i balladacsoportot 
– Frye terminológiájához visszanyúlva – ironikus-démonikusnak nevezhetjük. A lét értel-
messége ebben a világban már megkérdőjeleződik, a bűn és bűnhődés igazságosztó logikáját 
a démoni környezetiség, „a lidércnyomás […] a rabság, a kín és a zavar világa”, az ártatlan 
áldozat gyötrése váltja fel. A Vörös Rébék, Arany János „népies parasztballadája” a mágikus 
jelképrendszeren keresztül a „válságazonos” huszadik századi irodalom nagy tapasztalatát, a 
gonoszság, az értelmetlen rosszakarat győzelmét, az ember világgal szembeni tehetetlensé-
gét jeleníti meg. A hárító, védekező refrén tompán, motorikusan, tehetetlenül csendül föl 
a strófák végén, a triumfáló boszorkány pedig győzelmesen vijjogva-rikoltva hívja a hollók és 
a varjak pokoli közösségét lakomázó társnak és tanúnak Dani szeme kivájásához.
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KOMMUNIKÁCIÓ, EROTIKA 
ÉS MAGATARTÁS-SZIMBÓLUMOK 
ARANY JÁNOS NÉHÁNY BALLADÁJÁBAN

1. Műfajválasztás és modernség

Különös műfaj a ballada: „dráma dalban elbeszélve” – mondja Greguss Ágost összefoglaló 
munkájában, megoldani igyekezvén a rejtélyt, s utalva arra frappáns meghatározásával, hogy 
a ballada epikai, lírai és tragikus-drámai jegyekkel egyaránt rendelkezik.

Az Arany-balladák a dolgozat címében kiemelt három szempont okán különösen alkal-
masak lehetnek arra, hogy a szövegekből egyfelől poétikai tanulságokat vonhassunk le, más-
felől megfontoltan és pontos szavakkal beszélhessünk az iskolában az erotikáról, olyasmiről 
tehát, amiről mindig nehéz beszélni; harmadrészt pedig bizonyíthassuk Arany János világké-
pének és költészetének modernségét.

A Romlás virágai (1857) az európai modern költészet emblematikus verseskönyve, egy-
idős (!) Arany János balladáival (vö. Zemplényi, 1972, 91–93) – azokkal, melyek a nagykőrösi 
korszakban születtek. E korszak és az Őszikék-balladák azonban nem különböznek egymás-
tól annyira poétikai jellemzőikben, világlátásukban, hogy ne tekinthetnénk őket is joggal a 
Baudelaire-versek rokonainak. 

A balladára mint műfajra azért van szüksége Aranynak, mert a megritkult levegőjű évek-
ben csak egyre bonyolultabb, egyre áttételesebb, egyre sűrítettebb jelrendszer segítségével 
fejezheti ki magát. A népiesség már kevés számára, a romantika mindig is túl sok volt. Új jel-
rendszert kell tehát teremtenie, s ezt az intenzív jelrendszert csak egy olyan műfaj bírja el – a 
kötöttségek még sokkal erősebbek, mint amilyenek mondjuk félszázaddal később lesznek –, 
amelyik képes arra, hogy drámát, epikát és lírát egyszerre hordozzon magában.

Ugyanekkor jelenik meg Flaubert Bovarynéja is (1857), a klasszikus regényt egyszerre 
beteljesítő és megszüntető szintézis. A regény, amely megújítja a műfaj poétikáját, forradal-
masítja a narrációt, a regényidőt, s nem utolsósorban éppen szimbolikus erejével, szimbólu-
mainak hitelességével gyakorol addig nem látott hatást írótársakra, utódokra és közönségre 
(s ezt még tetézi azzal, hogy eljátssza: egyszerre tud „lektűr” és remekmű lenni).

Arany János ezeknek az évtizedeknek az egyetlen igazán jelentős magyar költője. S ez a 
nagy költő együtt lélegzik Európával. 

A várakozás ideje ez: túl immár mindenen, ám az is lehetséges, még mindennek előtte. 
Talán ezért is a jó évtizedes csönd a pályán. De ez a csönd is példázat. Arany valószínűleg 
az első költőnk, aki rájön arra, hogy olykor a hallgató költő beszél igazán, aki tudván tudja, 
hogy a „csend” a legmeggondoltabb gondolat. Mert mind a hallgatás, mind a megszólalás 
lehet érdemes módja a közlésnek. Az emberi és a versbéli csend ezért ebben az életműben 
poétikai eszköz és jelképes emberi tartás egyaránt.
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2. Egy lehetséges Arany-tanmenet

Művek Fogalmak Szemléltetés, kapcsolódó szövegek

1. óra

• Zárt elemzés: Letészem a 
lantot

• Félig zárt elemzés: A rab 
gólya

• Nyitott elemzés (bemu-
tatás és/vagy otthoni 
olvasás): Évek, ti még 
jövendő évek

ars poetica, létösszeg-
zés, intertextualitás, 
allegória, szimbólum, 
sztoicizmus

• Petőfi Sándor: A XIX. század költői
• Orbán Ottó: A XX. század költői
• Riedl Frigyes: Arany János, 1982 (első kiadás: 

1887).
• Szilágyi Domokos: Kortársunk, Arany János, 

Bukarest, 1969. 

2. óra

• Zárt elemzés: Toldi estéje I.
• Félig zárt elemzés: A nagyi-

dai cigányok  (részletek)
• Nyitott elemzés (otthoni 

olvasás): Az elveszett alkot-
mány (részletek) 

elbeszélő költemény,
narráció, „eposz formájú 
elégia” (Németh G. Béla),
szatíra, az „alantas” 
esztétikai minősége, a 
test tematizációja

• Arany János: Toldi, Toldi szerelme
• Barta János: A nagyidai cigányok értelmezé-

séhez = B. J.: A pálya végén, Bp., 1982. 
• Milbacher Róbert: Kísérlet A nagyidai cigá-

nyok (újra)értelmezésére, ItK, 1996/4.
• Szilasi László: „Környékezi már néminemű 

kétség” (Arany János: A nagyidai cigányok), 
ItK, 1996/4.

3. óra

• Zárt elemzés: Toldi estéje II.
• Félig zárt elemzés: Kertben
• Nyitott elemzés (otthoni 

olvasás): Toldi szerelme 
(részletek)

hős, hőstípus, szerző és 
hős (lírai én, elbeszélő 
én, elbeszélt én stb.) 
viszonya, líraiság és 
epikum, elidegenedés

• Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
• Petőfi Sándor: János vitéz
• Madách Imre: Az ember tragédiája
• Bahtyin, Mihail: A szerző és a hős, Bp., 2004.

4. óra

• Zárt elemzés: Az örök zsidó
• Félig zárt elemzés: Visszate-

kintés, Reményem
• Nyitott elemzés (bemu-

tatás, otthoni olvasás): A 
lejtőn, Ősszel

drámai monológ, 
létösszegzés, szimboliz-
mus, toposz, motívum, 
osszianizmus, sztoiciz-
mus

• Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
• Baudelaire, Charles: Az albatrosz
• Ady Endre: Új Vizeken járok
• Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany 

János lírájának első szakaszáról, szerk. Németh 
G. Béla, Bp., 1972. 

5. óra

• Zárt elemzés: Tamburás 
öreg úr

• Félig zárt elemzés: Őszikék
• Nyitott elemzés (bemu-

tatás, otthoni olvasás): 
Naturam furca expellas, 
Vásárban

önkicsinyítés („under-
statement”), poétikai 
(ön)irónia

• A Kapcsos könyv fakszimile kiadása (Bp., 
1982.)

• Arany János: Őszikék (MEK virtuális 
kiállítás) = http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/human/szepirod/magyar/arany/oszi-
kek/html/
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6. óra

• Zárt elemzés: Ágnes asz-
szony, Zách Klára

• Félig zárt elemzés: Az egri 
leány (részlet)

• Nyitott elemzés (otthoni 
olvasás): Rozgonyiné, Má-
tyás anyja

ballada, románc, kom-
munikáció,
jelrendszer-egyeztetés,    
a balladák különböző 
szempontú csoportosí-
tási lehetőségei

• Greguss Ágost: A balladáról, Bp., 1886.
• Imre László: Arany János balladái, Bp., 1988.
• Vas István: Arany erotikájáról = V. I.: Igen is, 

nem is, Bp., 1987.

7. óra

• Zárt elemzés: Tengeri-
hántás

• Félig zárt elemzés: Vörös 
Rébék

• Nyitott elemzés (bemu-
tatás, otthoni olvasás): A 
hamis tanú

többszintű narráció,
többrétegűen keretes 
szerkezet,
hangtest nélküli jelentés-
hordozó, retorizáltság

• Uszpenszkij, Borisz: A kompozíció poétikája, 
Bp., 1984.

• Nyilasy Balázs: Gondolatok az Arany-balla-
da poétikájáról, ItK, 1997/5–6.

• Thimár Attila: Arany János: Tengeri-hántás, 
Literatura, 1995/3. 

• Druzsin Ferenc: Szederinda. Népi hiedelmek 
a Tengeri-hántás két sorában, Magyartanítás, 
1993/5.

8. óra

• Zárt elemzés: Szondi két 
apródja

• Félig zárt elemzés: Tetemre 
hívás

• Nyitott elemzés (ottho-
ni olvasás): Árva fiú, Az 
ünneprontók

párhuzamos szerkezet, 
dichotomikus kompo-
zíció és értékszerkezet, 
polifónia,
idő- és értékszembesítő 
verstípus,  a hallgatás 
mint közlés; babona, 
eltévesztett kommuni-
káció, retorizáltság

• Nyilasy Balázs: Arany János, Bp., 1998.
• Barta János: Tetemrehívás = B. J.: A pálya 

végén, Bp., 1982. 

9. óra

• Zárt elemzés: Epilógus
• Félig zárt elemzés: A tölgyek 

alatt I.
• Nyitott elemzés (bemu-

tatás, otthoni olvasás):           
A tölgyek alatt II.

önkicsinyítés, irónia, 
szövegszimbolizáció, 
a hiány jelentésképző 
ereje, (ön)parafrázis

• Keresztury Dezső: Mindvégig, Bp., 1990.
• Barta János: Az Őszikék titka = B. J.: A pálya 

végén, Bp., 1982.

10. óra

• Zárt elemzés: Mindvégig
• Félig zárt elemzés: Évnapra 

[Ma hatvankét…], Évnapra 
[Nyolcvan év…], Sejte-
lem [Ifjúkori munkát…], 
Hasadnak rendületlenül, En 
philosophe, Toldyhoz

ars poetica, önmeg-
szólító verstípus, 
létösszegző verstípus, 
szimbolizmus,
anagrammatikus 
költészet,
a lant-motívum a köl-
tészetben (a lant mint 
toposz), az utolsó versek 
(anti)poézise

• Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
• Vörösmarty Mihály: Szózat
• Vörösmarty Mihály: A vén cigány
• Baránszky-Jób László: Arany lírai forma-

nyelvének fejlődéstörténeti helye, Bp., 1957.
• A két Arany. Összehasonlító tanulmányok, 

szerk. Korompay H. János, Bp., 2002.
• Apáti Lajos: Arany János modernsége, Ma-

gyartanítás, 2000/2.
• Szili József: Arany hogy istenül. Az Arany-líra 

posztmodernsége, Bp., 1996.
• Nyilasy Balázs: Arany János, Bp., 1998.



313KOMMUNIKÁCIÓ, EROTIKA ÉS MAGATARTÁS-SZIMBÓLUMOK ARANY JÁNOS NÉHÁNY BALLADÁJÁBAN

3. A kommunikáció minősége. Az erotika

Arany, balladáinak narrációját tekintve, leggyakrabban kommunikációs helyzeteket ruház fel 
poétikai jelentéssel. A szereplők által létrehozott helyzetek drámává sűrítése így válik lehető-
vé. A költő az emberi kapcsolatok minőségéről szeretne beszélni, ezért magát a kommuniká-
ciót értelmezi jel(entés)ként az Arany-ballada. 

3.1. Az ember és ember közötti megértés lehetőségeit „rendszerezik” e szövegek. Így mutat-
kozik meg segítségükkel az emberi magatartáslehetőségek enciklopédiája először egy igen 
nehéz évtizedben, s később, amikor pedig már nem a közösségi eszmények fogytán, hanem a 
lélek belső végtelenjének végessége okán lesz egyre nehezebb beszélni. S Arany épp e nehéz-
beszédű évtizedek műfajául választja a megszólalás lehetséges formájaként a balladát, a szó 
mágikus erejét épp ekkor emeli példázattá. 

A lét ambivalenciájának felismeréseképpen Aranynál is dichotómiákból épül föl a világ. 
Az eredendően disszonáns viszonyok harmonikus viszonyokká szeretnének rendeződni. Éj-
szaka a nappallal, múlt a jelennel, férfi a nővel, kicsi a naggyal, föld az éggel, természet az 
emberrel, tegnap a mával szeretne – reménytelenül – eggyé válni. 

Megjelennek a társadalmi státusbeli különbségek éppúgy (Zách Klára, Vörös Rébék, 
Tetemre hívás), mint a falu–város, a gazdag–szegény, a hős–gyáva, az értékes–értéktelen s 
mindenekelőtt a szabadság–korlátozottság, szabadság–kiszolgáltatottság, az autonómia és 
autonómiahiány, illetve az önazonosság-vállalás és nem-vállalás magatartás-szimbólumai.

A megértés–meg nem értés körei pedig alapvetően rendezik kétpólusúvá a világot: a 
szereplőknek, a szövegek tényleges megszólalóinak kommunikációminősége határozza meg 
a művek értelmezéshálóját. A balladahősök a csehovi dramaturgia előképeiként jelennek 
meg a sorsuk vagy a maguk teremtette helyzetekben: nem értik egymás szavát, nem figyel-
nek egymásra. Egyetlen kivételként szinte csak a Szondi-apródok említhetők – akik viszont 
éppenhogy kiteljesítik a megértés dimenzióit: ők ugyanis szavak nélkül is értik egymást.

Van továbbá Arany János balladáinak egy olyan kevésbé emlegetett jelentésrétege, mely ta-
lán a legerősebben burkolózik „balladai homály”-ba. Ez a birodalom az erotikáé. Ismerjük Arany-
nak a szerelemmel kapcsolatos visszafogottságát, küszködését a Toldi szerelmével, szinte túlzó 
szemérmességét, már-már aszketikus magánéletét (talán csak egy pillanatra bizonytalanodunk 
el: viszonylag korán nősült): lehetséges, hogy a szerelmes verset nem író – vagy azokat elégető? 
– Arany balladáiba kódolta bele mindazt, amit nőről és férfiról s szerelemről gondolt?

Az erotika az embert emberhez fűző legbensőségesebb viszony – az odafordulás közelsé-
ge nem engedné a hazugságot, a képmutatást. Az Arany-balladák fojtott – olykor, de ritkán: 
játékos (Az egri leány, Pázmán lovag) – erotikája azt a szerencsétlenséget beszéli el, hogy 
még ez a legközelibb emberi viszony is hazugsággal, kiszolgáltatottsággal, meg nem értéssel 
fertőzött. Az erotika ezekben a versekben a legérzékenyebb lehetőség az emberi viszonyok 
minőségének megmutatására. 

3.2. Jelrendszerek működése és hiánya Arany különösen megterheli az írásjeleket. 
Jelentésmódosító és jelentéshordozó szerepet bíz rájuk és a tipográfia adta lehetőségekre 
(tagolás, kurziválások, idézőjelek, pontosvesszők stb.). Olykor még a hangtesttel nem bíró 
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nyelvi elemeknek is jelentéshordozó szerepük lesz – mint például a beszédhangsúlynak a Te-
temre hívás utolsó szakaszában. Ezek a „jelentéktelen nek” tűnő elemek alapvető értelmezésbe-
li különbségeket okozhatnak.

„Nem vagyok én csúnya bagoly,
Inkább tőrbe esett fogoly,
Szerelemnek hű madara:
Szeretődnek édes szava.”

No, ha az vagy, jőj be onnat:
Kinyitom az ablakomat,
Az ajtómat, ablakomat…
Melengető két karomat!”
  (Az egri leány)1

Az egri leány e részletében is fölfigyelhetünk az írásjelek különös fontosságára: a részlet 
harmadik szakaszának harmadik sorában a három pont által megidézett hangulat „kelle-
mes” feszültséget lop a versbe, a strófazáró felkiáltójel pedig biztossá teszi a szándékot, mely-
nek komolyságára a bebocsáttatást kérő személy – a hangsúlyból adódóan is – kétségtelenül 
számíthat. A hideg–meleg ellentét is ezt erősíti, nem beszélve a nyitás–kinyílás kulcsmotívu-
máról – amely a népdalok szimbolikáját idézi – és az ismétlés-fokozás birtokos személyjellel 
ellátott elemeiről: így az „ablak” (három pont!) és az „ajtó” metaforikus értelmet kap, a „két 
karom” említése pedig végképp hitelesíti az ígéretet…

A Zách Klára-történet első felében (a 11–12. szakaszig) a beszélők kéréseiket, akaratai-
kat, biztatásaikat egy-egy szóval kísért vagy szó nélküli (meta)kommunikációs gesztussal 
rejtjelezik; s ha mégis kimondják, amit gondolnak, azt többszörös metaforába göngyölik. 
A fönt idézett részlet egy effajta jelrendszer-egyeztetés példája, amely a metaforák sorozatán 
keresztül jut el a „melengető két karom” képi jelzéséig. S amikor ez az egyeztetés megtörtént, 
az elbeszélő „kilép” a történetből, és az olvasó képzeletére bízza a folytatást.

3.3. A közös jelrendszerre hangolódás sikertelensége okozza gyakran a tragédiát – mint a 
Tengeri-hántásban, a Tetemre hívásban –, vagy, mint éppen a Zách-történetben, a kommu-
nikációs helyzet szándékos félreértelmezése, a metaforizálás és a metaforák különböző értel-
mezése teszi lehetővé a bűnös szándék elrejtését, a bűnhődés, a felelősségrevonás elől való 
menekülést, a megszabadulást a lehetséges bizonyítékoktól. Miközben a királyné és Kázmér 
öccse pontosan értik egymást az öcs Klárára vonatkozó szándékait illetően, azonközben egy 
kommunikációs gesztussorozat jelrendszerében cinikusan összekacsintva teszik lehetetlen-
né a tett előzményeinek későbbi esetleges rekonstruálását. Jelrendszerüket csak-nekik-való-
vá formálják, így mindenki mást kizárnak annak értelmezési tartományából. 

Arany ráadásul ezt a jelrendszer-egyedítést úgy oldja meg, hogy egy túlhasznált toposzt 
(kert = virágok, rózsák = lányok) alkalmaz, ezzel biztosítva az olvasat egyértelműségét. Az 
esztétikai hatás éppen abban rejlik, hogy a költő a megszokottól eltérően használ egy általá-

1  A kiemelten tördelt versrészleteket csak az eredeti Arany-szövegben szereplő idézőjelekkel közöljük. (A szerző)

„No, ha az vagy, jer, hadd látlak:
Szegény madár, bebocsátlak;
Fázol ugye, reszketsz igen
Odaki, a nagy hidegen.
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nosan ismert metaforasort. Egyfelől megszünteti a hagyományos jelentésmozgást, de meg is 
őrzi azt, másfelől a jelsort új jelentéssel ruházza fel, amely kizárólag e mű teremtett világában 
értelmezhető. Az első szakaszban pontosan, túlságosan is pontosan rejtjelez: „Fehér rózsa, 
piros rózsa… / Szőke leány, barna.” (A három pont már indítja a később a tragikumig, vagyis 
az elviselhetetlenségig fokozódó feszültséget!) Ezt az első pillanatban kimódoltnak ható fel-
ütést azonnal sejtelmessé teszi, s a végzetet vetíti előre a második szakasz, melyben egy férfi 
„rózsát” kér, aztán így szól:

„[…] Beteg vagyok érte,
Szívdobogást érzek:
Ha meghalok, egy virágnak
A halottja lészek!”

A jelentéspontosítás Kázmér részéről itt zárul, a lány metonimikus-metaforikus megne-
vezésével és önmaga komolyan nem vehető halálának említésével, amivel szándékát óhajtja 
hitelesíteni, nyomatékosítani. Hogy biztos a dolgában, nem kétséges már most sem.

A kommunikációs folyamatba egy szinttel korábban kapcsolódik be a királyné, a ballada 
negyedik szakaszában, fölvillantva a lehetséges szélsőséges megoldás- és végzetváltozatokat. 
Az ötödik strófában aztán félreérthetetlenül jelzi: megértette, dekódolta a szöveget. Némi 
félrebeszélés, hangkeresés és időnyerés után (előbb még tettetően értetlenkedik egy kicsit, 
sőt haragot és szégyent, gyászt helyez kilátásba „szemtelen” öccsével szemben) világosan 
válaszol Kázmér hazug szavaira:

„[…] Ha beteg vagy, hát fekügy le
Bársony pamlagomra.” –

Elfogadja a kommunikációs szintet, még a gondolatjel is erre utal, ugyan azzal a fogalom-
körrel válaszol (betegség, ágy), sőt felszólít. Ettől kezdve Kázmérnak már igazán nem lehet 
kétsége nénje segítő szándékát illetően.

Az erotika tragikus feszültsége tovább fokozódik a lefekvésre és a pamlagra való utalás-
sal. Finoman válaszol e fogalmakra – s egyben megelőlegzi a későbbi szerencsétlenséget – a 
virágmetafora-oldó sorban a szűzek említése a kétszakasznyi elbeszélő részben (6–7.).

A nyolcadik strófa kegyetlenül indítja végzete felé Klárát – tovább már nem fokozható 
rosszindulattal: „Megtalálod a térdeplőn (ti. az olvasót, vagyis a rózsafüzért), / Ha nem a dí-
ványon.” A 9–10. szakasz egyidejűségében megtörténik mindaz, amiről tudjuk, hogy immár 
elkerülhetetlen, s a 11–12. strófa zárja a ballada e cselekményszálát. A királyasszony „nehéz 
várakozásba” menekült, Klára pedig sorsába – a halálba – beletörődve: „Vissza se megy töb-
bé / Deli szűzek közzé: […]”.

Zách Klára végső megaláztatását, emberi mivoltának semmibevételét éppen az jelzi, 
hogy az elveszejtésére törők – hiszen nyilvánvalóan jól ismerik tettük következményeit – ki-
szolgáltatottá teszik őt, kommunikációhiányos helyzetbe kényszerítik, miközben a maguk 
teremtette jelrendszer értelmezésének előjogát nemcsak fönntartják maguknak, hanem azt 
a szükséges pillanatban – miután mint eszközre már nincs szükség rá, vagy mielőtt éppen-
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séggel másvalaki is le tudná fordítani képes beszédüket – megszüntetik. De bármikor tudnak 
ilyet újrateremteni. Ezért maga a közeg hordozza, belső lényegében, a tragikum lehetősé-
gét, ami megkülönböztetni és kizárni képes, ami létével fertőz, mert effajta megegyezéseken 
nyugszik. 

3.4. Mint Kázmér és a királyné között, úgy a jelrendszer-egyeztetés sikeres a Vörös Rébékben 
is – Sinkó Tera és Rébi néni között: „Hadd jöjjön hát a kasznár.”

Az erotikus feszültség itt még rövidebb idejű, szinte csak felvillan az ötödik szakaszban 
– a tragikum is más jellegű: Tera könnyelműsége Pörge Dani tragikai vétségévé formálódik 
át, az ő végzetének lesz okozója. Sinkó Tera nem fogja föl, mit tesz, még kevésbé látja és 
érti tettének következményeit; világa önmagában ér véget: az ő „végzete” a megértésre való 
képtelenségében rejlik. Férje halálakor mindössze ennyit tud mondani: „…mégis kár! / Hess, 
madár! –” De lehetséges, hogy még ez a mondat sem hagyja el ajkát. Létének hazug voltára 
Arany egyetlen idézőjelpár háromszori kitevésével s az így felépített jelentéssel utal a legsú-
lyosabban. – A „Hess madár!” refrén korábban kétszer szerepelt idézőjelben. Először akkor, 
amikor nem hangzik el („El sem is rebbenti már:…”). Innen eredeztethető a hiánnyal való 
közlés gesztusa, melynek jelentőségét a 11. szakaszban ismerjük föl: az ismét kitett idéző-
jelpár azt közli, hogy Pörge Danit felakasztották. Tudniillik nem hangzik el a refrén, mert ő 
már nem tudja kimondani, hogy „Hess, madár!” A szövegösszefüggés tehát közléselemként 
működik: a megelőző fenyegetésből („»kár!… / Fennakadsz te, szép betyár«”), a következő 
szakaszból („[…] szemét ne bántsa senki: / Azzal elbánok magam.”) és a kitett idézőjelből 
lesz világos a tény: Danit elérte a törvény keze. Mivel pedig a refrén akkor van idézőjelben, 
amikor nem hangzik el, valószínű, hogy Tera sem mondja ki a férjét sajnáló-szánó szavakat. 
Ráadásul már a varjút, Rebi nénit, a Gonoszt sem hessenti el magától: vagyis minden kezdő-
dik elölről: Tera immár végérvényesen eladta magát, prostituálódott. 

Vörös Rébék általment a
Keskeny pallón: most repűl;
Egy varjúból a másikba
Száll a lelke vég ne’kül; […]

A vers kiválóan alkalmas arra, hogy középiskolában érzékeltessük tanítványainkkal a 
jelentés születésének, változatainak, a nyelvi jelek sokszínűségének lényegét. Hasonló pél-
dákat találunk szinte minden Arany-balladában, de különösen kutatható a Tengeri-hántás 
is: egy pontosvessző ottléte vagy nemléte meghatározhatja az epikum egészét; egy többes 
számú személyrag okán lehetünk biztosak abban, hogy Dalos Eszti terhes volt. Vagy: például 
a Szondi két apródjának második szakaszát többféleképpen értelmezhetjük attól függően, 
hogy milyen tagmondatokat, mondatszerkezeteket különböztetünk meg benne. De igen ta-
nulságos lehet a különböző szövegváltozatok, közlésváltozatok vizsgálata, egymással való 
összevetése is (lásd például a Tengeri-hántás változatait vagy a Szondi és a Két apród című 
verseket!). Diákjaink ekkor úgy kerülhetnek a filológiai munka közelébe, hogy az élményt 
talán sosem felejtik.
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3.5. A Tengeri-hántás és a Tetemre hívás egyaránt a sikertelen jelrendszer-egyeztetést példázza 
– mindkettő érzéki vonásokkal. A Tengeri-hántásban utalásszerűen (6–7. szakasz) lehetünk 
tanúi a kommunikációs jelrendszer felépítésének, a következményekből pedig megértjük, 
hogy a felek eltévesztették egymást, s a katasztrófa ennek lesz a következménye. A talál-
kozások feszültsége megint a ki nem mondottságban van, Dalos Eszti terhessége és halála 
azonban „visszafelé” megmagyaráz mindent; a negyedik szakaszban történt alakleírás után 
az erotikus feszültség a 6. és a 7. strófa végén a más hangsúllyal ismétlő refrénsorral tetőz. Az 
ismétlés immár tanulsággá egyszerűsített „beletörődés” („Ti, leányok, ne tegyétek.” – Arany 
a felkiáltójelet is elhagyta a formailag felszólító mondatból). Tuba Ferkó nem értette meg 
Dalos Eszti életét, mert nem engedte magához az ő szavait; még megmentheti a lelkét, de 
egyikük életét sem tudja megtartani.

Kund Abigél és Bárczi Benő is súlyos jelrendszer-tévesztés áldozata lesz. A Tetemre hívás 
dramatikus, erotikus és kommunikációs feszültségpontja egyaránt a 14. szakaszban található:

„[…] Bírta szivem’ már hű szerelemre, –
Tudhatta, közöttünk nem vala gát:
Unszola mégis szóval »igenre«
Mert ha nem: ő kivégzi magát.
Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!”

A felidézett történetben Abigél is, Bárczi Benő is eltér egy villanásnyi időre a kettejük 
közötti jelértelmezési szinttől: a kimondás pillanatában Bárczi még nem gondolhatta komo-
lyan az öngyilkosságot (hisz ez megszokott szerelmi túlzás, szinte közhely), szándékát éppen-
séggel Abigél frivol, játékosnak szánt – mint később kiderül: felelőtlen – szavai („nosza hát!”) 
változtatják véglegessé és most már valóságosan értelmezendővé. Szerelmének komolyságát 
csak úgy tudja bebizonyítani, ha tényleg megöli magát: képtelen léthelyzet. Súlyos szavaira, 
kérdésére más jelrendszerből, más stílusszinten érkezik válasz: könnyedén. Abigél nem veszi 
észre a váltást, csak szerelmese halála adja meg neki a felismerés lehetőségét: ezért lesz egyet-
len választható útja a téboly. 

3.6.1. A Szondi két apródja a közösségi jelrendszer-teremtés példája, amely már a kimon-
dásokon túli egymásértés megváltó erejéről is szól. Emellett pedig erotika is érzékelhető a 
szövegben.

Dichotómiákra épül ez a vers is: jelen–múlt, fönt–lent, értékes–értéktelen, erkölcsös–er-
kölcstelen, este–nappal, „bíborszinü kaftán”–„ócska ruha”, felszínes–mély, igaz–hamis és így 
tovább. E kettősségek úgy épülnek össze, hogy megkülönböztethetetlenül erősítik, festik alá 
egymást és a legfontosabb mondandót, a döntést az emberre ruházó felelősség kérdését: az 
ember nem adhatja el önmagát, s az alkotó, a költő nem adhatja el művészetét. Nem lehet 
szolga az, aki autonómiát a teremtéstől kapott örökül. 

Az apródok Szondi megrendítő történetét beszélik el – megállíthatatlanul. A török kö-
vet minduntalan megszakítja ezt a történetet, és szebbnél szebb kísértésekkel – de mindig 
csak külsődleges értékek felsorolásával – igyekszik elcsábítani a fiúkat, s próbálja meggyőzni 
őket szerinte való kötelességükről, arról, hogy most már épp ideje volna Alit dicsőíteniük. 
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Az apródok azonban nem megvásárolhatók; ehelyett egyre inkább „kibeszélnek” saját törté-
nelmi idejükből, s mind egyetemesebb érvényű lesz, amit mondanak. A követ pedig minden 
kommunikációs lehetőségtől meg akarja őket fosztani: éppenséggel tudja, hogy milyen ereje 
lehet a két fiatalember szavainak. Ők hárman elbeszélnek egymás mellett, de nagyon is jól 
értik egymást. Az apródok lélekereje révén végül a követ győzetik meg Szondi nagyságáról, 
ő is a hős csodálójává válik – de azonnal észbe kap, és saját elgyengülése miatti lelkiismeret-
furdalása okán most már indulatosan, majd fenyegetőn szól a fiúkhoz. Ők azonban nyugodt 
elszántsággal néznek szembe végzetükkel, s fejezik be versüket:

Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
Ki miatt lőn ily kora veszte!

Együttes érvénnyel van jelen a szövegben a sikertelen jelrendszer-egyeztetési kísérlet és 
a sikeres, immár szavak nélküli megértés; az apródoknak már nincsen szükségük a nyelvre 
– a zene is a hétköznapi megértésen túli szerepét játssza –, nincsen szükségük a szavakra, 
legfeljebb még annyira, amennyivel be tudják fejezni Szondi tragikus-hősies történetét, mely 
egyben az ő művészi hitvallásuk és Arany János ars poeticája is. Aztán elhallgatnak, s szavak 
nélkül, de egymást pontosan értve várják be végzetüket. 

3.6.2. A Szondi két apródjának recepciójában az utóbbi években tűnt föl új mozzanatként a 
homoerotika (vö. Nyilasy, 1998, 118). (A tanításban általában tabuként kezelt egyik téma 
– lásd még az írók, költők betegségeit, öngyilkosságait stb.! – a jövőben várhatóan egyre 
inkább kezelhetővé és kezelendővé válik, s ehhez alkalmas példaanyag lehet e vers is.)

Kétségtelen, hogy a szövegben előrehaladva egyre erőteljesebbnek érezzük Ali – követ 
általi – csábításának, majd fenyegetésének homoszexuális rétegét. 

A vers elején az egyetemes érvénnyel való szólás igényével („Felhőbe hanyatlott a drégeli 
rom, / Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja”) azonnal szembeállítódik az evilági-testi örömök 
partikularitásának kisszerűsége, amikor a megrendítő – stilárisan emelkedett, szinte pateti-
kusan hangolt és távlatosan méltóságteljes – expozíció után ezeket a szavakat halljuk, ma-
gától a nagyvezértől: 

„Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,
Odaillőt egy huri nyakra!”

A finom költői eszközökkel túldíszített sorok meglehetősen egyértelműek: a jelzővel in-
dított, szinte képzavarrá feszített metafora, mely még grammatikai dichotómiát is tartalmaz 
(„Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra”), a cselekvések jelölése (’jövés’, ’dalolás’, ’dalfűzés’) 
elsősorban vágyat fejez ki s nem a legyőzött ellenséggel szembeni haragot, fenyegetést vagy 
közönyt, netán kegyelmet, megbocsátást. 
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De aligha tudjuk mással, mint homoerotikával indokolni a szövegben a csábítás egyér-
telműen női jellegét sem:

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs…”

S még inkább zavarba jövünk, ha a „Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála” vagy a „Sát-
rában alusztok, a széltül is ó” típusú sorokat kell megmagyaráznunk diákjainknak. Valószí-
nűtlen, hogy az ellenségnek ennyire meg akarna „kegyelmezni” Ali, hogy ennyire megfogad-
ná Szondi apródokra vonatkozó kérését…

Valójában a kísértő szavak mögött fenyegetés rejlik – a zárlatban aztán ezt kimondva is 
hallhatjuk: „Eb a hite kölykei! vesszeje vár / És börtöne kész Ali úrnak.” Ezzel válik egyértel-
művé az apródok számára: nem a börtön–sátor, hideg–meleg ellentétek jelzik számukra az 
alternatívát; ezek a fogalompárok éppenséggel azt érzékeltetik, hogy a nekik nincs igazi vá-
lasztási lehetőségük: vagy szép szóra, szelíden vállalják a prostituálódást a szó költői és testi 
értelmében egyaránt – Ali dicsőítését és a vele való hálást –, vagy erőszakkal lesznek az övéi. 
Nem szabadság és korlátozottság között választhatnak, csak a végzet két lehetősége között: 
nem élet és halál, hanem a sátorbeli vagy a börtönbeli halál között.

A szöveg homoerotikus jelentésrétege tovább erősíti a vers mondandóját: az apródok 
az identitásuk legvégső elemétől, a nemüktől való megfosztatással való fenyegetés hatására 
sem vállalják a megalkuvást.

3.7. A 19. század második felének darabokra hullása, a látszatvalóság felismerése, a megértés 
lehetetlensége, hiánya fogalmazódik meg e balladákban. A kor tragikai vétsége az elfordulás, 
a kommunikációhiány, ami a vershősök összeomlását, tragédiáját okozza. 

Talán Arany volt az, aki legjobban értette és érezte a Petőfi-költészet, a Petőfi-jelenség lé-
nyegét, a közvetlen megszólalás fontosságát az ezernyolcszáznegyvenes években. Költészeti 
szempontból azonban magára nézve sohasem fogadta el egészében ezeket az eszményeket 
– még a Toldiban sem! –, más tudott maradni. Balladái arról szólnak, hogy nagyon-nagyon 
egyedül lehet az ember, arról szólnak, hogy költőjük kísértően közel járt a 20. századhoz, Ady, 
József Attila, Pilinszky századához és egyedülvalóságához.
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1. Ady újraolvasásának lehetőségeiről

Az Ady-líra iránti érdeklődés utóbbi két évtizedben tapasztalható jelentős csökkenése ne-
hezen vitatható. E közkeletű tapasztalat több lényeges kérdést is fölvet. Mennyiben magya-
rázható a befogadástörténetnek ez a viszonylag új keletű jelensége a korábban kanonizált 
olvasásmódok kimerülésével, s mennyiben a szövegek poétikai jellegzetességeivel?

Kézenfekvőnek tűnik, hogy az Ady-recepció lanyhulásának, az olvasói érdeklődés csök-
kenésének egyik meghatározó okát az érvénytelenné vált Ady-olvasatokban jelöljük meg. 
Tagadhatatlan, hogy a forradalmiságot preferáló, erősen ideologikus értelmezéseket – mint 
például Király Istvánét – nem elhanyagolható mértékű felelősség terheli az Ady-líra lassú 
leértékelődéséért. Ma már aligha szükséges rámutatni a „két meggyőződésű forradalmár” 
koncepció tendenciózus egyoldalúságaira s esztétikai elégtelenségeire. Annyit talán mégis 
érdemes megjegyezni, hogy ez az erőszakos konstrukció rávilágít valamennyi olyan Ady-ér-
telmezés eredendő gyengeségére, amely a nyelvi-esztétikai megközelítést egy-egy világné-
zeti beállítódás propagálásával cserélte fel. Révai József vagy Szabó Dezső Ady-magyarázata 
egyformán zsákutcát jelent a nyelvi megalkotottságra figyelő olvasói beállítódás számára, 
bármilyen távol esnek is egymástól társadalomfilozófiai elgondolásaik. 

A devalválódás folyamatában vélhetőleg szerepet játszik Ady lírájának korábbi túlérté-
kelése, illetve irodalomtörténeti jelentőségének túlhangsúlyozása. Ebben a tekintetben a to-
talitárius eszmékhez közel álló értelmezők csak folytatták, illetve radikálisan kiélezték a kor-
társ befogadás során kialakult értékítéletet. Ady elsősége a korabeli irodalmi közvélemény 
megítélésében vitán fölül állt, s csak kevesen tettek kísérletet e megközelítés revíziójára. Ezt 
az egyébként is egyoldalú értékelést az ideologikus olvasatok később teljesen torz képletté 
deformálták azzal, hogy kimondva vagy kimondatlanul más alkotók életművével állították 
szembe Ady költészetét, ami maga után vonta azok méltánytalan leértékelését. Ma már ko-
rántsem tekinthető kétségtelen ténynek, hogy Ady Új versek című kötete jelentette volna 
az irodalmi modernség „nagy áttörését” a magyar irodalom történetében. Egyre inkább úgy 
látjuk, hogy sem Ady, sem a Nyugat nem hozott radikális fordulatot a hazai irodalomban 
(Kenyeres, 2004, 85), s a modernség honi indulása is jóval megelőzte a Nyugat jelentkezését. 
Másfelől Ady modernségének hangsúlyozása nem csupán az első nemzedék túlértékelésé-
nek tarthatatlansága miatt kétséges. Az újabb recepció több képviselője is joggal figyelmez-
tet arra, hogy Ady poétikájában, beszédmódjában és költői önértelmezésében számos ro-
mantikus elem található (Kenyeres, 1998, 33–34; Szegedy-Maszák, 1998, 126–127; Bányai, 
1999, 81), ahogy arra egyébként már Horváth János is utalt nevezetes tanulmányában.

Természetesen nincs szándékomban a korábbi Ady-recepció teljesítményének egyöntetű 
leértékelése. Ugyanakkor az új szempontokat felvető, a kortárs olvasói ízlést is megszólítani 
képes Ady-értelmezések kialakulásához elengedhetetlen a ma már érvénytelennek vagy ér-
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dektelennek tűnő beállítódásoktól való eltávolodás. Az Ady újraolvasására vállalkozó értel-
mező nincs könnyű helyzetben, mert az Ady-irodalom korábbi mértékadó alkotásaihoz sem 
kapcsolódhat egykönnyen, mivel többnyire kénytelen az értelmezői horizontok nagyfokú 
távolságát konstatálni. Komlós Aladár esetében például a szimbolizmusról alkotott kép el-
térő hangsúlyai jelentenek problémát, közismert tanulmánya ugyanis – bár Rimbaud-t szin-
tén gyakran említi – lényegében Baudelaire-t állította a mozgalom középpontjába (Komlós, 
1965, 34–39 és 47–48), míg ma sokkal inkább Mallarmé és Valéry költészete határozza meg 
szimbolizmusértelmezésünket. Szabó Richárd alapos összehasonlító elemzéseket végzett a 
Baudelaire és Ady költészete között mutatkozó párhuzamok feltárására, a baudelaire-i 
paralelizmusok azonban ma nem mutatkoznak elégségesnek az Ady-líra felé forduló fi-
gyelem felélénkítésére. Különösen azért nem, mert az összehasonlítás szempontrendszere, 
mely a transzcendencián alapuló létértelmezés és költészetfelfogás jelenlétének konsta-
tálására összpontosít (Szabó, 1945, 203), önmagában nem kelt élénkebb érdeklődést a mai 
olvasóban. Hasonló a helyzet Halász Előd könyvével, amely Ady- és Nietzsche-szöveghelyek 
egybevetése nyomán állapít meg eltéréseket és hasonlóságokat a két életmű létszemlélete 
között (Halász, 1942, 12, 20, 77. és 113). Nietzsche műveinek a romantika felől történő olva-
sása miatt azonban a felvetett szempontok kevésbé izgalmasak a német bölcselő írásaihoz a 
posztmodern felől közelítő befogadó számára. 

Az Ady költészete iránti érdeklődés jelentős csökkenésének okai azonban nem csupán a re-
cepciótörténetben keresendőek. Ady lírai beszédmódjának számos jellegzetes vonása távol 
áll a mai olvasói ízléstől, amelyre némely karakterisztikus poétikai eljárása akár irritálóan is 
hathat. Napjaink befogadói elvárásai előnyben részesítik az ironikus hangoltságot, míg Ady 
költészetének egyik domináns hangneme a pátosz. Az önirónia – amennyiben egyáltalán 
megjelenik – többnyire a nagyszabású életprogram kudarcának kontextusához kapcsoló-
dik (vö. „A Minden kellett s megillet a Semmisem”), nem a lírai hős abszolútumra irányuló 
gesztusai válnak irónia tárgyává, hanem a lírai Én gyengesége, illetve ebből fakadó kudarca. 
A romantikus iróniának egy olyan változatáról van szó tehát ebben az esetben, amelyik nem 
reflektál komikusan (is) a végtelen megragadásának elvi képtelenségére, hanem az Én léte-
zést kitágító kísérleteit lelkesült emelkedettséggel, míg ismétlődő kudarcait komor pátosszal 
szemléli. A versek lírai alanya mitikus figurává nő, s igyekszik önmaga számára a szövegvi-
lágban centrális pozíciót kialakítani. A szubjektum ilyen felfogásának az lesz a következmé-
nye, hogy a szöveg a líra hős léttörténetének dokumentumává minősül át, azaz jelentősége 
az énhez képest redukálódik („Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga, / Hulltommal hullni: 
ez a szolga dolga”). Itt ugyancsak annak a romantikus irodalomból jól ismert hagyomány-
nak a visszatéréséről beszélhetünk, amely a szubjektumot „poétikai kategóriává” minősítve 
a szöveg nyelvi megformálása tekintetében megelégedett azzal, ha a szöveg az individuali-
tás megjelenésének teret adott. Ez a megközelítés nem csupán azért problematikus, mert a 
nyelv és az Én kapcsolatának egyoldalú megközelítésére utal, hanem azért is, mert a poétikai 
normává emelt szubjektivitás a kidolgozatlanságra, a nyelvi megformáltság hiányaira is fel-
mentést ad(hat)ott. Byron példája jól szemlélteti azt a folyamatot, ahogy a mitikussá formált 
– az életrajzi személlyel több ponton összemosódó – lírai hős szuggesztív vonzerejének el-
halványulása után számos romantikus szerző életművének megítélése radikális változáson 
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ment keresztül. Az átértékelődés bizonyos tekintetben Ady estében is hasonló okok miatt 
volt elkerülhetetlen. Aligha kétséges, hogy egykori olvasóinak többségét nem annyira a szö-
vegek nyelvi megalkotottsága vonzotta, hanem a nagyra növelt Én mitológiájának lenyűgö-
ző hatása. Az ilyen, lényegében tematikus preferenciák azonban rendkívül változékonyak, s 
a személyiség más típusú megközelítésének előtérbe kerülésével az ellenkezőjükre is változ-
hatnak. Az Én unos-untalan hangsúlyozása, versvilág fölé helyezése a mai olvasót inkább 
fárasztja, mint vonzza, de semmiképp sem nyűgözi le. A mai befogadó némi idegenkedéssel 
érzékeli azt is, hogy számos Ady-vers mintegy „abszolút hatást” igyekszik gyakorolni rá, s 
azzal az igénnyel lép fel, hogy az elképzelt olvasó teljesen a hatása alá kerüljön. A feltétlen 
azonosulásnak ez a sugalmazott magatartása megnehezíti az összetett viszonyulás lehető-
ségét, azt a befogadói beállítódást, amelyet a magunk részéről az értelmezés műveletétől 
elválaszthatatlannak tartunk. 

Többek között tehát a műről a megszólaló szubjektumra helyezett hangsúllyal is össze-
függésbe hozható az Ady-lírával szemben felvethető esztétikai fenntartások némelyike. Bár 
elfogadjuk azt az álláspontot, mely szerint néhány remekmű elegendő ahhoz, hogy szer-
zőjüket nagy lírikusként tartsuk számon (Szegedy-Maszák, 1998, 125), Ady verseinek esz-
tétikai színvonal-ingadozása mégis feltűnő. Az Én sajátszerűségeinek hangos kinyilvánítása 
alkalmas volt arra, hogy elterelje a befogadói és az alkotói figyelmet a nyelvi megalkotottság 
elégtelenségeiről. A lírai hős és a biográfiai szerző közötti különbséget gyakran tendenció-
zusan felszámolni igyekvő költői magatartás ugyanis olyan beszédmódot alakított ki, mely 
a szubjektum előtérbe helyezésével, az önmagát olvasó szerző befogadói elvárásait megha-
tározva eltakarta a poétikai megoldatlanságokat. Az önismétlés monotóniája sem független 
a választott költői szereptől. Ady számos versében szinte önmaga epigonjának mutatkozik, 
ahogy kipróbált és begyakorolt hangütésekből, fordulatokból és szerkezetekből új szövege-
ket állít össze anélkül, hogy az új nyelvi struktúra belső kapcsolatrendszerét elmélyítené, s 
ezzel az értelemadás lehetőségeit megsokszorozná. (Ez az eljárás egyébként nem felel meg 
a romantikus költészetértelmezésnek, amely a belső forma követelményével lényegében 
minden egyes műalkotástól egyedi formát várt el. De az eredetiség romantikus igényével is 
csak azzal a jelentős szimplifikációval hozható közös nevezőre, ha azt nem annyira az egyes 
szövegekkel szemben támasztott kívánalomként fogjuk fel, mint inkább egy egyedi, sajátos 
individuumra, illetve annak megnyilvánulására vonatkoztatjuk. Így fordulhat elő, hogy az 
önmagát nagyszabású és rendkívüli, egyedi személyiségként pozicionáló lírai Én gyakran a 
bejáratott költőszerepek kliséinek, közkeletű toposzainak nyelvén szólal meg.) Egyes Ady-
költemények tagadhatatlan modorosságához az önismétlések, bizonyos költőszerepek túl-
játszása mellett az is hozzájárul, hogy az olvasó néha úgy érzi, a nagyra növelt Én kevéssé ren-
delkezik rétegzett jelentésekkel. A látnokköltő, az elátkozott költő stb. szerepét működtető 
szövegek ugyan ráhagyatkoznak a posztromantikus lírai hagyományra, de aktuálisan kevéssé 
mélyítik el a szubjektum kirajzolódó képét, keveset tesznek annak érdekében, hogy ezt az 
Én-értelmezést kidolgozottá formálják vagy bölcseletileg is árnyalttá alakítsák.

Az Én pozicionálásából fakadó monotónia tapasztalata, illetve a műalkotás legfőbb for-
mai elvévé emelt szubjektivitás nyelvi megformáltságra vonatkozó következményei érthe-
tővé teszik, hogy az újabb értelmezések megkísérlik annak megmutatását, hogy az Én fent 
körvonalazott szerepköre nem kizárólagosan érvényesül Ady lírájában. Több tanulmány is 
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felhívta a figyelmet olyan szöveghelyekre (például Szegedy-Maszák, 1998, 133), retorikai 
eljárásokra (például Kulcsár Szabó, 2000, 152–165), amelyek az Én osztottságának tapasz-
talatára utalnak. Az Én pozíciójának eltérő jellegű tematikus előfordulása ugyan nem érdek-
telen, hiszen már önmagában is oldja a lírai szerep monotonitásának érzetét, ugyanakkor 
Ady költészetének átértékelésében nagyobb jelentőség tulajdonítható az olyan poétikai 
eljárások kutatásának, amelyek ezt a képletet nem tartalmi kijelentések, hanem nyelvi szer-
kezetek révén bomlasztják. Az újabb recepció egy része ilyen irányban tájékozódik, s bár 
az eredmények biztatóak, további kidolgozást s olykor meggyőzőbben alátámasztott érve-
lést igényelnek. Az önazonosságot rögzítő eljárásokkal szemben a kiazmus jelentőségére s 
vele a felcserélhetőség, a kontingencia alakzatának szerepére irányított értelmezői kérdések 
meggondolkodtató lehetőséget kínálnak az Ady-líra átértékelésére (Kulcsár Szabó, 2000, 
161–162). Ugyanakkor nem téveszthető szem elől, hogy a kiazmus előfordulása csak egy tá-
gabban bemutatott összefüggésrendszer részeként hathat ilyen módon, hiszen ez az alakzat 
az alteritás korában olyan irodalmi paradigmákban is szerephez jutott, amelyekre nem volt 
jellemző az osztottság tapasztalata. Hasonlóan ígéretesnek tűnik az Én kizárólag látóként be-
állító pozicionálásával szemben látóként és látottként egyszerre történő megjelenítése (Kul-
csár Szabó, 2000, 165), az ötlet ugyanakkor nagyobb meggyőző erővel rendelkezne, ha több 
szöveghely értelmezését vonultatná fel érvként saját nézőpontja mellett. Az új kísérletek 
nem minden esetben kecsegtetnek hasonló eredményekkel, néhány értelmezés az Ady-líra 
másodvonalából származó szövegekre hivatkozik (Török, 1999, 140–146). Ilyen esetben az 
Ady-kép átértelmezésére gyakorolt hatás akkor is kétséges, ha az érvelés egyébként meggyő-
ző, hiszen gyengébb költemények előtérbe állításával legfeljebb arra lehet hivatkozni, hogy 
bizonyos belátások megérintették Ady líráját, amely azonban nem tudta ezeket esztétikailag 
is hatékony szövegformáló elvként hasznosítani. Arra is akad példa, hogy az értelmezés már a 
szöveggel folytatott „párbeszéd” kezdeményezése előtt birtokában van a megértés végered-
ményének, s a szöveg hangját elnémítva az értelmezői monológ kérdéses eljárását választja 
(H. Nagy, 1998, 41–48). Az elméleti példatár mellékleteként készült értelmezések azonban 
kevéssé hatékonyak az Ady-olvasás átformálódásának tekintetében, hiszen az előre kódolt 
végkövetkeztetések és a szöveg aktuális olvasata közötti távolság inkább afelé hajlítja az ilyen 
értelmezések és a versek összeolvasóját, hogy az újraértékelés kudarcát konstatálja.

2. Ady korszakai

2.1. Ady újraértelmezésének igénye természetszerűleg veti fel az életmű egyes korszakai-
ra eső hangsúlyok kijelölését, illetve áthelyezését. Az egykorú kritika által talán leghango-
sabban ünnepelt Új versek című kötetet a mai recepció általában kevésbé értékeli, abban a 
tekintetben azonban eltérő álláspontokat képviselnek az értelmezők, hogy melyik időszak 
kiemelése járulhat hozzá Ady újrakanonizálásához. A recepcióban kialakult hagyományhoz 
közelebb álló értékelés szerint a Vér és arany, valamint A halottak élén című gyűjtemények 
versei között keresendők az esztétikailag leginkább igényes szövegek. Szegedy-Maszák Mi-
hály koherens érvelése ezt elsősorban a szimbolista jelképteremtés teljesítményének tulaj-
donítja (Szegedy-Maszák, 131–133 és 138). Egy másik jellegzetes hangsúlykijelölés – Rába 
György kezdeményezéséhez kapcsolódva (Rába, 1986, 45) – ezzel szemben éppen a hagyo-
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mányosan jellegtelenebbnek tartott 1912 és 1914 közé eső időszak költészetét állítja megha-
tározó pozícióba. A mondott periódust eltérő elméleti megfontolások alapján teszik nyoma-
tékossá az egyes szerzők. Többen a versbeszéd modalitásának jelentős átalakulására hívják 
fel a figyelmet, melynek szembetűnő vonásai: a szecessziós dekorativitás visszaszorulása, a 
nagyszabású költői képek – ezen belül a szimbólumok – centrális, versszervező szerepének 
csökkenése, egyfajta intellektuálisabb beszédmód kialakítása, a megszólalás ünnepélyes 
emelkedettségével szemben az élőbeszéd kötetlenségének imitációja (Tamás Attila, 1999, 
30, valamint Bányai, 1999, 83). Mindezek az esztétista, posztromantikus költői nyelvnek 
olyan elmozdulására utalnak, amelyek a kései Kosztolányi vagy éppen Szabó Lőrinc lírája 
felé mutatnak. Más interpretációk szerint Ady költészete ebben az időszakban az Én nyelvi 
megalkotottsága belátásának közelébe érkezik (Kulcsár Szabó, 2000, 168).

2.2. A különböző értelmezői irányzatok közül kettő látványosan szemben áll egymással: 
a jelképalkotás teljesítményét méltató értelmezői nézőpont és a szimbólumalkotás eszté-
tikai érvényességét eleve megkérdőjelező, elsősorban a dekonstrukció által inspirált olvasási 
stratégia számára kevéssé kínálkozik közös nevező. Az utóbbi megközelítés Paul de Man 
nyomán a szimbólumot olyan figuraként fogja föl, amely a jelölő és a jelölt kapcsolatának 
esetlegességét eltakarva lényegi összefüggést sejtet közöttük, s e belső azonosság állításával 
megteremti az állandóság illúzióját. Szemiotikai szempontból tehát a nyelvnek félreveze-
tő modelljét nyújtja. Ez az elméleti belátás egyes értelmezők interpretációs gyakorlatában 
úgy jelenik meg, hogy a szimbólumot esztétikailag eleve alacsonyabb rendűnek tekintik az 
allegóriánál, amely úgymond nem leplezi el saját megegyezésen alapuló jelölői működé-
sét. Ennek tudható be az a gyakran tapasztalható interpretációs eljárás, amely a korábban 
gyakran jelképként számon tartott Ady-metaforákról igyekszik kimutatni, hogy valójában 
adekvátabb allegorikus olvasásuk. Kétségtelen, hogy a korábbi recepció a nagyszabású Ady-
képeket gyakran behatóbb vizsgálat nélkül minősítette szimbólumnak, miközben Ady poé-
tikája valóban leginkább azzal a Baudelaire-ével állítható párhuzamban, akinek költeményei 
többségükben allegóriához közelítő képeket alkalmaznak, míg a szimbólummal viszonylag 
ritkábban élnek. Az átértékelés igénye tehát ezen a téren sem kifogásolható, ugyanakkor az 
allegória elsőbbségének elvi tételét nem árt óvatosan kezelni. Bár tagadhatatlan, hogy egy 
adott nyelvfilozófiai beállítódás meghatározó következményekkel járhat a szövegek eszté-
tikai teljesítményére, mégis nehezen tartható az a következtetés, amely a nyelvértelmezés 
és a mű esztétikai értéke között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést tételez fel. Ezen az 
alapon állva például pusztán nyelvelméleti, poetológiai előfeltevései miatt bármely roman-
tikus művet nagyobbra kellene értékelnünk valamennyi klasszicista műnél. Azaz a nézőpont 
merev érvényesítése egyfajta normatív esztétika körvonalazódásával fenyeget, amely alig ve-
szi figyelembe egy-egy szöveg saját teljesítményét, mert elsősorban egy adott paradigmához 
tartozás alapján mérlegeli a nyelvi műalkotás értékét. A szimbólum esztétikai leértékelése 
más szempontból is megkérdőjelezhető. Kétséges, hogy egy-egy elkoptatott, a szöveg által 
újra nem értelmezett allegória, melynek hagyomány által rögzített jelentéseit az értelme-
zői közösség esetleg az unalomig ismeri, szükségszerűen nagyobb esztétikai élmény forrása 
lenne, mint egy talányos szimbólum. Korántsem bizonyos, hogy az egyértelműen és végér-
vényesen soha meg nem ragadható jelentés trópusát a jelölő és a jelentés szükségszerű ösz-
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szetartozásának elvére hivatkozva a jelentéstulajdonítás korlátozójaként szerencsés felfogni. 
Megítélésünk szerint a szimbólumnak létezik olyan elterjedt értelmezése s olyan poétikai 
gyakorlata is, amely annak szemiotikai természetét a változékonyságban látja, vagy még 
ennél az álláspontnál is továbblépve határozottan elutasítja azt a megközelítést, amely 
a szimbólumban a nyelvi és egy neki megfelelő transzcendens létező egységét feltételezi. 
A jelentés szimbólumra jellemző határozatlansága gyakran addig fokozódik, míg bármiféle 
konkrét referenciális jelentéstulajdonítás lehetetlenné válik, s a megragadhatatlan jelentés 
kizárólag a nyelvi-esztétikai szférán belül jelöli ki a maga illetékességét, nem feltételezve 
semmiféle olyan entitást, amely ennek a végső soron önmagára utaló jelnek a nyelven kívül 
megfelelne. Az így felfogott szimbólum jelentése elvileg is megragadhatatlanná válik, mivel 
a jelölőnek tulajdonképpen nincs jelöltje. Még a modernséghez aligha sorolható Emerson is 
a változékonyságot tekintette a szimbólum legfőbb jellemzőjének: „A képzeletre az a jellem-
ző, hogy áramlik, nem pedig az, hogy megfagyaszt… És pontosan ez a különbség a költő és a 
misztikus között is. Az utóbbi hozzászögezi a szimbólumot egyetlen jelentéshez, amely lehet 
a valódi jelentés egy adott pillanatban, ám rövidesen elavul és hamissá válik. Ugyanis min-
den szimbólum mozgásban van: minden nyelv átmeneti és csak hordozója valami másnak: 
akár egy komp vagy egy ló, arra jó, hogy eljussunk rajta valahová, nem pedig arra, mint egy 
farm vagy egy ház, hogy lakjunk benne” (Ruland–Bradbury, 1997, 129). S vélhetőleg nem 
tévedünk nagyon, ha például Mallarmé költészetétől idegennek tartjuk a ténylegesen létező 
transzcendens jelöltek tételezését. 

Ha a szimbolikus jelölés poétikájának történetére tekintünk, megállapítható, hogy éppen 
a jelölő és a jelölt eltávolodása, valamint a jelölt létezésnek folyamatos elbizonytalanodása 
adja meg e folyamat jellegét, s a modernség szimbólumfelfogásának meghatározó újszerűsé-
ge éppen e folyamatban betöltött vízválasztó szerepében jelölhető meg. Az Ady-szövegek is 
gyakran tematizálják azt a meggyőződést, mely szerint a jelképnek valójában nem felel meg 
semmi, ezzel fölvetik, hogy olyan utaló funkcióban szerepel, melyben csak az utalás gesztusa 
határozott, annak léte azonban, amire az utalás történt, legalábbis kétséges. (Például ha né-
mely istenes vers Isten-alakját ilyen jelképként fogjuk fel, gyakran találkozunk a megszólított 
létének tagadásával, miközben a megszólalás hozzá fordul.) 

E kissé hosszúra nyúlt kitérő Ady-értelmezésre vonatkoztatható tanulsága számunkra 
annyiban összegezhető, hogy a jelképteremtés termékeny korszakait semmiképpen sem 
szükséges eleve kivenni a hangsúlyossá tehető költői periódusok köréből.

2.3. Ugyanakkor attól is óvakodnánk, hogy Ady költészetének interpretálásakor kizáró-
lag a jelképalkotásukkal kitűnő korszakokak értékeljük. Bár A menekülő Élettől a Ki látott 
engem?-ig tartó időszak verseiben talán gyakrabban fordulnak elő jellegtelen darabok, ez 
nem feltétlenül nyújt elégséges alapot a korszak átfogó leértékeléséhez. (A jelképteremtés 
szempontját érvényesítő Szegedy-Maszák Mihály is több verscsoportot kiemel értékelő 
hangsúllyal e korszak gyengébbnek ítélt költői terméséből.) Megfontolandó az a kijelen-
tés is, mely az életmű legegységesebb köteteként a Vér és arany gyűjteményét jelöli meg, 
ugyanakkor fontosnak tarjuk felvetni, hogy szükséges-e az Ady-lírára vonatkozó értelmező 
hangsúlyainkat feltétlenül kötetek egészére kiterjeszteni, illetve az átértelmezés lehetőségét 
kötetekhez, kötetkompozíciókhoz kapcsolni. A kérdés enyhén provokatív jellegével tisztá-
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ban vagyunk, hiszen az egyes versekkel szemben a kötetek egészére tekintő interpretációs 
hagyomány elfogadottsága (Kenyeres, 1998, 6) vagy éppen az lírai életmű egészére hivatko-
zó értelmezői gesztusok elterjedt volta közismert. Megítélésünk szerint azonban Ady újraér-
telmezéséhez, költészete esztétikai értékének „rehabilitálásához” nem a teljes életmű újrafel-
fedezésén, hanem viszonylag kis számú vers kiemelésén át vezet az út. Az esztétikai színvonal 
tekintetében nagy kilengéseket mutató Ady-líra „egészének” újrakanonizálási kísérlete aligha 
lehet meggyőző. A „teljes Ady” nagyszerűségére hivatkozni megítélésünk szerint egy olyan 
kultusz jegyében fogant gesztus, amelyet lelkesült attitűdje megakadályozott az esztétikai 
mérlegelés egyoldalúságoktól mentes gyakorlásában. Ha Ady költői teljesítménye elsősor-
ban nem az életmű egészében, hanem egyes versekben vagy még inkább csupán néhány 
remekműben keresendő, akkor meggondolandó, hogy az újraértelmezés számára valóban 
a legfontosabb kérdések közé tartozik-e a legegyenletesebb színvonalú Ady-kötet kijelölése. 
A kötetekre helyezett hangsúly ugyanis ismét csak az egyes kiemelkedő versekre koncentráló 
olvasásmód ellen hathat, különösen abban az estben, ha néhány remekmű éppen a gyen-
gébb verseskötetekben található.

3. Kétféle költői beszédmód

3.1. Megítélésünk szerint Ady költészetében kétféle költői beszédmód különíthető el, me-
lyeket nem szerencsés egymással szembeállítani. Az egyik erénye jelképteremtő képessége, 
míg a másik a maga nyelvi sűrítettségét, redukcióra, elliptikus és paradoxonszerű szerkeze-
tekre épülő szövevényes textualitását a szimbólum középpontba helyezett trópusa nélkül 
vagy annak marginalizálásával összefüggésben alakítja ki. Egyfelől hitelesnek tűnik az a 
megállapítás, amely a Vér és arany után a jelképteremtés lassú, majd A menekülő Élet, 
A Magunk szerelme és a Ki látott engem? idején rohamos visszaszorulásáról számol be, s ezzel 
párhuzamosan a versek „átlagos színvonalának” visszaeséséről tudósít. Másfelől azonban a 
beszédmód átalakulásának számos jellegzetes vonása is éppen a mondott időszakban je-
lentkezik vagy erősödik fel (Rába, 1986, 31–34), olyan remekműveket eredményezve, mint 
az Istenhez hanyatló árnyék vagy a Szent lehetetlenség zsoltárja. A korábban említett három 
kötet időszakában az olyan versszerkezetek, melyek a képszerűséget középpontba helyező 
korábbi struktúrák analógiájára születtek, a figurativitás invenciójának kimerülésével több-
nyire elveszthetik esztétikai hatóerejüket. Olyan fáradt kísérleteknek hatnak, melyekben a 
képszerűség nem tudja a ráruházott szerepet betölteni, melyben a képalkotás elégtelensé-
ge és a figurativitásra összpontosuló poétika egyidejűsége okozza a befogadó hiányérzetét. 
Nem egyszerűen a képszerűség visszaszorulása nyomán támadó hiányérzetről van szó tehát, 
hanem arról, hogy a szöveg poétikája még a képszerűség iránti igényt ébreszti fel, miközben 
a vers már nem képes arra, hogy az így támasztott elvárásoknak megfeleljen. A kép háttérbe 
szorulása ugyanakkor nem hat zavaróan az olyan versszerkezetekben, melyek a figurativitás-
ra összpontosító modelltől eltávolodva egy kevésbé látványszerű nyelv jegyében, dísztele-
nebb, töredékesebb és fogalmibb beszédmódot honosítanak meg. 

3.2. A két típus szembeállítása már csak azért sem kívánatos, mert bizonyos hangsúlyossá 
tehető versek, illetve verscsoportok lírai nyelvét közösen alakítják ki. Az istenes versek cik-
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lusait például – melyeket Szegedy-Maszák Mihály is kiemel a Vér és arany utáni költészet-
ből mint az esztétikai színvonalat leginkább megőrző szövegeket – általában nem jellemzi a 
jelképteremtésnek az a bősége, amely Az Illés szekerén ideje előtt keletkezett szövegekben, 
illetve részben még az e kötetben olvasható egyéb versekben is megfigyelhető, miközben az 
sem állítható, hogy a szimbolikus jelleg teljesen háttérbe szorul bennük. Véleményünk sze-
rint megalapozottan vethető fel, hogy éppen az istenes versekben kialakuló hangütés lassú 
átformálódása vezet el az új típusú lírai beszédmód kialakulásához. Másrészt a kései versek 
közül az olyanok, mint például Az eltévedt lovas ugyancsak mindkét lírai nyelvváltozattal 
összefüggésbe hozhatók.

3.2.1. Amint az a fent leírtakból is kitűnik, a magunk részéről kiemelkedő jelentőséget tulaj-
donítunk az istenes verseknek egy vonzóbb Ady-kép kialakításában. Ady lírájának számos 
esztétikai problémáját, szövegeinek olykor kiérleletlen megoldásait korábban az Én pozíció-
jával hoztuk összefüggésbe. Az istenülő szubjektum önmagát a mű és a nyelv fölé helyezve 
olyan költészetértelmezést alakított ki, amely nem kedvezett a szöveg elsőbbségének felfo-
gásán alapuló alkotói műgondnak. Ennek egyik következménye, hogy a kortárs közízlés által 
gyakran érthetetlennek tartott Ady-versek ma olykor túlságosan is áttetszőnek mutatkoz-
nak, mivel az Én megdicsőülésének megjelenítése után kevés gondot fordítanak a vers nyel-
vének elmélyítésére. Az istenes versek ugyanakkor éppen az Én pozicionálása szempontjából 
mutatnak sajátos jellegzetességeket. 

A költeményeknek ezt a csoportját itt elsősorban nem tematikus kategóriaként fogjuk 
fel, hanem a lírai beszédmód egy jellegzetes változataként, mely az Én és az általa beszélt 
nyelv kapcsolatának vonatkozásában mutat sajátos jegyeket. Azt az olvasási tapasztalatot, 
amely Az Illés szekerén és A Minden-titkok versei közül elsősorban ezeknek a szövegeknek tu-
lajdonít ma is eleven hatást, korántsem valamiféle világnézeti meggyőződéssel hozzuk ösz-
szefüggésbe. Nem is attól a meggyőződéstől vezérelve igyekszünk kiemelni e verscsoportot, 
amely Ady lírájának központi problémáját a transzcendenciához fűződő viszony ellentmon-
dásosságában látja, s úgy ítéli meg, hogy ennek kibontakozására az istent megszólító beszéd 
szituációja kínálja a legalkalmasabb lehetőséget. Ezt a nyelvi formát tehát elsősorban nem 
tematikus vonatkozások miatt tartjuk fontosnak, hanem az Én előtérbe helyezésének poéti-
kai korlátozása miatt. Bár kétségtelenül jogosan mutatott rá az értelmezői hagyomány egyes 
Ady-versek Istenhez forduló beszédének sajátos intonációjára, mely e szituáció két szereplő-
jének tradicionálisan erősen hierarchizált viszonyát lazította fel olykor akár blaszfémikusnak 
tetsző módon, más költeményekhez viszonyítva az istenes versek mégis az Én korlátozottabb 
hatókörének érzetét keltik. Mint utaltunk rá, ez alatt elsősorban nem az Én tematikusan is 
megjelenő korlátozását, mitológiájának visszafogottabbá válását értjük – bár ezt a jelenséget 
sem tartjuk érdektelennek –, hanem a szubjektum abszolutizálásával szemben ható nyelvi 
jelenségek előtérbe kerülését. Az egyik ilyen elem a párbeszéd gyakran megjelenő szituáció-
ja, melyben az Én beszédét a másikhoz intézi, ami állandó felfokozott jelenlétének monotó-
niáját a Te hangsúlyos helyzetbe emelésével oldja fel. Az isteni Másik alakjához a várakozás, 
a figyelem vagy éppen a vita gesztusaival kapcsolódik az Én, de mindenképp a hozzá való 
viszonyulás összefüggésébe helyezi magát, s önértelmezését is ehhez mérten alakítja ki. (A Te 
megjelenésének és hangsúlyossá tevésének lehetőségével egyébként több Léda-vers is él.) 
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3.2.2. A lírai beszéd szubjektivitást kinyilvánító poétikai önkényének, lazaságának másik 
ellenpontja a hagyomány nyelvének versbe íródása. Már az első istenes versekben is érzé-
kelhető az olyan nagy tradíciójú műfajok intonációjára történő rájátszás, mint az ima, a kö-
nyörgés vagy a zsoltár. Egyes műfajok megidézésén túlmenően az istenes versek általában is 
ráutalnak a bibliai hagyományra. Részben bibliai alakok és történetek evokálásával, részben 
gyakori nyelvi fordulatok, kifejezések szövegbe hívásával vagy éppen szó szerinti idézetek 
beiktatásával. A bibliai utalásrendszer kiterjedt alkalmazása idővel kilép az istenes versek kö-
réből, s Ady lírájának általános karakterjegyévé válik. A biblikus nyelv imitációja fokozatosan 
más verscsoportok beszédmódjának is meghatározó eleme lesz. A szecessziós díszítettség 
szertelenségeitől eltávolodó, töredékesebb és utalásszerűbb lírai beszédmód kialakulása alig-
ha a bibliai hagyomány előtérbe kerülésétől független jelenség. A bibliai intertextualitásra 
ráhagyatkozó lírai beszéd tehát függetlenedik az istenes versektől, s Ady lírájának akkor is 
meghatározó jellegzetessége marad, amikor a kötetekben már nem szerepelnek istenes köl-
temények. A Bibliából származó mottó gyakorlata például e verscsoport elmaradásával a 
korábbiaknál is kiterjedtebbé válik. 

A bibliai hagyományra ráhagyatkozó költői beszédmód gazdag utalásrendszere előtérbe 
helyezi a vers szövegszerűségét, ami a szubjektum centrális pozícionálása ellen hat. Az Én az 
intertextuális hálózat működésbe lépésével nem tarthatja meg – akár ilyen jellegű tematikus 
önértelmezése ellenére sem – kiemelt pozícióját az általa beszélt nyelvvel szemben. Beszéd-
módját ugyanis látványosan korábbi szövegek prefigurálják, olyan nyelven szólal meg, mely 
hozzá képest elsődleges, mely létében megelőzi őt. A szubjektum tehát nyelviségét tekintve 
nem tarthat igényt a teremtő pozíciójára, hiszen hangja származtatott jellegű. Mivel ráha-
gyatkozik egy széles irodalmi hagyományra, sokkal inkább annak teremtményeként, mint 
saját nyelve creatoraként mutatkozik meg. A lírai beszédmód ilyen módon ellentétbe kerül 
azokkal az olykor még felbukkanó tematikus futamokkal, melyek továbbra is az Én mitoló-
giáját igyekeznek beteljesíteni. A szubjektum omnipotens helyzetének poétikai megingatása 
azonban, irodalmi alkotásról lévén szó, sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint e pozíció te-
matikus megerősítésének esetleges kísérletei. 
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ADY ÚJRAOLVASÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN

1. Tanítási terv

Ady költészetének tanítására átlagosan 11 óra fordítható a középiskolában

Óraszám Művek Fogalmak Kiegészítő szövegek

3 óra • Zárt elemzés: A fekete zongora,    
A Léda arany-szobra

• Félig zárt elemzés: Az ős Kaján, 
Kocsi-út az éjszakában

• Nyitott elemzés: A jó Csönd-her-
ceg előtt, Lédával a bálban, A fehér 
lótuszok

• metafora
• jelkép, szimbólum
• korreszpondencia
• költőszerep
• látnokköltő
• elátkozott költő
• esztétizmus
• individualitás

• A magyar Pimodán
• Ignotus: Ady Endre, 

Magyar Hírlap, 1908. 
jan. 14.

• Szegedy-Maszák Mi-
hály: Ady és a francia 
szimbolizmus

2 óra • Zárt elemzés: Az Úr Illésként elviszi 
mind…, A Sion-hegy alatt

• Félig zárt elemzés: Álmom: az Isten
• Nyitott elemzés: A nagy Cethalhoz

• imitáció
• archaizmus
• intertextualitás
• evokáció
• hagyomány

• Szabó Lőrinc: Az 
istenes Ady

• Lukács György: Ady 
Endre

2 óra • Zárt elemzés: Istenhez hanyat-
ló árnyék, Szent lehetetlenség 
zsoltárja

• Félig zárt elemzés: Az Eddig ámene
• Nyitott elemzés: A békés eltávozás

• mottó
• paratextus
• inverzió
• töredékesség
• elliptikus alakzatok

• Rába György: A drá-
maelvű líra (Ady – Túl 
a szimbolizmuson)

3 óra • Zárt elemzés: Az eltévedt lovas
• Félig zárt elemzés: A halottak élén, 

A Titok arat
• Nyitott elemzés: Hunn új legenda, 

Emlékezés egy nyár-éjszakára

• látomás
• allúzió
• mítosz
• nyelvi redukció

• Kormos Mária: Ady 
Endre: Az eltévedt lovas

1 óra Összefoglalás

2. Szempontok a tananyag tervezéséhez

2.1. Ha az újabb Ady-kutatás kapcsán levont következtetéseinket a középiskolai oktatás so-
rán is érvényesíteni kívánjuk, akkor a tananyag tervezésekor célszerű az alábbi néhány alap-
elvet szem előtt tartani. Az életmű egészének megbonthatatlan, az egyes művekkel szem-
ben magasabb rendű egységét hangsúlyozó – ma már kissé korszerűtlennek ható felfogással 
szemben – szükségesnek tűnik feladni az Ady-líra átfogó bemutatásának elvét. A „teljes Ady” 
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koncepció ugyanis összeegyeztethetetlen azzal a kortárs befogadói tapasztalattal, amely a 
költő műveinek nagyfokú esztétikai színvonal-ingadozását érzékeli. A versek kiválasztása 
során különösen két megfontolást érdemes érvényesíteni. Természetesen kívánatos, hogy 
az értelmezésre kijelölt költemények az esztétikailag kiemelkedő alkotások közül kerüljenek 
ki. Ugyanakkor didaktikai szempontból mérlegelendő, hogy a remekművek mellett esetleg 
olyan versek közös olvasására is sor kerüljön, amelyek az Ady lírájában megjelenő fontosabb 
költői szerepek értelmezését megkönnyíthetik a diákok számára. Az ős Kaján teljes szövege 
például aligha tekinthető hibátlannak, ugyanakkor bizonyos szakaszai nagy esztétikai erővel 
jelenítik meg a kiválasztott költő, az elátkozott költő vagy a látnokköltő szerepét, amelyek 
felidézése vélhetőleg hozzájárulhat annak a tágabb irodalmi hagyománynak a jelzéséhez, 
melyhez Ady lírája kapcsolható. 

A versek kiválasztása során el kellene szakadni a korábbi évtizedek alatt megszilárdult 
gyakorlattól, s bátran érvényesíteni a mai befogadói ízlés preferenciáit. Csak így látszik meg-
valósíthatónak az a cél, hogy a közösen értelmezett Ady-versek elkerüljék a muzeális tárgy 
pozícióját. Az olyan szövegektől, melyeket idejétmúlt értelmezői eljárások – netán ideoló-
giai megfontolások – helyeztek kiemelt pozícióba, aligha várható a diákok érdeklődésének 
felkeltése. Ajánlatos olyan szövegeket hangsúlyossá tenni, amelyek nyelvi teljesítményükből 
fakadóan a kortárs olvasó számára is esztétikai élményt jelenthetnek. A tematikus megkö-
zelítés előtérbe helyezése ebből következően aligha tekinthető szerencsés megoldásnak. Az 
irodalomtörténeti jelentőség kérdése ugyan felvethető, de erősen kétséges, hogy az Ady-
líra – egyébként is túlhangsúlyozott – újszerűségének középpontba állítása a befogadási 
folyamat aktív részesévé teheti-e a diákot, aki egy későbbi nyelvi horizontból visszatekintve 
inkább csak „elhiszi”, semmint megtapasztalja ennek a költői beszédmódnak egykori újsze-
rűségét. Ahhoz, hogy a tanulók eleven viszonyba léphessenek a szövegekkel, elengedhetet-
len, hogy az évtizedekkel korábbi megközelítésekkel szemben a ma érvényesnek tetsző kér-
déseket tegyük fel a műveknek. Az Ady-líra úgynevezett motívumrendszerének „egészét” 
felvázolni már csak azért is szükségtelen, mert bizonyos verscsoportok részletes tárgyalása 
mellett aligha hozhatók fel meggyőző érvek. Ady „forradalmi költészete” például esetleg ér-
dekes lehet művelődéstörténeti szempontból, de nyelvi megalkotottságukat tekintve ezek 
a versek minden bizonnyal a kevésbé fontos szövegek közé sorolhatók. Beszédmódjuk közel 
áll a publicisztikához, többnyire hangzatos, sőt néha közhelyszerű szólamok ismétlődnek 
bennük, laza szerkezetüket a nagyszabású vezérkedő gesztusok többnyire sikertelenül igye-
keznek eltakarni. Óvatosan kezelendők a hagyományosan a pénz motívumához kapcsolt 
versek is, melyeket a marxista irodalomtörténet-írás antikapitalista hevülete tett hangsú-
lyossá. Megítélésünk szerint a magyarság- és kurucversek csoportját is értéken felül kezeli a 
középiskolai irodalomoktatás gyakorlata, bár kétségtelen, hogy sikerült alkotások az említett 
verscsoportok darabjai között is találhatók (például Harc a Nagyúrral; Vér és arany; A Horto-
bágy poétája; Sípja régi babonának; Az Idő rostájában). Semmiképpen sem amellett érvelünk 
tehát, hogy a verseknek ebből a köréből ne kerüljenek ki az órán feldolgozott költemények, 
azonban elkerülendőnek tartjuk, hogy az elmaradottságot hangsúlyozó történelmi retorika 
határozza meg a kiválasztás szempontjait. Fontos lenne, ha pusztán a – messze jelentőségén 
túl értékelt – tematika miatt egyetlen szöveg sem kerülne be a tananyagba. Más a helyzet, 
ha nem a tárggyal kapcsolatos megfontolások, hanem a szöveg nyelvi kvalitásai irányítják a 
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választást. Ilyen esetben természetesen a szövegek tematikus hovatartozása nem lehet kizá-
ró szempont. 

A háború alatti költészet tanítása kapcsán a középiskolai oktatás hagyománya hasonló 
csapdákat rejteget. A halottak élén kötet bizonyos verseinek értékeit nem indokolatlanul 
hangsúlyozta a korábbi recepció. Ugyanakkor e korszak költészetének kiemelését gyakran 
szintén elsősorban tematikus vonzalmak magyarázzák. A szocialista „béketáborhoz” tartozó 
Magyarországon a háborúellenesség olyan politikai jelszavakra rímelt, amelyek a két társa-
dalmi rendszer világméretű konfliktusában a verbális hadviselés retorikai arzenáljához tar-
toztak. Másfelől a konkrét történelmi szituáció referenciájának túlhangsúlyozása elfedi azt 
a poétikai kapcsolatot, amely a háború alatt keletkezett verseket a korábbi költeményekkel 
összeköti. A pusztulás látomásos megjelenítése, az apokaliptikus képek szövegalkotó funk-
ciója ugyanis a korábban keletkezett Ady-versekben is megfigyelhető. Ez a poétikai jellegze-
tesség ráirányítja a figyelmet a félreolvasás veszélyére, amely az úgynevezett háborúellenes 
verseket elsősorban társadalmi cselekvésként, egy konkrét történelmi szituációba ágyazott 
konkrét aktusként értékeli. Ez az olvasásmód nincs tekintettel az 1914 és 1918 közötti korszak 
egyik meghatározó poétikai jelenségére, a korábban erősen háttérbe szorult jelképteremtés 
újbóli megelevenedésére, illetve a metaforikus olvasásnak ebből fakadó lehetőségeire.

2.2. Mai befogadói ízlésünk Ady lírai beszédmódjának leginkább két változatát értékeli. Az 
egyiket a jelképteremtés poétikai eljárásának termékenysége jellemzi, míg a másikat a kép-
szerűség szerepének visszaszorulása mellett a töredékesebb, egyszerre archaizáló és a be-
szélt nyelvhez közelítő, ugyanakkor intellektuálisabb, elvontabb versbeszéd. A két lírai nyelv 
jelenléte nem független az életmű különböző korszakaitól. A figurativitásra épülő poétika 
elsősorban az Új versektől A Minden-Titkok versei című kötetig terjedő időszakra jellemző, 
míg a képszerűség látványos csökkenése A menekülő Élettől a Ki látott engem?-ig tartó pá-
lyaszakaszra. A két beszédmód egymást kizáró szembeállítása viszonylagos időbeli elkülönü-
lésük ellenére sem indokolt. Az istenes versekre ugyanis például már Az Illés szekerén idején 
sem volt jellemző a képalkotás elsődlegessége, miközben jelenléte tagadhatatlan. Másrészt 
az 1912 és 1914 közé eső időszak több kiemelkedő szövegében mindkét versmodell hatása 
egyaránt érződik. A halottak élén keletkezésének korszakában ugyancsak jelen van mindket-
tő, s gyakran közösen alakítják egy-egy vers struktúráját.

Ha e két beszédmód bemutatását tartjuk a legalkalmasabbnak arra, hogy a mai olvasói 
érdeklődést felkeltsük Ady költészete iránt, akkor ennek jegyében célszerű olyan verseket 
kiválasztani a közös feldolgozásra, melyek az említett lírai hangváltozatokat, illetve ezek 
nem ritkán tapasztalható összjátékát reprezentálják. Ilyen megfontolásoktól vezetve a jel-
képteremtés poétikáját működtető szövegek közül választható például A fekete zongora, 
A jó Csönd-herceg előtt, Kocsi-út az éjszakában, A Léda arany-szobra, A fehér lótuszok stb. 
A figurativitást működtető, de az új beszédmód tekintetében kezdeményező jelentőségű 
istenes verseket is érdemes egy-két szöveg erejéig szerepeltetni (Az Úr Illésként elviszi mind…, 
A Sion-hegy alatt, A nagy Cethalhoz, Álmom: az Isten, Az Isten-kereső lárma). A képszerűséget 
marginalizáló időszak jellegzetes költeményei közül például A békés eltávozás, az Istenhez 
hanyatló árnyék, a két beszédmódot vegyítő Szent lehetetlenség zsoltárja vagy a Csontvázak 
katedrálisában ajánlható. A Halottak élén korszakából a kötet címadó verse, Emlékezés egy 
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nyár-éjszakára, Az eltévedt lovas vagy A Titok arat stb. ugyancsak jól szemléltetheti a kétféle 
költői nyelv termékeny vegyülését.

2.3. A tanterv két kötelező szöveg (A Sion-hegy alatt, Az eltévedt lovas) és hat szabadon vá-
lasztható vers tanítását írja elő. A magunk részéről nem gondoljuk, hogy helyes lenne rög-
zítenünk az esztétikai szempontból „legértékesebb” nyolc Ady-vers listáját. Egyrészt azért 
nem, mert a befogadói horizonttól független, objektív értékkel bíró remekmű fogalmát elve 
kérdésesnek tartjuk. Másrészt – bár Ady újraértelmezésének a hagyományosan nagyra ér-
tékelt versek erős megrostálásával kell együtt járnia – az általunk ma is eleven hatásúnak 
tekintett Ady-versek száma nyolcnál lényegesen nagyobb. Ezért Ady lírai beszédmódjá-
nak változatait bemutatni szándékozó alábbi vázlatunkat az elkerülhetetlen esetlegesség 
belátásával állítottuk össze. Lényegesnek csupán az említett lírai beszédmódok poétikai 
jellegzetességeinek érzékeltetését s nem a konkrét szövegek kiválasztását vagy a jelzéssze-
rűen fölvetett értelmezési lehetőségekhez való ragaszkodást tartjuk. Ezért az alábbiakban 
nagy tanítási hagyománnyal rendelkező versek esetében csupán jelezzük a két beszédmód 
problematikájához kapcsolható szempontokat, s csak olyan szövegek esetében adunk né-
miképp részletesebb értelmezési javaslatot, melyekről – megítélésünk szerint – ritkábban 
esik szó az órákon.

3. A lírai beszédmód változatainak összehasonlítása

3.1. Az első problémakörben A fekete zongora és A Léda arany-szobra című versek viszony-
lag részletesebb értelmezése megfelelő kiindulópontot kínál a beszédmódok bemutatását 
célzó tanítási folyamat számára. A fekete zongora szövege különösen alkalmasnak tűnik a 
jelképteremtő poétika szemléltetésére. A megjelenése idején a népnemzeti iskola kritikusai 
által gyakran hivatkozott költemény – mely Ady költői beszédmódjának érthetetlenségét/
értelmetlenségét volt hivatva demonstrálni – máig megőrzött valamit rejtélyességéből. 
A nyitó mondat intenzív és szokatlan megszemélyesítései után a második sor felszólításának 
értelmezésekor az első olvasás során még akadályba ütközik a két sor közötti kapcsolatot 
megvilágító szövegösszefüggés konstruálása. Ezt a szokatlanságból és a homályos kontextus-
ból adódó befogadói zavart tovább mélyíti, hogy a magyarázó mellékmondatként olvasható 
harmadik sor grammatikai szerkezetével ugyan beígéri a magyarázat lehetőségét, azonban 
tartalmával – tautologikus jellege miatt – ezt a várakozást provokatív módon kielégítet-
lenül hagyja. A negyedik sor igehalmozásával és groteszk furcsaságával a kezdő sort idézi, 
s továbbra is kevés kiindulópontot kínál a jelentéstulajdonítás számára. Egészen az ötödik 
sorig kell várakoznia a befogadónak, hogy a zongorahang elvontan általános meghatározása 
nyomán („Ez az Élet melódiája”) intenzívebben belefoghasson a maga jelentésképző műve-
leteibe. A zongorahang és az Élet, egy érzékszervekkel megragadható konkrét jelenség és egy 
elvontságában érzékelhetetlen irracionális létező azonosítása a jelképalkotás Baudelaire-féle 
korreszpondenciaelméletének kontextusába kapcsolható. Az azonosítási aktus nyomán a 
konkrét egyre inkább elveszti határozott körvonalait, s az azonosítás másik elemének sejtel-
mes megragadhatatlansága felé mozdul el. A fizikai jelképszerűsége révén elveszti konkrét 
materialitását, míg az elvont, irracionális Élet fogalom esztétikailag érzékelhetővé válik, de 
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ennek a folyamatnak eredményeként mégsem lesz áttetsző, megragadható. A zongora és az 
Élet kinyilvánított egysége nem rögzíti egyértelműen a jelentést, a kettő összetartozásának 
alapjai nem válnak teljesen beláthatóvá. Olyan egységről van szó tehát, amely nem tekint-
hető homogénnek és rögzített természetűnek. Másfelől a második versszak egyes szám első 
személyre váltó beszéde az első két sorban újabb három azonosítás alapjává teszi a zongorát, 
s az azonosítások sokféleségét maga is kiemeli („Ez mind, mind: ez a zongora.”). A zongo-
ra–Élet megfeleltetés tehát számtalan újabb azonosítás számára jelent keretet, miközben 
ezek az újabb analógiák átrajzolják az alapmetaforát, hiszen minden újabb figuratív azonosí-
tás új perspektívából láttatja a kiindulópontként szolgáló trópust. Mámor és halál egyaránt 
bevonódik az Élet fogalom értelmezésébe, miközben e kapcsolatlétesítéseket nem értelmezi 
a vers szövege. Összetartozásukban tehát ugyanúgy maradnak rejtélyes mozzanatok, ahogy 
a zongora „átlényegítése” is egyfajta nyugtalanító köztesség helyzetében tartja a jelentéstu-
lajdonítás mozgásait. 

3.2. Az ős Kaján estében a mitikus figura szintén több, széttartó azonosítás összekapcsolója. 
A mámor, a költészet, a pogányság, a halál, az élet, a kiválasztottság, az emberire irányuló 
démonikus gúny, a kárhozottság stb. egymással összefüggésbe hozott jelentésmozzanatait 
köti össze. Az igencsak széttartó, homogén jelentéssorba aligha rendezhető elemek belső 
összefüggéseit a szöveg sem narratív, sem figuratív módon nem szerkeszti egységes, átte-
kinthető szerkezetté, hanem meghagyja ennek az egyszerre függő és független viszonynak 
sajátos játékterében. Így a különböző szemantikai elemek olyan összetartozó struktúrát al-
kotnak, melynek alkotóelemei beláthatatlan módon kapcsolódnak össze, azaz összefüg-
géseik rögzíthetetlennek mutatkoznak. E hálózat belső viszonyainak meghatározatlansága 
miatt bizonyos mértékig maga a mitikus figura is átláthatatlan marad.

Az áttetszőbb, a hagyományos értelemben vett allegóriához közelebb álló képalkotás je-
lenléte Ady lírájában jól érzékeltethető A Léda arany-szobra című verssel. A Pygmalion-törté-
net megfordításaként, átírásaként is olvasható költemény a mulandó hús-test és az arany-lény 
szembeállításával a földi asszony és az istennő hagyományos ellentétére játszik rá. Az antik 
szöveghagyomány mellett ezzel a bálvány-képzet révén a bibliai tradíciót is bevonja textuális 
szerkezetének kialakításába. Másfelől el is hajlik az említett történetsémáktól, hiszen az isten-
szoborrá váló nőalak nem csupán az imádat tárgya, hanem hangsúlyozott tulajdonsága a vers 
lírai énjére irányuló állandósult, végtelen erotikus vágyódása. A lírai alany tehát egy a hagyo-
mányosnál összetettebb kapcsolatot alakít ki, hiszen viszonya a képzeletbeli alakhoz hierar-
chikusan nem rögzíthető, mert az egyszerre jelenik meg fölötte álló isteni/démoni lényként és 
saját vágyai által a lírai énnek kiszolgáltatott személyként. Az aranyszobor képiségének talán 
legfontosabb hatáskeltő elemei a szecessziós, dekoratív leírásban lelhetők fel. A drágakövek és 
testrészek összekapcsolásának tulajdonítható leginkább az arany idol különleges hatása, mely 
az esztétikumot egyfajta transzcendens lényegiség hordozójaként állítja be. 

3.3. Az Illés szekerén kötet istenes verseiben a figurativitás fokozatos háttérbe szorulása 
figyelhető meg. Még a képszerűség poétikai szerepét jobban előtérbe helyező alkotásokról 
(például Az Úr Illésként elviszi mind…) is megállapítható, hogy bennük a korábbi szövegekhez 
viszonyítva a figurativitás veszít centrális szerkezetformáló jelentőségéből. A példaként em-
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lített vers esetében ugyan megőrződik a képi elemek esztétizáltsága (például gonosz, hűvös 
szépségek; izzó gyémántpor), a kép figyelmet önmagára irányító szerepe mégis gyengül. Ezt 
jelzi, hogy az első versszak teljes metaforával él („Tüzes, gyors szíveket ad nekik, / Ezek a tüzes 
szekerek”), ami a kép titokzatosságban rejlő izgalmát csökkenti. Másrészt az elbeszélt fiktív 
történet egyfajta példázatos jelleget mutat, s ennek nyomán a parabolában megjelenő kép 
allegorizáló jellege még inkább előtérbe kerül. A kép mellett az alakzatok, elsősorban a para-
doxon, valamint az ellentét egyéb változatai lépnek elő kiemelt szövegszervező eljárásokká. 
A kép esztétizáló dekorativitása és az alakzatok gondolatisága azonos mértékben vesz részt 
a versszerkezet kialakításában. Ebből a poétikai struktúrából indul el egy új típusú, intellek-
tuálisabb és kevésbé képszerű költői beszédmód kibontakozása. 

A Sion-hegy alatt egy lépéssel tovább távolodik a képszerűséget elsődleges hatástényező-
ként működtető versmodelltől. A költeménynek már csupán néhány szakaszában irányítja 
magára a figyelmet a képalkotás. Az első két versszakot, valamint a negyedik kezdő sorait 
kivéve szerepe alárendelődik a versbeszéd fogalmibb működésének. A felütésben megjelenő 
figurativitás több szempontból eltér a jelképteremtés teljesítményére építő versmodellben 
megfigyelttől. Az Isten képi megjelenítésében ugyanis kevés az olyan elem, amelyet a szim-
bólumalkotás szokatlansága vagy éppen látomásszerűsége jellemezne. Az Úr leírása követi 
azt az antropomorfizáló hagyományt, mely a közkeletű Isten-ábrázolások jellemző vonása. 
Az alak rajzának egyes meglepő elemei éppen ennek az antropomorf alakformálásnak szo-
katlan túlhangsúlyozásában rejlenek, melynek következtében az esendővé stilizált Isten-alak 
az emberi szférájával kerül érintkezésbe. A vers képszerkezetének sajátossága, hogy ezt a ha-
gyományhoz képest túlságosan is antropomorf képi világot néhány ponton a látomássze-
rűség figuratív eljárásai törik át („Egy nagy harang volt a kabátja, / Piros betűkkel foltozott”; 
„S lángoltak, égtek a kövek”). A figurativitásnak ez a belső feszültsége párhuzamba állítható 
azzal az önjellemzésből (3. vsz.) és monológból (5–7. vsz.) feltáruló ellentmondásos viszony-
nyal, mely a lírai ént az általa megszólított – és megalkotott – Isten-alakhoz fűzi. A kép ezzel 
betagozódik azon eljárások közé, melyek az önértelmezést alapvetően elvont, gondolati, te-
hát elsődlegesen nem vizualitásra épülő változatát működtetik.

3.4. A figurativitást radikálisan visszaszorító lírai beszédmód s egyben az 1912 és 1914 kö-
zötti költői korszak kiemelkedő alkotása az Istenhez hanyatló árnyék. A középső strófa első 
sorában olvasható két megszólításon kívül jószerével alig található metaforaként olvasható 
szó vagy szószerkezet a versben. E két metaforának pedig nem feladata a szövegegységek 
közötti kapcsolat megteremtése, azaz nem tekinthetők a vers szerkezetének centrumába 
helyezett szóképnek. A figurativitás jelenlétének másik forrását a hasonlatok szolgáltatják, 
amelyek a bibliai mottó szövegbe íródásából származnak. Ezért nem annyira vizuális teljesít-
ményük, hanem intertextuális vonatkozásuk révén hatnak, nem a látványt hangsúlyozzák, 
hanem a bibliai hagyomány kontextusát. 

A vers beszédmódjától távol áll az az esztétista dekorativitás, mely a jelképteremtés 
korszakának több jelentős alkotását is jellemezte. Egyszerűbb, az istenülő Én individuális 
nyelvi szertelenségeitől eltávolodó lírai hang szólal meg, amely a redukáltság hatását keltő 
megjelenése ellenére csak az összetett interpretációs folyamat keretében értelmezhető. Az 
egyszerű, letisztult dikció jelentős részben az archaizáló beszéd imitációs eljárásaiból táp-
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lálkozik, melyek közé ugyanakkor zavarmentesen besimul a neologizmus is (bús-szilajon; 
hit-balzsam). Olykor éppen régies hatást keltve, mint a második példa esetében, ahol az 
azonosító és az azonosított bibliai ismerőssége feledteti el a szóalkotás egyediségét. Többek 
között ez a megoldás is a költői invenciónak arra a vers egészére jellemző sajátosságára utal, 
mely a beszédmód egyediségét nem egyes szöveghelyek rendkívüli megoldásaiban látja, ha-
nem a szöveg belső szövetének sűrű kidolgozásában. Nem egyes szembetűnő szöveghelyek 
irányítják magukra a figyelmet arra késztetve a befogadót, hogy rajtuk keresztül igyekezzen 
jelentést tulajdonítani a versnek. Egy adott szöveghely vagy trópus középpontként történő 
beállításával szemben, melynek következtében az önmagát kínálja fel az olvasás kitüntetett 
fókuszaként, sokkal inkább a szöveghelyek kölcsönös, bonyolult egymásra utalásának köve-
tése tűnik termékeny olvasási stratégiának. 

Ez a textuális sűrűség az egyik oka annak, hogy a verset olyan gyakran olvasták fél-
re. Az üldöztetés szó értelmezésekor a korábbi interpretációk – ideológiai előfeltevésektől, az 
életrajzi olvasás stratégiájától vagy éppen a hagyományos, pozitivista szövegfilializációs el-
képzelésektől indíttatva – többnyire a biográfiai szerző körüli sajtóvitákra hivatkoztak. Az 
utóbb említett megközelítés tévedése abban rejlik, hogy a forrásként azonosított szövegnek 
tulajdonított jelentést beleolvasta az Ady-vers értelmezésébe. A 109. zsoltárnak – melynek 
alcíme Az ellenség ellen való segélykérés – nem csupán a mottóban olvasható sorait emelte 
jelentésképző pozícióba, hanem kihagyott szakaszait is. A szövegek közötti kapcsolat nem 
intertextuális jellegű felfogásának egyik jellemző vonása, hogy hajlamos a jelentés „ősforrá-
sát” az eredeti szövegben látni. Azaz gyakran alábecsüli az evokációt megvalósító szöveg ér-
telmezői gesztusait, s ahelyett hogy a szöveg belső textualitásának útvesztőibe bocsátkozna, 
megelégszik a forrásmű jelentésének az idéző műre vonatkoztatott aktualizálásával. Pedig 
jelen esetben figyelmeztető körülmény lehetett volna az is, hogy a vers csupán a mottóban 
kiemelt szakasz részleteit építette be saját szövegébe. 

A jelentést a forrásműből származtató befogadói eljárás eltekintett attól a hálózattól, 
amely az üldöztetés szót a szövegben körbefonja. Az üldöztetés kifejezést a 4. versszak rokon 
értelmű igéje és a hozzá fűzött kapcsolatos mellérendelő mondat, valamint ennek időhatá-
rozói mellékmondata újraértelmezi: „Megűzeték s nem nyugszom addig, / Míg hitedet meg 
nem nyerem, / Mert kockán van az életem”. Az üldöztetés ebben a kontextusban nem vala-
kik általi üldözésként, hanem belső űzöttségként, belső nyugtalanságként olvasható. Ezt az 
értelmezést támogatja az akar igének és származékainak ismétlődései is. Az első két versszak 
teljes passzivitását a harmadik strófától az újra feléledő paradox akarat váltja fel: „Akaratom-
ból is kihullasz / Én akart, vágyott Istenem”; „Akarom, hogy hited akarjam”. Az üldöztetés 
mind a második, mind a negyedik versszakban az akarás összefüggésében jelenik meg. En-
nek megfelelően az üldöztetés azért jelenhet meg első alkalommal a múlthoz tartozó foga-
lomként, mert a teljes passzivitás állapotában mutatkozó Én ott önmagát már mintegy az 
életen kívülre helyezi, a más Ady-szövegekben is gyakran felbukkanó halottság pozíciójából 
beszél. A hit akarásának visszatérésével a léttörténettel azonosított űzöttség is a jelenig érő 
folyamatként mutatkozik meg: „Megűzeték s nem nyugszom addig, / Míg hitedet meg nem 
nyerem, / Mert kockán van az életem, / Mint árnyék, mikor elhanyatlik.” A paratextusként 
választott idézet szavai ezen a ponton fonódnak be a vers szövegébe a hányattatás kifejezést 
ugyancsak a megűzetés, az Isten nélküli lét szinonimájává téve. 
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A vers értelmezése, mint látható, aligha kísérelhető meg a belső ismétlődések, illetve a 
belső textuális utalásrendszer alaposabb szemügyre vétele nélkül. A szöveg kohézióját el-
sősorban az alakzatok intellektuális ereje, valamint a versbeszéd fegyelme biztosítja, amely 
a szavak és paradoxonok újraismétlését a monotónia veszélye nélkül teszi a gondolatilag 
elmélyülő költői dikció alapjává.

A problémakör másik részletes elemzésre ajánlott verse, a Szent lehetetlenség zsoltárja 
Ady középső korszakának azon alkotásai közül való, melyekben a figurativitás és az elvon-
tabb, kevésbé esztétizáló, de sűrített textualitású versbeszéd egyaránt megjelenik. A jelkép-
teremtésre építő poétikára emlékeztet az a megoldás, mely a verset egyetlen kép köré, a 
pokolhinta trópusa köré szervezi. A vers felütésének intenzív vizualitása („Pokolhintán vad, 
szédítő körök, / Tüzes mélységek fönt és alant”) látomásszerű jelleget kölcsönöz a szöveg-
nek. Hasonlóan intenzív a középső háromsoros szakasz, valamint a verszárlat befejező hat 
sorának képi hatása. Ugyanakkor megjegyezhető, hogy a pokolhinta megjelenítése eltér 
a korábbi Ady-versek képalkotási eljárásától. Azonban az újszerű, saját rendkívüliségüket 
hangsúlyozó képek minden szokatlanságuk ellenére a hasonlóság elvére épültek. Már a ro-
mantikus poétika is az egymástól távol eső szavak jelentésének összekapcsolásában látta a 
metafora legfontosabb művészi teljesítményét. A szokatlan társítások hatáselve ugyanakkor 
azon alapul, hogy az egymástól a hétköznapi szemlélet számára független jelenségek a meta-
fora újszerű nézőpontjának nyomán valóban mint a világ összetartozó elemei mutatkoznak 
meg. Olyan hasonlóság fűzi őket egymáshoz, mely a látnokköltő létfeltáró művészi teljesít-
ménye nyomán válik beláthatóvá. A szokatlanság tehát egyáltalán nem zárja ki a hasonlóság 
elvének érvényesülését, a látomásszerű kép olyan megvilágosodásként hat, amely feltárja az 
egymástól távolinak hitt dolgok egységét. Ha ebből a nézőpontból tekintünk a pokolhinta 
jelképére, szembe tűnik, hogy a látvány vizualitása korlátozott, nem ébreszt határozott kép-
szerű benyomásokat az olvasóban. Nem készteti az olvasót arra, hogy mintegy „elképzelje”, 
saját látásában újraalkossa a vizionált képet. 

A jelkép elvontsága ellenáll az ilyen jellegű, hasonlóságon vagy referenciális megfelelteté-
sen alapuló befogadói stratégiának. A figurának ezt a kezdeti absztrakt természetét a szöveg 
későbbi szakaszai még inkább kiemelik. A pokolhinta mozgását, a bejárt teret intellektuáli-
san kiélezett paradoxonok, illetve elvont fogalmak írják le (például „Zuhanva szállni, szállva 
zuhanni / Való alatt és képzelet fölött”). A vers menetét a továbbiakban nem annyira a hinta 
látványának folytonos előtérben tartása, mint inkább a kezdeti képhez kapcsolódó – nyelvi 
megvalósulásában a figurativitás szerepét erőteljesen visszafogó – „kommentár” forma ki-
alakítása jellemzi. A pokolhinta figurájában előrevetített léthelyzetnek a nyitó képtől egyre 
inkább függetlenedő értelmezése bontakozik ki a vers nagyobb részében. A szöveg a maga 
megszólító erejét tehát jobbára nem a vizualitás lenyűgöző hatásából, hanem az elvont vers-
beszéd teljesítményéből meríti.

3.5. Az eltévedt lovas poétikai szempontból sok szállal kapcsolódik a jelképteremtő inven-
ciójukkal kitűnő korábbi, 1909 és 1912 között keletkezett versekhez. Kiemelt szövegszervező 
szerepet kap a középpontba helyezett titokzatos metafora, akárcsak a Harc a Nagyúrral vagy 
Az ős Kaján című költeményekben. A beszédmód átalakulása miatt ugyanakkor az említett 
korábbi költői korszak lírájától jellegzetesen eltérő vonásokat is mutat. Az egyik szembetűnő 
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sajátossága az Én nyelvi jelenlétének erőteljes redukciója. Az első pályaszakasz versbeszédé-
nek meghatározó eleme volt a lírai alany rendkívüli szubjektumának hangsúlyozása, mely 
az Én tematikus és poétikai előtérbe helyezésében egyaránt megnyilvánult. Az önmagát a 
nyelv fölé helyező, a romantikus individualizmusban gyökerező költői önértelmezés – mely-
nek nyomai olykor a kései versekben is felfedezhetők – és az ebből eredeztethető poétika 
átadta a helyét egy kevésbé látványos, ugyanakkor a szöveg nyelvi sűrítettségét felfokozó 
dikciónak. A versben a lírai én grammatikai jelenléte egy többes szám első személyű birtokos 
személyjelre (nagyapáink) és egy ugyancsak többes szám első személyű helyhatározó raggal 
ellátott személyes névmásra korlátozódik (nálunk). A költemény ezzel összefüggésben nem 
a szubjektum minél korlátlanabb, minél teljesebb megjelenítésének, illetve kinyilvánításának 
helyeként értelmeződik. A szöveg egyes elemeinek kapcsolatai nem a középpontba állított 
Énen keresztül épülnek ki, akinek intenzív jelenléte tarja össze a vers lazán illeszkedő szerke-
zeti elemeit. A műalkotást alkotó nyelvi elemek sokkal szabadabban lépnek egymással kap-
csolatba, nincs szükségük e felnagyított Én közvetítő tevékenységére. A lírai hang lényegesen 
többet bíz a szövegelemek jelentésimplikáló erejére, önmagát kinyilvánító aktusai nem tola-
kodnak a versek előterébe túlságosan is határozott értelmezési ajánlataikkal. A „túlbeszélt” 
szakaszok eltűntek, a szöveg gyakran él az elliptikus alakzatok jelentéspotenciált növelő eljá-
rásaival, amint azt a hatodik versszak állítmány nélküli halmozása és anaforás ismétlései is jól 
mutatják. Az archaizálás, az inverzió, az alig érzékelhető neologizmusok állandó jelenléte te-
lített nyelvet eredményez, melynek befogadása folytonos feladatot jelent az olvasó számára. 
Ebben a nyelvi közegben lassabb a befogadás folyamata, nincsenek olyan szakaszok, melye-
ken könnyűszerrel túllendülhet egy-egy korábbi szakasz értelmezésének visszaidézésével. Ez 
a hagyományra is nyitott nyelv a maga sajátszerűségét nem egy-egy látványos megoldásban 
igyekszik érvényre juttatni, hanem a nyelvi jelek belső kapcsolatrendszerének olyan elmélyí-
tésében, mely sok apró invencióval hozza létre a maga sűrű textualitását.
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BABITS MIHÁLY

1. A befogadás változatai

1.1. Babits Mihály költői pályája látványos gyorsasággal és különleges időszakban indult 
A Holnap antológia 1908. szeptemberi és a Levelek Iris koszorújából című kötet 1909. májusi 
megjelenésével. 

Az 1900-as évek legelején, a „klasszikus modernitás” utolsó évtizedében (Bókay Antal 
fogalmaival: a premodern korszak végén, a modernitás legelső fázisában) kétféle esztétikai, 
nyelvelméleti és poétikai felfogás érvényesült. Az egyik – a romantikus korszak irodalom-
szemléletéből kiindulva – az irodalomban „a nemzeti önérzet” ápolását, a „hazafiság ébresz-
tését” kívánta (Beöthy, 1899, 5); azt tartotta, az irodalmi mű eszmét közvetít, az író-költő 
a műben álláspontját foglalja szavakba, az eszme a nyelvi jelek segítségével maradéktalanul 
eljut az olvasóhoz, s a jelek az olvasóban az alkotóéhoz hasonló ideákat hívnak elő. A má-
sik felfogás, Humboldt, Schleiermacher és Nietzsche eszméit ismételve azt hirdette, a nyelv 
nem eszköze a gondolkodásnak, hanem aktív teremtő erő; a megértés és a bármilyen szintű 
szövegbefogadás a megértendő szöveg rekonstrukciója, s a folyamatban a megértőn (befo-
gadón) kívül semmiféle külső támpont nem létezik; a nyelv pedig nem rendelkezik igazságot 
kifejező képességgel. A korszak világköltészetében a versbeszéd átalakult, a szöveg már nem 
az igazság verbalizációja, nem vonatkoztatható tradicionális fogalmakra, hanem retorikus 
játék, zene (vagy nem zene), kaland, asszociációk, rejtelmek felidézése, nyitott, abszolút jel, 
mely csupán önmagára hívja fel a figyelmet. 

1.2. A Holnap antológiában megjelent öt Babits-vers és az 1909-es gyűjtemény ugyanúgy 
megosztotta a 19. századi magyar irodalmi beszédmódhoz szokott olvasókat, mint Ady Új 
versek című kötete. Sokan kifogásolták, hogy a költő nem a hazáról írt. Szemére hányták az 
egyéni életélmények és a versek mögé vonható élettények hiányát. Ignotus a Nyugatban, 
Schöpflin Aladár a Vasárnapi Újságban, Szilágyi Géza az Új Időkben, Lukács György a Husza-
dik Században dicsérte ugyan a verseket, az elismerő szavakhoz azonban mindnyájan hozzá 
is tettek valamit: Ignotus a költő „kultúr-szerelmeiről”, Schöpflin az alkotások „könyvtár-
szagáról”, a néha „mesterkedéssé fajuló nyelvművészetéről” írt, Szilágyi Géza hiányolta 
a művekből a „nagyívű lendületet”. Bresztovszky Ernő, Babits valamikori egyetemista társa, a 
Népszavában kétségbe vonta a szerző „egyéniség” voltát és „poétaságát”, szemére vetette 
„könyvtár-arisztokrataságát”. Pogány József, a későbbi népbiztos, 1910-ben a Renaissance-
ban „esztergapad-költészetnek” nevezte verseit, szavakba foglalva a Petőfi kontra Arany min-
tára megalkotott Ady–Babits ellentétpárt. Paulovits István, Reviczky Gyula monográfusa, 
1911-ben „beteg agy […] beteg szüleményeinek” nevezte az alkotásokat.

A két világháború között is a végletes értékelések határozták meg a recepciót. Szabó 
Lőrinc Babits halálakor ezt írta: „Az emberiségnek néhány évezred során csak húsz-harminc 
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olyan költőzsenije született, mint ő.” Császár Elemér 1925-ben, a Sziget és tenger megjelené-
sekor „rímbe szedett köznapiságokat” emlegetett. Az indulataitól félrevezetett József Attila 
1930-ban „bántóan rossz versek kötegének” nevezte Az istenek halnak, az ember él! című 
könyvet. Lukács György 1941-ben, a Moszkvában megjelenő Új Hangban a „néptribun” 
Petőfi és Ady érvényességét hangsúlyozta az „elefántcsont-toronyba” húzódó Babitscsal 
szemben. 

1945 után az elutasítás hivatalos és határozott lett. Horváth Márton 1945-ben a Szabad 
Népben az újjáépítést akadályozó tényként emlegette Babits költői hagyatékát. Pándi Pál 
1959-ben a Népszabadságban „a babitsi műben a következetesen haladás ellen kiáltó” dolgok 
felmutatását kívánta. Kardos Pál 1972-ben, az első Babits-monográfia összefoglaló részében 
a „mondanivaló fölé” kerekedő formáról, az Ady–Babits ellentétről és Ady primátusáról írt. 
Babits művei az 1970-es évek végén is cenzúrázva jelentek meg. Összegyűjtött verseiből még 
ekkor is kihagyták a Szíttál-e lassú mérgeket? címűt, a Vásár, a Dal az esztergomi bazilikáról, a 
[Bár lenne a hangom tiszta…] és a Hazám pedig csak megcsonkítva volt olvasható.

Az utolsó negyedszázad az autentikus Babits-recepció időszaka volt. Rába György, az Új-
hold szemléleti hagyományait felidézve 1981-ben közreadta az 1920-ig tartó pályaszakaszról 
készített monográfiáját, 1983-ban megírta az életmű nagy ívű áttekintését. 1984-ben Nemes 
Nagy Ágnes A hegyi költő című nagyesszében foglalta össze Babits-olvasatát. 1997-ben meg-
indult az életmű kritikai kiadása és a Babits Könyvtár sorozata (az elsőből 2005 végéig tíz, a 
másodikból tizenegy kötet jelent meg).

A Babits-filológia kiteljesedése közben azonban mintha csökkenőben lenne a költő ha-
tása. Nemes Nagy Ágnes 1984-ben az akkor induló fiatalokra gondolva még arról írt, hogy 
„talán a legtöbb folyó a Babits nevű hegyről ered” (Nemes Nagy, 1984, 201). 

1999-ben Orbán Ottó a Vojtina recepcióesztétikája című versében az irodalmi kánon di-
vathullámzására utalva megjegyezte: a „tőzsdén” „esett Babits” indexe (Orbán, 1999, 45).

2. Babits Mihály költészete

2.1. Az énkifejezés lehetőségeit kereső Babits Mihály pályája korán indult. Tizenegy évesen 
verset és regényt írt, tizenöt éves korában költeménye és műfordítása jelent meg a Szekszárd 
és Vidékében. Tizenhét éves volt, amikor egy szőke lányhoz versciklust állított össze Első 
szerelem címmel. 1901-ben és 1902-ben mintegy százhatvan verse született (Kelevéz, 1998, 
61–63, 245–248). Költő akart lenni.

A korabeli frázis-verseket és az élményköltészetet azonban teoretikus igénnyel elutasítot-
ta. „Lázas tanulás” közben, 1901 őszétől kezdődő egyetemi évei alatt, a Négyesy László által 
vezetett Magyar stílusgyakorlatok órákon a maga költői ambícióját különleges helyzetben 
élhette meg. A költőnek készülő egyetemista társak (Oláh Gábor, Balázs Béla, Bresztovsz-
ky Ernő, Vágó Béla, Juhász és Kosztolányi) vers- és fordításfelolvasásaiban és a bírálatokban 
ugyanis egymással ellentétes irodalomeszmények ütköztek össze. 

Babits először 1902 februárjában szerepelt a stílusgyakorlatokon. Az 1903 első felében 
készült művek között van a Szonettek főcím alá sorolt, 1903 júniusából való alkotás, mely 
utóbb A lírikus epilógja címmel a Levelek Iris koszorújából című kötet záródarabja lett. 
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A versben a költő alapkonfliktusa, a „vágy” és a „valóság” ellentéte jelenik meg. A „vágy” 
a mindenség birtokbavétele és kifejezése, olyan szöveg megalkotása, melyben – Babitscsal 
szólva – érvényesül az „értelmi igazolás”, megjelenik a lételméleti távlat. A zárlatban megfo-
galmazott eredmény, a „valóság” annak szomorú regisztrációja, hogy a vers nem több, mint 
énkifejezés, azaz olyan szöveg, melyből kikövetkeztethető ugyan Schopenhauer metafizikai 
kételye a világ megismerhetetlenségéről és Nietzsche boldogság–boldogtalanság koncep-
ciója (Rába, 1981, 17–20), a „dió”, a „bűvös kör” és a „börtön” metaforája azonban annyi 
fogalmi magyarázatot kap a szövegben, hogy a denotációs és konnotációs szint távolsága a 
metafora szerkezetét a 19. századi alakzatformához közelíti. 

2.1.1. 1903 őszétől 1909 tavaszáig saját gyakorlatában folyamatosan szűkült a verselméleti 
gondolkodás és versteremtő gyakorlat közötti távolság. 1903 őszén olvasta föl a stílusgya-
korlaton A Spinoza-szobor előtt című versét, 1904-ben készült el az Óda a bűnhöz, a Strófák a 
wartburgi dalnokversenyből, A világosság udvara, az In Horatium, 1905-ben az Aliscum éjhajú 
lánya, az Édes az otthon, a Golgotai csárda, A halál autómobilon. Babits azonban a benne élő 
erős közlési vágy ellenére sem adta közre verseit. 

A nyilvánosság elé lépésben talán hátráltatta Ady Új versek című kötetének 1906 feb-
ruárjában volt megjelenése is. Az Új versek azt demonstrálta, miként lehet másként elhárí-
tani az előző korszak jelkészletét és nyelvfelfogását, hogyan lehet a túlretorizált, apodiktikus 
versszerkezetek helyett nyelvi innovációval, a kifejezendő gondolat és a kifejező kép közötti 
távolság növelésével, a francia szimbolista költészet horizontjában gondolkodva létrehozni 
egy erőteljes, új poézist (Kenyeres, 1998, 19–29).

Babits más költészetelméleti perspektívában gondolkodott. S még három évet várt arra, 
hogy közreadja a maga első könyvét, majd nem sokkal ezután, 1911-ben a másodikat.

2.2. A Levelek Iris koszorújából és a Herceg, hátha megjön a tél is! új szakaszt jelent a magyar 
modernitásban. 

Mindkét könyv összeállítója – kötetköltő. Nem úgy, mint a ciklusokat alkotó Baudelaire 
és Ady. Babits e két könyv első kiadásában pusztán a szövegek sorrendjével, motívumok 
ismétlésével, a versek párbeszédével, a párbeszédek kérdésirányaival alakítja ki a tematikai 
egységeket és teremti meg a kompozíció harmóniáját.

Az első két versgyűjtemény legfőbb jellegzetessége a létezés sokszínűségének schopen-
haueri értelmezése, a világ kulturális birtokbavételére és újraértelmezésére tett kísérlet. A versek 
beszélője az egyénileg megélhető élet korlátait tágítja akkor, amikor a költészetelméletileg 
elgondolt teljességet vonja be a versek világába (az ókori Indiától, a görög és római biroda-
lomtól a keresztény középkoron, a 13. századi német és francia lovagi és trubadúrköltészeten 
át Leopardiig, Poeig, Swinburne-ig, Párizsig és Itáliáig).

A „szépség labirintusában” időben és térben tett utazás kitüntetett pontja a görög és a 
római kultúra. Árulkodón van ott az első kötet címében, a kötet harmadik darabjában és 
a második könyv nyitóversében a szivárvány görög és római istennője (az 1909-ben Irisnek, 
1911-ben Irisznek írt mitológiai alak). Mindkét könyv vezérszólama az általa megtestesített 
„tarkaság”, a görög és római történelemre, irodalomra, egy-egy személyre, műre, mitológiai 
kör történés-elemeire való utalás. Ez a klasszikus kultúra nemcsak önértékű és önelvű pasz-
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szív emblémarendszerként van jelen Babitsnál. A felidézett momentumokban megjelenik a 
görögség nietzschei interpretációja, egyrészt a harmonikus-derűs apollói világ (Hegeso sír-
ja, Klasszikus álmok), másrészt a „mértékfeletti”, „titáni”, „dionüszoszi áradat” (A Danaidák, 
Protesilaos, Laodameia) is. És tetten érhető az a mód is, ahogyan az angol preraffaeliták: a 
Babitsnak kedves Rosetti, Ruskin, Swinburne és a képzőművész Menard elképzelte a görög 
mindenséget. Az ókori történetek interpretációjában, például a Heraklész-monda elemeiből 
felépített Mythológia című novellában, pedig megjelenik a modern pszichológia fogalmával 
és felismerésével kiegészült emberi létezés-interpretáció.

A görög-római kultúra (és ennek a nietzscheiánus, preraffaelita és pszichologizáló ér-
telmezése-értelmezhetősége) interpretációs bázist kínál a költői szerepértelmezéshez is. 
A Levelek Iris koszorújából című kötet második kiadásától számítva ez tipográfiailag is nyil-
vánvaló. Babits ettől kezdve kurziválva szedette a kötetkezdő In Horatium első négy sorát, a 
Hunyt szemmel című versét és A lírikus epilógját.

Az In Horatium, a Horatius nyomán (és nem Horatiushoz vagy Horatius ellen) a címbe 
emelt névvel felidézi Horatius, Vergilius, Augustus, Maecenas és Murena korát, azt a hora-
tiusi dilemmát, létezik-e költői szabadság, függetlenítheti-e az egyén magát az őt körülve-
vő világtól (Rimóczi-Hamar, 2000). És természetesen felidézi az ódákban megjelenő értel-
mezést, a „carpe diem” („szakaszd le a napot”, azaz „használd ki a pillanatot”) és az „aurea 
mediocritas” („arany középút”, „arany középszer”, pontosabban: „óvakodj a szélsőségektől”) 
gondolatát is.

A második kiadástól kurziválva szedett négy sor felfogható az 1. számú Horatius-ódá-
ból való idézetnek, de a vonatkozó rész átköltésének-újraírásának is. Az eredeti első sora, az 
ott megjelenő lírai közlésviszony nyilvánvalóvá teszi: Babits számára 1904-ben (1909-ben és 
később) nem a beszélő és megszólítottként megjelenített „alacsony tömeg” (szociologizáló 
áthallással) elgondolt ellentéte a lényegi közlés. Az alapvető gondolat itt a „soha / nem da-
lolt / dal” (Babits szavaival: a „soha / nem hallott versek”) kívánsága. Ez a gondolat, amely az 
esztétika történetének legelső feljegyzéseiben is mint alapvető költői kívánság jelenik meg, 
a verset író, az első kötetét összeállító Babits ambícióját foglalja szavakba. A Horatiusszal 
lehetséges párhuzam, akárcsak az akkor készült angol műfordítások és az olvasott szerzők 
jelzik: a fiatal költő a világlíra horizontjában gondolja el a maga költészetét.

A hagyományokba való beágyazódás, a hagyományok felülírásának a vágya és az „örö-
kön új” „dal” (szöveg, nyelv, beszédmód) megalkotásának célja egyszerre jellemzi az induló 
Babits költészetét.

A Húnyt szemmel „álmok–való” ellentétpárja visszakapcsolja a kötetet Arany Jánoshoz, a 
Vojtina ars poétikájában (kurzivált szedéssel) kiemelt poétikai problémához, a „való” a „bölcsel-
mi eszme”, a valóság „árnyéka”, „égi mása”, az „igaz” kérdéséhez, megismételve a világ megismer-
hetőségével szembeni kételyt, szavakba foglalva a költészet primátusát, más-lényegűségét.

A lírikus epilógja, a kötet egyetlen 1904 előtti darabja, filozófiai szinten kapcsolódik a 
kötetegészhez. Megismétli Schopenhauer gondolatát, A világ mint akarat és képzet konklú-
zióját, miszerint a világ is, az én is megismerhetetlen, amit a világból felfoghatunk, az a látszat 
csupán, a Húnyt szemmel szavaival „az álmok síkos gyöngye”. És nem poétikai összegzés tehát 
ez a vers. Annak a megismétlése csupán, a teljességre törő költő ismeretelméleti okokból 
nem veheti birtokba a teljességet. A mindenség koszorújából csupán leveleket kínálhat föl.
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2.2.1. Az 1909-ben és 1911-ben megjelent két kötet reprezentatív darabja (a botrányossá 
vált Fekete ország és a kötetkompozíció allegóriájaként olvasható alkotás, Az örök folyosó 
mellett) az 1908-ban Szegeden elkezdett és 1909 áprilisában Fogarason befejezett Esti kérdés 
(Sipos, 2002, 72–77).

A vers amellett, hogy mutatja a szövegteremtés spontán és tervezett változatát, az 
akusztikus és a szemantikus tér (itt nem részletezett) működését, a szintaktikai szintű nyelv-
teremtést és a késő modernitás első korszakában megvalósuló metaforahasználatot, általá-
ban példázza a véglegesre alakult babitsi poétikai rendszert is.

Babits – a már idézett levelek tanúsága szerint – 1904-től alakítja-formálja-véglegesíti 
magában az objektív költészet poétikáját. Elveit először 1904. november 17-én fejti ki Kosz-
tolányinak. Eszerint az emberi tudat mélyén „képek alszanak”, ez a „képszalag” képezi az élet 
„alaprétegét”, ebből az alaprétegből valami kiemelkedik, ez a valami emlékeket-képeket vonz 
(Babits Mihály levelezése 1890–1906, 1997, 128). A költemény a tudat belső mozgása, a moz-
gás szavakká-mondatokká-változása lesz. Ebben a folyamatban, mint ezt az Esti kérdés mel-
lett az Anyám nevére és sok más alkotás nyilvánvalóvá teszi, generáló funkciója lehet a szóvá 
vált kép akusztikus formájának.

A babitsi versgondolkodás alakulásában szerepe volt Jamesnek és Bergsonnak is. William 
James The Principles of Psychology című művében olvasott a tudatfolyamról, az új kom-
binációkat teremtő tudat-sajátosságról (mely folyamatosan „kiemel, mellőz, választ – azaz 
teremtve kombinál”). Bergsonnál találkozott (Babits Mihály levelezése 1909–1911, 31; 235–
237) az előhívható és önkéntelen emlékezet fogalmával, a múlt virtuális jelenné változtatá-
sának lehetőségével, a teremtő fejlődés, a végtelen variációkban felszínre törő életlendület 
gondolatával. Babits a benne alakuló, Jamesnél és Bergsonnál rendszerelvűen összefoglalt 
koncepciót összekapcsolta az erkölcsi emlékezettel, s ezzel „egységesítette költői modelljét” 
(Rába, 1982, 54; 315; 322).

Az Esti kérdés szövegalkotása és poétikai rendszere az ilyen módon véglegessé vált költé-
szeteszmény reprezentációja lett.

2.3. Az 1911 őszén Fogarasról a Budapest mellett épülő modern, hagyományok nélküli vá-
rosba, Újpestre kerülő Babits különleges helyzetekkel szembesült. Egyrészt szorosabbá vált a 
kapcsolata a Nyugat első generációjából Móriczcal, Karinthyval, Schöpflinnel, Herceg, hátha 
megjön a tél is! című kötetéről elismerően beszélt Ady, recenziót írt róla Kosztolányi, valamint 
Sík Sándor és Harsányi Lajos. Másrészt az áthelyezés alkalmat adott politikai vádaskodásra, 
sajtótámadásokra (Sipos, 2003, 51–57), a támadások pedig lehetőséget kínáltak arra, hogy a 
Nyugat 1911. november 1-jei számában, a Művészet és szabadság című cikkében Babits szem-
besítse a kétféle létezési módot: a politikusét, akit a türelmetlen célratörés és a szabadság 
korlátozása jellemez, és a művészét, aki az intuíció révén képes a világ lényegét megismerni 
(amint Schopenhauer és Croce is írta), s aki éppen ezért a „teljes szabadság” embere.

A radikalizálódó politikai helyzet, az erre először reflektáló mű, a Május huszonhárom 
Rákospalotán, a vers engedély nélküli közlése a Népszavában, az arra adott Babits-nyilatko-
zat, majd az első világháború, az 1918-as és 1919-es események megváltoztatták személyes 
sorsát és módosították a költészetről vallott felfogását. A Május huszonhárom Rákospalotán 
című vers zárlatában, a hazugság nélküli világ óhajtásában szembekerült az etikai és az esz-
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tétikai princípium. Az első világháború alatt írt versek jó részében (Fiatal katona, Miatyánk, 
Játszottam kezével, Húsvét előtt, Fortissimo, Zsoltár gyermekhangra, Zsoltár férfihangra) és az 
ekkori cikkekben és tanulmányokban (Gyermekek és a háború, B. F. huszárönkéntes: elesett 
az északi harctéren: 1915. június, Ágoston, Leibniz mint hazafi, Kant és Az örök béke, Vesze-
delmes világnézet) elvek, ideológiák, sorsok ütköztek, emberi tapasztalatok kaptak hangot. 
Ezek, valamint az 1918–1919-es események, az etikus világ eljövetelébe vetett hit, majd e 
reménység szétfoszlása és az utána következő szemléleti és történelmi válság (Thomas Mann 
önjellemzésének szavait ismételve) a metafizikai egyéni síkról a szociális sík felé történő moz-
dulásra késztették Babitsot. Ezt mutatják a háború alatti versei, szerepvállalása 1918-ban a 
békemozgalmakban, az 1918 őszétől 1919 májusáig volt eseményekben, Az igazi haza. Cikk 
a Szózatról című írása 1919 februárjából és a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című ta-
nulmánya a Nyugat 1919. novemberi számából. 

Ennek a korszaknak két verseskötete, a Recitativ (1916) és a Nyugtalanság völgye (1920) 
ugyanakkor gondolkodástörténeti és költészetelméleti módosulást is jelzett: megváltozott a 
költészet emblémarendszere, és átalakult a versszöveg. 

Babits még fogarasi tanár korában kezdte el fordítani Dante Isteni színjátékát. A nagy 
munka, amelyen tíz évnél tovább dolgozott, fogékonnyá tette a középkori aszketikus-misz-
tikus irodalom iránt, Szent Ágoston (és talán Szent Tamás) olvasása pedig lehetőségként 
kínálta neki a filozófiai és dogmatikai szintű katolicizmust. Erre utal a Recitativ három verse: 
a Vakok a hídon, amely olvasható a János Evangéliumából ismerős „hamis” és „igaz” látás felől 
is, az Isten kezében, mely a Genezis könyvéből a teremtés előtti káosz állapotát és a teremtő 
Isten képét idézi, az Isten kezében, alcíme szerint: Keresztény makáma pedig összekapcsolja 
a beszélő gyermekkorának katolicizmusát és az Úr, az ősanyag, a teremtés filozófiai (hitbeli) 
kérdéseit. A Nyugtalanság völgyében az Isten minéműségét középpontba állító Fortissimo, az 
ima- és a zsoltárformát választó költői gesztus jelzi, hogy a korábbi görög–római toposzok, 
allúziók, emblémák, vers- és ritmusformák mellett ebben a periódusban a kereszténység és a 
középkori kultúra elemei is megjelennek a Babits-versek utalásrendszerében.

Az első két kötethez képest 1912 és 1920 között részben átalakult maga a versszöveg 
is. Korábban a babitsi vers alapjellegzetessége a gazdag jelkészlet, a műformák, ritmuselvek 
gazdagsága, az egyéni írásmód, az innovatív mondatépítés, a belső hallás utáni, sokszor nor-
masértő hangrögzítés volt. Ebben a periódusban, Apollinaire Kalligrammák-kötetét meg-
előzve, a vers már nemcsak akusztikus, hanem vizuális élmény is (Vakok a hídon), az egyéni 
szövegtagolási rendszer tovább lazul, megjelennek a kötetlen szótagszámú, szabad ritmusú 
(Szerelmes vers, Dal, prózában, A jóság dala, A régi kert), a rímtelen (Csillagokig) és a strófát-
lan, rímtelen, szabad (Új esztendő) és még a „pongyola versek is” (Babits, 1997, 120).

2.4. Az 1920 és 1941 közötti időszakban, az első világháborút követő zaklatott történelmi 
korszakban, különleges helyzetbe került Babits.

A Nyugat és munkatársai 1941-ig, a költő haláláig és a lapengedély automatikus meg-
szűntéig a hivatalos kultúra perifériájára szorultak. A békekötés előtt és után a folyóiratot 
felelőssé tették az őszirózsás forradalomért és az elvesztett háborúért. 

Ebben az irodalompolitikai helyzetben a fellépő vagy pályájukat folytató nemzedékek 
magukat (folyamatosan vagy időnként) a Nyugat (és gyakran Babits) ellenében kívánták 
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meghatározni. 1920 és 1941 között a Nyugatot és a személyét ért állandó támadások köze-
pette (Sipos, 2003, 116–199) a költő műveinek honoráriumából élt. Anyagi helyzetén javí-
tott a Németországban élő Baumgarten Ferenc Ferdinánd történész, író, esztéta döntése, aki 
vagyonát olyan magyar írókra hagyta, „akik minden vallási, faji és társadalmi előítéletektől 
mentesek, és csakis eszményi célokat szolgálnak”, s az alapítvány kurátorságára Babitsot kér-
te fel. Az alapítvány működtetése, a politikai és irodalmi félreértések, támadások és háború-
ságok, melyeknek dokumentumai három vaskos kötetben 1693 nyomtatott oldalt tesznek 
ki, rendkívül megviselték a költőt.

Személyes sorsa is nehézzé vált. 1923-tól nem pontosan diagnosztizálható belgyógyá-
szati panaszok, ízületi bántalmak, vesekőrohamok, szívelégtelenség kínozták. 1934-ben kör-
nyezete felfigyelt nehéz légzésére, 1937 felfedezték, hogy gégéjében „van valami” („…kínok és 
álmok közt…”, 2004, 124–151; 171–183).

Ebben a politika-, eszme-, és irodalomtörténeti helyzetben, a személyes sors átalakulása 
közben látványos tematikai módosulás tapasztalható Babitsnál. Megsokasodtak a nemzettel 
és a társadalommal sorsközösséget vállaló, a történelmi pillanat reprezentációjának a lehe-
tőségét elfogadó alkotások (Könnytelenek könnyei, Petőfi koszorúi, A gyémántszóró asszony, 
Hazám, Áldás a magyarra, Ezerkilencszáznegyven, Erdély). Nyomott hagyott a személyes sors 
változása, Tanner Ilonával, a később Török Sophie néven publikáló költőnővel kötött házas-
sága (Engesztelő ajándék) és betegsége (Rekonvaleszencia, Télutó a Séd pataknál, Csövek, erek 
terek, Indulás az öregkorba). Megjelentek a szövegek között olyan versek, melyek a létezést, 
az élet és a szenvedés elviselésének módját lételméleti és szakrális távlatban tematizálták 
(Örökkék ég a felhők mögött, Ádáz kutyám, Isten gyertyája, Csillag után, Az elbocsátott vad, 
Balázsolás). Látványosan csökkent ugyanakkor azoknak a verseknek a száma, amelyek a köl-
tészet önértelmezéséhez, a líraiság kérdésköréhez kapcsolódtak (Régen elzengtek Sappho 
napjai, Cigány a siralomházban, Csak posta voltál, Mint forró csontok a máglyán…, Jónás 
imája). 

2.4.1. Különleges poétikai rendszer minősíti az 1937. augusztus 15-én a Pesti Naplóban meg-
jelent verset, a Balázsolást.

A szöveg hátterében ott van a megélt élmény, a költő személyes tapasztalata: „gégéje 
szűkül”, „levegője fogy”, „tüdeje zihál”, valami „fojtogatja torkát, ott van a műtétet kilátásba 
helyező döntés, ott van a mindettől való páni félelem is (Török, 2002, 286–305). Ugyan-
akkor (bizonyára) felrémlett Babitsban: az őt támadó „orv” betegség, melytől „kifúlva” él, 
„örökös lihegés”-ben, ugyanaz a kiismerhetetlen kór, a rák, melynek egyik fajtáját az apjá-
nál megállapították, másik változatában pedig a húga halt meg („…kínok és álmok közt…”, 
2004, 297). De az sem kizárt, hogy 1934-ben és 1935-ben Az európai irodalom történetét író 
Babits emlékezetébe villant (az általa ott kétszer is megidézett) Szent Jeromos, aki a rákról 
mint ördögi viselősségről szólt, vagy Thomas Pynell, aki 1528-ban leírta: „A rák fájdalmas 
kelés, amely felfalja a test egyes részeit”, meg talán Tolsztoj művének képzete, az Iván Iljics 
haláláé, mely – olvasható irodalomtörténetében – „egy mindennapos betegség lefolyásának 
rajza a kínokon át a halálig” (Babits, 1934, 329). A Balázsolásban a személyes sors, a gyötrő 
betegség, a „kés”-ek fenyegetése és a halál képzete kiegészülhetett a „háládatlanul” megélt 
„félszáz” év emlékeivel, olvasmányemlékekkel, meg talán a Dunántúlon elterjedt néphagyo-
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mány emlékezetével, a balázsolásnak nevezett szertartással, melytől a katolikus vidékeken a 
torokgyíktól és a torokfájástól való menekedést várták.

A Balázsolásban halál, az elmúlás azonban nem egyszerűen a beszélőt jellemző létállapot. 
A halál itt morálfilozófiai összefüggésekben jelenik meg, mégpedig úgy, hogy a költő a szen-
vedés tényét, okát milyenségét, az elviselés lehetőségét és módozatait állítja a középpontba 
(Németh G., 1977, 211–240; Rónay, 2002, 12–18), egyszerre tematizálva a halálra készülést, a 
halálban való bizakodást és a haláltól való félelmet, a keresztény középkor és Dosztojevszkij 
századának morálfilozófiai eszméit. Mindezt pedig a filozófiaként megélt katolicizmus esz-
me- és hitvilágában és a katolikus szertartásrendbe tartozó imák retorikai hagyományrendjé-
ben valósítja meg (Sipos, 2002, 93–98).

2.4.2. A költészet önértelmezéséhez kapcsolódó versek közül az 1922-es Régen elzengtek 
Sappho napjai felidézi a Sziget és tenger című kötetben a beszélő helyzetére vonatkoztatható, 
önminősítő „sziget” metaforát, szavakba foglalja a költészet szószóló szerepének ellehetet-
lenülését. Az 1926. márciusi Cigány a siralomházban, megismétli az expresszionista hábo-
rúellenes költészet és az akkori Babits-versek „testvérek vagyunk” gondolatát, ugyanakkor 
elutasítja a teremtés analógiájaként elgondolt versalkotás módját csakúgy, mint az aprólékos 
műgonddal létrehozott „cizellált” költeményt; a zárlat kérdései pedig magának a lírának az 
elutasítását is jelenthetik. Az 1932. január 1-jén a Nyugatban megjelent Csak posta voltál 
„a lírai én helyzetére és egyben a költészetre reflektál”, mint A lírikus epilógja. A versben a 
kiindulópont „az utólagosság”, a „megelőzöttség” és a „közvetítettség” tapasztalata. A lírai 
alany létmódja – ebben a megközelítésben – a tőle független folyamatok eredménye, a sze-
mélyiség az „őt meghatározó tapasztalat közvetítője is”. A szöveg kontextusából az a felisme-
rés kínálkozik, miszerint „nem a személyiség hagy nyomot a világban, hanem fordítva: általa 
hagy nyomokat a tradíció beszéde” (Eisemann, H. Nagy, Kulcsár-Szabó, 1999, 209–211). Az 
1932 decemberében írt Mint forró csontok a máglyán a szöveg „beszélőt teremtő” lényegét 
foglalja szavakba. Az 1939 decembere előtti Jónás imájában pedig – később részletezendő 
módon – a kifejezés lehetősége, érvényessége, a szövegmondó és a szöveg legáltalánosabb 
kérdései jelennek meg.

3. Jónás könyve – Jónás imája

3.1. Talán 1937 decemberében, esetleg 1938 januárjában, de mindenképpen az 1938. feb-
ruári gégeműtét előtt kezdte foglalkoztatni Babitsot „a szerencsétlen Jónás próféta alakja” 
(„Itt a halk és komoly beszéd ideje”…, 1997, 403). „Hosszú hónapokon át, félönkívületben kí-
sértette” a történet. Nem valószínű, azonban, hogy 1938. február 12-e és május eleje között, 
kínzó kanülcserék közben, ágyhoz szegezve, hangját elveszítve, a tízkötetes összes művek 
sorában megjelenő Ezüstkor, az Írás és olvasás, az Összes novellái és Halálfiai korrektúra- és 
fogadtatásizgalmai közepette hozzá is kezdett volna a szöveg leírásához. Legfeljebb „fejben 
dolgozott” a művön, talán részleteket még véglegesre is formált (annak idején így készült a 
Húsvét előtt). Hihetőbbnek tűnik a feltevés, hogy a Jónás könyve leírására életének legutol-
só, viszonylag nyugodt periódusában, 1938 júniusától augusztus 18-áig, felesége névnapjáig 
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tartó időben kerített sort. A kész művet mindenesetre ezzel a befejezésre utaló ajánlással 
adta át.

3.1.1. Az 1939 karácsonyára könyv alakban is megjelent Jónás könyvéről még az évben írt 
Kállay Miklós, Bálint György, Keresztury Dezső, a következő évben Rédey Tivadar, Gyergyai 
Albert, Szirmai Károly, Lukács György, s a Nyugat illetményköteteként megjelent Babits 
emlékkönyvben Bóka László. Bálint György olvasatában „az erkölcsi követelések szakadat-
lan” ismétlésére történő felhívás a mű. Lukács, már idézett tanulmányában, nyílt politikai 
állásfoglalást, a babitsi élet megtagadását, késői rádöbbenést olvasott ki a szövegből. Bóka 
a „holtig helytálló, a békén szenvedő, az igazság győzelmében hívő, az Istenben elpihenő” 
ember művét dicsérte az alkotásban. Nemes Nagy Ágnes, már ugyancsak idézett művében, 
1984-ben még mindig politikai versként írt a műről, másrészt nagy szerepversnek tekinti az 
alkotást, mégpedig olyan műnek, mely a pályakezdést jellemző „tárgyias lírától az én-lírán át 
az én-tárgy-líráig” terjeszti „Babits pályavonalát” (Nemes Nagy, 1984, 163).

3.1.2. A mű azonban talán olvasható más horizontban is. Nem zárva ki az én-kifejezés és 
állásfoglalás társult vagy társítható szándékét, nem vitatva a Nemes Nagy Ágnes által meg-
fogalmazott, a lírai én szerepértelmezésére vonatkozó elgondolást, meg azt sem, hogy a pró-
féta-versekben: a Dániel éneke, a Holt próféta a hegyen és a Jónás könyve című alkotások-
ban esetleg fellelhető az önstilizáció vagy az önmetaforizáció szándéka, talán értelmezhető a 
szöveg olyan önelvű alkotásként is, melyben a szerző (Bahtyinnal szólva) egyetlen textusba 
„kebelezte be” és írta újra a Jónás-történet három változatát: az Ószövetségben fellelhető 
próféta-novellát (melyben a teológusok három keletkezési réteget különítenek el attól füg-
gően, hogyan nevezi az ősszöveg Istent), az Újszövetségben olvasható evangéliumi utalásokat 
(Mt 12.31–41, 16.4, Lk 11.29–32), melyekben szó van a „ninivei férfiakról”, Jónásról, az Ember-
fiáról, aki „három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában” (ez pedig felfogható az ószövet-
ségi történet értelmezésének is); a harmadik szöveg pedig, amely párhuzamosan olvasható 
a babitsi művel, Josephus Flavius könyvének, A zsidók történetének megfelelő részlete. Ha 
mindezekhez hozzávesszük Batizi András és Tinódi Lantos Sebestyén 16. századi feldolgo-
zásait vagy Ambrus Zoltán 1895-ben megjelent Ninive pusztulása című munkáját és Hans 
Robert Jauss 1994-ben írt Jónás könyve – az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája 
című tanulmányát, akkor nyilvánvaló, a Jónás könyve beépülhet üdvösségtörténeti keretbe, 
olvasható a szöveg a küldetés és küldetésvállalás gesztusrendszere perspektívájából, s olvas-
ható úgy is, amint Jauss ajánlja, mint „Isten univerzalista terve és prófétájának partikuláris 
álláspontja” közötti ütközés, mint „…fordulat annak a hitnek a dogmatizmusától, amelynek 
Istene a pogányokat idegenként zárta ki Izraellel kötött szövetségéből ahhoz az Istenhez, aki 
a jövőben be akarja vonni őket irgalmába”. De értelmezhető a szöveg meghatározóan műfaj-
elméleti perspektívából mint „komplex elbeszélésszerkezet”, azaz mint „a világirodalom első 
novellája” is (Jauss, 1999, 394–395).

A Jónás-történet nem egyetlen történet, meghatározó része az irodalom szöveguniver-
zumának. Ebben a szöveghalmazban időben az első réteg a Királyok könyve Kr. e. a 8. század-
ból, az utolsó a jaussi interpretáció közel 2800 évvel későbbi időből. A beszélő személyéhez 
köthető mozzanatok így az irodalom különböző szerepértelmezéseihez kapcsolódnak: a leg-
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első időkhöz, amikor az irodalom ősformái még isteni nyilatkozatok, előírások, útmutatások 
voltak, a közvetítő papok az isteni parancs letéteményeseinek számítottak. Az ószövetségi 
szövegekben a történet a kiválasztott néphez szólt. Az újszövetségi változat már mindenkit 
meg akar szólítani. A 16. századi változatok szövegmutációk, a 19. század végi pedig az ere-
deti fabulát, a szövegvázat egyénileg elgondolt, az alapszövegtől távoli szüzsé-elemekkel dú-
sította föl. A babitsi kidolgozásra a késő modern líra második hullámában került sor, a mű-
fajok és műnemek határainak felbomlásakor, akkor, amikor a költő személyes és társadalmi 
pozíciójában bekövetkezett változás miatt a mű megszólalója nemegyszer életrajzi alakként 
fogalmazza meg a szöveget. Az én felnagyítása ebben a periódusban már nem indokolható, 
a prófétai beszédszituáció pedig csak ironikus hangoltságú lehet.

3.2. Az 1939. december 12-én megjelent Jónás imája olvasható a Jónás könyve lezárása-
ként, utóhangjaként is. Összekapcsolja a líriko-epikus szöveggel mindenekelőtt a címbe 
emelt név.

A beszédhelyzet homogenitása, a lírai és vallomást tevő pozíciója, a verstárgy közelítése a 
szerző létállapotához azonban azt jelzi, az alkotás sokkal inkább a beszéd önértelmezéséhez, 
a líraiság mibenlétéhez kapcsolódó alkotás.

A beszélő itt a múlt–jelen–jövő együttesében minősíti önmagát. Egy történeti folyamat 
végeredményeként rögzíti a jelent („tétova, céltalan, parttalan” [vagyok], „hordom régi sok 
hiú szavam”), ideidézi a múltat („Hozzám már hűtlen lettek a szavak”), feltételes módban 
ugyan, de ideképzel valamilyen jövőt („Óh bár adna a Gazda…). A vezérszólamot a szöveg-
ben a szenvedés, a vállalás és a kifejezés kérdésköre jelenti.

A szenvedés a Jónás könyvéből ismerős narratívumokban: a tenger, a cethal, a felszólítás 
elől menekülni akaró próféta, az égi és a ninivei hatalmak képében jelenik meg. Ez vizualizálja 
és erősíti föl a lírai én betegségtudatát, állapotát, a közeli halál képzetét. Az egyéni szenvedés 
azonban itt nem természeti-biológiai törvény. A Gazda (az Ádáz kutyám szóhasználatával: 
az „égi gazda”) döntése-adománya a betegség. A Jónás imájának hőse, ellentétben a Jónás 
könyvének perszonájával, nem is tesz kísérletet arra, hogy megértse, netán befolyásolja, eset-
leg korrigálja a „felettes én” pozíciójában megjelenő Gazdát. Nem a szenvedés elhárítását 
kívánja, vagy az Úr megerősítő döntését várja, mint a Balázsolás beszélője. Mivel számára 
itt önmagánál fontosabb az írástudó státusa, ezért nem a szenvedés elmúltát kéri, hanem a 
mélyen átérzett, változatlannak gondolt küldetését akarja teljesíteni.

Ebben az összefüggésben a létezés vagy a szenvedés ontológiai vonatkozásai helyett a 
kifejezés képességének megmaradása lesz a lírai én fő problémája. Az „ima” itt az első és 
negyedik sorban feltűnő „szavak”, „szavam” érvényességére vonatkozik; a kilencedik sorban a 
beszéd szinonimájaként a „rím” olvasható, a zárlatban az általánosabb jelentésű „hang”-ról, 
„szavak”-ról, „szólás”-ról, „beszélés”-ről, a kifejezőképesség megmaradásáról van szó. Ebben 
a részben a lírai én a beszéddel lesz azonos, a létezés a beszéddel helyettesítődik, a létezés 
addig tart csak, amíg „a régi hang” megvan, a szavak „hibátlan hadsorban” állnak. A beszéd-
képesség azonban nem a beszélő sajátja. A „Gazda” ajándéka a beszéd. A költő szemléleti 
pozíciójából számítva az élet maga a beszéd (a nyelv), mindez pedig a tárgyi világon kívüli, 
transzcendens távlatban értelmezhető csak.
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4. Esszéi tanulmányai, műfordításai, novellái, regényei

Legjobb esszéiben, a műfaji és történelmi tágassága okán, részletezőn és normatívabb vál-
tozatban jelennek meg olyan gondolatok, amelyek egy-egy vers hátterében is felvillannak. 
1919 februárjában készült írásában, Az igazi haza. Cikk a Szózatról című munkájában például 
(akkor, amikor Európában minden nemzet „politikának” és „területnek” tekintette a hazát), 
a nyelvben, kultúrában, vállalásban megtestesülő hazafiságáról írt; ugyanezt a haza-fogalmat 
ismételte meg 1938-ban Áldás a magyarra című versében, az első bécsi döntést követően is, 
amikor a valamikori észak-magyarországi területek visszacsatolásakor körülötte mindenki 
országgyarapodásról beszélt. Az 1937 utáni, a betegséget tematizáló versekben a szenvedés 
pillanatnyi státusként, az egyén lételméleti perspektívájában jelenik meg (amint ez a Balázso-
lás szövegében tetten érhető). A szövegmondó személyes sorsához kötődő ekkori esszékben 
(Fogaras, Szekszárdi kadarka, Gondolatok az ólomgömb alatt) az egyéni betegség a magyar-
ság és az emberiség pusztulásának képeit idézi fel.

Tanulmányai egy-egy világirodalmi, költészetelméleti, filozófiai probléma értelmezései 
(Dante, Shakespeare egyénisége, Swinburne, Bergson filozófiája, Futurizmus, Modern impresz-
szionisták, Az irodalom elmélete, Indiszkréció az irodalomban) sok-sok cédulával-megfigye-
léssel készített összefoglalások a magyar irodalomról, a klasszikus és a késő modern korszak 
költőelődeiről és kortársairól (Balassi, Petőfi és Arany, Az ifjú Vörösmarty, A férfi Vörösmarty, 
Reviczky Gyula, Ady, Ignotus versei), alkalmasak arra, hogy bennük és velük az irodalomszer-
vező és irodalmi „vezér” kényszerű szerepében kifejtse álláspontját (Ma, holnap, irodalom, 
A kettészakadt irodalom, Baloldal és nyugatosság, A tömeg és a nemzet).

Műfordításai közül legfontosabbak: az Isteni színjáték, továbbá a Szophoklész-, Shakes-
peare-, Poe- és a középkori himnuszátültetések. Költészetszemléletéhez ugyanakkor ki-
egészítő magyarázatot kínálnak a klasszikus modernitás francia és angol versmagyarításai, 
melyekben (Rába György szavát ismételve), a tónushű fordításokban minden esetben van 
majdnem annyi eltérés az eredetitől, amennyi az In Horatium első négy sorában fellelhető.

Novelláiban nem követte a korszak magyar irodalmának gyakorlatát. Originális megoldá-
sokra törekedve elutasította a szociológiailag értelmezhető magyar világ irodalomba eme-
lését. Mivel belülről akarta megismerni-megélni a régi korok szellemi áramlatait, ezért az 
orosz akmeistákkal egyszerre, de tőlük függetlenül a múlthoz fordult, Thomas Mann előtt 
az emberiség mítoszi korszakához kapcsolódott, s Poe-hoz és E. T. A. Hoffmannhoz hason-
lóan helyet adott novelláiban a fantasztikumnak és az irracionalitásnak, viszonylagossá tette 
a novellaidőt, a konkrét és az általános idő ütköztetésében alakította történeteit (Az angyal, 
Éliás testvér hiteles története, Mese a Dekameronból, Novella az emberi húsról és csontról).

Jelentős fordulatot próbált megvalósítani regényszerkezeteivel. Hasznosítva Poe, Berg-
son, később Meredith tapasztalatait, a világirodalomban vele párhuzamos törekvésekkel egy 
időben, kipróbálta a regényműfaj lehetőségeit is. Írt regényt a személyiségmegoszlásról 
(A gólyakalifa), írt detektívregényt (Kártyavár), lélektani regényt (Timár Virgil fia), fejlődés-, 
család- és nemzedékregényt (Halálfiai) és tudományos-fantasztikus regényt (Elza pilóta).

Babits regényalkotó módszerét leginkább a Timár Virgil fia példázza. A történet fabu-
láris szintjén látszólag sok valódi életesemény, topográfiailag és kronológiailag beazonosít-
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ható mozzanat van (Babits, 2001, 333–342). Ennek a történetnek intencionált pretextusa 
Vergilius Aeneise és Szent Ágoston Vallomások című műve (melynek szövegéből az életet 
harsányan élvező Vitányi keres magának magyarázó idézeteket). A regény intencionált in-
tertextusa a Biblia és a hagiográfia több történése. E szövegpárhuzamok nélkül a paptanár 
érzelem-, hit-, gondolkodás- és filozófiarendszere, személyes sorsának alakulása értelmez-
hetetlen. Vannak a szövegben nem intencionált intertextusok is, olyan latin idézetek pél-
dául, melyeket Vitányi ellentétes értelemben használ, Timár Virgil nem javít ki, s a szöveg 
narrátora sem fűz hozzájuk magyarázatot. Az intertextusok, a retrospektív autotextusok, 
a nyelvi-stilisztikai allúziók, a sugalmazások, a betoldások és módosítások, mely utóbbiak 
közül meghatározóan fontos az Iriszt felidéző vergiliusi latin szövegnek szószerinti beépítése 
és magyarul, szerzői szólamként való folytatása, jelzik: Babits bizonyára arra számított, hogy 
regényét, akárcsak a verseit, az írói horizontjához hasonló befogadói horizonttal rendelkező 
olvasók fogják maguknak újrateremteni. Úgy, amint Wolfgang Iser az ideális szövegbefoga-
dást jóval később szavakba foglalta (Sipos, 2002, 6).

Irodalom

A Babits család levelezése, s. a. r. Buda Attila, Bp., 1996.

Babits Mihály Arany Jánosról, s. a. r. Pienták Attila, Bp., 2003.

Babits Mihály: „Engem nem látott senki még.” Babits Olvasókönyv I–II, s. a. r. Sipos Lajos, Bp., 1999.

Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, I–II, s. a. r. Belia György, Bp., 1978.

Babits Mihály: Az európai irodalom története, Bp., 1934.

Babits Mihály: „Itt a halk és komoly beszéd ideje …” Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, s. a. r. Téglás 
János, Celldömölk, 1997.

Babits Mihály Levelezése 1890–1906, s. a. r. Zsoldos Sándor, Bp., 1997.

Babits Mihály Levelezése 1907–1909, s. a. r. Szőke Mária, Bp., 2005.

Babits Mihály Levelezése 1909–1911, s. a. r. Sáli Erika, Tóth Máté, Bp., 2005.

Babits Mihály Levelezése 1911–1912, s. a. r. Sáli Erika, Bp., 2003.

Babits Mihály Összegyűjtött versei, s. a. r. Kelevéz Ágnes, Bp., 1997.

Babits Mihály: Timár Virgil fia, s. a. r. Sipos Lajos, Bp., 2001.

A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1917–1941, s. a. r. Téglás János, Bp., 2004.

Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre, Bp., 1900.

Eisemann György–H. Nagy Péter–Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom tankönyv 16–17 éveseknek, Bp., 
1999.

Jauss, Hans Robert: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, vál., szerk. Kul-
csár-Szabó Zoltán, Bp., 1999.

Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez, Bp., 1998.

Kenyeres Zoltán: Ady Endre, Bp., 1998.

„…kínok és álmok közt …”. Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, 
Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról, szerk. Sipos Lajos, Bp., 2004.
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Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő, Bp., 1984.

Németh G. Béla: 11 vers. Verselemzések, versértelmezések, Bp., 1977.

Rába György: Babits Mihály költészete 1903–1920, Bp., 1981.

Rába György: Babits Mihály, Bp., 1983.

Rimóczy-Hamar Márta: Horatius, Vergilius és Maecenas, Bp., 2000.

Rónay László: Szentek az irodalomban, Bp., 2002.

Sipos Lajos: Babits Mihály. Élet-kép, Bp., 2003.

Sipos Lajos: Új klasszicizmus felé…, Bp., 2002.

Sipos Lajos: Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Timár Virgil fia című alkotásában, Vigília, 
2002/6.

J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve, Bp., 1965.

Török Sophie Naptárai, s. a. r. Papp Zoltán János, kézirat, Bp., 2002.
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Jobbágyné András Katalin

A PÁLYAKÉPET ÖSSZEFOGLALÓ ÓRA
Babits Mihály: Az elbocsátott vad

1. Babits Mihály tanítása a középiskolában (javaslat)

Művek Fogalmak Szemléltetés, kapcsolódó szövegek

1. óra

• Zárt elemzés: In Horatium

• Félig zárt elemzés: Bolyai, 
Itália, Fekete ország

• Otthoni olvasás: Mozgó-
fénykép

• ars poetica; alkaioszi 
strófaszerkezet

• szerepvers, szonett-
forma;

• tárgyias tudatlíra; 
nominális mondat

• antik sorfajta és a sza-
bad vers keveredése; a 
komikum eszközei

• „Mennyire része életünknek ez a mű!” (Rad-
nóti, 1971, 199)

• Rimóczi-Hamar Márta: Horatius–Vergilius–
Babits, Irodalomismeret, 2004/1–2, 71–75.

2. óra

• Zárt elemzés: Esti kérdés
• Félig zárt elemzés: Az örök 

folyosó, Vakok a hídon
• Otthoni olvasás: Ballada 

Írisz fátyoláról, Hunyt szem-
mel, A lírikus epilógja

• a mondatszerke-
zet stílusértéke; az 
ismétlődés formái; 
rímfajták, rímjáték; 
szimultán verselés

• tárgyias létlíra; keretes 
vers; a hiány esztétiká-
ja, tercina, Dante-
evokáció

• képvers (kalligramm); 
szimbolista, expresz-
szionista vonások

• „A bölcseleti vonzódás, az elvont gondo-
lat…” (Nemes Nagy, 1984, 198)

• Rába György: Babits Mihály költészete = I. 
m., 315–324.

• J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve 
= I. m., 180–181.

3. óra

• Zárt elemzés: Húsvét előtt
• Félig zárt elemzés: Fortissi-

mo, Zsoltár gyermekhangra
• Otthoni olvasás: Szerelmes 

vers

• dithirambus, hang- és 
szóalakzatok; költői 
szóalkotás; a malom 
és egyéb evokációk; 
az átlábolás szerepe 
és formái; retorikai 
eszközök

• zsoltár
• a zeneiség eszközei

• Örökkék ég a felhők fölött – részletek (1., 3., 
4., 5.)
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4. óra

• Zárt elemzés: Mint különös 
hírmondó…

• Félig zárt elemzés: Engeszte-
lő ajándék

• Otthoni olvasás: Régen 
elzengtek Sappho napjai; 
Hegyi szeretők idillje, Hala-
vány téli rajz

• a prófétaképmás és 
a lírai én kapcso-
lata; köznapiság és 
emelkedettség a 
szóhasználatban; a 
központozás stílus-
értéke; az időmérték 
és a mondatritmus 
együttes hatása

• szó- és mondatalakza-
tok; paradoxon

• idill, életkép

• Curriculum vitae (Babits, 1978, II. 680–685)

5. óra

• Zárt elemzés: Balázsolás
• Félig zárt elemzés: Ősz és 

tavasz között
• Nyitott elemzés: Mint forró 

csontok a máglyán…
• Otthoni olvasás Jónás 

könyve

• a leíró és a reflexív 
részek eszközei és 
stílushatásuk, a 
tragikus és elégikus 
keveredése; hetero-
metrikus sorkapcsolat 
(periódus)

• az utalás; rájátszás 
Arany költészetére; 
haláltánc-ének

• Gyenes György: Babits Mihály daganatos be-
tegsége = „…kínok és álmok között…”, szerk. 
Sipos Lajos, Bp., 2004, 171–226.

6. óra

• Zárt elemzés: Jónás könyve, 
Jónás imája

• Nyitott elemzés: Húsvét 
előtt

• Otthoni olvasás: Ezerki-
lencszáznegyven, Talán a 
vízözön…, Az elbocsátott 
vad

• bibliai példázat; 
parafrázis; a próféta 
mint mitikus hős; ön-
jellemkép; a narráció 
eszközei; archaizálás 
különféle nyelvi és 
stiláris szinteken; 
szentencia

• Babits Mihály: Jónás könyve, grafikák Gyulai 
Líviusz, Vác, 2001.

• Jauss, Hans Robert: Jónás könyve – az 
„idegenség hermeneutikájának” egy paradig-
mája = J. H. R.: Recepcióelmélet – esztétikai 
tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., 
1999, 373–395.

7. óra

• Zárt elemzés: Az elbocsátott 
vad

• Otthoni olvasás: Ádáz 
kutyám

• a metrikai szerkezet 
és a mondatritmus 
együtthatása; az 
írásjelek és hiányuk 
stílushatása

• a kulcsszavak jelentés-
szerkezete

• kifejtett költői kép, 
chiazmus

• A nemzedéki kérdés vitája (Babits, 1978, I, 
470–481)

• József Attila: Magad emésztő
• Szabó Lőrinc: Babits
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1. óra
A Babits-órák első versélményének az In Horatium című költeményt ajánlom, választásomat 
talán kevésbé kell indokolnom, hiszen maga a költő rendezi így el bemutatkozását. 

Az In Horatium ars poétika, hangsúlyozott emberi és költői program és önportré, alko-
tásmódjának több, egész pályájára érvényes jellemzőjével. Ezek közül is kiemelkedik az ellen-
tétek feszültségére és egyensúlyára épülő szerkezet. (Horatius követése és tagadása, a meg-
elégedés és a soha-meg-nem-elégedés.) A mindig változónak és újnak követelése párhuzamos 
a Nyugat programjával, az ismeretlen vizeken való mámoros hajózás közvetlenül Adyval is. 
De sajátosan babitsi, hogy mindez egy hagyománykövető, kötött antik versszerkezetben. Ép-
pen ez hívhatja fel az olvasók figyelmét, hogy már első megszólalásakor is mennyire egyéni 
Babits hangja. 

A vers tárgyalása alkalmat ad Babits olyan – változataikban is állandó – stíluseszközei-
nek vizsgálatára, mint a mondatszerkezet kiemelt stiláris szerepe és az egyéni képteremtés. 
Alkalmat ad a vers annak bemutatására, milyen erős Babits vonzódása – különösen első 
korszakában – az antik kultúrához (antik témák és formák kedvelése). 

A gondolati párhuzam és a formai változatosság igazolása lehet, ha felolvassuk és néhány 
szóval méltatjuk Bolyai című versét, melyben szerepvers formájában ugyanez a vágy szólal 
meg, az In Horatium áradó versfolyamával szemben zárt, fegyelmezett formában, néhány 
„aranyműves” metaforával, a képteremtés merészebb változataival. Mellette az Itália kerülhet 
az első órára a Babits egész pályáját végigkísérő tájélmény egyik korai példájaként. Mindkettő 
révén felidézhetjük a szonettről tanultakat, jelezve, hogy Babits különösen első korszakában 
kedveli ezt a formát, a tárgyias tudatlíra sokféle változatai közül pedig a Fekete országot. 

Otthoni olvasásra: a Mozgófényképet az induló költő sokszínűségének megláttatására. 

2. óra
Az első korszaknak több szempontból is megkerülhetetlen nagy összefoglaló verse az Esti 
kérdés. A létélményt megfogalmazó verseinek egyik legismertebbje, amely könnyen kelthet 
érdeklődést és visszhangot a kevésbé irodalomértő fiatal olvasókban is. Művészi formája va-
lóságos tárháza a babitsi stílusjegyeknek, egyetlen (53 soros), mégis világosan tagolt mondat, 
jellemzői a tempóváltások, a részletező festői kezdőkép nyugalma, az időt, teret, mozgást, 
cselekvést és meditációt egyszerre megidéző epikus jellegű felsorolás gyorsabb üteme, majd 
a záró kérdések növekvő feszültsége.

Az Esti kérdés mellé javasolt két vers (Az örök folyosó, Vakok a hídon) gondolati, érzelmi 
tartalmában szorosan kapcsolódik hozzá és egymáshoz, ezek témája is az egyetemes emberi 
létezés bizonytalansága. Az Esti kérdés áradó színgazdagságával szemben mindkettő a tö-
mörség, a hiány stílusjegyeivel, de a szerkezet, a képiség, a zeneiség, az absztrakció és a 
tárgyias érzékletesség eltérő megoldásával. Összegzésül nyitott elemzéssel egy részlet Illyés 
Gyula írásából: „Mennyi, mennyi beteljesítés!…” (Illyés, 1964, II). 

Otthoni olvasásra három kötet-, illetve ciklusnyitó, tehát a költő által is kiemelt verset 
ajánlok: Ballada Irisz fátyoláról, Hunyt szemmel, A lírikus epilógja – a vágy és lehetőség nagy 
témájának variációiként, a formagazdagság további bemutatására.
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3. óra
Az óra témája a felelősség és feladat költőjének emlékezetes nagy verse: a Húsvét előtt.

Az expresszivitás, a formabontás sok eszközét felhasználó első rész három nagy freskó 
egymásba szövődésére épül: a szüntelenül visszatérő háborús kezdőkép, keresztezve a hús-
vételőttiség, a várakozás, a gyász, a kereszthalál és feltámadás lelkiállapotával, de a „március 
friss vérizgalmá”-val is.

Képei csupa megidézett látvány, érzékletes, az áradó lendületben is tömör képek, ahogy 
a „villámölyv gondolat” megragadja a modern háború véres felszíne alatt a lényeget. Az első 
rész összesen két mondata az állítások és tagadások sorozatán át juttat el a csúcspontig, 
melyre a második rész meglepő hangváltása következik: a tömegből egyedül kiemelkedő 
költő nagy erejű kiáltása után a zsoltárosan könyörgő fohászkodás, a csendes belesimulás a 
közös vágyakból fakadó imába.

Kiegészítésül félig zárt elemzéssel vagy részletek felolvasásával a Fortissimo és a Zsoltár 
gyermekhangra – mint a kétségbeesés és a remény lelkiállapotának különböző művészi for-
májú kifejezései.

Nyitott elemzés: Örökkék ég a felhők mögött (1925), Babits hangsúlyozott hitvallásának 
néhány részlete az új pályaszakasz előtti összefoglalás és előkészítés szándékával.

Otthoni olvasásra ajánlom a Szerelmes verset, hogy az eddig olvasottakhoz képest mind 
témájában, mind formájában új színt is megismerjenek. 

4. óra
A téma bevezetőjéül a Cigány a siralomházban felolvasása szolgálhat mint Babits pálya-
képének önjellemzése, a kor felidézésére pedig a Curriculum vitae egy részlete (Babits, 
1978, II.).

Babits Mihály új korszakának, szemléletváltásának egyik – a költő által is kiemelt verse 
– a Mint különös hírmondó, melynek rangját a kötet élére helyezés, a dőlt betűs írásmód is 
jelzi mint „a kötet szerkezeti pillérét, élménykörének csomópontját” (Németh, 1985).

Az egész műben kettősség uralkodik: a harmadik és az első személyű versalany kettős-
sége és azonossága, az aprólékosan festett pillanatképek konkrétsága és a létezés lényegét 
megközelíteni akaró gondolatfolyamat emelkedettsége a szavak, a képek, sőt a mondatszer-
kesztés szintjén egyaránt. Verszenéjében is együtt hat az ünnepélyesség és a belső beszéd 
indázó szabadsága. A vers egyetlen mondatában a lassú előkészítéssel késleltetett csúcspont 
után váltás következik kérdésekkel, felkiáltásokkal gyorsított mondatritmussal, majd a félel-
metesen szép záró kép elcsendesülése. 

Ezen az órán érdemes még megismertetnünk az Engesztelő ajándék című művet, a kifosz-
tottság vallomását, amely a Szerelmes vers gazdag színeivel, könnyed játékosságával összeha-
sonlítva más oldalról jellemezheti Babits pályájának fordulatát.

Otthoni olvasásra a Régen elzengtek Sappho napjai; és a természet, a hétköznapok élmé-
nyét megszólaltató „esztergomi versek”-ből is ízelítőként, a Hegyi szeretők idillje és a Hala-
vány téli rajz című költeményt.
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5. óra
Az óra központi verse a Balázsolás. A vers megrendítő szépsége és várható hatása a fiatalokra 
is megkívánja – a részletező elemzés előtt – a felolvasást követő csendet, majd a személyes 
élmény megbeszélését. A legnagyobbaktól is ritkán olvashatunk olyan fokú feltárulkozást, 
ahogyan Babits vezet bennünket a gyermekkori szelíd emléktől az önmagát testi-lelki szen-
vedésében lemeztelenítő vallomáson át a sorsunkkal való felnőtt szembenézésig. Elemző-
értelmező módon kell követnünk, hogy a tárgyias megelevenítés és a közvetlen líraiság, a 
verszene és a mondatritmus milyen változatain át szólal meg a halálfélelem, a remény és 
a reménytelen tudás, a bűntudat, a sürgető, érvelő fohászkodás, majd az elcsendesedő kérés 
az élet és halál titkának, Isten szándékának megértéséért – már mindannyiunk nevében. 

Kiegészítésül önként adódik az azonos élményt másféle módon megszólaltató vers, 
az Ősz és tavasz között felolvasása és legalább részleges megbeszélése. A tárgyias kifeje-
zésmódhoz vonzódó költő sokféle leleménye formálja a versbeszédet (archaikus utalások, 
evokációk, elégikus és humoros hangvétel, játékos, groteszk életképek és mögülük, bennük 
a fájdalom közvetlen feljajdulása). 

Szemléltetésül egy részlet a Balázsolásról, „[amely] egy olyan szerzőé, aki a szenvedés 
állapotmegjelenítésében…” (Németh, 1975).

Órai felolvasásra például bevezetőként javaslom a Mint forró csontok a máglyán… című 
költeményt. Otthoni olvasásra a következő óra anyagát, a Jónás könyvét. 

6. óra
A Jónás könyve alkalom a teljes pályaképre való visszatekintésre. Egyszerre a legobjektívabb 
Babits-mű (bibliai példázat parafrázisa, elbeszélés egyes szám harmadik személyű főhőssel) 
és a legszemélyesebb, az életét végigkísérő kérdések minden korábbinál összetettebb felve-
tése (ember és Isten kapcsolata, az emberi létezés szabadsága és korlátozottsága, a művész 
küldetése stb.). A legnagyobb vállalkozás arra, hogy a személyest a művészi megformálás 
révén az emberi lét egyetemességébe emelje. A felvetődő kérdéseknek csak töredékét tár-
gyalhatjuk meg, még akkor is, ha két órát fordíthatunk megbeszélésére. 

A teljesebb élményhez szükséges a stíluseszközök bonyolult gazdagságának vizsgálata: 
például tárgyiasság–szubjektivitás, régiség–modernség, részletező elbeszélésmód–drámai 
feszültség, emelkedettség–komikum, hétköznapiság.

Elmélyítheti a tárgyalást a Húsvét előtt felidézése: a maga igazságában feltétel nélkül 
bízó ember kétely nélküli, önkéntes, bátor kiállásának és a kényszerküldetés félszeg, de nem 
hősiesség nélküli prófétájának összevetése.

A Jónás imája a példázat gazdag formajátékával szemben közvetlen lírai fohász, s mint 
ilyen, egyetlen töretlen ívben, hangnemben szólaltatja meg a könyörgést az életért és a teljes 
értékű, méltó alkotásért.

Összegzésül felolvasható egy részletet arról, hogyan jelenik meg a Jónás könyvében az 
alkotóművészet jövőbeli tendenciái közül több is: „De a Jónás könyve a másodszor kivirágzó 
tárgyiasságon kívül…” (Nemes Nagy, 1984).

Otthoni olvasásra Ezerkilencszáznegyven, Talán a vízözön…című verseket ajánlom a történel-
mi háttér megvilágítására, főként pedig Babits emberi és művészi portréjának gazdagítására. És 
Az elbocsátott vad című költeményt – feladattal irányított előkészületül az összefoglaló órára. 
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7. óra
Egyetlen vers: Az elbocsátott vad köré épített összefoglaló óra, a megvalósítására vonatkozó 
javaslatok a részletes elemzésben. 

Órai felolvasás vagy otthoni megismerés formájában az Ádáz kutyám című vers.

2. Babits Mihály költészetének összefoglalása: Az elbocsátott vad

2.1. A tananyag bővülése, a műközpontú irodalomtanítás időigényessége miatt megritkul-
tak az összefoglaló órák, pedig az igény nem szűnt meg arra, hogy egy-egy témakör lezárása-
ként a tanult ismeretanyagot más szempontok szerint újra felidézzük, egyúttal ellenőrizzük, 
milyen hatásfokkal dolgoztunk. Természetes tehát, hogy a tanárok keresik, hogyan lehetne 
módot találni a jelen helyzetben is a szükséges, de a régi módon alig megoldható pedagógiai 
feladat elvégzésére. E próbálkozások egyikét – az irodalmi és nyelvi órák koncentrációjára 
épülő – változatát mutatom be a következőkben. Erre a megoldásra különösen jó alkalom 
kínálkozik a 11. osztályban. Az összevont stilisztika- és irodalomórán a művészi mondat- és 
szövegszerkesztés tárgyalása után kerülhetett sor Babits Mihály Az elbocsátott vad című ver-
sének feldolgozására – az összefoglalás szándékán túl azzal a meggondolással, hogy Babits 
alkotóművészetét, különösen az utolsó évek nagy műveinek költőjét hitelesen idézhetjük föl 
egy jelentős versének szövegstilisztikai vizsgálatával is. 

2.2. A megvalósítás két lépcsőben történt: otthoni előkészülettel és az így feldolgozott 
részletek közös órai megbeszélésével és kiegészítésével. A bemutatandó órát két alkalommal 
más-más előkészülettel valósítottam meg. Az első változatban magam adtam ki a feladato-
kat, amelyekből csoportonként választhattak egyet-egyet. 

Az egyik csoport kérdései ezek voltak:
1. Mi a költemény versformája (két versszak elemzése alapján)?

2. Mik a zeneiség egyéb eszközei a szövegben?

A másik csoporté:
1. A „vad” hasonlat grammatikai-jelentésszerkezeti felépítése.

2. Hány jelentése van a „szabad” szónak a szövegben?

A harmadik csoporté:
1. A 3–4. versszak mondattani elemzése ágrajzzal.

2. Van-e hírértéke a szövegben az írásjeleknek?

És feltettem az ilyen típusú feladatokhoz mindig társuló néhány egyéb kérdést is: Milyen 
stíluselem ragadta meg figyelmüket? Mennyire jellemzik a feltárt sajátságok Babits alkotás-
módját? Találtak-e más Babits-művel összevethető párhuzamot, ismétlődést, ellentétet? 
A másik osztályban – ahol a tanulók egy részének nem pusztán tananyag, hanem személyes 
élmény volt Babits költészete – csak azt a feladatot kapták, hogy a vers elolvasása után ke-
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ressék meg, mely stíluselemek közvetítették számukra leginkább a vers gondolatmenetét, és 
ezek közül egynek végezzék el a nyelvi-stilisztikai szempontból korrekt, pontos elemzését is. 
Az önként vállalkozóktól azt is kértem, hogy olvassanak el a felsoroltak közül legalább még 
egy Babits-verset (Isten fogai közt, Isten gyertyája, Csillag után). 

Az órai megbeszélés eredményét nem egészen a tárgyalás sorrendjében és nem is a kér-
dések-feleletek pontos rögzítésével fogalmazom meg, hanem összefoglalóan, úgy, ahogy 
az én órai előkészületem módosult, gazdagodott a tanulók értelmezésével, illetve ahogy az 
övék kiegészítődött, pontosabbá vált a megbeszélés során. Beszámolóm némileg egyesíti is a 
két óra eredményét, ezért kissé több is, mint amennyi egyetlen órán elvégezhető. 

2.3. A tárgyalásra kiválasztott költeményben első látásra is nyilvánvaló, hogy a szövegalakítás 
legfőbb formálóelve az ellentét. Tanári segítség nélkül is hamar felismerhető volt az első fel-
adat: ennek az ellentétnek megjelenési formáit, mélyebb jelentését kell tehát vizsgálnunk a 
megformálás minden vagy legalább több szintjén. 

Már a verskezdet tagadószava valamivel való szembenállást, ellentétet jelez. „Nem hiszek 
az Elrendelésben…” Ennek a kinyilatkoztatásnak az ad erős nyomatékot, hogy ez a mondat 
háromszor megismétlődik. Különösen jelentős az a tény, hogy harmadszor a záróversszak 
kezdősoraként tér vissza. A megismételt kijelentést kétszer formailag megerősítő okhatáro-
zói mondat követi, de a versegészben éppen ez a magyarázó viszony kérdőjeleződik meg, ez 
az ok-okozati összekapcsoltság kap cáfolatot. 

A szövegrész szerkezetében megnyilatkozó ellentét egyszerűbben megközelíthető, fel-
tűnőbb jele a kötőszóhasználat. A szöveg 11 kötőszavából 6 ellentétes. Az összetett mon-
datok felében ellentétes a tagmondatok közötti viszony. Az önálló mondatok szövegszintű 
kapcsolatában egy helyen – éppen az 1. és 2. mondat között – kötőszóval kiegészíthető, 
hangsúlyossá tett ellentétes kapcsolat van: „Mégis érzem, valaki néz rám…”

Rejtettebb színtere az ellentétnek a gondolat és a versforma között feszülő. A gondo-
latmenetben uralkodik az ellentét, a visszavont vagy feloldatlanul kettős állítások sora, a 
versforma, sőt a vers egész zenei megformálása ezzel ellentétben nyugalmat éreztet. A szabá-
lyos versszakolás, a mondatok, tagmondatok engedelmes lezárulása a verssorral, a versszak-
határokkal zártságot, rendet sugároz. Csak a 3. és a 4. versszakban van enjambement, a 40 
sorból összesen 7-ben, de ezek sem feltűnő áthajlások, csak 3 tekinthető belőlük akusztikai 
minősítés szerint élesnek (például: „így hordom én is titkos örvét / annak aki a rengeteg /
ölében elfogott…”). Annál inkább jelentéssel bírónak kell tartanunk ezt a megoldást, mert az 
enjambement egyébként igen jellemző Babitsra. J. Soltész Katalin ezzel kapcsolja össze, hogy 
Babits az első, aki kis kezdőbetűvel szedeti a verssorokat (J. Soltész, 1965, 318).

Kiegészíti a szabályosságnak, a nyugalomnak hangulatát a rímelés is, a keresztrím, a nem 
feltűnő asszonáncok. Szigorúan szabályosnak mondható a verselés is, 9-es, 8-as jambikus so-
rokból áll, a 40 sorból 8 sorkezdet nem egészen szabályos, a verssorok második fele azonban 
teljesen az. Érvényes erre is, amit Németh G. Béla az utolsó évek nagy verseiről, közelebbről a 
Balázsolásról mond: „Babits az öröklött mérték- és sorfajtákat a maga versmondattani ritmi-
kájának veti alá, s így a gondolatélmény lírai dikciója, értelmi hanghordozása maradéktalanul 
érvényesül a merev metrikai szabályokkal szemben […]. Lehetőleg úgy, hogy a sor második 
felében a jambus jelleg uralkodó legyen vagy legalábbis jól kiérezhető” (Németh, 1975, 378).
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2.4. Sajátos feszültség van a szabályos versszakokra bontás, a verssor és a mondatszer-
kesztés egybeesése, az áthajlás szűk térre szorítottsága, tehát a feltűnő tagoltság és a vers 
mint szöveg erős sodrása, szövegtani zártsága között. Minden mondatot grammatikailag 
is kifejezett kapcsolóelem köt össze, és a versszakok is szövegkapcsoló nyelvi jellel kezdőd-
nek: visszautaló főnévi, melléknévi névmással, határozószóval. Ennek a szoros összekap-
csoltságnak a legsajátabb helye a 6. és 7. mondat közötti. Itt a hasonlatot tördeli Babits két 
mondatra, a 7.-ben a hasonló, a 8.-ban van a hasonlított. Ez a fordított sorrendű, önállósult 
hasonlító mondat többször előfordul Babits költészetében, például: „s mint únt homokját a 
homokóra, / hagyja gondját az ó év az újra” (Ősz és tavasz között); „ki mint a szepegő kamasz, 
/ térdeplek itt együgyű oltárod kövén –” (Balázsolás).

A 9. mondatban nincs ugyan szövegkapcsoló nyelvtani elem, de ez az első mondatnak 
teljes ismétlése. És csak az utolsó (a 10.) mondat nincs szerkezetileg ilyen láthatóan, nyo-
matékosan bekapcsolva a szövegbe. Itt azonban a tartalom vállalja ezt a szerepet, hiszen az 
egész vers fölfogható úgy is, mint az 1–9. mondatban részletezett, kibontott állapotrajz, 
az utolsó mondat pedig az ebből levont következtetés, vagyis váltás, hangsúlyozott fordulat 
az előzőkhöz képest. Ezt erősíti meg, hogy az egyes szám első személyű fogalmazást ennek a 
mondatnak alárendelő tagjában az általánosító harmadik személy váltja föl – biblikus han-
gulatú, közmondásszerű fogalmazással. Az utolsó mondatot még egy – a vers legmélyebb 
rétegét érintő – kapcsolat is köti éppen az első mondathoz: a hiány. Az utolsó mondat elhall-
gatott ellentétpárja is visszautal a verskezdetre: „mert nem annak kell az imádság, ki Istent 
megtalálta már”, hanem annak – idéződik föl az olvasóban a verskezdet –, aki nem hisz az 
Elrendelésben, mert van szívében akarat, megteremtve ezzel az egész szöveg különösen erős, 
szinte körszerű zártságát. 

A fordított sorrendű hasonlat talán egyúttal Arany Jánost is idézi, ő is kedvelte (külö-
nösen a Buda halálában) a hasonlatnak ezt a képet előrevetítő, ezáltal a szemléletességet 
kiemelő, de egyúttal várakozást, feszültséget teremtő típusát: „Mint sas fészkiben, ha idegen 
sas szálla: / Verte vadul szívét az ijedtség szárnya” (II. ének).

2.5. Érdekes tanulsággal járhat az írásjelek vizsgálata is. Az írásjelek Babits esetében is – mint 
Aranyéban – gyakran fontos stíluselemmé válnak. Sajátos kettősség van a versben e tekin-
tetben is. Nagyrészt köznapian szabálykövető, egyéni jellegzetesség nélküli a szöveg közpon-
tozása, másfelől egy ismétlődő, ezért feltehetően tudatos hiány hívja fel magára a figyelmet. 
A tagmondatok határán többször is elhagyja a kötelező írásjelet (a hogy, az aki, amely előtt). 
Ezzel mintha az élőszóbeli kiejtést, tehát a vers hangzatát, dallamívének érzékeltetését he-
lyezné előtérbe az írott szöveggel, a helyesírási szabállyal szemben. (Hasonlóan sok más ver-
séhez. – A következőket írta egy, az ő helyesírását bíráló olvasói levélre: „…nyilván jogom 
van a szót úgy írni, ahogy az én fülembe hangzik, s ahogy akarom, hogy olvasómnak is fülébe 
hangozzék, miközben olvasnak, […] én hangosan írok, a szó hangos valami, a betűk csak 
jelek, s mindig nehezen tudok belenyugodni, hogy esetleg nem pontosan ugyanazt a hang-
lejtést, hangsúlyt stb. idézik, ami bennem él [Babits, 1997, 160].)

Megerősítheti talán ezt az értelmezést két párhuzamos részlet vizsgálata a szövegből: 
„így hordom én is titkos örvét / annak aki e rengeteg / ölében elfogott…, vagy „mint szélci-
bált bogáncs amelyen / a szivárvány lába pihen”; ezzel szemben a zárósorban: „mert nem an-
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nak kell az imádság, / ki Istent megtalálta már”. Ez utóbbi mondat pátosza, szentenciaszerű 
megfogalmazása kap zenei megerősítést a vesszővel érzékeltetett szünettel. (Annak ellenére 
lehetségesnek tartom ezt az értelmezést, hogy tudom, a nyelv szabályai szerint nem kell a 
hangoztatásban szünetet tartani, sem a hanglejtést nyugvó pontra juttatni a tagmondatokat 
határoló vesszőnél. A vers azonban íráskép is, az írásjel pedig a szem számára szükségképpen 
bizonyos határjelző értékkel bír, egy pillanatnyi akadály érzékeltetése.)

Összekapcsolható talán ezzel az értelmezéssel egy másik versmondatbeli jellegzetesség 
is: „így kérem olykor aki vár” – írja Babits rámutató szó nélkül a szabályos „kérem azt, aki 
vár” helyett. J. Soltész Katalin e jelenség stílushatását a kötőszóhiányhoz hasonlítja, mely a 
mondatot „gyorsabb pergésűvé, feszültebbé teszi”, és különösen a későbbi versekre tartja 
jellemzőnek (J. Soltész, 1965, 249). Hasonló jelenséget valóban más Babits-költeményekben 
is találhatunk, különösen bőven a Jónás könyvében, amely gondolati szempontból is sok pár-
huzamot mutat versünkkel. (A Jónás könyvében például hiányzik az írásjel a híres mondatból 
is: „mert vétkesek közt cinkos aki néma”, és sem írásjel, sem utalószó nincs a következőkben 
sem: „Mert te vagy aki fordít rosszat jóra”; „nincs mód nem menni ahová te küldtél.”)

Vitathatatlanul stíluseszköz a szövegben a gondolatjel és a kettőspont. Babits gondo-
latjelet tesz az utolsó, a kötőszóval is jelzett ellentét előtt: „Azóta bolygok a viharban / vad-
módra – de az ő jele / erejének bélyege rajtam…”. Az írásjel, a látható nyelv segítségével is 
aláhúzza ezzel a végső, a vers gondolati lényegét előlegező, a „vad” hasonlatot lezáró ellentét-
nek az erejét. Belejátszik a szöveg jelentésébe a másik, úgynevezett intellektuális írásjel hasz-
nálata is, a kettősponté. Háromszor fordul elő, kétszer a szabadság fogalmának értelmezése 
előtt, mindig figyelemfelhívóan, megállást követelve, mindkét esetben egy-egy elhallgatott 
kötőszót helyettesítve és ezáltal többértelműséget teremtve: „elbocsátott, de nem felejtett: 
[ezért, tehát] szabadon sem vagyok szabad”, később pedig „mert szabad vagyok: [de] oly 
szabad…”

Érezzük, hogy ezek a racionális kötőszavak ellaposítanák a szöveget, szinte elfogadhatóvá 
tennék az elfogadhatatlan ellentmondást. Ezért kockáztatható meg az a gondolat is, hogy a 
kötőszó üres helye nemcsak ezekkel, hanem a szubjektívabb, a személyes érzelmeket meg-
szólaltató indulatszavakkal is helyettesíthető volna, illetve azokat is elhallgatja és sugározza 
egyszerre a kettőspont: „mert szabad vagyok: [oh, jaj] oly szabad…”.

2.6. A szöveg- és a mondatszerkesztés grammatikai szintjét átszövő ellentét természetesen 
jelen van a szöveg jelentésszerkezetében is. 

A vers két kulcsfogalma a sokféle alakban meg is nevezett szabadság és a néven így nem 
nevezett, de a képekben erőteljesen megfogalmazott kötöttség. A vers gondolatmenete úgy 
is leírható, mint e két fogalom jelentéstartalmának folyamatos kicserélődése, hangulati, tar-
talmi megváltozása. A szabadság fogalma szó szerint ötször ismétlődik a versben:

„szabadon sem vagyok szabad.”
„mert szabad vagyok: oly szabad…”
„Vezessen Hozzád a szabadság!”



362 JOBBÁGYNÉ ANDRÁS KATALIN

A szövegkörnyezet a „szabad” szó alkalmi szinonimájává teszi a 2. sorban az „akarat” szót 
is, amely nyilvánvalóan a szabad akaratra, az akaratszabadságra utal. A szó mindig hangsú-
lyozott nyelvtani-tartalmi szerepben fordul elő: háromszor mint a költőre vonatkozó állít-
mány, egyszer mód/állapothatározóként, egyszer megszemélyesített alanyként.

A „szabad” melléknévnek több szótári jelentése is van. A legfontosabbak: 1. ’tevékeny-
ségében, jogaiban nem korlátozott’, 2. ’aki nincs fogságban’, 3. ’fedetlen’, 4. (néha tréfásan) 
’valakitől való kötöttségtől mentes, független’; stb. Babits ennek a nyelvben meglévő jelen-
tés-összefüggésnek ad versében személyes, drámai értelmezést. A szabad akarat, a szabadság 
mint emberi érték jelenik meg a vers kezdetén, mellyel az ember nemcsak önsorsát, hanem a 
világot is irányíthatja. Ez a jelentés értelmeződik át a vers folyamán egyfelől képzelt, látszat-
szabadsággá, másfelől a védtelenség, a kivetettség fogalmává. A korlátozottság, a kötöttség, 
az Istentől való függőség, az írásmódjában megszemélyesített, jelképessé tett Elrendelés pe-
dig a verembe ejtés, a fogság képzetétől az ismerősség, a valahová tartozás szimbólumává, a 
végső könyörgésben pedig vágyképként a hazatalálás jelképévé. 

A szavak jelentésének és főleg hangulatának (értéktelítettségének) ez a helycseréje azon-
ban nem az igazság megtalálásának pátoszával vagy nyugalmával van jelen a vers második 
felében, hanem mint drámai feszültség. Hiszen a szavak mindennapi jelentése, a verskezdet 
költői lendületében kirajzolódó szabadság–kötöttség fogalompár első jelentése nem törlő-
dik ki sem az író, sem az olvasó tudatából.

2.7. A vers gondolatmenetének kibontásában lényegi szerepe van a képeknek. A gondolati 
konfliktust Babits érzékletes képsorokban bontja ki. Ez művészetének egyik legjellemzőbb 
vonása. Minden értelmezője kiemeli műveinek képgazdagságát, érzékletességét. „Babits el-
sősorban képeket akar a lírába, és mert képeket akar, szükségképpen objektivál: az ő verse 
elsősorban lát és láttat” (Rónay, 1971, 96).

Ez a vers két képre épül: a „vad” és a „bogáncs” képre. Maga a „vad” szó ötször fordul elő, 
háromszor azonos jelentésben főnévként, egyszer melléknévként, egyszer összetett szóban: 
„vadmódra”. A kép alapformája a részletezett hasonlat, amely szinte életképszerűen érzékle-
tes jelenetben bontja ki a hasonlót. A szót a fogalom eredeti, köznapi tartalmát megerősí-
tő jelentésmező veszi körül. Ennek fontos elemei: a „vadász”, a csak cselekvéssel megidézett 
’pásztor’ (őriz, néz rám, visz) és a ’gazda’ értelmű „úr”, „herceg”. A kép fontos elemei a vad–va-
dász (pásztor, gazda) viszonyt kifejező igék is: „vermébe ejtett”, „a rengeteg ölében elfogott”, 
másfelől a sokféle szinonimával megnevezett nyakörv, a rokon értelmű kifejezések e fogalom 
sokféle konkrét–elvont fokozatát fejezik ki: „aranyos nyakörv”; „titkos örv”; „erejének bélye-
ge”; „az ő jele”.

A vers ismerősen szép vonása, hogy a képek elemei mindig kettősen jelennek meg, egyfe-
lől a képben konkrétan, bizonyos mértékig hétköznapi jelentésükben (valóságukban), más-
felől elvont értelemben, de a versvarázslat jóvoltából mégis érzékletesen. (Hasonlóan több 
korábban tárgyalt verséhez.) 

Már a cím is a képet előlegezi, de csak a 14. sorban jelenik meg maga a hasonlat: „mint 
bölcs vadász gyönge vadat”; a fogva tartás képzetei azonban már korábban, közvetlenül ma-
gára a költőre vonatkoztatva: „visz, őriz […] bújni hasztalan […] vermébe ejtett”. 
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A részletesen kifejtett „vad” kép nem eredetiségében, hanem éppen ismerősségében 
érinti meg az olvasót. A Biblia pásztor–vad példázata testesül meg benne sajátosan modern 
értelmezéssel, nem megnyugtató elfogadással, hanem elfogadva és elutasítva egyszerre. Fel-
tűnik benne a 23. zsoltár pásztor-Istene és talán a 42. zsoltár kezdőképe is. De felmerülhet az 
a gondolat is, hogy rokonság, „rájátszás” (vö. Németh, 1970; Rónay, 1983, 414) vagy csak lelki 
azonosság diktálta, nem tudatos egyezés van a „vad” kép és Arany Visszatekintés című ver-
sének egy részlete között. („Vágytam a függetlenségre, / Mégis hordám láncomat, / Nehogy 
a küzdés elvégre / Súlyosbítsa sorsomat: / Mint vadnak, mely hálóit / El ugyan nem tépheti, 
/ De magát, míg hánykolódik, / Jobban behömpölygeti.”) Nemcsak a kép megformálása, ha-
nem a mondatszerkesztés, az írásjelek használata is mennyi hasonlóságot mutat a gondolat- 
és érzésbeli egyezésen kívül!

Egyszerűbb is, erősebben képszerű is a „vad”-hasonlat, mint a már mondatszerkezeti 
megfogalmazásában is bonyolultabb, jelentésében is rejtélyesebb, szimbolikusabb „bogáncs”. 
Az élesnek nevezhető áthajlásokból kettő is ebben a képben van. Még jelentősebb, hogy ez 
a kép a szöveg leghosszabb – az egész versszakot kitöltő – mondatában fogalmazódik meg, 
amelynek bonyolultságát a kettős mondatátszövődés, az alanyok váltásának az előbbieknél 
sűrűbb volta is hangsúlyozza. 

           1.
Azóta bolygok a viharban 
     2.
vadmódra | – de az ő jele,

erejének bélyege rajtam |
   3.
hogy ne nyughassam nélküle
4.       5.       6.
s | mint szélcibált bogáncs | amelyen

a szivárvány lába pihen, |
   5.    4.
illattal telik: | úgy beteljen

sóvárgással bogáncs-szívem. 

Sajátos átmenet nélküli átmenettel jelenik meg a versben a „bogáncs” kép. Már első fel-
bukkanásakor mintegy összesűrítője e vers ellentét-rendszerének: szélcibált, nem nyugható 
„vad”, de amelyen „a szivárvány lába pihen”. A szivárvány, amely a vihar elültének jele, az 
emberiség ősemlékezetében pedig az ember és Isten békéjének szimbóluma. A bibliai kép-
ben Isten égre akasztott íja, és talán éppen ebben van az előző „vad–vadász” képpel való 
szoros, de rejtett összetartozása ennek a sornak, amely pedig az elsődleges jelentés (a deno-
táció) szintjén váratlan, éles képváltásnak tűnhet. Az amúgy is eredeti „bogáncs” kép még 
művészibb összekapcsolást kap a költő életével az illatsóvárgás párhuzamban és az önálló 

1.   2.   4–4.

   3.   5–5.
     cél H  mód-fok H

        6.
      mi J
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alkotású „bogáncs-szívem” szóösszetétel formájú metaforában. Növeli a kép többértelmű-
ségét párhuzama a Jónás könyvével. Ott az Első rész a szivárvány képével zárul: „S nagyot 
loccsant… s megcsöndesült a tenger, / mint egy hasas szörny mely megkapta étkét… / S a 
messzeségben föltűnt a szivárvány. // A víz simán gyűrűzött mint a márvány.” A szivárvány 
azonban itt sem a végleges szövetség; hanem Isten győzelmének jeleként szerepel. Jónás nem 
békélt meg Istennel, csak nincs módja többé elmenekülni az ő akarata elől. 

Az utolsó szakaszban a két kibontott metafora már mint párhuzamos, egymást értelme-
ző kép jelenik meg a „szabadság” hasonlójaként, egyetlen választó mondatban összekapcsol-
va. Ezt a szoros összetartozást a hangzás és a szerkezet is megerősíti: mindkét fogalmat allite-
ráció emeli ki. Az elrendezés formája pedig a párhuzam egyik míves formája, a chiazmus:

„Mint a bolond bogáncs a szélben   vagyis: J + A +Hh + (Á)
Vagy vad bozót között a vad”   vagyis: J + Hh + A + (Á) 

azonos, de csak a főmondatban szereplő állítmánnyal. 
A két kulcsfogalom – korábban már említett – átértelmeződését, értékcseréjét, illetve 

egymásba szövődöttségét valójában a képek rajzolják ki. A képekben van a fogalmi jelentés-
nél sokkalta gazdagabban és fogalmi nyelven ki sem fejezhető összetettségben a két alapál-
lítás értelmi-érzelmi lényege. A kép belső feszültsége a cselekvő–szenvedő ellentétben rejlik 
és a kép cselekvőjének (vadász, gazda) mindig kettős viselkedésében: „néz rám, visz, őriz, 
ezer baj között – de nem hagy nyugton, bajt idéz rám”; gyakran kettős ellentétben: „ver-
mébe ejtett – elbocsátott – de nem felejtett”; és még összetettebben: „a rengeteg ölében 
elfogott – de önkényt újból (elengedett) – elveszni engedett”. A kép hordozza, sugározza 
a cselekvés tárgyának szélsőségesen kettős helyzetét is: védettségét, a hazatalálás reményét 
és az űzöttséget, kiszolgáltatottságot, az örök bujdosás és/vagy a megkötöttség, a rabság 
labirintusában vergődés állapotát. 

2.8. A költemény részleteinek megbeszélése közben egyre gazdagabban bontakozott ki a 
vers gondolatmenete, egyúttal Babits költészetének – eddig megismert – sok fontos jellem-
zőjét is újra felidézhettük. Hiszen ez a mű kiemelkedően szép példája annak, amit az iroda-
lomtörténet-írás babitsi tudatlírának, másképpen „az önmagát szemlélő, érzékelő tudat lírá-
jának nevez” (Rába, 1981, 73); annak „a kérdő és kétlő jellegű világnézet-hangulatot sugárzó 
műnek”, amely legjellemzőbb sajátja Babits költészetének (Németh, 1991, 6). Ez az a forma, 
amelyben a személyes érzelemnek és az egyetemes gondolatnak jellegzetesen babitsi egyen-
súlya és feszültsége van, amely nem egy kész vagy előttünk született végleges gondolatot 
fogalmaz meg, hanem a lezáratlan gondolkodási folyamat örök jelen idejét.

A verszárlat értelmezése közben éppen ezzel a babitsi költői eljárással találkozhattak a 
tanulók újból és talán az eddigieknél mélyebben. Feltehetően megértették: a vers annak elle-
nére, hogy a zárlat föloldatlan ellentéthez vezet, hogy a zárósorok nem objektív életigazságot 
fejeznek ki, hanem csak – a Jónás imájából is ismert – szubjektív óhajt, „mégsem a hitetlenség 
vallomása, hanem nagyon is határozott állásfoglalás. Babits gondolkodásmódjának – és ben-
ne hitének – mélyen jellemző megvallása” (Rónay, 1968, 135). Megértették ők is, hogy nem 
csupán „a hit iránti nosztalgia” (Kardos, 1972, 484) szólal meg benne, hanem a gondolkodó 
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ember válasza az élet egyik nagy kérdésére, amelyben a lázadás és önmegtagadás, a korlátlan-
ság vágya és a függőség, a valahová tartozás igénye egyetemesen van jelen nemcsak feloldat-
lan, hanem szorosan össze is tartozó ellentétpárban. Úgy, ahogy Babits írta az Ágostonról szóló 
1917-es esszéjében először hősét idézve: „Réges-régi vágyakozásom elmélkedve megvallani 
Neked, mit tudok és mit nem, vagyis: mennyi bennem első megvilágosításod és mennyi az én 
maradék sötétségem”, és ehhez fűzi hozzá a maga gondolatát: „Íme a keresztény gondolkodás: 
s a modern egyúttal. A gondolat mint belső fejlődés: megvilágosodás: nem többé kész s a 
külső világra alkalmazandó kategória” (Babits, 1978. I. 475). Babits gondolkodásának legben-
sőbb, az eddig tárgyalt versekben nem ilyen mélyen érintett rétegével, hitének „személyes és 
egzisztenciális élményével” (Rónay, 1983, 411) találkozhattak a tanulók. Megértették, hogy a 
vers nem pusztán „a katolikus teológia ős paradoxonával való birkózás” (Kardos, 1972, 484), 
hanem egyúttal az emberi lét paradoxonával általában. Az emberével, aki cselekvésvágyában, 
önmaga határainak megszabásában minduntalan találkozik a szabadságát korlátozó ismeret-
len-ismerős erők hatalmával, és aki mégis újra és újra megkísérli, hogy önmaga és amennyire 
lehet, világa sorsát a „szívében élő akarat” szerint intézze. A versélmény talán saját gondol-
kodásukban is továbbjuttatta a tanulókat a sémák, a vagy-vagyok sivár egyszerűségén, amire 
pedig éppen a létértelmezés témakörében olyan nagy a csábítás. 

Amelyik osztályban lehetőség volt az ajánlott versek néhány gondolatának megbeszélé-
sére is, ott még árnyaltabban, gazdagabban bontakozott ki a gondolatmenet. Ekkor egyéb-
ként az Ady istenes verseivel való párhuzam is szóba került (A nagy Cethalhoz, A Sion-hegy 
alatt című művekhez kapcsolható analógia okán), sőt egy tanuló József Attila istenes verseit 
is felemlítette párhuzamként. 

Az összefoglaló órának ilyenféle megoldásával Babits költészetének sok fontos jellemzője 
idézhető fel egy kiemelkedően szép vers adta élmény légkörében. Ismételten utalni lehet 
például a forma látszólagos egyszerűségében rejtőző rendkívüli összetettségre, a mondat- 
és szövegszerkesztés sokféle eljárására, kiemelkedő stílusértékére, az egyszerre érzékletes és 
szimbolikus kép, valamint a közvetlen megnyilatkozás egymást keresztező folyamatára, az 
eredetiség és a hagyományfolytatás együttes szándékára. 
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Olasz Sándor

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

1. Gondolkodás- és recepciótörténeti megjegyzések

Nemes Nagy Ágnes írja, hogy Kosztolányi neve hallatán „minden arcon átfut egy kis derű, 
mintha ki-ki egy kedves, családi emlékére gondolna, vagy egy friss tengerparti utazásra. Nép-
szerűsége intim, személyes, és hogyne volna az, hiszen maga volt a személyes szeretetremél-
tóság […] a mű maga […] árasztja a hosszú távú vonzóerőt, azt a rögtönös és folyamatos 
bioáramhatást, amelytől a mi költőnk elbűvölő” (Nemes Nagy, 1987). Ám az istenek és em-
berek kedvelte író körül épülő idillt már igen korán aláaknázza a halál és a pusztulás. Ezt a 
kettősséget vette észre József Attila, amikor valami néven nem nevezhető titkot és boron-
gást fedezett föl A szegény kisgyermek panaszaiban. „[…] nincs semmi megfogható tárgyi 
sérelem – olyan enyhe borzongás melege fülleszti át sorait, amilyet a gyermek, ki az anyagi 
természethez közel áll, érez a legkevésbé, s amelyet mégis gyermekinek ítél a költő is, olvasó 
is. Mi oly tökéletesek és oly titokzatosak vagyunk, hogy puszta létünkkel elvárjuk – legyen 
ő is tökéletes és titokzatos. Mi csodálatos módon meghalunk, s ezért – csodálatos módon 
– megkívánjuk, hogy meghaljon ő is. Vagy nem a halál a mi rejtélyünk, hanem a szerelem? Vagy 
mind a két szó ugyanannak a titoknak a tokja? Akárhogy is áll a dolog, az élet, az embereknek, 
az olvasóknak, a felnőtteknek a világa olyan világos és olyan rejtélyes, mint az álom. Mert Kosz-
tolányi képei álomszerűek, jóllehet világosak és szabatosak…” (József, 1977). A latin világossá-
gú, kristályos rendbe foglalt képek a tiltott gyümölcsöt (a világot) ötvenesztendős korában is 
gyermeki sóvárgással néző ember projekciói.

Játék, halál, haláljáték, a „víg álarc” és a „halálarc” antagonizmusai aligha érthetők meg Kosz-
tolányi paradoxonokat kedvelő gondolkodása nélkül. A Boldog, szomorú dal elégedettséget 
és kínzó hiányt ütköztető sorai mellett számtalan műben súrlódik, csiszolódik az élet kétféle 
szemlélete. A bús férfi panaszai „Most harminckét éves vagyok…” kezdetű versében például 
mindössze három sor megváltoztatásával a beteljesült, gyönyörű élet álmát és (a múlt időbe 
átfordítással) ugyanennek a pillanatnak a haldoklótól való fölidézését, a csalódást idézi föl. Az 
emberi létezés végső kérdéseivel összefüggő pólusok sokszor nem is egy művön belül, hanem 
művek között dialogizálnak. A József Attila elemezte Őszi reggeli zárlata szerint „Jobb volna élni. 
Ámde túl a fák már / aranykezükkel intenek nekem.” A vad kovács viszont – a megszenvedett 
műalkotás jellegzetesen esztétista programját hirdetve – a „Beh jó nekem, hogy nem kell élni”, 
a „fájni, várni, lenni” állapotát teszi a „kemény, fájdalmas műremek” feltételévé.

Kosztolányi pesszimista színezetű világfölfogásának gyökerei – mint Németh G. Béla 
kimutatta – az európai gondolkodástörténet agnoszticizmus néven számon tartott jelen-
ségéhez vezetnek. Eszerint a világ valójában megismerhetetlen, minthogy nincs abszolút 
bizonyosság, az egyetlen igazság helyett legföljebb sok kis részigazság tehető egymás mellé. 
Kosztolányi úgy látta, a világ sohasem javítható meg igazán, s az ember erkölcsi jellemzői is 
roppant bonyolultak, jó és rossz keveredik mindenkiben. E mentalitás meghatározó eleme 
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a „tragikus életérzés”. Ezzel a címmel Unamuno írt könyvet, az a spanyol egzisztencialista 
gondolkodó, akit Kosztolányi (Máraihoz hasonlóan) jól ismert. Azért tragikus a lét, mert az 
ember lehetőségei korlátozottak. Amit nagy nehezen elérünk, személyiségünkben megalko-
tunk, az elpusztul. Ezért is írja Kosztolányi az 1933-as, 34-es naplóban: „Engem igazán mindig 
csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttam 
holtan, kilenc éves koromban, azt az embert, akit talán legjobban szerettem akkor. Költő, 
művész, gondolkodó is csak azóta vagyok. […] Ha nem lenne halál, művészet sem lenne” 
(Kosztolányi, 1985). Nem csoda, hogy Kosztolányi egyik legkedvesebb, mindenesetre leg-
többet fordított költője Rilke volt („saját halál”), s talán az sem erőltetett, ha Heidegger filo-
zófiai nézeteivel rokonítjuk Kosztolányiét. A Lét és idő szerzője szerint az emberi élet értelme 
csak a halál szempontjából nézve körvonalazódik. A „halálhoz mért élet” Kosztolányi számára 
azt jelenti, hogy az ember minden pillanatban készüljön föl az elmúlásra, arra, ami (Kosztolányi 
szavaival) „beteljesíti és megkoronázza ember voltát” (Kosztolányi, 1985).

A bizonyosságot nem találó, de hiányérzetét, betöltetlenségét ellensúlyozni kívánó em-
ber szüntelenül váltogatja szerepeit. Egyénisége legföljebb a szerepek összességéből ismer-
hető meg. Az álarc mögött azonban gyakran hiányzik az arc (lásd Kosztolányi Caligula című 
novelláját), a maszk mögött már nincs semmi. A személyiség magja eltűnt, föloldódott. Ám 
van ennek a Kanttól eredő als ob (vegyük úgy, mintha, tegyük fel, mintha) mozzanatnak egy 
másik oldala is: a halállal való szembenézés a sajátként megélt szerepek összességével elvé-
gezhető. E szerepjáték mámorát a Bologna című vers beszélője éppúgy átéli, mint a talányos, 
a létezés esti arcát megmutató Esti Kornél. A személyiség sokféle megjelenítésére idézetek 
hosszú sora hívható segítségül. Most két vers is jellemző lehet: a Költő a huszadik században 
és a Gyűlölöm magamat. „Én önmagamat, önmagammal / mérem. / Szavam, ha hull, tömör 
aranyból / érem, / mindegyiken képmásom, mint a királyé, / s peremén / a gőgös írás: / én.” 
– hangzik az egyediségbe zártság élményét műalkotássá szervező elv. A másikban pedig a 
költőtársáéval (Babits: A lírikus epilógja) rokon elégedetlenség: „Mindig csak Én! Csak Én! 
A végtelen egy Én”. Ám akárhonnan nézzük e merőben eltérő kijelentéseket, az osztódó én, 
az én-integritás Nietzschétől és Freudtól eredő kérdéskörébe ütközünk. Jóllehet ez a létél-
mény tőlük függetlenül is megjelent Kosztolányi műveiben.

A Kosztolányi halála óta eltelt időszakban, különösen az elmúlt évtizedekben fokozato-
san megnőtt az irodalomtörténet-írás figyelme Kosztolányi Dezső munkássága iránt. Ám 
az, hogy az életmű esztétikai, poétikai szempontból centrális helyzetben van, csak az utób-
bi időben tudatosodott. Hiszen összefut itt mindaz, ami a klasszikus modernségből fontos, 
ugyanakkor utak nyílnak a századvég posztmodern, sőt, posztmodern utáni irodalma felé. 
Kosztolányinak a mai kánonban elfoglalt kitüntetett helye azonban nyilvánvalóan nem az 
irodalomtörténészek kánonteremtő, kodifikációs tevékenységével függ össze, hanem az újabb 
irodalommal, amely időszerűnek érzi a művek szemléleti és poétikai problémáit.

Az életmű legfontosabb hangsúlyait már a kortársak többnyire helyesen világították 
meg. Babits mondja egy rádióelőadásban 1936 decemberében: „A közönség csak a pózt 
látta, a külsőségeket. […] Mindenki nagyot akart mondani, mindenkinek a mondanivalója 
a világnézete volt, mindenki újított. Csak Kosztolányi volt az, aki tüntetően megelégedett a 
kicsivel…” A „fanatizmussal képviselt fanatizmusnélküliség”, a kontempláció és sztoicizmus 
mellett mégis egyre erősebben foglalkoztatta a halál gondolata. Utolsó versei – mondja Ba-
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bits – „a magyar líra legnagyobb magaslataihoz érnek föl” (Babits, 1977). A Nyugat emlék-
számában pedig Karinthy fejtette ki, hogy a homo aestheticus és a homo moralis valójában 
nem ellentétek, Kosztolányi figyelmét elkerülte, hogy „ezen a ponton őbenne sem volt el-
lentmondás, csak a típusok kontár, rossz képviselőivel szemben táplált ellenszenve hitette 
el vele, hogy ő esztéta és nem moralista. (Kár, hogy később félreértések és félreértelmezések 
tárgya lett ez a kissé homályos ellentétpár, melynek lényegét Kosztolányi Önmagamról című 
írásában jellemzi legpontosabban.) Beszél továbbá Karinthy az egyéni, a könnyen felismerhető 
Kosztolányi-stílusról és -világról és a mesterségről, mely „kész és határozott, csak az ő monda-
nivalóira használható formanyelv” (Karinthy, 1978, II).

A Magyar Szemle 1937-ben közli Keresztury Dezső irodalomtörténeti távlatot megraj-
zoló esszéjét, mely a többi nyugatossal rokonító és az elválasztó szálakat kereste. Szabó Lő-
rinc székfoglaló előadást tart róla a Kisfaludy Társaságban. 1936 és 1940 között megjelennek 
összegyűjtött munkái. Szeptemberi áhítat címmel kiadatlan verseinek gyűjteménye jut el az 
olvasókhoz. 1940 és 1947 között pedig Kosztolányi Dezső hátrahagyott műveit adja ki a Nyu-
gat – Illyés Gyula (1–10. kötet) és Illés Endre (11. kötet) bevezetőjével. A korai monografikus 
földolgozások közül Devecseri Gábor munkája emelkedik ki. Az 1945-ben megjelent Az élő 
Kosztolányi jó néhány megállapítása ma is helytálló. Aztán 1947-től hét évig nem jelenhet 
meg új Kosztolányi-kiadás. Az „erkölcsi normák felbomlását” – Heller Ágnes könyvének címét 
kölcsönözve – Kosztolányin szemléltette a korszak dogmatikus kultúrpolitikája és irodalom-
története. Áttörés volt persze 1959-ben Babits, Juhász és Kosztolányi levelezésének kiadása, 
1961-ben Kiss Ferenc könyvecskéje (A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúko-
ri barátsága), 1969-ben pedig Rába György A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád 
versfordításai című monográfiája. Az író azonban majd csak az 1970-es években került vissza 
a magyar irodalom legnagyobbjai közé. Áttörés volt Rónay László kismonográfiája (1977) és 
Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi című munkája, mely eltér „az élet- és műtörténet arányos 
rajzát adó monográfiák rendszerétől”, 1919–20-tól tárgyalja az életművet, de visszatekint az 
előzményekre, például A szegény kisgyermek panaszaira. Kiss Ferenc néhány hatvanas évekbeli 
tanulmány (Bóka László, Sőtér István, Komlós Aladár) kezdeményezéseit folytatva lényegében 
egy áldatlan állapoton változtatott. (Addig az életművet többnyire írók és nem irodalomtör-
ténészek becsülték.) Kiss Ferenc számos kitűnő műelemzéssel – eszmetörténeti mozzanatok-
ra is ügyelve – adja a költő, az elbeszélő és az esszéíró Kosztolányi hiteles portréját.

A megújuló irodalomtudományos gondolkodás szemléleti és módszerbeli változásait 
jelezték Németh G. Béla olyan Kosztolányi-tanulmányai, mint a Az elgondolhatatlan álorcái 
(Szerep és magatartás a kései Kosztolányinál) vagy a Játék, feltételesség, keresés (Kosztolányi 
felfogásának néhány eleme). Gazdag poétikai szempontrendszer találkozik itt a művelő-
déstörténeti, szociológiai, kultúrmorfológiai irányban való szélesítés igényével. Szegedy-
Maszák Mihály már 1978-ban az Esti Kornél új szempontú értelmezésére vállalkozott. Ezt 
követték A véres költőről, a Pacsirtáról, az Aranysárkányról, Kosztolányi nyelvszemléletéről 
írt tanulmányai. Az Esti Kornél jelentésrétegeiben a mű jelrendszerét, tér és idő összefüggéseit, 
az elbeszélő helyzetet és a mű világképét vizsgálta, majd a tizennyolc fejezet regényszerűsé-
géről és annak meghaladásáról írt tanulmányt. Kosztolányi világirodalom képéről, levél és 
napló életműben elfoglalt helyéről is alapvető munkákat tett közzé – az esztétikai jelentés 
rétegzettségének és többértelmű befogadhatóságának függvényében szemlélve Kosztolá-
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nyi műveit. Meghatározó jelentőségű volt, amikor Balassa Péter az Új Írás 1985. novemberi 
emlékszámában Kosztolányi és a szegénység. Az Édes Anna világképéről című tanulmányát 
közzé tette. Esztétikai és sorsproblémát egyszerre érzékeltetett, amikor a szegénységet mint 
kommunikációs kérdést poétikai és kultúrkritikai értelemben fogta föl. A bolgár kalauz című 
írásában azt mutatta ki, hogy Kosztolányi felfogásában a nyelv nem természetes, végleges 
és egyértelmű megértési közeg: „ebben a játékosan, már csak az igen/nem billegés által is 
libikókázó szövegben egy újnak tűnő tudás megsejtéséig jutunk: nemhogy egy másik, idegen 
nyelvet nem ismerünk, hanem a nyelvet sem tudja senki: birtokolja teljességében” (Balassa, 
1996). Egyéni olvasatot, „életet formáló befogadói élményt” adott Király István 1986-ban 
Kosztolányi. Vita és vallomás című könyvében. Számadás-élményének hajdani magvát a sze-
retetvágyban és részvétérzésben, „nem a nietzschei, de a dosztojevszkijes Kosztolányiban” 
fedezte föl – ezúttal is kiváló műelemzéssort adva.

A fölfokozott érdeklődést jelezte 1986-ban Bori Imre kismonográfiája, 1987-ben pedig 
A rejtőző Kosztolányi című tanulmánykötet. Számtalan, részproblémákat feltáró írás ol-
vasható a Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről című kötetben (szerk. Kulcsár Szabó Ernő, 
Szegedy-Maszák Mihály, 1998), mely a hazai irodalomértést is megtermékenyítő, újabb ku-
tatási módszereket felvető elméleti iskolák hatását mutatja a Kosztolányi-irodalomban és 
bizonyítja, hogy a 20. század végén a Nyugat első nemzedékéből Kosztolányi foglalkoztatja 
legtöbbet az értelmezőket. Ennek az időszaknak a Kosztolányi-tanulmányai az író munkáit 
a megformált szöveg felől (is) értelmezik, s innen indulva körvonalazódnak új értelmezési 
lehetőségek – például Bónus Tibor vagy Szilágyi Zsófia Aranysárkány-értelmezéseiben. Ám 
a „korszerűtlennek” tűnő hagyományos megközelítések is új eredményeket kínálnak. Lengyel 
András Játék és valóság közt című könyve „a gondolkodástörténeti nézőpontú irodalomér-
telmezés” létjogosultságát példázza.

Kosztolányi rendkívüli hatást tett irodalmunkra – nemcsak a kortársakra, hanem az utá-
na következő nemzedékekre is. Ottlik Géza Próza című kötetében írja: „A valóság egyetlen 
pillanata, impulzusa, mozzanata sokkal sűrűbb, hevesebb, káprázatosabb, semhogy bármi-
vel is mérhető volna. Kosztolányi a létezésnek ebből a sértetlen, absztrakciókra nem bontott 
alaprétegéből ragad meg és ad át valamit, abból a nevenincs teljességből, amit tényleg átél-
tünk. Valamit, ami felfedezés és mégis ősi-ismerős. Ráismerünk, mint tulajdonunkra. S ahogy 
mondják: segít élni. Nem úgy, hogy gyakorlati vagy elméleti jó tanácsokat ad, vagy erkölcsi 
útbaigazítást; még kevésbé úgy, hogy eltereli figyelmünket a valóságról, mint a jó detektív-
regény, vagy éppenséggel álomvilágba ringat, mint a rossz irodalom. Kosztolányi a durván 
leegyszerűsített látszatvalóságból segít visszatalálni a saját életünkbe, a mindennapjaink 
eredeti teljességébe, ahol a mérhető adatoknak, megfogalmazható tényeknek, vagyis mind-
annak, amiről azt hisszük, hogy e világban történik, velünk vagy körülöttünk, igen csekély a 
fontossága” (Ottlik, 1980). Ottlik nemcsak szemléletet kap Kosztolányitól, kompozicionális 
ösztönzésről is beszélhetünk: az Iskola a határon sokszorozódó nézőpontrendszere aligha 
született volna meg az Esti Kornél súrlódó, csiszolódó szövegfelületei nélkül. De említhet-
jük Esterházy Péter Kosztolányi-rajongását is: „…nem mester, mert mester nincs, nem példa, 
mert Babits Mihály a példa, nem a legnagyobb, mert Móricz Zsigmond a legnagyobb, ha vol-
na legnagyobb, de ő áll a legközelebb hozzánk, ő, a bátyánk, aki ezt mondja nekünk: »Kissé 
lehajtani a fejet. De a szívet, azt föl, föl, barátaim.«”



371KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

2. Kosztolányi életműve

2.1. A lírikus Az emberi létezés alapkérdéseiről szóló nagy költészet a Kosztolányié. Igaz, 
különösen az újabb recepció főként az elbeszélőt állítja középpontba, annak a fontosságát 
hangsúlyozza. A kortárs irodalom felől nézve valóban a prózaírónak van privilegizált hely-
zete. (Ritkaság mostanság, amit Tandori Dezső gondol. A költő aktuálisabb, mint prózaíró, 
esszéista, publicista?) Az elbeszélő jelenlegi népszerűsége azonban nem homályosíthatja el, 
hogy Kosztolányi kétszer, A szegény kisgyermek panaszaiban és az összegyűjtött versek Szám-
adás ciklusában (és nem kötetében, mivel ilyen című Kosztolányi-könyv nincs) a magyar líra 
csúcsain jár. Prózájára is jellemző szemléleti, stiláris és poétikai változást jelent a két ciklus. 
A tízes évek érzelmes, románcos szemlélete, stilizált, dekoratív, szimbolista-szecessziós nyel-
ve és a harmincas évek iróniája, nyelvi, formai redukciója között ott a kétféle modern-
ség (a klasszikus modern és a másodmodern/késő modern) különbsége. A kettő között az 
avantgárd közjátéka (Kosztolányi esetében a Meztelenül kötet expresszionizmusa) és „az én 
koromban prózára szerelte a verset a költő” (Litánia) tapasztalata. A korai versekben – a 
korai elbeszélő formákhoz hasonlóan – egyszerűség és redukció helyett az individuális érzé-
kiség, a misztikum, a retorizált nyelv és metaforikusság jellemző. Ha egymás mellett olvassuk 
a korai novellákat és A szegény kisgyermek panaszait, meglepő motivikus párhuzamokra ta-
lálunk. Nem csoda, hiszen a szimbolista poétika egyik jellemzője éppen a műfajok átjárása. 
A versciklust románcos életképfüzérként olvashatjuk, a novellákat lírai emlékezés- és hangu-
latrajz-sorozatként. „Az elsőben a nem fabuláris anyagból, az érzelemtartalmak epikumából, 
a másodikban a történetszerűség funkciómódosulásával térhez jutó lírai személyességből 
következnek a dalok, illetve novellák nem műfajspecifikus vonásai.” – írja Thomka Beáta 
(Thomka, 1985). A „sugalmazás narrációja” ez, mely a korszak alapmotívumait (betegség, 
lázálom, tárgytalan szorongás, halál) a szimbolista líra (és próza) megszemélyesítések, díszí-
tettséget eredményező metaforák, jelzők, színszimbólumok, halmozások, részletezések stb. 
segítségével közvetíti.

Ám a magyar líra történetében mégsem ez a beszédmód bizonyult továbbvivő főirány-
nak. A Számadás-korszak – József Attila költészetével összhangban – megteremti azt a késő 
modern poétikát, mely (a kortárs nemzetközi tendenciákkal párhuzamosan) hosszú időre 
meghatározza líránkat. Hiszen a fiatalabb nemzedékekből nem csak József Attila kínálkozhat 
párhuzamként. Joggal kérdezhetjük: folytatódik-e Kosztolányi Pilinszkynél, Jékelynél, Kálno-
kynál? Vagy folytatódik-e például Tandori költészetében? Ha Tandori utóbbi köteteire gon-
dolunk (Az Óceánban, Az Éj Felé), határozott igennel válaszolhatunk. Miközben tudnunk, 
kell, Tandori az Egy talált tárgy megtisztításában (az Egy Kosztolányi-vers című versben) úgy 
írta felül a „Most harminckét éves vagyok…” kezdetű verset, hogy megfosztotta minden sze-
cessziós, biedermeier kelléktől.

A Számadás-korszak költője maga szabadul meg korábbi hangjától, poétikájától. József 
Attila tanul Kosztolányitól vagy fordítva? Nehezen eldönthető kérdés, de talán nem is kell 
eldönteni. Minden bizonnyal a József Attila-értelmezés is inspirációkat kapott ettől az ösz-
szehasonlítási lehetőségtől. Ahogy a hetvenes évektől a kései József Attilára vagy újabban az 
Eszmélet írójára terelődött a figyelem, úgy erősödött a felismerés: szemléletben és modali-
tásban az esztétista korszak utáni Kosztolányi hangját halljuk. A Csomagold be mind… című 
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versre József Attila Biztatója felel. „Csomagold be mind, ami volt, ami régen / volt, ami édes, 
mind csomagold be, / ami több, mint játék, szerelem, több, mint / élet…” (Kosztolányi); 
„Csomagodat ne bontsd ki, / ha végínségre jutsz” (József Attila). Az ontológiai, metafizikai, 
filozófiai vívódású versek itt is, ott is ugyanarra a sommázó megszólalásra, szentenciózus, 
axiomatikus megfogalmazásra és annak poétikai következményeire építenek. Hasonlóak a 
folklór emlékeket idéző mondás- és jelentésegységek. Németh G. Béla jellemzése szerint: az 
„egyszerű összetételű, de egyben a pátoszt is lefogó kijelentő mondatok […] szinte mindig 
egy-egy sort, egy lélegzetvételt töltenek ki” (Németh G., 1998). Mindkét költő verseiben a 
biológiai ritmus, a beszédritmus és a mértékritmus páratlan egybeesése jön létre. Az ön-
megszólító formának – a belső dialógus nyelvi formájáról lévén szó – mindkét életműben 
kivételes szerepe van. Alapmotívumok egyezésére figyelhetünk föl: részvét, semmi, minden, 
csillag, halál. A „Költőnk és Kora” („Úgy szállong a semmi benne / mintha valaminek lenne 
/ a pora…”) tükrében értelmezhetők a semmi és minden fölcserélhetőségének, a jelensé-
gek esetlegességének, viszonylagosságának, polarizáltságának alapélményét megfogalmazó 
Kosztolányi-versek. Az egyetemes összefüggések keresése, univerzális értelembe állítása a 
Hajnali részegségben, s ugyanez az Eszméletben. Súlyos gondolatiságot közölni úgy, hogy köz-
ben minden szenzuálisan eleven, foghatóan érzéki maradjon. Némelyek talán úgy érzik, az 
égi bál leírásában talán a kelleténél több a csillogás, a jelző, az alliteráció és a rím. Az értelem 
fegyvere és szigora azonban szoros pántként fogja össze a művet. Az igazán nagy dolgok 
metafizikai sugallatát kevés vers érzékelteti úgy, mint a Hajnali részegség. A „mégis csak egy 
nagy ismeretlen Úrnak /vendége voltam” mintha valami természeti erőt, világkormányzó 
tudatot sejtetne. Miként a Szeptemberi áhítat megszólítottja sem a kereszténység istene. 
Pogány naphimnusz hangzik föl ebben az összefoglalásban és könyörgésben. A beszélő a 
pusztulás árnyékában, a teljesség és érettség romlása előtti pillanatban akar „a semmiség 
előtt még újra lenni”. A vers megírása után néhány nappal így fogalmazott Kosztolányi: „Ha a 
lélek elborult, néha órák tompa egyhangúsága után tündéri káprázatban van része. Hirtelen 
észrevesz például egy pohár vizet a folyékony frissességével, a tündökletes briliáns csöppjei-
vel vagy valami narancsszín fénykévét, mely egy karosszék barna bársonyán lobban föl az 
alkonyatban, s ezekben fedezi föl az élet szépségét, örömét, ígéretét. Egyébként képtelen 
ilyen megfigyelésre. Csak az láthatja meg igazán a világot, aki távozni készül.”

Ám tévednénk, ha ebben az egzisztenciális határhelyzetben egybemosnánk a két költő 
poétikáját, egyediségüket fölismerhetetlenné tennénk. A bús férfi panaszaiból idézett, bol-
dogítóan gyönyörűséges sorok után a Nyári délutánt vagy a Könnyű, fehér ruhábant olvasva 
a különbséget, az elidegenítést érzékelhetjük. „Nyári délutános impresszionizmusa is – írja 
Marno János – kábé úgy aránylik a Kosztolányiéhoz, mint Van Gogh ecsetörvénylése a kor-
társai színpompájához. Nyersebb, fizikaibb s egyszersmind érzékenyebb-sérülékenyebb is 
amazokénál. Tárgyát nem uralja, nincs egészen otthon benne, figyelme ezért fragmentáltan, 
a szó, a nyelv sugalmazásának is alávetetten követi, illetve idézi elő a jeleneteket” (Marno, 
2005). Kosztolányi ezzel az elidegenítő visszafogottsággal szemben mindent önmagára vo-
natkoztat, s így, felnagyítva és pengeélesen képes saját fájdalmában a másokét érzékeltetni. 
A romantikával kezdődő s bizonyos költői törekvésekben ma is élő szó-poétika vonzásában 
alkot a két nagy magyar költő. Hitük, hogy gazdag, sokjelentésű szavakkal megszólítható (ha 
nem is megnevezhető) a mindig fölfedezésre váró ismeretlen. 
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2.2. A regényíró Másfél évtizedes költői, novellaírói pálya van Kosztolányi Dezső mögött, 
amikor regényeket kezd írni. 1919–20 táján írta az „elhibázott regénykísérletként” számon 
tartott A rossz orvost, amely a nagy regények értékét nem közelíti meg, nem is regény, hosszú 
elbeszélés inkább. 1921-ben a Nyugat kezdi közölni A véres költőt (végleges címe Nero, a 
véres költő). 1924-ben a Pacsirta, 1925-ben az Aranysárkány, 1926-ban az Édes Anna jelenik 
meg. (Itt jegyezzük meg, hogy az Aranysárkánynak két változata van, a második 1932-ben az 
író által átdolgozott ifjúsági kiadás volt.) Mi indokolta Kosztolányi pályáján ezt a műfajvál-
tást? Történelmi korváltás a húszas évek, de irodalmi is egyben. „A líra meghal” – írta Babits 
Mihály, s hozzá hasonlóan nagyon sokan gondolták úgy, hogy a korábban uralkodó irodalmi 
kifejezésformát a próza váltja föl. A nyelv- és műfajváltás azonban nem következhetett 
volna be, ha az íróból hiányzik a költőétől és a novellistáétól eltérő regényírói tehetség. 
„A költő ihlete pillanatokig vagy órákig tart, aztán ellobban, csak pörnyéje marad ott. Me-
rőben különbözik ettől a regényíró ihlete. Az hosszú távra szól, gyakran évekre is kiterjed.” 
(Hogy születik a vers és a regény?) Különbözik ez a novellista módszerétől is. A novella „nem 
az egész életet mutatja, csak egy ragyogó részletét, egy tündöklően megválasztott körszele-
tét” (Kosztolányi, 1971).

A Kosztolányi-regény újdonsága első pillantásra, pusztán a témákra figyelve, talán nem 
is tűnik föl. Felületes olvasói és kissé avítt irodalomtörténeti megközelítésben a Nero tör-
ténelmi regény (egyébként kétségkívül meglévő korfestő igénnyel), a két sárszegi mű akár 
annak a társadalmi rétegnek a szociológiai ábrájaként is fölfogható, amely Móricz regényei-
ből ismerős. Az Édes Annát sokáig az úr–cseléd viszony, a társadalmi igazságtalanság rea-
lisztikus megjelenítéseként jellemezték. Ezek a tévhitek mára szerencsére teljesen eltűntek. 
A regényíró Kosztolányit nem a társadalomkritikai ábrázolás igénye vezette. Őt az emberi 
létezés izgatta, s a modern regény egyik legfontosabb változatát, az egzisztenciális regényt 
teremtette meg irodalmunkban. Camus szerint egy regény nem más, mint képekbe áttett 
filozófia, s a nagy regényírók filozofikus írók. Természetesen Camus sem a tézisregényeket 
állította mintaképül. Ő azokról a tisztán látó gondolkodókról szól, akik az epika eszközeivel 
mintegy képekben kezdenek beszélni.

Nagyon sokan lélektani regénynek hiszik Kosztolányi regényeit. Az írótól azonban mi 
sem állt távolabb, mint a naturalista lélektani regény. A lélektan tételeit illusztráló regényt 
nevetségesnek tartotta. Az ilyen író Kosztolányi szerint csupán a pszichológiai kézikönyvek-
ből vett ismereteit kamatoztatja, de semmiféle mélyebb következtetést nem tud levonni. 
„Akkor már ezerszer becsesebb egy csipetnyi szemléletesség, mely sehova sem igyekszik mu-
tatni, semmiféle törvényszerűséget sem igyekszik hangsúlyozni, csak az életet jeleníti meg, 
a maga összetett, színes, föl nem bontható bonyolultságában. Hiába, a költőnek elsősorban 
láttatni és hallatni kell, érzékeltetni. Az olyan regény, mely a maga szerénységében és igényte-
lenségében csak erre törekszik, sokkal többet árul el az élet szövevényes voltából s a lélektan 
titkaiból is, mint az, amelyik alakjait állandóan lombikok és vegyszerek közt szerepelteti, egy 
lélektani munkateremben, s minden szavukat a mai tudományosság túlbecsült műszereivel 
ellenőrzi. A lélektani regény nemcsak reménytelen vállalkozás, hanem erősen regénytelen 
is” (Kosztolányi, 1971). Mindez nem jelenti azt, hogy Kosztolányit nem érdeklik a lélekta-
ni kérdések. Emberismeretét a nagy hatású pszichoanalitikus teóriáival vértezte föl. „Ennél 
nagyobb szellemi forradalom a hitújítás óta nem zajlott le” – mondta, s Freudot kora leg-
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nagyobb lángelméjének tartotta. A mélylélektan a tudat vékony rétege alatti tudattalant 
fedezte föl, s ehhez az apró, lényegtelennek tűnő dolgok elemzésével jutott el. Valójában a 
prózaíró Kosztolányi is ezt a módszert követi. A Pacsirta így példázza az emberi érzelmek 
kétértelműségét. Ahogy a Vajkay házaspár a csúnya vénlányhoz viszonyul, abban szeretet 
és gyűlölet keveredik. Édes Anna érthetetlen tette mögött elfojtásra hajlamos személyiségét 
látjuk. Kosztolányi azonban a mélylélektan eredményeit arra használja föl, hogy az ember 
lelki életében a létezés általánosítható törvényszerűségeit mutassa meg: a pszichológiában 
az ontológiát.

Kosztolányi regényei a világ rendjét abban az állandóságban, reménytelen körforgásban 
láttatják, mely a permanens ismétlődésben nyilvánul meg. Megbillent, önazonosságukat fo-
kozatosan elvesztő (vagy már elvesztett) hősei kimondva-kimondatlanul siralomvölgyként 
élik meg helyzetüket. „Miért is folyik a születések nagyüzeme, mikor csak ilyen egymáshoz 
hasonló, jól műkődő, de unalmas gyári áruk, ilyen szeretetre méltó, semmis portékák kerül-
nek ki a műhelyből? Miért is az egész?” (Aranysárkány) Idézhetjük a kiúttalanság, távlatvesz-
tés kelepcéjéből öngyilkosságba menekülő Novák tanár úr fölismerését: „nem lehet, semmit 
nem lehet elintézni.” A Pacsirta is a reménytelenség metaforikus megfogalmazásával zárul: „Kis 
ősz ez, alattomos, fekete, sárszegi ősz.” Mintha Babits „különös hírmondója” jelentené a nagy 
hírt: „Ősz van.” Van-e értelmes válasz az emberi létezés értelmére? Abból, hogy a Kosztolányi-
hősök nem találnak választ, még nem az értékekről való lemondás, nem a nihilizmus követke-
zik, inkább a tragikus értékképviselet.

A személyiségválság, a megfelelő szerep hiánya teszi tragikussá Nero (rokonszenvre iga-
zán nem méltó) alakját. „Játszani, az nem könnyű dolog. Azt mutatni, ami nincs, kitalálni 
a semmiből valamit, és vigyázni, hogy hasonlítson ahhoz, ami van” – mondja Nero, ördögi 
szerepeit így nem csupán a zsarnoki téboly alakítja. Ön- és közveszélyes neurózisa a korlátok 
nélküli egzisztencia katasztrófája is egyben. Pacsirta is képtelen megtalálni a környezete által 
normálisnak tartott szerepet. Nem pusztán arról van szó, hogy csúnya. Bár reménytelenül 
csúf vonásait igen részletesen ismerteti az elbeszélő. Ennek a lánynak a személyisége is csú-
nya, miként a kisváros tárgyi világának egésze és minden alakja. A regény a szülők kétségbe-
esett kitörési kísérlete; a sima, olajozott és unalmas életet akarják valami mással fölcserélni. 
Az Aranysárkány Novák tanár ura az emberi értelem, a pedagógia, az emberek nevelhető-
ségébe vetett hittől jut el a teljes kiábrándulásig. A család „halk automata” szerepébe kény-
szerített Édes Anna a személyiségében valóban meglévő értékeket nem tudja érvényesíteni. 
Freudi értelemben vett elfojtás ez, talán nem is ölne, ha nem ilyen volna. Itt említhetjük Esti 
Kornélt is. Kosztolányira oly jellemző paradoxonnal szólva azt is mondhatjuk, alakmását a 
semmiből teremti meg az író. A semmiből, vagyis személyiségének abból a részéből, amely 
nem tudott kibontakozni.

Nyomasztóan kisszerű, értékhiányos világot ábrázolnak ezek a regények. A Neróban van 
ugyan egy mindenki által irigyelt, vitathatatlanul értékes ember, Britannicus, alakja azonban 
elvont – főként Nero látja ilyennek. Szó esik a regényben valamiféle forradalomról, de a pár-
tok marakodásából az is kitűnik, egyik sem különb a másiknál. Az Aranysárkányban csupán 
a fiatalság mint életkor jelent értéket, s ez (az utolsó fejezeteket kivéve) a regény diákhőseit 
emeli meg valamiképpen. A felnőtté válást azonban Kosztolányi – a romantikus hagyományt 
követve – egyértelmű értékcsökkenésként mutatja be.
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A Kosztolányi-regények tragikus mozzanatait a környezet kioltja, hatástalanítja. A Pacsir-
ta rezonőr-figurája (Íjas Miklós) úgy érzi, a regénybeli Sárszeg embereinek „nincs tragédiájuk, 
mert itt el sem kezdődhetnek a tragédiák”. Novák halála sem rázza meg az embereket, már 
a temetés utáni percekben másról beszélnek. George Steiner könyvének címét idézve ez va-
lóban a tragédia halála. Az aranysárkány az ifjúságot, a mulandóságot éppúgy jelképezheti, 
mint Novák tanár eszményeiből való kiábrándulást vagy a boldogság ritka pillanatát. Ebből 
a gazdag jelentésegyüttesből egyetlen mozzanatot sem emelhetünk ki, hatása éppen abban 
van, hogy nincs egyértelmű jelentése. (Nem is szólva arról, hogy a sárkány Novák egyik ta-
nártársának kimondottan félelmetes. Kosztolányi minden bizonnyal tudatosan játszik arra, 
hogy nyelvünkben ugyanaz a szó jelenti a mesebeli sárkányt és a gyermekjátékot.) Az em-
ber magányát, idegenségét, kiszolgáltatottságát is jelképezi a szelek kénye-kedvének kitett 
sárkány. A regény másik motívuma, a csillag is ugyanebben a jelentéskörben helyezhető 
el. A fent és a lent, boldogság és boldogtalanság ellentéte mellett az emberi szenvedést hi-
deg közönnyel szemlélő csillagokra is gondolnunk kell. Boldog, harmonikus pillanat, amikor 
Novák és lánya, Hilda tanulmányozzák a csillagos eget. Viszont a tanár megveretése után: 
„Fönn az égen a csillagok hunyorogtak, a Cassiopeia, a Véga, az Aldebarán. Csak azok látták 
ezt, azok nézték, rettenetes-reménytelen távolságból, közönyösen.” Novák arra döbben rá, 
hogy az ember érthetetlen, „veszedelmes portéka”. A „kötelesség taposómalmában” eltöl-
tött életét új nézőpontból próbálja szemlélni: „órákig bámulta az égboltot, melyen a nyári 
hullócsillagok hosszú fénypászmákat vontak”. A regény zárlata már magát a halott Novákot 
is „a végtelen térben és időben” láttatja: „a világűrben és semmiségben, valahol a Vénusz és 
Szíriusz között, már boldog”.

A Nyugat első nemzedékének alkotói számtalanszor megfogalmazták, hogy az egyik em-
ber nem ismerheti a másikat, az emberek nem érthetik egymást. Legszebben talán Tóth Ár-
pád a Lélektől lélekig című versben: „A Szíriusz van tőlem távolabb / Vagy egy-egy társam, jaj, 
ki mondja meg? // Óh, jaj, barátság, és jaj, szerelem, / Óh, jaj, az út lélektől lélekig! / Küldöz-
zük a szem csüggedt sugarát, / S köztünk a roppant, jeges űr lakik.” Kosztolányi regényeiből is 
hiányoznak az igazi párbeszédek. Legföljebb áldialógusokat olvashatunk, minthogy ezekben 
a Csehov-drámákba illő jelenetekben – a másikra alig figyelve – mindenki mondja a magáét. 
Jellemző példa lehet erre a Pacsirtában az a fejezet, melyben Vajkayék és Íjas Miklós próbál-
nak társalogni. Az Aranysárkány szereplőinek kapcsolatrendszerében – szülő és gyermek, ta-
nár és diák, tanár és kolléga között stb. – mindenütt a Tóth Árpád emlegette „jeges űr lakik”. 
Az Édes Annában viszont a címszereplő azért képtelen a kommunikációra, mert nem tudja 
érzéseit, gondolatait megfogalmazni. Balassa Péter megállapítása szerint míg a Bibliában a 
„lelki szegénység” az írástudatlanokra vonatkozik, itt tágabb, kultúrkritikai értelemben az 
európai civilizációnak arra a – Shakespeare-től Dosztojevszkijen át az egzisztencialista írókig 
sokak által megjelenített – mélyrétegére utal, amely éppen a tartós elfojtottság állapotából 
tud a másik végletbe, az agresszióba átcsapni (vö. Balassa, 1987).

A kifejezési gondokat a Kosztolányi-prózában a metanyelv (hangsúlyok, intonáció, gesz-
tusok játéka) ellensúlyozza. A viselkedés leírására akkor is szükség van, amikor az író zárkó-
zott, intenzív belső életet élő, de kifelé statikus jellemeket ábrázol. Hogy mennyire beszéde-
sek lehetnek a gesztusok, milyen jelentéses lehet a mimika, azt a Pacsirta egyetlen jelenete is 
érzékelteti. Vajkay kíséri lányát az állomásra, s egy lépésssel mindig lemarad: mintha szégyen-
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kezne. Lehajtott fej, lesütött szem, behúzott váll, rendellenes fej- és testtartás – ezek a meta-
nyelvi elemek olykor minden szónál többet mondanak.

Paradoxon, hogy éppen az az író érzi át először a szavakba vetett bizalom megrendülését, 
aki nyelvünk egyik legjobb ismerője. Kosztolányi fölismerte, hogy a szavak nem egyszerűen 
tükrözik a valóságot. A dolog lényege és az önkényesen hozzárendelt név, vagyis a jelentett 
és a jelentő önkényes kapcsolatát akarta föllazítani. Kosztolányi több helyen utal arra, hogy 
a szavak kifejezési értéke szüntelenül változik, s ebben a folyamatban a szavakat használó 
ember a meghatározó. A nyelv igazi lényegét, többértelműségét kell megmutatni, s ez a tö-
rekvés Kosztolányi prózájában is megfigyelhető. Prózaírói munkamódszerét is megvilágítják 
a következő sorok: „Addig mondogattam magam előtt, addig zsongattam vele a figyelmem, 
amíg elvált a fogalomról, amelyet jelent, szabadon, testtelenül, bátran önálló életre kelt, és 
ekkor – kiszabadulva a szokott kapcsolatból – megnyilatkozott előttem rejtett metafizikai 
és zenei értelme” (Kosztolányi, 1971). A szavakkal való játékot, kísérletezést leglátványo-
sabban talán regényeinek, novelláinak neveiben tanulmányozhatjuk. Az Édes Anna csaknem 
minden hősének beszélő neve van. Különösen érdekes Moviszter neve. Nemcsak a magisz-
terrel függ össze. A latin moveo ige ’mozgat, ráz, felkavar’, illetve ’megindul, meghatódik, 
fellázad’ jelentését is fölidézi.

Az epikai alakítás egyik szembetűnő jele Kosztolányi regényeiben a cselekmény átértéke-
lése, átminősítése. Ez a folyamat irodalmunkban már a századelőn megkezdődött. Szini Gyula 
például a Nyugat első számában kijelenti: nem az a fontos, amit mondunk, hanem az, ahogy 
mondjuk. Az amit egyébként is véges, de az ahogyan végtelen. Ortega Gondolatok a regény-
ről című munkájában tömören foglalja össze az új regényforma módosulását. Eredetileg a 
regényben (az antikvitástól a 18. századig) a létből következett a cselekedet, „a 19. század-
ban ennek fordítottja az érvényes eszme: a lét összessége cselekményeknek vagy rendelte-
téseknek” (Ortega, 1993). A regény a 20. században újra a 19. század előtti fejleményekhez 
kanyarodik vissza. (Ugyanezt fejtegeti Szerb Antal is a Hétköznapok és csodákban.) Kosztolányi 
sem törekszik jól formált, egységes történetet adni. („aztán nehogy összecsirizeld holmi bárgyú 
mesével…” Tudniillik azt a tervezett művet, amely az Esti Kornélban egyszerre útirajz, életrajz 
és regény.) A történet hiánya azonban nem az írói szándék függvénye, a világ rendje olyan, 
hogy változtathatatlansága, mozdulatlansága miatt nincs lényeges történés. A történet vagy 
annak hiánya léttani okokkal magyarázható. A 19. századi regények fejezeteinek élén olvasható 
mondatok alapján még összeállítható volt a mű fabulája, cselekményváza. A Pacsirtában – a 
hagyományt ironikusan átvéve, vagyis a folytathatatlanságot sugallva – minden fejezetnek van 
tartalomismertetése. Például: „Negyedik fejezet (melyben kisvajkai és köröshegyi Vajkay Ákos 
bográcsgulyást, borjúszegyet, vaníliásmetéltet eszik, és rágyújt egy szivarra)”. Itt az eredeti funk-
ció a visszájára fordul. Korábban az író – az olvasót csalogatva – a következő fejezet izgalmas 
fordulatait akarta jelezni. Kosztolányi elbeszélője viszont kizárólag banális dolgokat említ. Igaz, 
a főszöveg jóval több lényeges eseményről tudósít, a szerző azonban éppen ezzel a játékkal 
tereli az olvasó figyelmét a hősök belső folyamatai felé. („A határokat nem kifelé, de befelé 
tágítjuk. Nem kivetítünk, hanem bevetítünk. Bennünk van a megoldás” – írja Kosztolányi.)

A realista elbeszélő modell az alakokat és a tárgyi világot az okság és/vagy célok által szer-
vezi cselekménnyé az időben. Kosztolányi regényeiben éppen azt vehetjük szemügyre, hogy az 
okság és a célok szerepe gyengül vagy éppen megszűnik. A Neroban például egyik fejezet sem 
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következik a másikból. A Pacsirtában Vajkay Ákos „elvben azokat az épületes, elmemozdító 
könyveket kedvelte, melyek erkölcsi igazságokat tüntetnek föl, kölcsönhatást a magukban 
érthetetlen, zavaros tények közt, oly tanulságot például, hogy …senki nem szenved érdemet-
lenül, senki sem hal meg ok nélkül gyomorrákban. De hol van itt az összefüggés?” Az élettől 
fiziológiai, filozófiai és pszichikai szempontból egyaránt megundorodó Novák is okokat pró-
bál a történtekre találni. „Hol az összefüggés, a kapcsolat? Ilyen az élet? Nem, ez nem is az élet, 
csak a regények ilyenek, mikor az író egymásra torlaszolja az eseményeket, s nem indokolja 
kellően.” Ám az Aranysárkányban és az Édes Annában is megjelennek a bölcsek (Tálas Béla, 
illetve Moviszter és a bíró), akik tudják, hogy az ember bonyolult szerkezet, cselekedeteit „se 
egy okkal, se többel” nem lehet megmagyarázni. Itt a forrása Kosztolányi indokolatlan csele-
kedetek iránti vonzódásának. Az action gratuite néven emlegetett jelenség Dosztojevszkijtől 
André Gide-en át Albert Camus-ig a modern regény több alkotójának eszköze, ami igen gyak-
ran a lázadás, a lét abszurditása elleni tiltakozás megnyilvánulása. Különösen a Nero és az Esti 
Kornél bővelkedik ilyen mozzanatokban. Novellákra is utalhatunk, például a Caligulára, mely-
nek értelmezését – reciprok intertextualitásként – Camus Caligula-drámája is erősítheti.

Kosztolányi regényeiben nem egyszerűen a váltást figyelhetjük meg, hogy az elbeszélés 
külső nézőpontúból belső lesz. A szerző úgy valósítja meg a kétféle nézőpont játékát, hogy a 
legteljesebb mértékben eltávolodik a mindentudó elbeszélő szerepétől. A történetmon-
dó bizonytalanságban hagyja olvasóját, maga sem tudja, mi játszódik le hősei tudatában. 
A regényeknek van ugyan valamiféle előrehaladó, egyenesvonalú cselekménymenetük, fejlő-
désről azonban nem lehet szó, a regények végén ugyanaz az állapot az uralkodó. Legföljebb 
a hősök életútja hasonlítható a lefelé fokozatosan mélyülő és szűkülő spirálhoz. Az állapotre-
gény sajátosságai legjobban a Pacsirtában tanulmányozhatók. A regény önmagába visszatérő, 
körkörös szerkezete nagyfokú tudatosságra, fegyelmezett kompozícióra vall. Kosztolányi no-
velláiban (például a Fürdésben) is az elbeszélő csaknem tudósítói, riporteri pontossággal közli 
az idő múlását. A Pacsirtában az ábrázolt időtartam egy hét, s az olvasó mindig tudja, hogy az 
1899. szeptember 1-je és 8-a közötti időszak mely napjáról van szó. A 13 fejezetből álló regény 
7. fejezetétől fokozatosan visszajutunk a kiindulóponthoz. A második részben ugyanis egyér-
telműen kiderül, hogy nincs mód az élet megváltoztatására. A reménytelenség változatlan, 
Vajkayék csapdahelyzete azonban épp ez alatt az egy hét alatt tudatosodott. 

Kosztolányi regényei az irónia és redukció irányába mutató változás áramában születtek 
meg. A folyamatot az 1925 és 1936 között írt Esti Kornél teljesíti ki. Kétfajta kompozíciós elv, 
a regényé és a novellaciklusé (különösen a tizennyolc számozott fejezetet tartalmazó első 
részben) nem különül el élesen egymástól. A fejezetek önálló novellák ugyan, de a részek 
egymásutániságában is kitapintható egy laza eseménysor. A főszereplő azonossága, az at-
moszféra hasonlósága mellett (főként az első fejezetekben) van bizonyos egyenesvonalúság, 
amely az epizódoknak az összefüggő cselekménysor illúzióját adja. Ugyanezekkel a kompo-
zicionális kérdésekkel találjuk szembe magunkat Krúdy Gyula Szindbádjának olvasásakor. 
Minden hasonlóság ellenére alapvető különbség is van a két mű között. Szindbád semmiféle 
fogódzót nem talál az életben. Esti Kornél viszont fölismer egy rendező elvet, a „halálhoz 
mért életet”. A villamosutat emberi életútként metaforizáló 18. fejezet (az első részben az 
utolsó) és a második rész (Esti Kornél kalandjai) befejező darabja (Világ vége) a halál képével 
zárul. Kosztolányi novellaírás közben is szeret ciklusokban gondolkodni (Latin arcélek, Egy 
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asszony beszél), de az egyes novellákon belül is érvényesül egy másfajta poétikai elv. A rossz 
orvos ezért tűnhet regénynek, az Esti Kornél III. fejezete pedig (A csók) két jól elkülöníthető 
cselekményszálával szintén a nagyepika felé billen.

Az Esti Kornél jellegzetes háromszintes elbeszélés: az elbeszélő (első szint) közli, hogy va-
laki (ebben az esetben a címszereplő, 2. szint) elmond egy történetet (3. szint). Esti mesél, az 
elbeszélő meghallgatja és rögzíti a történeteket. Ez a narrációs alaphelyzet (narratív síkváltás, 
keretesség) később olyan művekben ismerhető föl, mint az Iskola a határon. A történetben 
nem ritkán beágyazott történetet kapunk, s ehhez újabb mellékszál kapcsolódhat. 

2.3. A novellista Ábécé a prózáról és regényről című esszéjében Kosztolányi E. M. Fors-
tert idézi: „Minden prózai műalkotást regénynek nevezek, mely több mint ötezer szóból áll.” 
Ebből a „kaján” megközelítésből Kosztolányi is azt a következtetést vonja le, „hogy sutba kell 
dobnunk azokat a régi, iskolás meghatározásokat, melyekkel eddig a regényt körülbástyáz-
tuk, mert az élet már régen túlhaladt rajtuk. A regény mivolta hitem szerint ez: zárt világba 
vezet bennünket, ahol minden ember, minden bútor régi ismerősünknek rémlik, s amint 
olvassuk, lapról lapra jobban érezzük az élet és az idő múlását. Ezzel szemben a novellában 
az ajtók nyitva maradnak, az alakok meglepetésszerűen toppannak elénk, a tárgyak csak 
kellékeknek tetszenek” (Kosztolányi, 1971, 449). Ez a zártság- és teljességbűvölet akár a 
19. század regényeszményére is emlékeztethet. Kosztolányi azonban nemcsak lezár egy tra-
díciót, hanem új utakat nyit a magyar elbeszélő irodalomban. Regényben, novellában való-
jában a hagyományos regény- és novellaszerűség meghaladására törekszik.

Szecessziós, szimbolista, impresszionista novelláktól (Kék gyász, Lidérc, Amália, Hrusz 
Krisztina csodálatos látogatása), a sűrítő, riporteri objektivitású drámai novelláktól (Fürdés), 
a mozaikos novellákon át (Petőfi Sándorka, Caligula) egyfelől a Tengerszem kötet laza, élőbe-
szédet utánzó, a mesélés örömét élvező darabjaiig (Kínai kancsó), másfelől az Esti Kornél sza-
bálytalan novelláihoz (regényfejezeteihez?) jutunk. Történet és beágyazott történet a Bolgár 
kalauzban (miközben a kalauz történetéről lényegében semmit nem tudunk meg), Az alvó 
elnök több poénra épített toldott szerkezete, a Barkochba különös keveréke (önvallomás, 
esszé, novella) – oldottság és kiszámítottság ritka egyensúlyát teremti meg mindegyik.

3. Sok műfajú alkotó

A terjedelmi keretek nem teszik lehetővé, hogy a sok műfajú alkotó minden területét átte-
kintsük. Nem esett szó az esszéíróról, a publicistáról, a műfordítóról, a napló- és levélíróról. 
Az életmű folytonos újraolvasásra késztet, de magának a szövegkorpusznak a határai is vál-
toznak. Újabb kötetek jelennek meg a kiadatlan írásokból, Esti Kornél-novellák kerülnek elő. 
Márait idézve „még nagy műveket várhatunk” az élő Kosztolányitól. 
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KOSZTOLÁNYI: A CSEH TROMBITÁS –KÉSEI MŰVEK ELŐKÉPE

„A szellemi dolgok visszafordíthatatlanok, 
végigjárják az utat, egészen az éjszakáig.”

(Gottfried Benn: Altern als Problem für Künstler)

1. Ut musica poesis

A cseh trombitás fiatalkori elbeszélés, Kosztolányi huszonkét éves korában, 1907-ben írta, s 
könyv alakban először a rákövetkező évben, Boszorkányos esték című, nyolc történetet tar-
talmazó kötetében közölte.

A cím idegenségre és zenére utal. Lélektani alanyhoz hasonlítható, amelyről az elbeszélés 
állít valamit. Cím és szöveg viszonya téma és kidolgozás kapcsolatára emlékeztet. A címből 
hiányzik a meglepetés, a történetből viszont már nem, tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
címet olvasva kevéssé vagy alig lehet előre sejteni a történetet. A kulcsfontosságú eseményt 
és szereplőt mintegy elrejti a cím.

Az önmagát értelmező művészet nagyon régi múltra tekint vissza. Kosztolányi kezdettől 
fogva vonzódott az öntükröző művészethez. Valószínűleg korán megismerte a századvég 
esztétizmusának két jellegzetes alkotását, Jean-Karl Huysmans À Rebours (1888) és Oscar 
Wilde The Picture of Dorian Gray (1891) című regényét. Mindkét mű nyilvánvalóan közel állt 
Kosztolányihoz, hiszen utóbb, 1921-ben, illetve 1923-ban az ő fordításában jelentek meg ma-
gyarul, A különc, illetve Dorian Gray arcképe címmel. A cseh trombitás nemcsak terjedelme s 
műfaja révén különbözik ezektől az alkotásoktól, hanem azáltal is, hogy e két regény elsősor-
ban az irodalomra vonatkoztatva fogalmaz meg föltevéseket a művészet mibenlétéről, s más 
területek közül legföljebb a képző- s díszítőművészetre, festményre, faliszőnyegre, hímzésre, 
dísztárgyra utal. Hasonló állítás fogalmazható meg Henry Jamesnek azokról az 1868 és 1909 
között keletkezett rövidebb-hosszabb elbeszéléseiről, amelyekben az amerikai születésű író 
Wilde szellemes aforizmáitól merőben eltérő módon, történet és metaforikus nyelv egymás-
ra vonatkoztatásával közelítette meg a festői látásnak vagy a műalkotás jelentésének miben-
létét, látvány és képzelet, irodalom és kitaláltság viszonyát.

Noha mindezek a művek kínálnak némi párhuzamot Kosztolányi elbeszélésével, A cseh 
trombitás történeti helyének meghatározásához más alkotásokra is kell utalni.

A 19. század második felében sokan vélték a zenét a legmagasabb rendű művészetnek. 
1861. április 1-én a Revue européenne a következő címmel közölt tanulmányt: Richard Wag-
ner és a „Tannhäuser” Párizsban. Szerzője, Charles Baudelaire, a következő észrevételt tette: 
„a költő legteljesebb alkotásának, végső befejezettségében (dans son dernier achēvement), 
tökéletes zenének kellene lennie” (Baudelaire, 1971, 238). Egy évtizeddel később, 1872-
ben A tragédia születése, vagy: Görögség és pesszimizmus című könyvének tizenhatodik feje-
zetében az ifjú Nietzsche Schopenhauer fő művére, A világ mint akarat és képzetre és Wag-
nernak Beethovenről írott munkájára hivatkozva azt állította, hogy „a zene közvetlenül az 
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akarat nyelve, és úgy érezzük, képzeletünket arra ösztönzi, hogy formát adjon a bennünket 
megszólító láthatatlan, de mégis élénk mozgású szellemi világnak” (Nietzsche, é. n., 90). Vele 
egy időben az angol Walter Horatio Pater az árnyalatok és a homály művészetét ünnepelte a 
zenében. „Minden művészet állandóan a zene rangját igyekszik elérni” – hirdette 1877-ben, a 
reneszánsz festészettel s irodalommal foglalkozó tanulmányaiban, és így határozta meg az ál-
tala képviselt esztétizmus célját: „Ezt a művészi eszményt, anyagnak és formának a tökéletes 
azonosságát legteljesebben a zene valósítja meg” (Pater, 1986, 86, 88). Oscar Wilde, ki Ox-
fordban Walter Pater tanítványa volt, az idézett állítást fogalmazta át a Dorian Gray arc-
képéhez írt rövid, kinyilatkoztató állításokat tartalmazó előszavában, a következőképpen: 
„A forma szemszögéből nézve a zenész művészete a meghatározó minden művészet számá-
ra.” („From the point of view of form, the type of all the arts is the art of the musician.”)

Baudelaire, Nietzsche s Pater egyaránt a német romantikában megfogalmazott gondo-
latot fejlesztette tovább, amikor a zenét a többi művészet fölé emelte. Szinte bizonyosra ve-
hető, hogy mindhármuk műveit ismerte Kosztolányi 1907-ben, s alighanem ezzel is magya-
rázható, hogy a művészetek közül a zenéről írt elbeszélést. A cseh trombitás a művészetnek 
három vetületével: az előadással, a meghallgatással és az alkotással is foglalkozik. E háromnak 
szoros összefüggése olvasható ki a történetből.

Miért éppen fúvós hangszer szerepel az elbeszélésben? Hihetőleg azért, mert így külö-
nös hangsúllyal esik latba a művészi tevékenység természetessége. A művész cselekedete 
mintegy a nélkülözhetetlen életmegnyilvánulás felfokozott változataként jelenik meg e tör-
ténetben, s ez a sajátosság élesen elkülöníti Kosztolányi művét a századfordulón keletkezett 
öntükröző alkotások túlnyomó többségétől, így Huysmans és Wilde említett regényétől is, 
amelyek művészet és mesterkéltség elválaszthatatlanságát hangsúlyozzák. A cseh trombitás 
hőse „belehel a trombitájába”. Kosztolányi elbeszélésében a művészet s a vele fönnálló érint-
kezés lélek s nem készség, eszköz, tanultság vagy mesterség dolga. „Lélekkel fúj, és lelket fúj a 
hangszerébe.” Ezt olvassuk a történet címszereplőjéről már a legelső bekezdésben.

Magától értetődően vetődik föl a kérdés, miért éppen „cseh” trombitás Kosztolányi hőse. 
Természetesen lehet arra gondolni, hogy e nemzet fiai között különösen sok kiváló műve-
lője akadt a rézfúvós hangszereknek. Gyerekkori élményre is lehet következtetni, hiszen az 
Osztrák–Magyar Monar chia területén szinte a mindennapi élet részének számított a cseh 
fúvószene, különösen a vidéki városokban. Csáth Géza egy 1909-ben írt cikkében említi, 
hogy akkor szerette meg Haydn zenéjét, midőn egy Szabadkára meghívott vendégkarmester 
„rendbe szedte a kicsiny, szétzüllött templomi zenekart” és a „csupa részeges, rongyos, öreg 
cseh” előadta e zeneszerző egyik szimfóniáját (Csáth, 1911, 17). A csehek ebben az írásban 
is természetes környezetüktől elszakított, otthontalanná vált emberekként említődnek, és 
Kosztolányi elbeszéléséről is elmondható, hogy a címében szereplő jelző az idegenszerűség 
szinekdochéja. Ehhez a minősítéshez célszerű azonnal hozzátenni, hogy Sznopcsek idegensé-
ge nem is annyira tér-, mint inkább időbeli a történet szerint. Hangverseny-látogatóként úgy 
viselkedik, „mintha rá lenne bízva, hogy a művészetnek ebben a művészietlen és kegyetlen 
korban igazat szolgáltasson, s megvédje a barbárok közönye ellen” (Kosztolányi, 1965, 50).

Szükséges megjegyezni, mennyire jelzésszerű marad e mozzanat. A századfordulón 
sokan írtak a korszak művészietlenségéről. Míg azonban például Oscar Wilde regényében 
„komoly” állításként fogalmazódik meg ilyen értékítélet, Kosztolányi elbeszélésében csupán 
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a címszereplő képzeli azt, hogy környezete értetlenségével szemben kell védenie a magas 
kultúrát, és a szövegkörnyezet alapján nem lehet eldönteni, igaza van-e a cseh trombitás-
nak, vagy nevetséges fontoskodás-e részéről, amikor „mindig tiszteletteljesen és csendet 
parancsolóan” ül a hangverseny kezdete előtt, olyan közönségnek a soraiban, amely „fecse-
gett, pisszegett, fészkelődött”. Mivel csakis az öreg zenész szemével látjuk a hallgatóságot, 
nem tudhatjuk, indokolt-e az ő bizalmatlansága másokkal szemben. Annyi bizonyos, hogy a 
művészet természetességének kiemelése mellett a hanyatlásérzettel szemben érzékeltetett 
bizalmatlanság és irónia is arra enged következtetni, hogy Kosztolányi művészete – ellentét-
ben Csáth vagy akár Babits alkotásaival – nem hozható szoros kapcsolatba a századforduló 
dekadencia-élményével.

Annak a kifejtettségnek sincs nyoma Kosztolányi elbeszélésében, amely Csáth Géza 
Muzsikusok című, először 1911. október 10-én a Világ hasábjain, majd 1913-ban a szerző 
ötödik elbeszéléskötetének címadó darabjaként megjelent történetét jellemzi. Itt is szó esik 
művészet és parlagiság, lelki mélység és sivár körülmények ellentétéről. A zenészek ezúttal 
is idegen, sőt egyenesen cseh nemzetiségűek. A magas művészetet itt is Beethoven neve 
fémjelzi. „Néha a karmester, Stoczek, valamelyik felvonásközben, Beethoven Egmontját vette 
elő” – olvasható az elbeszélés elején.

A különbség mégis döntő a két mű között. Csáth történettel indít és tanulsággal zár. 
A befejezés egyértelműen értekező jellegű. A cseh trombitás lényegesen rövidebb – terjedel-
me mintegy fele a másik elbeszélésének –, s írásmódja összehasonlíthatatlanul gazdaságo-
sabb, önismétlések helyett a fokozatos kibontakoztatás jellemzi. A két elbeszélés viszonyából 
akár még azt is gyaníthatjuk: a két író közül az idősebb volt a kezdeményező és már az első 
világháború előtt is ő bizonyult maradéktalanul vérbeli művésznek.

Kosztolányi elbeszélése sajátos ellentmondást fogalmaz meg: szóval juttatja kifejezésre, 
hogy az igazi mélység a zene szótlanságában keresendő. A Muzsikusok elbeszélő része sokkal 
inkább kiemeli az okok s körülmények meghatározó szerepét. Csáth története az 1890-es 
években játszódik, s a zenészek azért italoznak, mert a magyar közönség értetlen, s nekik si-
lány műveket kell előadniuk. „Különösen gyűlölték az angol operetteket és a magyar népszín-
műveket”, mert ezek fokozatosan lehúzzák a jobb sorsra érdemes cseh zenészeket a magyar 
vidék alacsony szellemi szintjére. Alighanem itt is gondolhat az olvasó Kosztolányi és Csáth 
közös gyerekkori élményeire, hiszen Kosztolányi diákkori naplójában többször is említést 
tesz könnyed dalműveknek – 1901. március 28-án például Hervé (azaz Florimond Ronger, 
1825–1892) Mamzell Nitouche (1883, magyar fordításban Nebántsvirág) című „musiquette-
jének” – szabadkai előadásáról, a Pacsirtában pedig éppen egy angol operett, Sidney Jones 
(1869–1914) 1896-ban bemutatott műve, a The Gesha (A gésák) képviseli azt az igényte-
lenséget, amely rányomja a bélyegét Sárszeg életére. A cseh trombitásban a kulturálatlanság 
nincs megnevezve, legföljebb közvetett utalásból lehet sejteni, hogy a színházi zenekar nem 
mindig remekműveket játszik – abból lehet visszakövetkeztetni rá, hogy a trombitásban él 
a vágy, hogy az egyik legnagyobb zeneszerzővel találkozzék. Ez a mozzanat hiányzik Csáth 
művéből.

Föltehető, Kosztolányi elbeszélését Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Gluck lovag című 
írásműve is ösztönözte. A zenészként indult német szerző 1809-ben a lipcsei Allgemeine 
Musikalische Zeitung számára készítette e szövegét. Alcíme – „Emlék az 1809. évből” – némileg 
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meghatározatlanul hagyja a műfajt. Ismeretes, hogy Csáthoz hasonlóan Hoffmann is írt cik-
keket a zenéről. A Gluck lovagban keverednek egymással az elbeszélő mozzanatok s értekező 
jellegű részletek. Hoffmann és Csáth műve annyiban tér el egymástól, hogy a német írónál 
az értekező kifejtés egy zenemű részletének, az Iphigenia Aulisban nyitányának elemzése, a 
történetmondásba ékelt betét formájában, Csáthnál viszont olyan következtetés megfogal-
mazását adja az utolsó bekezdés, mely utólag mintegy szemléltető példává minősíti át az 
elmondott történetet. Az időszerűsítő zárlat szorosan kapcsolódik Csáth zeneírói tevékeny-
ségéhez. A cseh muzsikusok sorsa majdnem ürügyként szolgál egy olyan kitekintéshez, mely 
Magyarország elmaradottságának szigorú bírálatától a modern magyar kultúra megterem-
tésének gondolatához vezeti el az olvasót:

„Nem tudták, hogy a tragédiájuk tulajdonképpen az volt, hogy a 19. század második 
felében kerültek Magyarországra, egy műveletlen és szegény korszakban, amikor senkinek 
se volt kedve és ideje, hogy muzsikával törődjék. Az új nemzedék izgatott és telhetetlen 
vágya a szép és művészi iránt pedig csak a század utolsó esztendőiben ment át a társadalom 
vérkeringésébe. – Stoczek éppen jókor halt meg. – És a »muzsikusok« is valamennyien pon-
tosan erre az időre öregedtek meg és dőltek ki a pultok mellől. Nem tudták meg soha, hogy 
a cigányos, kulturálatlan Magyarország áldozatai voltak, hogy ez rontotta meg az életüket, 
ez vette el tőlük a zene élvezetét, amihez csekély tehetségük mellett is joguk volt, ez rabolta 
el nemtörődömségével az ambíciókat, ez kényszerítette rá őket az ivásra, arra, hogy nyomo-
rultul éljenek, és szegényen, csalódottan, nyomorultul haljanak meg.”

Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a Muzsikusokat úgy is lehet olvasni, mint Csáth 
1907-ben Szabadka zenei állapotai címmel írott újságcikkének és két évvel későbbi Haydn-
„arcképének” történetté átalakított változatát. A három szöveg egyaránt a magyar zenei in-
tézmények s kultúra elmaradottságát ecseteli, s a cikk kulcsfontosságú állítása nyilvánvalóan 
előlegezi az elbeszélés célzatos végkövetkeztetését: „Ez a zenekar csak arra alkalmas, hogy az 
színházban az operettek zenéjét így-úgy ellássa” (Csáth, 1977, 78).

A cseh trombitásnak nemcsak a zárlatából hiányzik e magyarázó beszédmód, de betét-
ként sem található műelemzés a Csáthénál négy évvel korábbi elbeszélésben. Kosztolányi 
semmiféle hajlamot nem árult el arra, hogy értekezéssel keverje a történetmondást. Nem 
kapcsolódott a történetmondás és zeneesztétikai okfejtés keverésének hagyományához, 
amelyet Hoffmann alighanem Diderot Rameau unokaöccse című 1762-ben írt s Goethe for-
dításában 1805-ben kiadott párbeszédes művének ösztönzésére fejlesztett tovább. Azért is 
lehet ezt hangsúlyozni, mert Kosztolányi Diderot alkotását valószínűleg, Hoffmannét pedig 
bizonyosan ismerte. A cseh trombitás szerkezete döntő ponton olyan közeli rokonságot mu-
tat a Gluck lovag fölépítésével, mely nem lehet véletlenszerű megegyezés. Hoffmann első 
személyű elbeszélője egy idegennel találkozik, aki előbb kivételes átéléssel vezényli el az Iphi-
genia Aulisban nyitányát, majd a zongorához ül s Gluck Armida című operájának nyitányát 
adja elő, végül pedig ugyanennek a műnek a zárójelenetét énekli el. „Kicsoda ön?” – kérdezi 
az elbeszélő a rendkívüli élmény hatására. „Gluck lovag vagyok!” – válaszolja az idegen.

A két mű közötti különbség már a címmel kezdődik, s nem csak arra vezethető vissza, 
hogy az első személyű elbeszélő afféle „kóreset” vagy – Hoffmann szavával élve – „fantázia-
darab” gyanánt bocsátja az olvasó elé történetét, szemben Kosztolányi személytelen elbeszé-
lőjével, aki mintegy magára hagyja hősét, azaz titokzatosan többértelműnek hagyja Sznop-
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csek sorsát. Talán még ennél is fontosabb arra figyelnünk, hogy míg Hoffmann művében az 
ismeretlen állítja magáról, hogy azonos az Iphigenia Aulisban zeneszerzőjével, addig Koszto-
lányinál a cseh trombitás nevezi meg Beethovent. Az egyik esetben az olvasó az elbeszélő-
vel egyetértésben vélheti úgy, hogy az Armida nyitányát zongorázó különc saját nagyzoló 
képzelgésének áldozata, a magyar szerző művében viszont a cseh muzsikus meghibbanására 
gyanakodhatunk. Az eltérés összefügg a nézőponttal: Hoffmann elbeszélő és szereplő, Kosz-
tolányi két szereplő viszonyára irányítja a figyelmet. A cseh trombitásban, különösen annak 
második felében, a címszereplő nézőpontja érvényesül, amit könnyen lehet azzal magyaráz-
ni, hogy Kosztolányi műveinek értékrendjében kitüntetett szerepet játszik a részvét. Az el-
meháborodottság más alkotásai szerint is a sors kifürkészhetetlenségének a megnyilvánulása 
és már csak ezért is megértésre tart igényt – ebben a vonatkozásban talán elég az Esti Kornél 
című kötet harmadik fejezetére hivatkozni, melyben a hőst „1903-ban közvetlen az érettségi 
után éjszaka a vonatban először csókolja szájon egy leány”, vagy még inkább a meghibbanás 
folyamatát elbeszélő nyolcadik fejezetre, „melyben szegény Mogyoróssy Pali, az újságíró, a 
kávéházban hirtelen megőrül, azután tébolydába csukatik” (Kosztolányi, 1965, 594, 654).

2. Nézőpont

A cseh trombitás különös hangsúllyal emlékeztet az igeidők modális szerepkörére. A legelső 
bekezdés jelen idejű: közeli nézőpontból láttatja a címszereplőt, amint a zenekarban játszik: 
„A színházi zenekar mély pincéjében – zöldernyős villanylámpa előtt – ül Sznopcsek, a cseh 
trombitás. Ha a karmester kopog a pulpituson, szájához szorítja rengeteg trombitáját, a sze-
me kidagad, mint a pontyé, a két arca először felpuffad a beléje szívott sok levegőtől, aztán 
ez a levegő – lassan és ütemesen – kiárad a trombita torkán, s az arca lelohad. Sokszor ismétli 
a játékot. Lélekkel fúj, és lelket fúj a hangszerébe. A trombita pedig mint egy kacskaringós 
szörny, egy aranypolip, őt szívja. Estefelé borozni szokott. A feje kellemesen kóvályog. Izgatja 
a zene. Amint belelehel a trombitájába, úgy érzi, hogy a szája elreped, az arca felrobban a for-
tissimo örömétől, és bőrén még sötétebbé válnak a bor és az öregség csúnya piroslila rózsái. 
E tornák után lehunyja a szemét. A világ sötét fényben úszik előtte.”

Az arcképszerű bevezetés után a második bekezdés második mondata vált át múlt időre. 
A látószög már távolabbi: a jelenetszerűséget szigorú értelemben vett történetmondás he-
lyettesíti. Itt fordul elő az a mozzanat, mely a korábban említett többi alkotás egyikében sem 
található meg, s nyilvánvalóan kulcsot adhat Kosztolányi művének eredetiségéhez: Sznop-
csek akkor hagy föl a zenéléssel és válik hallgatóvá, midőn a halál közeledtét érzi. A hang, 
mely eddig a címszereplő trombitájából kifelé áramlott, mostantól kezdve befelé áramlik 
Sznopcsek lelkébe. A hangszerét másik közvetítő váltja föl: „a füle, ez a begyakorolt, ínyenc-
kedő halló szerv, mohón szürcsölte magába a halkuló, dübörgő hangviharokat, mintha egész 
valója ezen a két lapos tölcséren át ömlött volna beléje.”

Döntése alaposan megfontolt: „maga elé bámulva, nyugodtan és bölcsen – ahogy igazi 
filozófushoz illik – leszámolt az élettel.”

Az „egy este” meghozott elhatározást a hangverseny-látogató magatartásának jellemzé-
se követi, annak leírása, ahogyan „mindig” viselkedett. A megszokott „életrend” ecsetelését a 
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negyedik bekezdés szakítja félbe. Sznopcsek eddig mindig elsőként érkezett a hangversenyre, 
most viszont utolsóként lép be a terembe. A bevezetés után itt kezdődik az elbeszélés má-
sodik szakasza. A részletezés aprólékos előkészítés hatását kelti: „Hűvös októberi este volt, 
korán sötétedő. A köd vastagon feküdt a városon, az emberek küszködtek vele, nekimentek, 
a villamosok csörömpöltek. Valami zavar és várakozás lebegett mindenütt. Kopott, csöpögő 
esernyőjével sebbel-lobbal libegett a lépcsőn felfelé. Úgy látszik, el is késett. Fáradt és szo-
morú volt, alig bírta már magát, nem is akart eljönni, de most ott állott az ajtó előtt, nem 
érdemes visszafordulnia.”

A betűrímek arra ösztönözhetik az olvasót, hogy lassabban kövesse a történést. A sza-
vaknak súlya van, s az utolsóként idézett mondat harmadik és ötödik tagja úgy is felfogható, 
mint a szereplő tudatában végbemenő folyamat elbeszélése. A belső nézőpont mintha fé-
kezné az események elmondását. A következő, azaz ötödik bekezdés második felében azután 
újra jelen idő szerepel, ami ismét látványszerű hatást kelt. A történetmondás nézőpontja a 
trombitáséval azonos, az ő tekintetét követi: „Lábujjhegyen lopózkodott a legközelebbi szék-
re. Idegesen feszengett, mert nem ülhetett a szokott helyén, körötte ismeretlen emberek, 
mellette egy nagy ablak, amelyet azelőtt sohasem vett észre. Az ablaktáblákról csorogtak a 
vastag verejtékcsöppek. A teremben különben is tűrhetetlen a melegség. Fönn a plafonon 
a zöld gázlángok lihegnek, a tikkasztó forróságban szédülnek. A tükrök a sarokból bámulnak 
reá, a zene pedig magasan kóvályog és álmos, ernyedt, azt hinné az ember, bármelyik pilla-
natban elhallgat, elalszik. A zene és a melegség együtt zsibong.”

A két igeidő a hatodik bekezdésben is keveredik egymással, mintegy a külső és belső látó-
szög, elbeszélés és tudatfolyam váltogatását jelezvén. A trombitást ezúttal nem tudja lekötni 
a zene. Különös fáradtságot érez, s a zenészek helyett a közönséget nézi. A belső történés 
jelen idejűsége hiányos mondatba torkollik: „És ott egy oldalszéken, ott, egészen az ablak 
mellett…” Ezután a szöveg hirtelen visszatér a múlt időhöz, az eddigi hat hosszabb bekezdés 
folytonosságának három igencsak kurta, egyetlen mondatos bekezdés vet véget, s a közbül-
ső közvetlenül idézi a szereplőt. Hangosan ad-e kifejezést Sznopcsek a megdöbbenésének 
vagy nem – bajosan lehet eldönteni: „ A feje megfájdult és elállt a lélegzete.

– Bolondság – mondta.
Aztán újra odanézett.”
Sznopcsek eleinte tiszta fejjel érzékeli, hogy nem láthatja azt, akit látni vél. „Pontosan 

emlékezett halálának évszámára, s hamarosan kiszámította, hány év múlt el azóta.” Amikor 
újra odapillant, és a látvány mintegy megerősíti előbbi föltevését, így szól – valószínűleg 
magában: „– Lehetetlen, lehetetlen.”

Eddig sem volt gyors ütemű az elbeszélés, de ezután még jobban lelassul, s múlt és jelen idő 
szembeállítását minden bizonnyal külső és belső nézőpont kettősségének lehet megfeleltetni.

„Megsimította homlokát. A feje beteg, a látása zavarodott meg, bizonyára csak képzelődik.
Végre kiegyenesedett, hirtelen és határozottan feléje fordult, mintha maga előtt akarta 

volna bebizonyítani, hogy nem fél. Az ismeretlen még mindig úgy ült, mint előbb. A szék 
támlájára támaszkodott, nehéz, nagy fejét jobb kezére hajtotta úgy, hogy fél arcát – egészen 
élesen – láthatta. Pár pillanat múlt el. Egyszerre lassan és nyugodtan hátrafordult az idegen 
s reá nézett.

Reám néz?”
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Ez a tekintet arról győzi meg Sznopcseket, hogy nem képzelődhet. Kimondja a nevet: 
„– Beethoven…”

Kosztolányi már e korai alkotásában a fokozatos kibontakoztatás, körülményes előké-
szítés, alulfogalmazás, a szinte észrevehetetlen átmenetek művésze. A hős apránként győzi 
meg magát arról, hogy Beethoven ül a hangversenyközönség soraiban. A nézőpont többszö-
ri megtorpanás, tétovázás után a trombitáséval azonosítódik, olyannyira, hogy a továbbiak-
ban már csakis arról értesít a szöveg, amit a cseh muzsikus érzékel. Értelmét veszíti a kérdés, 
mi is történik a hős tudatán kívül, sőt az is, ki a beszélő.

Nem véletlen, hogy a „lassan” szó háromszor is nagyon hangsúlyosan fordul elő. Először 
a már idézett legelső bekezdésben, annak megjelenítésekor, miként jön ki a levegő a zenész 
hangszeréből; másodszor akkor, midőn az idegen hátrafordul, és ránéz a trombitásra; har-
madszor pedig annak a jelzésekor, miként teszi Sznopcsek az idegen vállára a kezét, hogy 
meggyőződjék az általa látott személy valódiságáról.

A lassú kibontakoztatás és a rendkívüli részletező kidolgozottság okozza, hogy nem ad-
ható válasz a kérdésre, mikor lépi át az elbeszélés a valódinak és kitaláltnak föltételezett vi-
lágot elválasztó határvonalat. Henry James szavai idézhetők, olyan eszmefuttatásából, mely 
körülbelül ugyanabból az időből származik, mint A cseh trombitás:

„A tapasztalás léggömbje természetesen a földhöz van erősítve, és ettől a kényszerűség-
től függve himbálózunk – hála a figyelemre méltóan hosszú zsinegnek – a képzeletnek töb-
bé-kevésbé kényelmes kocsijában, s ez a zsineg teszi lehetővé, hogy tudjuk, hol is vagyunk, 
hiszen attól a pillanattól fogva megszabadulunk a kapcsolatainktól, amint valaki elvágja 
a kötelet – s kedvünk szerint fölvillanyozva távolodunk bolygónktól, különösen akkor, ha 
minden szerencsésen alakul. A románcíró művészete abban rejlik, hogy ’mulatságból’, lopva 
elvágja a kötelet, anélkül, hogy ezt észrevennők” (James, 1962, 33–34).

Nemcsak azért segíthet az idézett megállapítás A cseh trombitás értelmezésében, mert 
James általában véve a kitaláltságnak a századforduló irodalmára jellemző értelmezését igye-
kezett összefoglalni, hanem azért is, mert válogatott műveinek 1907 és 1909 között közre-
adott sorozatához írt előszavai egyikében a tündérmese utódjának nevezte a szellemhistó-
riát. Kosztolányi aligha ismerte azokat a kísértethistóriákat, amelyeket Henry James 1868 és 
1909 között írt, ám ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy némi párhuzamot vonjunk 
A csavar fordul egyet (The Turn of the Screw, 1898) szerzőjének és Kosztolányinak a művé-
szete között. A halottak szerepeltetése mindkettejüknél összefügghet egyrészt az emlékezés 
iránti vonzódással, másrészt a lélektan korabeli megújulásával, melynek egyik kezdeménye-
zője Henry James bátyja, William volt. A pragmatizmusnak nevezett bölcseleti irányzat e je-
lentős képviselőjének kétkötetes munkája, A lélektan elvei (The Principles of Psychology 1890) 
a Nyugat nagy nemzedéke előtt sem volt ismeretlen. Babits egy 1918-ban tett nyilatkozata 
szerint már korai éveiben megismerkedett vele (Babits, 1997, 34). Rajta kívül más magyar 
írók is olvasták az amerikai szerző munkáit – 1912-ben Szabó Dezső értekezett róluk a Nyu-
gatban. Abban vélte megtalálni William James leglényegesebb fölismerését, hogy nincsenek 
teljes érvényű törvényszerűségek. „Minden ember körül egy igazság-horizont van, melynek 
ő a központja” (Szabó, 1920, 145).

Ismeretes, hogy a tudatfolyam, mely meghatározó fogalommá vált a korai huszadik szá-
zad elbeszélő műveinek értelmezésében, William James említett munkájában kapta megha-
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tározását, és elválaszthatatlan attól, hogy e korszak jelentős prózaírói a szereplői nézőpontot 
részesítették előnyben.

Természetesen nagyon is elképzelhető, hogy az olvasó mulatságosnak találja Sznopcsek 
képzelgését. Ismeretes, hogy Kosztolányi minden írás nélkülözhetetlen sajátosságának tar-
totta a humort. Azt állította, hogy „a humor a nevetséges fönsége”, melynek bölcsességére 
„egy alig látható, eltűnődő mosoly a válaszunk” (Kosztolányi, 1990, 439). Mivel a humor „a 
legnagyobb és legkisebb dolgokat állandóan összeveti” és az értékek viszonylagosságára em-
lékeztet, csak egy paraszthajszál választja el a tragikumtól. „A tragikum váratlanul komikum-
ba billent, és a komikum váratlanul a tragikum fönségét sejteti” (Kosztolányi, 1976, 163).

A cseh trombitás és Beethoven találkozása egyszerre jelenthet a nagy művészettel szem-
besülést és hagymázos képzelgést. A szöveg egyes mozzanatai érzékeltetik, hogy Sznopcsek 
elég sokat ivott, sőt azt is, hogy a zeneszerzőről elterjedt vagy olvasott történetek és a róla 
látott képek motoszkálnak a zenekari muzsikus fejében, amikor megpillantja az Eroica alko-
tóját. Látomása kétértelmű: hol rendkívülinek, hol a többi emberhez nagyon is hasonlónak 
mutatja az idegent. „A komikum, a nevetés hatalma (puissance) a nevetőben és egyáltalán 
nem a nevetés tárgyában leledzik” – írta Baudelaire, akinek műveit Kosztolányi nagyon sokra 
becsülte és szívesen fordította (Baudelaire, 1971, 308). Az olvasó távlatán múlik, mennyire 
tartja mulatságosnak, illetve komolynak az elbeszélésnek azt a részletét, amely arra vonat-
kozik, miként is győzi meg magát a cseh trombitás arról, hogy valóban Beethoven az idegen, 
aki „lassan és nyugodtan” hátrafordul és reá néz:

„A trombitás elfehéredett, s arra gondolt, hogy utóbb gyakran történnek vele olyan dol-
gok, amelyeket nem tud megmagyarázni, és délután több bort ivott a kelleténél. A szája 
azonban nyitva maradt az ijedségtől:

– Beethoven…
Ő volt, a süket Isten, majdnem olyan, ahogy a képeket látta, ahogy képzelte. Eljött ide, 

abba a terembe, ahova ő, elvegyült a többi közé, és észre sem vették. Most már nem is kétke-
dett. Előtte volt, s ha közelebb megy hozzá, meg is tapinthatja a ruháit, csontos arcát, gőgös-
szomorú szemeit, beszélhet vele, megszólíthatja, és ő felelni fog röviden, egyszerűen, vagy 
talán gorombán, ahogy a kontár orgonással beszélt egyszer, mikor haragos volt.

Nézte, nézte. Az idegen mozdulatlanul ült. Nagy koponyáját előre tolta, oroszlánsöré-
nyét hátrasimította sovány, hosszú ujjaival, azután ismét nekitámaszkodott a széknek, mint 
a többi. Vonásai durvábbak, mint a képeken, orra nagyobb és formátlanabb, de azért így 
is szép, és vékony germán ajka finom és friss, mint egy fiatal leányé. Csak barnás arca kissé 
halvány, mintha nem aludt volna az éjjel, s fáradt lenne a hosszú utazástól, melyet meg kel-
lett tennie, míg ideért. A jobb könyöke fehér kőportól piszkos, a sírok tégláitól, vagy talán a 
meszet dörzsölte le, amint bejött?

– Milyen nyugodt. Milyen egyszerű. Akárcsak a többiek.”
Sznopcsek most már úgy emlékszik, hogy a hangversenyre érkezésekor is látta az ide-

gent, de akkor még nem ismerte föl benne a nagy zeneszerzőt. Úgy érzi, régi vágya teljesül. 
A nézőpont azonos a címszereplőjével, ezért csak azt látjuk s halljuk, amit ő. A cseh trombi-
tás bizonyosságot akar szerezni s ezért megérinti, majd megszólítja az idegent. A tőle kapott 
válasz Sznopcsek vágyának kivetítődéseként is felfogható:

„– Vigyázzon – mondta az idegen –, nem szeretném, ha más is megismerne.”
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3. Halál

A Beethovennek vélt idegen leírásának egy hangsúlyozottan talányos, vagylagos kérdőmon-
datként megfogalmazott részlete azt sejteti, hogy a címszereplő nem tudja eldönteni, halott 
kísértetét látja-e maga előtt. Arra a kérdésre, miért éppen Beethoven szellemét idézi meg az 
elbeszélés, mindenekelőtt azt a választ adhatjuk, hogy 1907-ben Európában s így Magyaro-
szágon is legtöbben Beethoven életművét helyezték a zenei kánon középpontjába. Csáth 
Géza, kinek alapos történeti ismeretei voltak, 1911-ben így írt: „Most, a huszadik század ele-
jén általában őt tartják a legnagyobb zeneszerzőnek minden zeneszerzők között. És ebben a 
véleményben – úgy látszik – teljes igazság rejlik. Shakespeare-t, az írók legnagyobbikát aligha 
fogja valaki kitúrni ebből a rangjából. Beethoven is meg fog maradni a legnagyobb zeneköl-
tőnek. [...] Amint Shakespeare történetének megnyilatkozási formája a dráma, Beethovené a 
szonáta vonósnégyesre, zenekarra vagy zongorára. A szonáta tudniillik a legnagyobb, legfej-
lettebb zenei forma” (Csáth, 1911, 13).

Túl azon, hogy a közmegegyezés Beethoven műveiben látta a zenei magas kultúra leg-
főbb megtestesítőjét, Kosztolányinak más oka is lehetett arra, hogy éppen ennek a szerzőnek 
a szellemét idézte meg. Gyerekkori élmények alapján társíthatta a halált az Eroica „marcia 
funebre” feliratú második tételének a zenéjével. Tizenötéves korában, 1900. október 25-én a 
következőket írta a naplójába:

„Szomorú nap ez gimnáziumunk tanévében. Egy gimnazista társamat, valami Jós nevű 
első osztályos tanulót kísértünk ki a temetőbe. Agyhártyagyulladásban halt meg.

Esős, csúnya idő volt a temetésen. Csuromvíz voltam, mire hazaértem. Oh, be szép ez a 
halotti mars, lelket rázó, valóban érzi az ember azt, hogy halhatatlan írója, Beethoven, meny-
nyire felfogta a themát” (Kosztolányi, 1996, 765).

Henry Jameshez hasonlóan Kosztolányit is érdekelte az a kérdés, mennyiben érintkezik 
a halottak világa az élőkével. Nemcsak A cseh trombitás bizonyítja ezt, hanem például az 
Aranysárkány végső jelenete is. A cseh trombitás eredetisége a Gluck lovaghoz képest abban 
is kereshető, ahogyan Kosztolányi elbeszélése kapcsolatot teremt művészet és halál között. 
Sznopcsek elmélyül a zenében és fölkészül a halálra. E két folyamat párhuzamossága külö-
nösen a történet harmadik szakaszában válik nyilvánvalóvá, mely annak az elbeszélésével 
kezdődik, hogy a hangverseny véget ér, s a két szereplő együtt távozik.

Összeegyeztethető-e a művészettel azonosulás az élet értékeivel? Ez a kérdés több, a szá-
zadfordulón keletkezett írói alkotásban is fölvetődött. Nemcsak a már említett művekben, 
de például Thomas Mann 1901-ben kiadott Buddenbrooks című regényében is. Nem lehet 
kizárni annak a lehetőségét, hogy Kosztolányi már 1907-ben ismerte e művet, melyben az 
élet és a művészet értékei feloldhatatlan ellentmondásba kerülnek: a zenéhez szenvedélye-
sen vonzódó Hanno korai halála véget vet a polgári család folytonosságának.

Újraolvasáskor egészen nyilvánvalóvá válik, hogy A cseh trombitás a meghalásról szól. 
A nemlétre felkészülés akkor veszi kezdetét, amidőn a címszereplő lemond arról, hogy lelket 
fújjon a hangszerébe, és beül a művészet tétlen befogadóinak a körébe. A második bekezdés 
ugyan még a megszokott életrend változatlanságát hangsúlyozza, de a legelső s az utolsó 
mondat már a nemléthez közeledést jelenti be. Nem eseményként, hanem olyan tudati álla-
potként jellemzi a bekövetkezendőt, amely elkerülhetetlen s ugyanakkor előre nem látható.
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„Arca még piros, járása vidám és könnyű, de egy idő óta a halál csírái fakadoznak benne. 
[...] Maga sem sejtette, mi baja van, de tudta, hogy pár év, pár hónap és mindennek vége.”

A találkozás egy halottal majdnem természetes velejárója, sőt következménye lehet a 
halálra fölkészülésnek. Eleinte Sznopcsek káprázatnak, érzéki csalódásnak minősíti az általa 
látottat, és a halottra gondol. „Otthon az ágya fölött lógott a maszkja, melyet a halotti lárva 
után öntöttek.” Fokozatos beleéléssel győzi meg magát arról, hogy nem képzelődik.

A folyamat azután gyorsul fel, hogy a két szereplő elhagyja a hangversenytermet. Most 
válik világossá az idővonatkozások mélyebb értelme. Beethoven alakjának látomása azt 
sugallja, hogy a zene kiemel az idő világából. A „süket Isten” halhatatlan, a cseh muzsikus 
létezése, ragaszkodása a dolgok időbeli meghatározottságához ehhez képest kicsinyesnek, 
nevetségesnek tűnik fel.

„– És meddig... meddig marad itten; – dadogott az öreg trombitás, és oldalról reá san-
dított.

Az ismeretlen mosolygott, megnézte az óráját.
– Holnap hajnalban, pont ötkor indul a vonatom. Akkor megyek...
A trombitás olvasott a szeméből.
– Nem jön többet soha vissza.
– Soha.”
Beethoven szelleme nemcsak a nagy művészet időn kívülinek látszó létformájára em-

lékeztet, de természetesen a múltra, sőt annyiban a jövőre is, amennyiben a halott a cseh 
trombitás távlatából nézve még bekövetkezendő állapothoz tartozik. Ennek az állapotnak 
az elérkezését jelentik be a két szereplő elválását elbeszélő mondatok:

„A folyosón hideg volt már. Didergő, őszi szél suhant végig künn a meztelen fák között, 
a holt gyepen levelek járták a haláltáncot, s néhány vékony karó a szálloda udvarából árnyé-
kot vetett az ablakokra. A homályból egy elmosódó fal kísértett, a kerítés előtt az egymásra 
tornyozott asztalokat mosta az unalmas eső, s alakuk nagyra nőtt, olyan volt, mint egy fan-
tasztikus, magas ravatal. […]

Az idegen nyugtalankodni kezdett, megszorította a trombitás kezét:
– Bocsásson meg, most felmegyek. Itt lakom a második emeleten, a hatos szám alatt. Egyet-

mást még el kell végeznem, de félóra múlva várom lenn a bejáratnál, az oszlopcsarnokban.
Még egyszer hátranézett:
– Várom.
Ezzel magára hagyta a trombitást. A hangverseny közönsége pedig kiáradt az ajtókon, a 

fekete ár kettévált a két ágazó lépcsőn s csavarogva-forogva tűnt el.
Öt perc múlva már kihalt az ünnepélyes, kriptaszerű épület.”
A zene a kimondatlan művészete s az irodalom legjava is arra törekszik, hogy ezt az esz-

ményt közelítse meg. A cseh trombitás vége tele van kihagyással, a hiány jeleivel. A címsze-
replő hiába vár az idegenre. Fölmegy a szállodai szobába, de üresen találja azt.

„Szűz tisztaság, a szekrények be vannak zárva, a kulcsok az asztalon, a bútorokon semmi 
nyom, mintha nem is emberi lélek lakott volna itten.”

A megfogalmazás kétértelmű s a záró mondatok rendkívüli szűkszavúsága eldöntetlenné 
teszi, nem durva egyszerűsítés-e úgy érteni e végszavakat, hogy azt sejtetik: a vén trombitás 
megértette, a találkozás egy halott szellemével csakis az életből kilépést jelentheti.
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„A háta mögött álló pincérhez fordult:
– Elment?
– Nem láttam semmit.
– Mióta lakott itt?
– Pár napja, de sohasem szólt hozzánk. Azt sem tudtuk, mikor jött, mikor ment. Reggel 

üres volt a szobája. Az ágyhoz nem nyúlt, a gyertyákat nem gyújtotta meg soha...
Az öreg késő hajnalban ért haza, összetörve és fáradtan, az ágynak esett, s nem is kelt fel 

többé.”
Vannak nagy művészek, akiknek korai alkotásai olyannyira előrevetítik a későbbieket, 

hogy életművüket mindkét irányban ajánlatos olvasni. Kosztolányi is közéjük tartozik. A cseh 
trombitás az 1933-ban keletkezett s az Esti Kornélról szóló történeteket lezáró elbeszélést, 
Az utolsó fölolvasást vetíti előre. Halála előtt Esti Bach D-dúr szvitjéből az Air tételt fütyöré-
szi, s e kései történetben is tükör, folyosó, pincér és szálloda veszi körül a hőst, vagyis olyan 
helyzetben találja magát, mely óhatatlanul is ideiglenességre, a távozás elkerülhetetlenségére 
emlékeztet. Mindkét mű elárulja, hogy szerzőjüket szenvedélyesen foglalkoztatta egyfelől a 
művészet öntükröző szerepe, másrészt az, amiről kései naplójában a következőket írta:

„Csak a halál érdekelt, mellyel naponta foglalkozom. Sokan megróttak ezért [...]. Nem, ők 
nem értenek engem. Ők azt hiszik, hogy csaló vagyok, és hogy nem minden betűm a halál 
mélységéből sarjad. Ők nem tudják, hogy az én virágaim gyökerükkel a sírokba nyúlnak. [...] 
Ha nem lenne halál, művészet sem lenne. [...] Nekem az egyetlen mondanivalóm, bármily kis 
tárgyat is sikerül megragadnom, az, hogy meghalok. Végtelenül lenézem azokat az írókat, 
kiknek más mondanivalójuk is van” (Kosztolányi, 1996, 822–823).
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Gordon Győri János

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TANÍTÁSA A KÖZÉPISKOLÁBAN
Javaslat

Az alábbiakban 10 órában foglaljuk össze Kosztolányi Dezső műveinek középiskolai tanításá-
ra vonatkozó javaslatunkat. Az itt található összefoglalás csak javaslat tehát, de a javaslatban 
értelemszerűen figyelembe vettük mindazt, amit Kosztolányi tanítása kapcsán a kerettan-
tervből és a kétszintű érettségi leírásából követnünk kellett. Így az alábbi leírás egyszerre 
tükrözi az oktatásügyi dokumentumok előírásaiból következőket, illetve a szerző személyes 
tanári-szakmai elgondolásait. Kötetünk többi leírásától eltérően táblázatunkban ugyan fel-
tüntettük, de nem töltöttük ki óráról órára történő részletezéssel a „Szemléltetés, kapcsoló-
dó szövegek” rovatot; leírásunk e részét egy összefoglaló szakirodalmi javaslattal váltjuk ki a 
10 órányi tanítás táblázatszerű összefoglalását követően.  

Kosztolányi tanításának az az egyik jellegzetessége, hogy a kétszintű érettségi felépítése 
miatt ebben az esetben viszonylag sok részelemében kell a szerző életéről, koráról, művésze-
ti, szellemi kapcsolódásairól beszélnünk, s még ha csupán a szerző legjellegzetesebb műveit 
tanítjuk is, akkor is ki kell térnünk a szerző több lírai, kisepikai és legalább egy nagyobb epi-
kai művére. A kötelező tanítási tartalmaknak ez a sokasága és sokfélesége azonban nagyon 
erősen meghatározza – behatárolja –, hogy egy-egy Kosztolányi-művel mennyit s milyen 
mélységben foglalkozhatunk. E rövid időben is hasznos bemutatni Kosztolányi klasszikus 
európai és magyar művészethez való kötődését, valamint a későbbi (poszt)modern magyar 
művészetre tett hatásait. Kosztolányi művészete ugyancsak alkalmas arra, hogy a gyerekek 
mai világtapasztalatait beemeljük a magyarórai megbeszélésekbe. Különösen az Édes Anna 
olvasatának van több olyan rétege is, amely ezt lehetővé teszi úgy, hogy ugyanakkor a mű-
elemzést ne tegyük a műtől független aktualizáló beszélgetéssé.      

1. Összóraszám: 10

Művek Fogalmak Szemléltetés, kapcsolódó 
szövegek

1. óra • Szerep és szerepjáték az életben és a költészetben

• szerepek és szerepjátékok mindenna-
pi világunkban

• szerepeink életkori változása 
• társadalmi szerepek történeti 

változása
• művészszerepek változása korban, 

időben; szerepjátékok a művészet-
ben

• az első Nyugat-nemzedék költőisze-
rep-felfogása

• szerepek
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2. óra • Kosztolányi Dezső élete – Lázadás a költői konvenciók ellen

• Zárt elemzés: Mint aki a sínek közé 
esett

• Félig zárt elemzés: Menj, kisgyerek
• Otthoni olvasás: Karinthy Frigyes: 

Mint aki halkan belelépett, Nyelv és 
lélek (részletek)

• énlíra, szerepvers, tárgylíra; a 
rendkívüliség perspektívája; 
tudatalatti

• egymást átfedő perspektívák; 
az ismétlődés alakzatai

• paródia

3. óra • Boldogság és boldogtalanság

• Zárt elemzés: Boldog, szomorú dal
• Félig zárt elemzés: Ének Virág 

Benedekről
• Otthoni olvasás: Karinthy Frigyes: 

Találkozás egy fiatalemberrel 

• oxymoron, az ellentétezés 
retorikai alakzatai; létösszegzés; 
értékrend-ütköztetés

4. óra • Evilági transzcendencia

• Zárt elemzés: Hajnali részegség
• Félig zárt elemzés: Halotti beszéd
• Otthoni olvasás: Márai Sándor: 

Halotti beszéd

• látomáslíra, epifánia, szekulari-
záció, dogmákat nélkülöző hit; 
önmegszólítás a lírában

• indivudalitás, egyediség

5. óra • Énkiteljesítés a szubjektivitástól való elemelkedésben

• Zárt elemzés: Ének a semmiről
• Félig zárt elemzés: Októberi táj
• Otthoni olvasás: Takahama Kiosi: 

Az ősz ezüstös (Faludy György 
fordítása)

• patetikusság/antitpatetikus 
jelleg; kulcsmondatok a lírában

• ragrím
• haiku

6. óra • Művészszerep, játék, elmúlás a léttapasztalat különféle régióiban

• Zárt elemzés: A cseh trombitás
• Félig zárt elemzés: Az utolsó fölol-

vasás
• Otthoni olvasás: Esterházy Péter: 

Kosztolányi-rekonstrukciók

• művészszerep
• novellaciklus,
• intertextualitás

7–8–9. óra • Édes Anna

• Otthoni olvasás: Esterházy Péter: 
Daisy (részletek) vagy Gustave Flau-
bert: Egy jámbor lélek

• pszichoanalízis; történelem és 
fantázia; pletyka az irodalom-
ban; többszólamúság a regény-
irodalomban; szekularizáció; 
keresztény sztoicizmus 

• irónia; ironizált humanizmus; 
névvarázs; késleltető fokozás; 
mottó; Thomas Mann és a 
polgári regény hagyománya

• szövegkapcsolatok típusai
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10. óra • Művésszerep, játék, elmúlás a léttapasztalat különféle régióiban

• Búcsú Kosztolányi művészetétől: 
vita a homo ludens és homo moralis 
kérdéséről

• Homo ludens – homo moralis: 
személyes tanulói dilemmák és 
döntések  

• homo ludens/homo 
moralis

2. Elsajátítandó egyéb, a Kosztolányi-lírára általánosan 
 jellemző fogalmak

• impresszionizmus

• szecesszió

• expresszionizmus

• klasszikus modernség

• későmodern

• késleltetett fokozás

• látomás

• klasszicizálás

3. Kapcsolódó szövegek

Bori Imre: Kosztolányi Dezső, [hn.] [i.n.]

Ferencz Győző: A poézis hatalma = Ferencz Győző: A költészet mechanikája, Bp., 1997.

Kelemen Péter: Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai = Tanári kincsestár, Kosztolányi 
Dezső. D 11.8. fejezet,  Bp., 2003.

Németh G. Béla: Szerep, játék, föltételesség: Kosztolányi fölfogásának néhány eleme, Új Írás, 1985/11. 

A rejtőzködő Kosztolányi, szerk. Mész Lászlóné, Bp., 1987.

Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. Kulcsár Szabó Ernő–Szegedy-Maszák Mihály, Bp., 1998.  
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Tverdota György

JÓZSEF ATTILA

1. József Attila modern klasszicizmusa

A pályakezdés éveiben a költő három különböző irányban kísérletezett. Először Ady Endre, 
a Nyugat első nemzedékének vezéregyénisége, majd a szegedi nyugatos költő, a fiatal József 
Attila atyai pártfogója, Juhász Gyula és más nyugatos költők nyomán a szépség kultuszának, 
a szimbolista, impresszionista, l’art pour l’art-os iránynak hívéül szegődött. Fontos szerepet 
játszott tájékozódásában Erdélyi József költői példája, aki a Petőfi-hagyomány megújítására 
törekedett, valamint a népköltészet ihletését fogadta el, összekapcsolva ezt a folklorizmust 
szélsőségesen lázadó, anarchisztikus indulatoktól feszülő társadalomkritikai mondanivaló-
val. A korán kezdődő, s a húszas évek közepére uralkodóvá váló tendencia azonban, amely 
a fiatal József Attilára elhatározó benyomást gyakorolt, az avantgárd s ezen belül is Kassák 
Lajos költészete volt. Márpedig az izmusok egyik legfontosabb közös vonása a hagyomá-
nyok gyökeres tagadása, a zárt forma elvetése, a poétikai normák, szabályok figyelmen kívül 
hagyása. Tehát az avantgárd híveként ő is lázadt, annak rendje-módja szerint a hagyomá-
nyok ellen. 

Kerültek ki a keze alól remekművek már ebben a periódusban is. Olykor-olykor ráhibá-
zott a legjobb megoldásokra. Ilyen versei a Rög a röghöz, a Mikor az uccán átment a kedves, 
a Hangya, Az oroszlán idézése, az Ülni, állni, ölni, halni, az Április 11, Isten és utolsókként em-
lítem azt a kettőt, amelyek vitán felül a legmaradandóbbak: a Megfáradt embert és a Tiszta 
szívvelt. 

A költő ezzel a két verssel aratta a legtartósabb sikereket pályája során. Babits, a József 
Attilával való személyes kapcsolatuk mélypontján, 1932-ben azt nyilatkozta, hogy két vers-
nél a legjobb akarattal sem talált többet, amit az általa szerkesztett Uj Anthológiába beve-
hetett volna. A két vers, amelynek megkegyelmezett, a Megfáradt ember és a Tiszta szívvel 
voltak. A „Nincsen apám-vers” konzervatív körökben nagy botrányt kavart, s a botrány csúcs-
pontja a szegedi egyetem dékánja, Horger Antal úr által foganatosított eltanácsolás volt a 
szegedi egyetemről. Legalább ilyen fontos azonban, ha nem fontosabb, hogy a vers baloldali 
körökben zajos sikert aratott. Politikai okokból is, hiszen a bécsi emigrációba kényszerült bal-
oldali liberális, szocialista és kommunista ellenzék a Magyarországon élő ifjúság lázadását és 
panaszát hallotta ki a vers soraiból. De a mi számunkra az esztétikai-poétikai konzekvenciák 
sokkal fontosabbak. 

A kritika szinte a fejébe verte az ifjú költőnek, mit kell tennie, hogy nagy sikert arasson a 
jövőben is: ilyen verseket kell írnia! Ismerjük Ignotusnak, a Nyugat ekkori főszerkesztőjének 
a nagyhírű folyóiratban leírt szavait, amelyeket a dicsőségre szomjas szerző kívülről megta-
nult, s később mindig eldicsekedett vele. A Curriculum vitae-ben is szó szerint idézte. „Előre 
lehet látni és várni – jósolta az emigrációban élő főszerkesztő – hogy […] az ellentétek át is 
fognak csapni egymásba – hogy a vers most egy darabig megfürdik a verstelenségben, hogy 
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később üdén, frissen és sokat tanultan térjen vissza megint csak a verselt vershez.” Ignotus te-
hát fölényes derűvel nézi az avantgárd formabontó törekvéseit, mint olyan átmeneti stádiu-
mot, amelyen át kell esni, hogy aztán a költészet újra visszatérjen a formához, hogy a költők 
újra visszataláljanak a hagyományokhoz, amelyeket az izmusok megtagadtak. 

És ekkor tér át József Attila versére: „Itt el kell mosolyodnom – van egy húsz vagy hány 
éves kis magyar költő: József Attila. Ennek szeretem, lelkemben dédelgetem, simogatom, 
dünnyögöm és mormolgatom egy versét… Gyönyörűszép – s ez a vers nem lett, nem lehe-
tett volna meg, ha előtte nincs népdal és expresszió, verses vers és szóval mondó vers. Íme 
a verses vers visszatértét nem is kell kivárni, mert mire megjósoltam, már el is következett” 
(Ignotus, 1987, 94–95). Ignotus világosan látja, hogy a Tiszta szívvel nem születhetett volna 
meg az avantgárd lázadó magatartása nélkül, mégis a verses vers, azaz a zárt formájú költé-
szet visszatértének első teljes értékű jelét ünnepli benne.

Ez a lelkendezés önmagában természetesen nem volt elegendő ahhoz, hogy az ifjú költő 
elforduljon avantgárd kísérleteitől és visszatérjen a hagyományokhoz. De ennek a kis írásnak 
bizonyos, hogy oroszlánrésze volt ebben, s a Tiszta szívvel sikere (egyéb más tényezők mel-
lett) arra indította József Attilát, hogy hagyjon fel a hagyománytagadással, térjen vissza a 
szabályos formákhoz. 

József Attila tehát kétségkívül sokat tanult az avantgárdtól, de nagy korszakában alap-
jában véve klasszicizáló hajlamú költő volt. „Sokszor beszélgettünk arról – írja Fejtő Ferenc 
– hogy a költészetet is sok kisikamlástól, kárbaveszett fáradságtól, ízlésficamtól és stílusbeli 
műveletlenségtől szabadítaná meg a zeneakadémiák mintájára alapított költő-akadémia, a 
rendszeresített utánzásban rejlő erőpróba” (Fejtő, 1987, 362). Érett korszakának versei kö-
zött találunk bő számmal szonettet, két verse fölé is az Óda címet írta, de az Elégia is műfaji 
megjelölés. Az Egy spanyol földmíves sírverse szabályos epigramma. Fölelevenítette a villoni 
balladaszerkezetet, a Flóra-ciklus első darabja a Hexaméterek címet viseli, de hexaméteres, 
disztichonos és aszklépiadészi strófában máskor is írt. Persze, nemcsak a szorosabban vett 
klasszikus hagyományhoz nyúlt vissza. A Kalevala, a folklór, Petőfi, Arany, Csokonai ihlete 
ugyancsak felismerhető a versein. 

Klasszicizmus, hagyományőrzés nem ritkán akadémikusságot, száraz, pedáns, unalmas 
költészetet jelent. Márpedig József Attila lírája nem ilyen volt. A szóhoz szükségképpen hoz-
zá kell tenni egy olyan jelzőt, amely némiképp ellentétben áll a jelzett szóval: a „modern” ter-
minusról van szó. József Attila tehát a modern klasszicizmus egyik reprezentatív képviselője 
a magyar irodalomban.

2. A tiszta költészet – és a világegész szemléleti helyettese

Az első olyan periódus, amikor már nemcsak ráhibázott egy-egy jól sikerült alkotásra, mint 
korai korszakában, hanem amikor már tudatosan, magabiztosan írta sorban egymás után a 
remekműveket, Halász Gábor szerint már párizsi éve alatt kezdődött. Ez a periódus 1930-
ban már le is zárult. Ebben a szűk három évben a költő kísérletet tett a tiszta költészet meg-
valósítására. Mit értünk tiszta költészeten József Attila esetében? 

Induljunk ki a 4. számú „medália” első versszakából: 
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Lehet, hogy hab vagy, cukrozott tejen,
lehet, hogy zörej, meredt éjjelen,
lehet, hogy kés vagy ónos víz alatt,
lehet, hogy gomb vagy, amely leszakad –

Négy dolgot állapíthatunk meg töprengés nélkül róla. Először is azt, hogy közvetlenül 
nem érthető, mert vagy homályos, előlünk rejtett értelme van, vagy pedig nincs is értelme. 
Másodszor: a szabad asszociáció merészségével kapcsolódnak egymáshoz a sorok, mert a 
hab a cukrozott tejen és a zörej meredt éjjelen semmiféle összefüggésben nincsenek egy-
mással. Harmadszor: minden sor tíz szótagból áll, sorközépen belső sormetszetet találunk, 
négysoros strófával állunk szemben, és a négy sor két párrímes sorpárból áll. Tehát prozó-
diailag, verstanilag szabályos a vers, ráadásul minden sor külön, külön, egymással párhuza-
mos szerkezetű alárendelt mondat. Végül, negyedszer: homályossága, szabad asszociációs 
jellege ellenére az érzékeny fülű olvasóra teljes értékű esztétikai hatást gyakorol. A szabad 
asszociációk és az értelmi homályosság alapján, mint mondtam, szürrealistának nevezik, 
zárt, szabályos formája miatt a „lehiggadt” jelzőt szokták hozzáilleszteni. Szabolcsi Miklós 
például „lehiggadt szürrealizmusnak” minősíti az ilyen és ehhez hasonló versek formáját 
(Szabolcsi, 2005, II, 80).

Csak hát „lehiggadt szürrealizmus”, ez fából vaskarika. Aki egy kicsit is ismeri a francia 
szürrealizmus törekvéseit, tudja, hogy ezt az irányzatot szabálytalan, lázadó, lázas, előre el-
lenőrizhetetlen szövegalkotási mód jellemzi. Nem véletlenül a szürrealisták alkalmazták elő-
ször az écriture automatique-ot, azaz az olyan írásmódot, amely teljesen kivonja magát az 
értelem kontrollja alól. Márpedig nincs szigorúbb rendőr, mint a szabályos forma kontollja: 
párhuzamos szerkezetű alárendelt mondatokat egymás után sorakoztatni, azonos szótag-
számmal, páros rímeléssel, ehhez azért elég nagy tudatosság és szándékosság szükségeltetik! 
Bizony, ami lehiggadt, az meg is szűnt szürrealizmus lenni. 

A versszak képalkotása azonban első látásra mégiscsak a szürrealista ihlet mellett szólna. 
Hiszen az a képtelen kép, hogy valaki hab lehet cukrozott tejen, vagy hogy zörejnek képzel-
jük magunkat meredt éjjelen, és hogy ezt a két, önmagában is képtelen dolgot összekap-
csoljuk egymással és még további két képtelenséggel, a szürrealista szépség-meghatározásra 
emlékeztet, amely így hangzik: „Szép, mint egy esernyő és egy varrógép találkozása a műtő-
asztalon”. Nem kétséges, hogy ilyen irracionális képek és képsorok az embernek hipnotikus 
álomban vagy álom és ébrenlét határán juthatnak eszébe. De vajon csak akkor? Ilyen képeket 
és képsorokat nem lehet vajon tudatosan és tervszerűen szimulálni? Írjunk le egy folyama-
tos gondolatmenetet, s hagyjunk ki bizonyos lényeges szavakat, mondatrészeket, a megma-
radtakat húzzuk össze egymással, mindjárt hallatlanul merész nyelviségű szöveget kapunk. 
Rendezzük ezt a szöveget valahogy ép nyelvtani konstrukcióba, illesszünk be egy hiányzó 
állítmány helyébe ötletszerűen egy oda nem illő állítmányt, s a szellemi termékünk olyan 
lesz, mintha félálomban, spontánul hoztuk volna létre. Ennél az eljárásnál az elízió, a kihagyás 
az az alapművelet, ami az alkotó munka alapját képezi. József Attila tehát ezeket a „szabad” 
asszociációkat nem-szabadon, hanem nagyon is nagy megfontoltsággal hozta létre. 

Egyáltalán nem mindegy, hogyan jutunk el az ilyen képekhez, mert itt két, egymástól 
lényeges kérdésekben eltérő költői törekvésről van szó. A Medáliák-korszak József Attiláját 
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szeretném – nem elszigetelni ugyan, de – eltávolítani a szürrealizmustól, s közelíteni ahhoz 
az iskolához, amelyet poésie pure-nek, magyarul tiszta költészetnek nevezek. „Ezekben az 
években nagyjából már lezajlott a költői konvenciók háború utáni revíziója, az aktivisták és 
a szürrealisták kidolgozták – néha egészen a képtelenségig elméletüket” – kezdi fejtegetését 
Németh Andor az izmusoktól való elhatárolódással, majd így folytatja: „A számtalan költői 
iskola egy tételben egyezett meg: a költészet a szellem öncélú funkciója, ellentéte a közlésnek. 
Ezt a tételt József Attila is magáévá tette. Mint az egész költői front, Valérytől Tristan Tzaráig, 
ő is ki akarta küszöbölni verseiből a rezonírozó elemeket, a melldöngető szószátyárkodást, 
a giccses érzelgősséget s általában mindazt, amit a filiszter a régi értelemben vett költészet 
kifejező eszközeinek vélt. A közlés technikája a kifejtés, hirdettük, a költészeté a kifejezés. 
Valamennyiünk ideálja a komprimált vers volt, amelyben nem a költői van felhígítva, hanem 
amelynek az élvezőben kell feloldódnia. Mert minden eleme tiszta poézis, még a betűk rend-
je és egymásutánja is. Visszatekintve úgy látom, hogy ezt az eszményt egyedül József Attila 
tudta közülünk majdnem hiánytalanul megvalósítani” (Németh, 1987, 1079–1080).

Az eszmény tehát, amelyre a tiszta költészet hívei s Németh Andor szerint József Attila is 
törekedtek, a komprimált vers, magyarul a tömény vers volt. Az ilyen típusú versben minden 
elem költői, még a betűk egymásutánja is. Hallatlanul nehéz feladat ilyen verset megalkotni, 
amelynek tehát a legkisebb alkotórésze is az alkotójának hatalmában van. A végsőkig lepá-
rolt, tömörített költői esszenciák az ilyen alkotások. A tömény verset úgy lehet létrehozni, 
hogy szigorúan kiirtunk belőle mindent, ami nem par excellence költői. Nem lehet érzel-
mesen fecsegni benne, nem szabad ékesszólásra, meggyőzésre törekednie a költőnek, nem 
szabad lefestenie a valóságot, mert az meg naturalizmus volna. Fölösleges kötőszavak, mu-
tatószavak, a jámbor olvasó eligazítására szolgáló közlekedési szabályok mind kiiktatandók. 
Az előbb említett kihagyás, elízió az egyik legfőbb eszköz a költőiségnek a költőietlen elemtől 
való megtisztítására. Nem fontos, hogy a vers érthető legyen, a fő az, hogy költői legyen. Az 
ilyen tiszta költeményt azonban nem lehet létrehozni szürrealista módon szabadon csapon-
gó képzelettel, hanem csupán szigorú önkontrollal, értelmi, önkritikai tevékenységgel.

A József Attila-i tiszta költészet szemléltetése érdekében elégséges, ha a Klárisok című 
versre vetünk egy pillantást. Ha témáját nézzük, szerelmes vers. Ha azonban a nyelvi formáját 
vesszük szemügyre, arra a meglepő tapasztalatra teszünk szert, hogy a fiatal költő a szerelem 
ürügyén itt valami kísérletezésbe fogott. Kipróbálta, tud-e olyan verset írni, amelyben egyetlen 
igét sem használ, lehetőleg csak névszókkal él. A 36 szóelőfordulásból 28 ragos vagy ragtalan 
köznevet találunk, négy névelőt, egy számnevet és három melléknevet enged meg magának a 
művész. Az ebből eredő mondattani érdekességek elemzése hosszas fejtegetéseket igényelne, 
de az elmondottakból is világos, hogy József Attila itt szándékosan megnehezített feltételek-
kel ír verset, mint egy akrobata, aki kihívja a mélységet, a nehézkedést és az egyensúlyt, hogy 
teljesítményével annál inkább elkápráztassa közönségét. Az őt gyötrő szerelmi élményből bá-
jos és groteszk játékot csinál, tiszta dekorációvá változtatja át az életanyagot. Mindezt úgy 
cselekszi, hogy egy pillanatra sem kényszeredett, nem hat kínosan és mesterkélten. 

A Klárisok megírásával nagyjából egyidejűleg fog neki egy művészetfilozófiai értekezés 
megírásának. Központi fogalma a műalkotás mint a világegész szemléleti helyettese. Azt 
fejtegeti a költő, hogy amikor a világot a mindennapi gyakorlatunkban szemléljük, akkor a 
világnak csak kisebb-nagyobb részeiről szerzünk tudást. A világról lehet gondolkodni is, ám 
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hiába gondolunk a világra mint egészre, a gondolat mindenből fogalmat, absztrakciót csinál. 
A fogalmi gondolkodás révén sem vehetjük birtokba a világot. Egyetlen esélyünk arra, hogy 
a világ mint teljesség, mint egész zsákmányul esik kíváncsiságunknak, a műalkotás. A mű-
alkotás tehát mikrokozmosz, a világ egésze kicsiben. Hogy milyen a világ nagyban, arról csak 
analogikus ismeretünk lehet, amennyiben befogadunk egy művet. 

Ez a művészetfilozófiai koncepció hatalmas ambíciókat rejt. Olyan műveket létrehozni, 
amelyek képesek eltakarni előlünk a világ egészét, képesek árnyékba borítani a Napot, s képe-
sek kielégíteni azt a mérhetetlen szomjunkat a világegész befogadására, amely szomjat József 
Attila világhiánynak nevez. Hiányzik nektek a világ? – kérdezi. – Nos, akkor olvassátok a ver-
seimet! Ez a művészetfilozófiai elképzelés nagyon jól összeillik a tiszta költészet elvével, amely 
szerint a műalkotás önmagának elegendő valami, nem akar meggyőzni, nem akar beleszólni 
a világ dolgaiba. Nem vesz tudomást a világról, mert maga is egy világ. A Medáliák-korszak 
legjelentékenyebb darabjai, és főleg maga a Medáliák-ciklus egyfelől a tiszta költészet megva-
lósítását tűzik ki célul, másfelől pedig a világegész szemléleti helyettesei kívánnak lenni. 

József Attila gondolkodás- és alkotásmódjának alakulása ezen a ponton nem állt meg. 
1930-tól újabb ízület kezdődött. Ebben az időszakban részese akart lenni egy nagy törté-
nelmi cselekvéssorozatnak, annak, amely megváltoztatja azt az elviselhetetlen valóságot, 
amelyben empirikus, tapasztalati énjének sínylődnie kellett, akkor is, ha műveiben netán 
győzedelmeskedett is rajta. 

3. Költészet és cselekvés

Engedelmesen utána mondva az ötvenes évek József Attila-kritikájának szólamait, még ma is 
sokan úgy hiszik, hogy arról van szó: József Attila bekapcsolódott a forradalmi munkásmoz-
galomba, tagja lett az illegális kommunista pártnak, azonosult a marxista filozófiai-közgazda-
ságtani nézetekkel. És ez igaz is, csak éppen leegyszerűsítő és ezért torzító. Először is: a tiszta 
költészet eszményének követése után következő lírikusként való odafordulása a politikához 
nem munkásmozgalmi, hanem korai népi szellemben történt. Úgy látta, hogy Magyarország 
egy nagy falu, a nemzetfenntartó réteg a parasztság, amely egészében ember alatti szinten él. 
Radikális földreformra van szükség, hogy a nemzet bázisát, a parasztot megmentsük, s vele 
együtt magunkat is. Ekkor telítődik költészete második hullámban a folklór-hagyománnyal, 
a régi magyar költészet örökségével, a finnugor nyelvtudományból levonható költői tanulsá-
gokkal, a népi kultúra archaikus rétegeinek hozadékával. Közöttük az ide számított Kaleva-
lával, az obi-ugor népek költői tradíciójának magyarra fordított anyagával, regösénekekkel. 
Ez a politikai állásfoglalás valahol a gyökeres reformok követelése és a parasztforradalmi lá-
zadás között ingadozott. Ez az időszak viszonylag rövid időtartamú volt, 1929-ben és 1930-
ban zajlott le, de roppant fontosságú, mert ezt a népi hangot, a kalevalás ihletet mindvégig 
megtartotta költészetében. „Én a világ proletárja vagyok, József Attila pedig magyar proletár 
volt” – nyilatkozta róla pontos minősítéssel Kassák (Kassák, 1975, 228).

A szélsőbaloldali munkásmozgalom felé történt fordulata során megőrizte ezt a politikai 
tájékozódást, csak éppen a tájékozódás irányában történt döntő változás. A falu helyett a 
város, a parasztság helyett a proletariátus, a földreform helyett a városi szegénység sorsának 
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gyökeres megváltoztatása és főleg a munkásosztály segítségével az egész magyar társadalom 
forradalmi megváltoztatása került a szemhatárára mint megvalósítandó program. Ennek ré-
vén mélyült el marxista filozófiai műveltsége. 

Hogyan lehetséges, hogy aki eljutott a költői öntudatnak arra a tovább már fokozhatat-
lan magaslatára, amely szerint a versből ki kell hagyni az érzelgősséget, az agitációt, a valóság-
ábrázolást, a szónoklatot, a tanítást, most egyik napról a másikra az ellenkező végletbe esik, 
s tanítani akar, szónokol, a parasztság, majd a munkásság nyomoráról tesz tanúságot versei-
ben. Nemcsak nekünk nehéz ezt megértenünk, de József Attila ekkori legbensőbb barátjának, 
aki legjobban ismerte költői műhelyét: Németh Andornak is nehéz volt megemészteni. 1930 
őszén, amikor hírét vette, hogy barátja bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba, 
egy cikkben (saját bevallása szerint) az alábbi figyelmeztetést címezte neki: „Igen hamis úton 
jár, vagy éppen megrekedt, mint csekély kivétellel a proletár művészet a naturalizmusban és 
expresszionizmusban, aki a közlés materiális anyagára, vagy ami még hamisabb, a közlési kény-
szer pátoszára bízza magát, s elveti a formakeresés gondját mint holmi l’art pour l’art-os lélek 
hiábavaló tetszelgését, mert mivel nyűgözhet le mással? E pontot illetőleg a művészet autonó-
miája mellett vagyok”. Nos, a költő valódi törekvéseit még Németh Andor is félreértette.

Ugyanis nem arról van szó sem a parasztforradalmi, sem a munkásmozgalmi témájú ver-
sekben, amire ő gondolt, s utána szinte mindmáig gondolni szokás, hogy tudniillik József 
Attila élete egy korszakában agitációs költészetet művelt, feladta művészi törekvéseit, hogy 
a múzsát művészeten kívüli célok és feladatok szolgálólányává süllyessze. Okoskodásának 
kulcsát alighanem a művészet és a mágia analógiája, hasonlósága nyújtja. A tiszta költészet 
hívei, s köztük József Attila is, gyakran hivatkoztak a mágikus szövegekre, amelyek elemen-
tárisan, kiiktathatatlanul költőiek voltak. Ezek szerint az emberiségnek valaha volt egy olyan 
állapota, amikor még az intellektuális gondolkodás, a spekuláció nem vált külön az emberi 
világmagyarázattól, amikor még nem volt tudomány és filozófia, hanem az összemberi tudás 
szerves, elkülöníthetetlen részét képezte. Nem volt még ékesszólás sem abban az értelem-
ben, hogy egyfajta beszédmód különvált volna az eredeti költői beszédtől annak érdekében, 
hogy valamilyen cselekedet fontosságáról meggyőzze a törzs tagjait. Nem vált még külön a 
vallásos, mitikus világmagyarázat sem, hanem mindez, beleértve a hétköznapi tapasztalatról 
való beszédet is, egy nagy ősi közös egységben leledzett. Hammann fejezte ezt ki a legszebben: 
„Költészet az emberiség anyanyelve” (Hammann, idézi Horváth–Kocziszky, 1980, 59). A tisz-
ta költészet ehhez az ősi eredeti költői nyelvhez, a ráolvasások, bűvölők, bájolók nyelvéhez 
igyekezett visszatalálni. A Medáliák és társai ennek a törekvésnek a megvalósulásai voltak. 

Csakhogy – okoskodhatott József Attila – a mágikus költői gyakorlatban, ebben az eredeti 
egységben még a többi tudat- és lelkiállapottal együtt ott volt a cselekvés is, a nyelvvel való 
cselekvés. Ördögűzés, betegségek elhárítása, a természet megújulását elősegítő szertartások 
nyelvezete, az átokmondás stb. Azaz: az ősi költő még nem azért alkotott, hogy verset írjon, 
hanem azért, hogy valamilyen, a közösség számára hasznos tevékenységet végrehajtson. 
A mágikus költészet tiszta költészet, mert akkor az ember még költőként gondolkodott és be-
szélt, nem is lett volna képes másképpen. De ugyanakkor a tett költészete is, közvetlen beavat-
kozás a világ folyásába. A természeti és a természeten túli erők befolyásolásának programja.

 Azaz lehetséges tisztán költői módon is cselekvő költészetet folytatni. Valaki lehet tisz-
ta, tökéletes, abszolút költő akkor is, ha közben politizál. Nyilvánvalóan istenkísértő vállal-
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kozásba kezdett itt József Attila: úgy politizálni költőként, hogy közben a líra legszigorúbb 
követelményeinek is maradéktalanul megfelelhessünk. „Petőfi – írta ekkori költő-ideáljáról 
– tiszta művészettel verselt meg reális programpontokat”. Valójában tehát megpróbálta ösz-
szeegyeztetni a tiszta költészet elveit a politikai (vagy később már inkább csak világnézeti) 
költészet igényeivel. 

Ha nem így lenne, akkor lehetetlen lett volna végrehajtani azokat a módosításokat a 
harmincas évek elején írott versein, amelyeket a Medvetánc kötetbe való iktatásuk idején, 
1934-ben megtett. A legismertebb a Nyár című vers végének megváltoztatása. A korábbi 
változat így fejeződik be: „megvillan: elvtársaim, a kaszaél”, a későbbi pedig így: „megvillan 
kék tünde fénnyel fenn a tél”. Mindössze ennyit változtat a versen, s ettől kezdve költőisé-
gét a legfinnyásabb polgári esztéták sem vonják kétségbe. Egy agitatív proletárköltő verseit 
egyetlen sor módosításával nem lehetett volna ily módon költőivé tenni. 

De mindennél többet mond Németh Andor beismerő vallomása, amelyet az 1932-
ben megjelent Külvárosi éj kötetről szóló méltatásában tett: „Az érdeklődés, mellyel József 
Attilát pályáján kísérem, hevességében, megvallom, majdnem embertelen. Légtornászt figyel 
a barátja így: hüledezve, szorongva, imitt-amott halk rosszallással csóválva a fejét” – kezdi a 
kritikus, és csakugyan, láttuk, az előbbi idézetben éppen arra figyelmeztette a barátját, hogy 
lezuhanhat a mélységbe. Aztán így folytatja: „Az akrobataság kívülről nézve: harmonikus, sőt 
graciőz mozdulatok kivitele, igen megnehezített körülmények között… játékká stilizálni a 
nehézségekkel való viaskodást, vibráló villanásokká anyagtalanítani az anyagot. S körülbelül 
ez az, amire József Attila költészete törekszik” (Németh, 1987, 278–280). Körülbelül ez az, 
amiről az előbb azt mondtam, hogy a politikai vagy világnézeti mondanivalót tiszta költé-
szetté súlytalanítani, lényegíteni át. 

A Döntsd a tőkét, ne siránkozz kötetben József Attila a súlyos mondanivaló és a gáncs-
talan költészet ötvözetét még nem tudta olyan tökéletesen megvalósítani, mint az egy év 
múlva publikált Külvárosi éjben. 1930-ban, 1931-ben még túlságosan közvetlen és indulatos 
a politikai elkötelezettsége. Abba a naiv illúzióba ringatja magát ekkor, hogy az ország sorsa 
egy éppen előttünk álló forradalmi fordulattal jobb útra terelhető. A forradalmi illúzióknak, 
izgékonyságnak le kell higgadnia ahhoz, hogy a két véglet nagy költészetté érlelődjön össze. 
Ez következik el olyan versekben, mint a Külvárosi éj. Az 1932 őszén megjelent kötet alko-
tásmódja töretlenül folytatódik az olyan darabokban, mint a Téli éjszaka, az Elégia vagy az 
Óda.

4. „Szublimálom ösztönöm”

József Attila költészetének megértése azonban még egy fontos eszmetörténeti összefüggés 
figyelembe vételét követeli meg: fel kell mérnünk azt a befolyást, amelyet a pszichoanalízis 
gyakorolt a költő gondolkodására és poétikai törekvéseire. Egyike volt ugyanis a 20. század 
ama nagy magyar alkotóinak, akik Freud tanainak figyelembevétele nélkül nagyon nehezen 
vehetők szemügyre igazán közelről. Sokkal többről van szó, mint arról, hogy egyik-másik 
versben felfedezzünk olyan részleteket, témákat, amelyekkel a pszichoanalízisben találko-
zunk, mint az anya–gyermek, apa–gyermek viszony, a bűntudat stb. József Attila a költő 
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szerepéről és lehetőségeiről kialakított felfogását és ehhez alkalmazkodó alkotói gyakorlatát 
egészében áthatották a freudi tanok. Érett korszakának esztétikája pszichoanalitikus ihle-
tettségű esztétika. Olyan, amelynek központi fogalma a „szublimáció” volt. A szó a középkori 
alkímiából, tehát a vegytan őséből származik, amely arany vagy általában csodaszerek gyár-
tását tűzte ki célul alacsonyabb rendű anyagokból. Azt értették rajta, hogy szilárd anyagokat 
olymódon tisztítunk meg, hogy felmelegítés révén szilárd halmazállapotból egy csapásra 
légnemű halmazállapotba alakítjuk át. Amikor a kifejezést átvisszük a vegytan területéről a 
lélektanéba, akkor metaforikusan, képletesen használjuk. A szilárd anyagot itt, amit meg kell 
tisztítani, az ösztönök képviselik, a légnemű halmazállapot a magasrendű szellemi teljesít-
ményeket, a kifinomult lelkiállapotokat jelenti. A szublimáció, tehát a szilárdból a légnemű-
be való közvetlen átmenet maga a költői alkotásfolyamat.

Ha az, akkor szükséges egy pillantást vetnünk arra, melyek a pszichoanalitikus iskola 
legfőbb tételei a művészi tevékenységről. Utolsó verseinek egyikében, a Költőnk és korában 
József Attila – feltehetőleg a versírásra vonatkozóan – a következőket mondja: „Nem való ez, 
/ nem is álom. / Úgy nevezik: szublimálom / ösztönöm.” Nem nehéz lefordítani az értekező 
próza nyelvére a sorokba foglalt, kétségkívül freudi eredetű állítást: A művészet az ösztönök 
szublimációja. Az ösztön-énünk énünknek az az alaprétege, amelyet a tudatos énünk nem 
képes ellenőrizni, amely kivonja magát az értelem kontrollja alól, amely sötét és kiismerhe-
tetlen marad számunkra. 

A szublimáció mélylélektani meghatározása tehát: az elfogadhatatlan belső indítások, 
amelyek lelki konfliktusok okozói, egy átalakulási, megtisztulási folyamat révén társadalmi-
lag elismerhető, elfogadható értékekké válnak. A költészetnek hatalmában áll átváltoztatni a 
sötét, belső, agresszív, zavaros erőket társadalmilag hasznos, kellemes hatótényezőkké. Freud 
több helyen beszél a szublimáció kérdéséről. Az egyik legérdekesebb hely a Rossz közérzet 
a kultúrában című tanulmányában található. Az emberi élet – írja – roppant nehéz terhet 
jelent, „túl sok fájdalmat, csalódást és megoldhatatlan feladatot hoz magával. Hogy mindezt 
elviselhessük, nem nélkülözhetjük a csillapítószereket… Talán háromféle ilyen szer van: nagy-
mérvű kikapcsolódások, melyek nyomorunkat alacsonyra értékelik, pótkielégülések, melyek 
csökkentik, kábítószerek, melyek érzéketlenné tesznek iránta” (Freud, 1982, 339). A művé-
szetet Freud a pótkielégülések csoportjába sorolja. Az ember vágyainak közvetlen kielégíté-
se, durva és brutális módon megy végbe. A művészet ebben az élvezetben nem részesíthet 
bennünket. Azért pótkielégülés, mert eltérít a nyers és közvetlen formától. A művész úgy 
válik függetlenné a külvilág nyomasztó hatásától, hogy a kielégülést a fantáziaképek meg-
testesítésében, tehát belső lelki folyamatok színterén való időzésben találja meg. A művészi 
alkotás tehát szinte maga is terápikus, gyógyhatású eszköz az emberi lélek egyensúlyban tar-
tására, s ugyanilyen szerepet tölt be a műélvezet. 

Amikor József Attila kijelenti, hogy „szublimálom ösztönöm”, akkor a szublimációtant is-
métli meg utalásszerűen. Az egyik kulcsot, amely a politikai programverseit és közelebbről a 
Külvárosi éj, Elégia, Téli éjszaka típusú úgynevezett tájleíró verseit nyitja, a szublimációtanban 
ismerhetjük föl. Ebből a szempontból nagyon tanulságos idézni azt a levélrészletet, amelyet 
Halász Gábornak, kritikusának írt: „Én a proletárságot is formának látom, úgy a versben, mint 
a társadalmi életben, és ilyen értelemben élek motívumaival. Például: nagyon sűrűn visszaté-
rő érzésem a sivárságé, s kifejező szándékom, rontó-bontó, alakító vágyam számára csupán 
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»jóljön« az elhagyott telkeknek az a vidéke, amely korunkban a kapitalizmus fogalmával 
teszi értelmessé önnön sivár állapotát, jóllehet engem, a költőt, csak önnön sivársági érzé-
semnek formákba állása érdekel” (József, 1976, 318).

 Ez a passzus a szublimációtan egyfajta alkalmazása József Attila saját élményvilágára és 
alkotásmódjára. Az ösztöni réteg, a nyers, durva, feltörő minőség, amely eluralkodik az énen 
a sivárság érzése. Ez az érzés keresi a számára megfelelő formát, s azt a külvárosi tájrészletek 
olyan leírásában találja meg, mint amilyennel az Elégiában (vagy a vidékre gondolva) a Falu-
ban és a Holt vidékben találkozunk. 

A folyamat a kései korszakban éri el a csúcspontját. A versek ijesztően mély rétegekből 
törnek föl, olyan mélyről, hogy a versértő barátok, kritikusok egyfelől megrendült olvas-
mányélményükről számolnak be, másfelől, ugyanakkor, megpróbálják rábeszélni a költőt, 
hogy ne vájkáljon már tovább lelkének mélyrétegeiben, mert félő, hogy olyan mélyre süllyed, 
ahonnan már nincs visszatérés. Mintha ezeket a verseket valóban vérével írta volna József 
Attila. „S hallgatom a híreket, miket mélyemből énszavam hoz” – írta egyhelyütt, de ez a val-
lomás egész kései költészetére érvényes. És minél kaotikusabb az élmény, amiből felszivárog-
nak a tartalmak, annál nagyobb gonddal ügyel a költő arra, hogy fegyelmezetten, világosan, 
a formai és logikai szabályok mind szigorúbb betartásával számoljon be róluk. 

Ennek a poétikának a megértéséhez még egy freudi eredetű elgondolásra kell kitérnünk. 
A freudi Álomfejtés igen nagy befolyást gyakorolt József Attila gondolkodására. Az álomban 
biológiai okokból magunkba vagyunk zárva, elfordulunk a külvilágtól, elalszunk. A tudat 
mélyebb rétegeinek tartalmai ezért könnyebben átveszik az uralmat lelkivilágunkban. Az 
álom minden szeszélye, őrültsége, illogikussága ezzel magyarázható. Az álom legbensőbb 
tartalma azonban a megjelenő álomban sokféle átdolgozáson megy át. A lelki mechanizmus 
átgyúrja ezt a tartalmat a maga szabályainak megfelelően. Ezt nevezi Freud álommunkának. 
József Attila szerint a költői tevékenység nagyon hasonlít az álommunkához. Alighanem ez 
az a freudi gondolat, amely legkorábban, már 1931 őszén befolyásolja a hivatásáról való gon-
dolkodását. Ekkor megjelent Kassák-kritikájában így ír: „a művészet az emberi eszméletnek, 
a léleknek, tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a mélyéről, – de mindenképpen az 
emberi élet jelenné gyülemlő múltjából hozza föl képeit. Azonban ez történik az álomban 
is, nemkülönben az ébrenlét révedezéseiben. S a művészet abban különbözik mindenfajta 
álomtól, a képzelet mindenféle csapongásától, hogy a tudatnak, léleknek mélyéről felmerülő 
képeket értelmesen rendezi, hogy közvetlen jelentést lehel beléjük, és e jelentéseket közvet-
len értelmi viszonyba foglalja össze” (József, 1958, 111).

E mondatokban dióhéjban bennük van az érett József Attila gondolkodásának lényege sa-
ját hivatásáról. Remekül illusztrálja az elmondottakat az egyik kedves tájleíró vers, a Ritkás erdő 
alatt. Szinte kedve lenne az embernek megkeresni, melyik lehetett ez a bizonyos ritkás erdő, 
amit ilyen plasztikus szépséggel megrajzolt a költő. Szigeti Lajos szép elemzése mutat rá, a köl-
tőnek a Szabad-ötletek jegyzékében erről írott vallomására hivatkozva, hogy nem valóságos, ha-
nem lelki, azaz álomban látott tájról van itt szó: „egy álmomban visszalapoztam egy albumban 
az »első nőhöz« – az album női fejeket, illetve tájakat ábrázolt – írtam erről egy verset: ritkás 
erdő alatt a langy tó” (Szigeti, 1992, 79–81, idézet: „Miért fáj ma is?”, 1992, 440).

A költő vallomását olvasva senki sem vonhatja kétségbe, hogy nem valóságos, hanem 
álombeli tájat idéz a vers. Más kérdés, hogy a költőnek látnia kellett ehhez hasonló táji és 
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tárgyi részleteket, hiszen saját álmaink képeit ébrenlétünk során még mi is csak emlékezet-
ből idézhetjük föl, az emlékkép már egy fordítása az eredeti álomképnek. Ha ezt még sza-
vakba is átültetjük és elmondjuk valakinek, az már második fordítás. Harmadik fordítás, ha 
ezt ritmusban, rímben, strófában, a tájleíró líra konvenciórendszerében adjuk elő. Csapdába 
esnénk tehát, ha azt hinnénk, hogy itt közvetlenül a költő álomképeit szemléljük. Sokkal in-
kább a költészet álommunkájáról van szó, amiről József Attila a fenti prózai idézetben beszél, 
amelynek során a lélek mélyéről fölmerülő szeszélyes képeket a költő értelmesen rendezi. 

A szürrealisták fellázadtak koruk polgári társadalma ellen, és a lázadást az értelem minden 
nyűgétől való megszabadulásként is értelmezték. Freudra hivatkoztak, amennyiben Freud, 
mint láttuk, az ösztönök kavargó kaotikus anyagából jövő indításoknak olyan nagy szerepet 
juttatott az emberi lény megmagyarázásában. Elutasították viszont a szublimációtant, amely 
az ösztönök megszelídítését helyezte kilátásba a műalkotásokban. Ők nem akarták megsze-
lídíteni, hanem épp azon nyersen ki akarták élni az ösztönöket. Nem így József Attila. A for-
rongó belső tartalmakat szilárd, fegyelmezett formába fogta mindvégig. Az ő freudi ihletésű 
esztétikája tehát tökéletesen megfelel a modernség követelményének, hiszen az adott kor-
ban Freud emberképe a legmodernebbek közé számított. A klasszicizmusénak is, amennyi-
ben osztotta a szublimációtan fegyelmező, az indulatokat csatornákba terelő szándékait. 

A tiszta költészetnek van egy olyan változata, amely Baudelaire lírájára hivatkozik. Esze-
rint a költő az élet súlyos anyagától nem kell, hogy megtisztítsa a művét, hanem mást kell 
tennie. A felidéző boszorkányság, a nyelv mágikus hatalma révén át kell lényegítenie a va-
lóságot költészetté. „Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or” – írta Baudelaire szeretett 
Párizsának. Az a tiszta költészet, amelyet ő művelt, az alkímia, az aranycsinálás metaforáját 
alkalmazza a szó művészetére. Az élet tisztátalan anyagát a költészet aranyává kell átlényegí-
teni anélkül, hogy ezt az anyagot eltüntetnénk. 

Ahogy a tiszta költészet elve átalakulva megőrződik, úgy marad meg a világmodellt alko-
tó verseszmény is. Fennmaradására legjobb bizonyíték az a vers, amelyet a kortársak József 
Attila költészetének egyik legnagyobb teljesítményeként értékeltek: A város pereménről, a 
költő ún. történelmi materialista ódájáról, a munkásosztály történelmi hivatásába vetett hi-
tet hirdető versről beszélek. A költemény záró versszakai önállóan is tematizálják a műalko-
tás mikrokozmikus jellegét. A „véges végtelen” az einsteini, tehát természettudományosan 
nagyon is modernül, a relativitáselmélettel összhangban megidézett kép a mindenségről. 
A „termelési erők odakinn” az emberi társadalomnak a marxi társadalomelmélet értelmében 
vizionált összefoglaló képzete. Az „ösztönök idebenn” a freudi lélektan univerzuma. A világ, 
a társadalom és benne az ember egyetlen strófában összefogva. 

Németh Andor a pálya középpontjába állítja a történelmi materialista ódát. József Attila 
érdeklődése az idebenn lévő ösztönök zavaros világa felé fordul, hogy egy-két év múlva belé-
süllyedjen s hiábavaló küzdelmet folytasson az onnan felidézett kísértetekkel. De a vers írásakor 
még úgy látja, hogy az ösztönvilág összhangba hozható a termelési erőkkel, azaz a társadalom 
kérdései iránti érdeklődéssel. S eköré az einsteini tágas mindenség teremtődik. Amíg ide elju-
tott, egyesek szerint túl erős volt benne a politikai érdeklődés. Ami felé innen elindult, mások 
szerint túl erős volt a mélylélektani érdeklődés. Egyik kifogás sem indokolt, az azonban tagad-
hatatlan, hogy A város peremén egy kivételes, megismételhetetlen alkotói pillanat szerencsés 
terméke volt, a külső és a belső világ közötti tökéletes egyensúly különleges dokumentuma. 
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Az egyensúly kiküzdésének esélye mindvégig megmaradt, és ez az esély alkalomról alka-
lomra újra meg újra meg is valósult. Egyre inkább úgy, hogy valamilyen mély egzisztenciális, 
érzelmi és költői válság előzte meg, s egy-egy mű megalkotásának erejéig a költő feltápász-
kodott vert helyzeteiből. Azt a művet, amelyet sokan József Attila és a 20. századi magyar 
költészet csúcsteljesítményének tekintenek, az Eszméletet is egy ilyen válságból való kibonta-
kozás során elért egyensúly bizonyítékának lehet tekinteni. A válság egyrészt abból adódott, 
hogy választott közössége, az illegális kommunista párt megszakította vele a kapcsolatot, s 
így a fasizmus németországi győzelme, a történetfilozófiai perspektívák összeomlása idején 
közösségi támasz és biztos eszmei támpontok nélkül maradt. Kiszorult az irodalmi életből. 
Pszichoanalitikus kezelése kudarcba fulladt. Másrészt magánélete is zsákutcába jutott. Szán-
tó Judittal, élettársával történő együttélése ekkorra megoldhatatlan problémákat vetett föl. 
Állása, megélhetése nem volt. Ekkor azonban még volt benne erő talpra állni. Mi sem mu-
tatja ezt jobban, mint hogy a versciklus írásával egyidejűleg hozzáfogott a költői jelentőségét 
tanúsítani hivatott válogatott verseskötete, a Medvetánc megszerkesztéséhez.

Az Eszmélet voltaképpen nem egyetlen vers, hanem tizenkét egyenrangú, egymáshoz 
képest mellérendelt darabból álló ciklus. A tiszta költészet jegyében megfogalmazott, világ-
modellt alkotó vers eszményének újbóli megvalósítása, amelynek első nagyszabású kísérlete 
az ugyancsak tizenkét darabból álló Medáliák-ciklus volt. Az Eszméletnek prozódiailag a Vil-
lon-féle nyolcsoros szakaszból, a huitainből leszármazó, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 8-as sorhosszúsá-
gával és a, b, a, b, b, a, b, a rímelhelyezésével a gömbformát leképező szerkezetű strófáinak 
mindegyike az öntudat (az eszmélet) hallatlan koncentrációját végrehajtó szellemi és költői 
erőfeszítés annak érdekében, hogy a költő az előtte tornyosuló gondolati és egzisztenciális 
nehézségek fölött úrrá legyen.

A válság a maga félelmetes arányaiban az Eszmélet publikálása után és a Medvetánc kö-
tet megjelenésével egyidejűleg, 1934 őszétől kezdve bontakozik ki. Nem lehet megrendülés 
nélkül olvasni a költő utolsó éveinek verstermését, amelyet a lelki összeomlás drámájának és 
az újabb és újabb erőfeszítéssel történő magára találásnak a váltóláza szabályoz. A költő a 
múltba fordul, s verseiben az olvasó egyre inkább az általa szeretteivel szemben ténylegesen 
vagy csak elképzelten elkövetett vétkek miatti bűntudat, önvád, a neki mások által okozott 
sérelmek, illetve az erőfeszítéseit követő kudarcok szinte rögeszmés ismételgetésével szem-
besül. S lelkivilágának minél felkavarodottabb állapotairól számol be a költő, annál szigorúbb 
szerkesztési fegyelemmel, annál gáncstalanabb művészettel rendezi formába feltörő indu-
latait. Legszemléletesebben talán az utolsó kötetének címét adó Nagyon fáj című vers mu-
tatja ezt a kettősséget. A kortársak egy, a szerelmi kudarcra személyisége összeroppanásával 
válaszoló ember artikulálatlan fájdalomüvöltését hallották ki a versből, amelyről az elemzés 
kimutatta, hogy három, egymással nagyjából egyenlő részre tagolt, verstanilag, rímelhelye-
zésében és mondattanában kétstrófás egységekből felépülő, a nyitó és a záró strófa variációs 
ismétlődésével kerekre zárt, argumentáló gondolatmenetű, azaz szinte mértanilag pontosan 
felépített szerkezetű darab.

A költő egyre kilátástalanabb küzdelme az egyensúly visszaszerzéséért, a jövő perspektí-
vájának újra megtalálásáért 1937 nyaráig folytatódik. A tragikus idegösszeomláson átesett, 
pszichotikusnak minősített, a gyógyulás reményében többé már nem bizakodó költő ekkor 
tudatosítja magában, hogy – ha emberi méltóságát nem akarja elveszíteni – számára nem 
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maradt más megoldás, mint hogy önkezével vessen véget életének. Ez a tragikus felismerés 
fogalmazódik meg „Költőnk és kora” című versében, amely a Medáliák és az Eszmélet után 
utoljára valósítja meg a világmodellt alkotó vers eszményét. Csakhogy ezúttal a halálos iró-
nia jegyében. A költő a táguló világegyetem képletére alapozott, a semmiségbe széteső uni-
verzum képe mellett megidézi a minden tartalmát kiürítő, csak önmagáról szóló verset és az 
emberi lelket, amely testének kosarától elszakadt léggömbként a nagy űrbe olvad. Miután a 
makrokozmoszt, valamint a mikrokozmosznak mind alanyi (lélek) mind tárgyi (költemény) 
megvalósulását az elmúlásig juttatja el, a vers a világ végső elsötétülésének képével zárul. 
S az 1937. december 3-án bekövetkezett öngyilkosságáig írott versekben József Attila folytat-
ja a veszteségleltár készítését, a halálra készülődést, de úgy, hogy az öntudatot, az ítélőképes-
séget, a szilárd, humanista értékrendet s a poétikai formaadó képességet mindvégig épen és 
egészségesen sikerül kimentenie a végső pusztulásba hanyatló egyéni élet romjai alól. 
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AZ ANALITIKUS ÓDA
József Attila: A Dunánál

1. A tanítás tervezése

Művek Fogalmak Szemléltetés, kapcsolódó szövegek

1. óra

• Zárt elemzés: Tiszta szívvel
• Félig zárt elemzés: Aki sze-

gény, az a legszegényebb

• szépvers
• népiség
• folklorizmus
• reminiszcencia

• József Attila: Curiculum vitae
• József Jolán, 1999, 5–28.
• N. Horváth, 2000, 8–18.

2. óra

• Zárt elemzés: Medáliák 
• Félig zárt elemzés: Klárisok
• Otthoni olvasás: Derengő 

rózsa; Gyereksírás

• szürrealizmus
• tiszta költészet
• versciklus
• nominalitás

• Tverdota, 1999, 27–44.
• Vágó, 1978, 46–48.

3. óra

• Zárt elemzés: A város 
peremén

• Félig zárt elemzés: Munká-
sok, Téli éjszaka

• Otthoni olvasás: A hetedik, 
Elégia

• marxizmus
• freudomarxizmus
• komlex költői kép
• belső monológ

• Bókay, 2005, 77–84.
• N. Horváth, 1999, 85–104.

4. óra

• Zárt elemzés: Óda
• Félig zárt elemzés: Ma-

gademésztő
• Otthoni olvasás: Tárgyi 

kritikai tanulmány

• óda
• anyakomplexus
• akusztikai hatás
• transzcendencia
• apakomplexus

• Beney, 1989, 45–55.
• Szántó, 1978, 100–104.
• Tverdota, 2005, 109–121.

5. óra

• Zárt elemzés: Eszmélet
• Otthoni olvasás: Falu

• kompozíció
• Villon-vers
• stanza
• motívum
• hang- és szóalakzatok
• antinómia
• egzisztencializmus

• Tverdota, 2004, 62–90.
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6. óra

• Zárt elemzés: Nagyon fáj
• Félig zárt elemzés: Mama, 

Egy kisgyerek sír
• Nyitott elemzés: Flóra, Kései 

sirató
• Otthoni olvasás: Gyermekké 

tettél, Öngyilkosság

• pszichoanalízis
• varázsvers
• allúzió
• mondatrimus

• Tverdota, 2005, 205–229.
• Bókay–Jádi–Stark, 1982,
• N. Horváth, 1994, 561–566.

7. óra

• Zárt elemzés: A Dunánál • pszichoanalitikus
• terápia
• szabad asszociáció
• konföderáció
• pindaroszi óda
• filogenezis
• ontológia

• N. Horváth, 1999, 105–126.
• Tverdota, 1994, 78–86.

8. óra

• Zárt elemzés: Thomas 
Mann üdvözlése

• Félig zárt elemzés: Hazám, 
Születésnapomra

• Nyitott elemzés: Ős pat-
kány terjeszt kórt

• alkalmi vers
• humanizmus
• szonettciklus
• szociográfia
• falukutatás

• Tverdota, 2005, 307–329.
• N. Horváth, 1999, 143–162
• Valachi, 2003, 161–186.

9. óra

• Zárt elemzés: Költőnk és 
kora

• Félig zárt elemzés: Tudod, 
hogy nincs bocsánat

• Nyitott elemzés: Bukj föl 
az árból

• Otthoni olvasás: Ars 
poetica

• önmegszólító vers
• trochaikus vers
• időszembesítés
• drámai beszédmód
• „bűntetlen bűn”

• Tverdota, 1999, 193–216.
• Németh G., 1982, 169–207.
• Beney Zs., 1989, 256–271.

10. óra

• Zárt elemzés: [Ime, hát 
megleltem hazámat]

• Félig zárt elelmzés: [Talán 
eltűnök hirtelen]

• Nyitott elemzés: [Karóval 
jöttél]

• ambroziánus vers
• létértelmezés
• létösszegzés
• énontológia
• jambikus vers

• N. Horváth, 1999, 147–254.
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2. A Dunánál
2.1. Pszichológia és politika József Attila egyik legismertebb és legnépszerűbb verse. 
„Rendezni végre közös dolgainkat” – idézte sokszor a költői gondolatot s a költői tekintélyt 
eszközül felhasználó politika mintegy az internacionalizmus eszmeiségét reprezentálva, gya-
korlatilag azonban az egykori szocialista közép-európai államok közti torzsalkodást, nemze-
tiségi konfliktusokat eufemizálva. Az 1936-ban, a történeti környezetből történeti aktualitás 
szülte költői óhaj olyan imperatívuszként élt tovább, amelynek erejét és hitelét a történelmi-
politikai események változó intenzitással ugyan, de soha kétségbe nem vonható szükséges-
séggel visszaigazolták. Ez is lehetett a magyarázata annak, hogy a József Attila-recepcióban 
ez a vers kitüntetett helyet foglalt el. Dacára a mű nagy részét átható freudi-hegeli logikának, 
a nyilvánvaló freudi utalásoknak, A Dunánál nemcsak megtűrt, hanem hivatkozott verse az 
életműnek mint nagy történeti-filozófiai óda. Befejező részének programvers jellege – éppúgy 
mint a Hazám esetében is – lehetőséget nyújtott a mű egészét tekintetbe nem vevő, politi-
kai célzatú kisajátító átértelmezésre. Ehhez persze a vers némiképp sajátos logikai, filozófiai 
rendszere is hozzájárult. Láthatóan más szemlélet, más versbeszéd érvényesül a harmadik 
szakasz harmadik versszakáig. A történetiséget az egyén genezisében megélő s a létezést a 
freudi fogalmakkal leíró költői szemlélet helyébe a közösségi, a nemzeti történelmet antino-
mikus szimbólumokkal érzékeltető, érvelő, retorizáló beszédmód lép. Ez a szemléleti váltás 
persze nem vonja kétségbe a vers egészének művészeti értékét, de magyarázza annak az 
interpretációnak a logikáját is, amely ugyan szüntelen harcot vívott a költő nyilvánvaló freu-
dizmusával, negligálva az azt tükröző műveket, ezzel viszont kivételt tett. 

A Dunánál épp e kettősségnek köszönhetően politikailag felhasználható jelképnek szá-
míthatott, ahogyan a Parlament mellett ülő, a vers lírai helyzetét imitáló szobor is mutatja. 
A filológiai adatok szerint ugyanis a vers ihlető helyzete a Vámház tér melletti Duna-part, 
tehát a Szabadság-híd melletti (Tverdota, 1995) szakasz. A József Attila-portré az ország ha-
talmi központját megtestesítő Parlament mellett ül – de legalább sorsába merülten. A vers 
nagyobbik része ugyanis a múltba, a személyes történeti sorsba alámerülő, azt feltáró költői 
szándékot idézi, míg a záró utolsó két versszak foglalja össze csak a szentenciaszerű program-
nyilatkozatot. Természetesen sem annak – máig tartó – politikai érvényességéhez, sem pedig 
művészi megformáltságához nem férhet kétség. A vers azonban művészileg nem egységes, 
aminek magyarázatát a költő betegsége és a Gyömrői-krízis adja. Mint más versek kapcsán is 
kimutattuk (N. Horváth, 1999) a betegséget, a kórképet csak sejtető művek mellett ott van-
nak a védtelenül s már-már narcisztikus, a személyiséget lemeztelenítő gátlástalan vallomá-
sok. A Nagyon fáj versei mellett idézhetjük a Ki-be ugrál, Jaj, majdnem kezdetű műveket. De 
közismert a Németh Andor által megörökített eset is, amikor a Cobden Szövetség vitaestjén 
az élmény és mű összefüggéseit nem épp alkotás-lélektani magyarázatokkal érzékeltette a 
költő, hanem a szekréciós kényszerekkel, testi szükségletekkel. Pedig a hivatkozott mű erről 
semmit sem sejtet. Teljes mértékben egyetértünk tehát versünk keletkezési körülményeit 
feltáró Tverdota Györggyel: „Két József Attilánk van 1936 májusában, s alighanem előbb is, 
utóbb is: egy a közösséghez szóló, a jövő felé irányuló, másokkal törődő, tettrekész, s egy 
befelé forduló, megtört, segítségre szoruló, beteg, elszigetelt, vagy talán inkább magát el-
szigetelő egyén. Mindkettő igazi, hiteles, mindkettő remekművek alkotója, s a kettő: egy” 
(Tverdota, 1995, 28).
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2.2. Mai magyarok régi magyarokról A mű keletkezése általában ismert. A Szép Szó 
1936-ban a könyvnapra különszámot jelentetett meg Mai magyarok régi magyarokról cím-
mel. Az 1936. július–augusztusi szám belső borítóján így számolt be az eredményről: „A fo-
lyóiratok s napilapok egybehangzó bírálatai szerint is a Szép Szó könyvnapi kiadványa új feje-
zetet jelent a magyar történelmi tanulmány fejlődésében. Tizennégy kiváló magyar író fogott 
össze, hogy pozitív alkotásokat szegezzen szembe a »szellemtörténeti« iskola lényegében 
szellemtelen s reakciós működésének. A tizennégy tanulmány mindegyike alapos történelmi 
kutatásokról tanúskodik s ugyanakkor a kutatások eredményét a legirodalmibb stílusban 
közli, melytől távol áll a tudományos próza hagyományos unalma.” A szellemtörténeti iskola 
poentírozó ellehetetlenítése is József Attila vitamodorát idézi, s költőnk a szerzők között is 
az első helyen áll. A Dunánál a „bevezető óda”, amelyet tanulmányok követnek. A szerkesz-
tők a Szép Szó körén kívül megnyerték szerzőnek az akkori szellemi élet nagyjait is. Babits 
Széchenyiről, Móricz Bethlen Gáborról, Kassák Petőfiről, Vámbéry Rusztem Szalay Lászlóról, 
Trencsényi-Waldapfel Imre Küküllei Jánosról írt. A József Attila-vers illeszkedik a témához, 
hisz áthatja a történetiség, s a záró szakasz evokatív része konkrétan utal is az összeállításra a 
„mai magyarok!” megszólítással. 

2.3. A Szabad-ötletek megszerkesztése A mű keletkezési ideje viszonylag pontosan 
datálható Tverdota György rekonstrukciójának eredményeként. Az Átmentem a Párisiba 
kezdetű, Gyömrői Editnek írt pszichoanalitikus levélben olvasható: „Verset kellene írni, már 
tegnapelőtt kellett volna szállítanom.” Ennek dátuma ismert: május 14. A vers egyértelmű-
en A Dunánál, amelyet megrendeltek, s az első lapokat a költő számára szabadon hagyva 
kezdték el a kiadvány szedését. A mű ugyanis csak az utolsó pillanatban készült el. József 
Attila mással volt elfoglalva: a Szabad-ötletek jegyzékének, az önelemzésnek ideje ez. A híres-
hírhedt füzet pontosan – olykor órát, percet megjelölve – feltünteti, hogy mikor íródtak a 
bejegyzések, a szabad asszociációk. A május 22–24-ig írt szöveg számos motívumazonossá-
got mutat a verssel, s Tverdota feltételezése szerint a verskézirat leadása után született (Tver-
dota, 1994, 79). Ugyanakkor felmerül a kérdés a két mű nyilvánvalóan ellentétes szemléletét 
tekintve: miért vonja vissza a költő a versben kiküzdött értékeket, a munkát célként megfo-
galmazó életstratégiát és jövőképet az analitikus iratban? Logikusabbnak látszik a fordítottja: 
az analitikus szöveg a kínzó élmények, tudattartalmak kiírásával hozzájárul a személyiség 
egyensúlyához, aminek eredménye lehet egy letisztult létértelmezés. Persze a vers nagy része 
maga is analízis, a személyiség eredetének elemző értelmezése. Az a kutatói feltevés látszik 
tehát igazolhatónak, hogy a két művészileg eltérően megformált szövegtípus „abszolút érte-
lemben egykorú” –mint Tverdota írja –, s tartalmilag rokon. Élünk a feltételezés jogával, hogy 
a két szöveg egy időben keletkezett, s a vers nyomdai kéziratára ceruzával odaírt zárlattal, 
azaz a két utolsó versszakkal kínlódhatott a költő. A mű belső logikája szerint az egyéni lét 
elemzését lezárja a „s én lelkes Eggyé így szaporodom” sor. Így azonban a vers nem felel meg 
az elvárásnak, hiányzik a nemzeti történelem, amit a többi felkért szerző portréi kirajzolnak. 
A záró szakaszban tehát a költői szemlélet elhagyja az önelemző freudizmust, és némiképp 
marxizáló-hegelizáló értelmezéssel mutat fel egy történelemképet. Ezért hiányoznak ebből a 
részből már azok az egyezések, amelyek kimutathatók a Szabad ötletek jegyzéke és A Duná-
nál soraiból, de még inkább a költői önértelmezésből. 
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2.4. Források A Dunánál forrásvidékét több filológiai, poétikai tanulmány igyekezett 
körbejárni. A leginkább ismert és idézett rész, a történelmi megbékélés szükségességét óhaj-
tó vallomás persze eredeztethető lenne abból a nemzeti hagyományból, amely a Duna menti 
népek együttélését – többnyire vesztett helyzetből vágyott jövőképként – kívánta. Kossuthnak 
a Duna menti népek köztársaságáról vagy Jászi Oszkárnak a dunai népek konföderációjáról 
vallott elképzelései a közép-kelet-európai népek történelmi megbékélésén alapuló „rende-
zést”, együttélést célozták. A vers ezen részének történelemszemléletét – talán – közelebbről 
befolyásoló forrásra utal Kántor Lajos tanulmánya. Az Új Szellemi Front (1935) körüli cse-
tepatéban József Attila Ignotus Pál oldalán vett részt, teljes mértékben elhatárolódva Zilahy 
Lajosék politikai kiegyezési kísérletétől. Az abban résztvevőket különböző eszközökkel és 
változó vehemenciával – leginkább Illyést – támadó költő Tamási Áronnal tesz kivételt: „Az 
egész táborban az ő magatartása az igazán rokonszenves. »Ő küzdeni kíván a magyar nép-
nek és minden népnek szociálisan és szellemileg jobb és emberibb életéért«” (József, III., 
163) Tamási Áron hozzászólása címében is (Népi szellemet a Dunamentén) jelzi a népi gon-
dolat és a hivatalos politika szembenállását. Tamási érvelése is rokonszenvet kelthetett, amit 
jelez az egyetértő idézőmód is. „A dunamenti népek egymástól való elzártságának és elzár-
kózásának okául azokat a politikai rendszereket tesz felelőssé, »amelyek nem a népi tömegek 
és a dolgozók érdekében alakultak ki, hanem a nagytőke, a kartell, a nagybirtok és általában 
a kiváltságok védelmére«” (József, III., 163). Tamási Áron a népi szellemiség jegyében sürgeti: 
„a dunamenti népeknek egymásra kell találniok”, „miért ne találkozhatnék a nép a néppel!”. 
József Attila e szemléletet teljes mértékben oszthatta, hisz közismert, maga is fordított ro-
mán és szlovák népdalokat, illetve kortárs költészetet, tehát A Dunánál soraiban is néven 
nevezett két nép („tót, román”) irodalmát ismerte.

A vers egy másik lehetséges forrására hívja Lengyel András a figyelmet (Lengyel, 1980). 
József Attila Brichta Cézár verseiről írt 1928-ban egy poétikai fejtegetéseiért is figyelmet ér-
demlő kritikát, amelyben persze – szokásához híven – darabokra szedte az „eszmei tartalom 
lelkivéválása” nélkül írt sorokat. A kötetben olvasható az Én őseim… című vers is, amelyet 
József Attila „komoly figyelmet érdemlőként” értékelt – s amelynek néhány sorát Lengyel 
András szoros kapcsolatba hozza A Dunánál párhuzamos részeivel. A Brichta-vers szabad 
vers, amely felidézi az utódban az anya, apa, nagybáty mosolyát, hangját, mozdulatait, s a 
genetikus kapcsolatot:

egy-egy mozdulat
egy-egy hang…
ráösmerek halott őseimre
[…]
és őseim akiknek csontjaiból lettem
hová merre űzitek titok valómat…?

József Attila kétségkívül kitűnő memóriával rendelkezett, s tudjuk, nemcsak saját verseit 
mondta fejből. Balassitól Kosztolányiig költőelődök és kortársak egy-egy motívumát, sorát 
beépítette műveibe. Mégse hinnénk, hogy A Dunánál múltidézését akár Brichta Cézár verse, 
akár például a Szép Szó 1936. áprilisi számában megjelent Marconnay Tibor Családfa-típusú 
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mű ihlette volna. A Dunánál ilyen szemléletét, az egyén az utód önelemzését a verskörnye-
zetből és az életpálya ezen szakaszából magából kell eredeztetnünk.

1936 májusa József Attila krízisekben bővelkedő életének talán legmélyebb válsága. 
A gyógyulást ígérő sorsfeltáró analízis nem a személyiség autonómiájának megtalálásához 
vezetett, hanem a teljes függőséghez. „A csapás akkor éri, amikor Gyömrői személyében 
analitikust és szeretőt egyszerre kezd érezni, de érzelme viszonzatlan marad. A fellazult én-
szerkezet ezt a megpróbáltatást már nem tudja elviselni, és kénytelen visszazuhanni a valódi 
anya emlékéhez, aki elhagyta, lelencbe adta, majd nem vette magához, s amikor mégis ha-
zavitte, nem ért rá, hogy pótolja mindazt a szeretetet, ami fia életében elmaradt” (Bókay, 
Jádi, Stark, 1982, 47). Való igaz, az adott időszak verseiben egymás mellett él az ellentétes 
tulajdonságokból összerakott anyakép és a mindent átható, mindent megoldó szerelem-
vágy. A részletesebb elemzés háttere nélkül is jól kirajzolódik az a folyamat, amely A Dunánál 
önelemzését előhívja, úgyszólván kikényszeríti.

A freudizmus hatása és jelenléte a József Attila-i világszemléletben az utóbbi időszak 
szakirodalmának legtermékenyebb és legdivatosabb irányzata. Kitűnő tanulmányok sora 
tárta fel egy-egy mű szemléleti összefüggéseit, filozófiai forrásait, ám a versekben leképe-
ződő freudizmust szisztematikusan és folyamatában is végigkövető tanulmány még várat 
magára. 

1935 tavaszán a költő új analitikusra talál, a Rapaport által abbahagyott – mert remény-
telennek tartott – kezelést Gyömrői Edit folytatja. Az analízis élménye és tartalma persze 
már a korábbi versekben is felfedezhető, ám meghatározóvá az 1935-ben írott s méginkább 
36-ban, a Nagyon fáj kötetben közreadott művekben válik. Árulkodó sorok vallanak már 
1935-ből az önelemzés eredményeiről, az egyre intenzívebb befele fordulásról és a szemé-
lyiség mélyülő válságáról. „Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség / barlangja szívem” – ol-
vasható az Én nem tudtam című versben. A Babitsot engesztelő versek közé tartozik ez a 
mű, s az idézett sor nyilvánvaló magyarázat is – csaknem szó szerinti ismétlése a nevezetes 
levélnek – az egykor elkövetett támadásra, a Tárgyi kritikai tanulmány megírására.

A tudat mélyrétegeinek feltárásából a gyermekkori emlékek, az anya alakjának, tettének 
felidézése szükségszerűen következik. A Boldog hazug a nevezetes élményt, a bukta-lopást 
és az azt megtorló szörnyű verést eleveníti meg, beillesztve az anya és a fiú önfelmentő sor-
sértelmezésébe:

Kit más-gyötörte anyám azért vert meg.
mert sápadt kézzel loptam én, a gyermek,
jól tudva már, hogy minden odavan.

A vers az ugyanebben az időben írott Öngyilkosság című vallomás központi motívumát 
idézi, tehát az analitikus projekció épp aktuális mozzanatára következtethetünk. Ugyanezen 
versen belül végigkövethető az anya-képet övező emocionális tartalmak változása is. A szö-
vegváltozatokban az anya jelzője fokozatosan mozdul el a tárgyilagosságtól a megértésig 
(„jámbor anyám”, „édes anyám”, „édesanyám”, „édesanyám, szegény”), hogy aztán a végső 
szövegben felmentést találjon a fiú a verésre. Ugyanígy finomodik a verés módjának leírása 
is. Az első két gépiratos változatban ott van a „vastag bottal” kitétel, majd a jelző elmarad, 
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végül a botra – a valóságra – való utalás is hiányzik. Azaz itt is látható, a szövegváltozatok a 
felidézett múltbéli eseményt a közlés nyers tényszerűségével adják vissza, míg a végső szöveg 
finomít, esztétikailag formál és értelmez. Sajátos a gyermek tettének magyarázata: „jól tudva 
már, hogy minden odavan”. Ez a felnőtt végkövetkeztetése, aki tudja sorsának reményte-
lenségét. A személyiség regressziójának folyamatát és a krízis egyik mélypontját jelzi az Egy 
büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból és az ezzel szorosan összetartozó Kései sirató. A bűn, a 
bűntelenség freudi értelmezésű motívumait a tárgyalási jelenetre szcenírozva, meglehetősen 
elvontan értelmezi az abbahagyott vers.

Vádlott
Óh, nem lehet ilyen kegyetlen
törvény a tűzön, a vizen!
A bűnt, mely elnémít, hiszen
így újra el kéne követnem!
Végtelen semmi vár, tudom jól
s nem bocsánat. Ám ennyiben
nem kényszeríthet senkisem.
hogy a bűnt elkövessem újból.

A bűnt a vádló fogalmazza meg. „Ím anyját falta föl magzatja / vonítva s mohón e cseléd.” 
A vádlott utal az újra elkövethető sajátos anyagyilkosságra, az önmagába való bekebelezésre, 
amit a Kései siratóban verbálisan meg is tesz: „Ettelek volna meg!” Ez a különös szépségű vers 
a változatok és a végső szöveg összefüggéseivel ugyancsak jól érzékelteti az analitikus tudat-
tartalmak megszelídítését, a primér indulatok, a nyers, olykor trágár megnevezések műalko-
tássá finomítását. A közismert példa, az „utolsó ringyó” szexuális képzetét ellágyító képek 
helyett idézzük azt a hat sort, amelyet a költő teljesen elhagyott, s csak az első kéziraton 
szerepel. Alighanem ezek a sorok az analitikus kezelés időben is közvetlen származékai, s az 
indulati élmények közvetlen hatására íródott a vers:

A homokot, a sarat számba rágva
enni tanítsz. Földet falni szoktatsz?
Kinek kedvéért ne piszkítsak az ágyba,
ha már szemmel se szoptatsz?
Fönn maradtál, lefektettél, mint rosszat
s én hogy szerettem volna veled lenni!

Az analitikus kezelés törvényszerű következménye az analitikusnő iránt érzett szerelem. 
Németh Andor így jellemzi a viharos érzelemkinyilvánítással, utóbb botrányos jelenetek-
kel kísért, egyoldalú kapcsolat kezdetét: „A szituáció döbbenetes, egyben groteszk. A fiatal 
orvosnő nemrég nyitotta meg rendelőjét, tele van ambícióval, lelkesedéssel, kitüntetésnek 
tekinti, hogy József Attilát kezelheti, zseninek tartja, zsenialitásnak bizarr képzettársításait 
és ötleteit. A szenvedély, mellyel kapcsolatukat érzékelteti, kissé talán jól is esik neki. Attila 
úgy viselkedik, mintha a rendelő négy fala között minden szabad volna neki. Künn még csak 
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hajlandó vagyok a felnőttet játszani, nálad gyerek akarok lenni. Ehhez az analitikus szituáció 
alapján joga van” (Németh A., 1989, 110). Gyömrői Edit cáfolja a ráruházott szerepet, s a 
költői megnyilatkozást is az anya-komplexus jeleként értékeli. József Attila azonban másként 
éli meg, gondolatvilágának sajátos kettősségével, a gyermek és a férfi feloldhatatlan egyide-
jűségével kéri, könyörög, káromkodik szerelméért az Edit-versekben. Az első, nyilvános meg-
vallása a kapcsolatnak a Gyermekké tettél. Már a cím is jelzi az önértékelés zavarát, illetve a 
személyiség sajátos státusát: a gyermek- és a felnőttlét („harminc csikorgó tél”) konfliktusát. 
A kérését, az itt még finomított szexuális vágyat, ugyancsak sajátos kettősség motiválja:

Etess, nézd – éhezem. Takarj be – fázom.
Ostoba vagyok – foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, – távozzon tőlem a félelem.

Reám néztél s én mindent elejtettem.
Meghallgattál és elakadt szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
hogy tudjak élni, halni egymagam!

Az idézett vallomás első részében a gyermeki szükségek fogalmazódnak meg (etetés, fi-
zikai, szellemi gondoskodás, védelem), míg a második versszak a szerelmes férfi önlefokozó 
csodálatát s majd kérését szólaltatja meg: a személyiség önállóságát („egymagam”) és teljes 
egzisztenciális integritását. A vers – ugyanúgy, mint a Kései sirató – az utolsó részben az ér-
zelmek után az értelem felismerésével összegzi az én helyzetét és élettapasztalatát. Ennek az 
arculatnak, illetve ennek a kettősségnek egyedülálló produktuma a Szabad-ötletek jegyzéke 
és A Dunánál. A személyiséget szétfeszítő indulatok, pszichikus projekciók és az azokat meg-
szűrő, feldolgozó és költészetté nemesítő vers. A megszerkesztett műalkotás és az analitikus 
vallomás, ahogy erre az Átmentem a Párisiba egyik részében a költő maga is utal: „Verset 
kellene írni, már tegnapelőtt kellett volna szállítanom. Nagyon jó, hogy Magának minden 
jó, akármit írhatok és éppen azt, ami eszembe jut.” Amit jó írni, az az analitikus vallomás, és 
amivel küszködik: A Dunánál.

2.5. A vers poetikája
2.5.1. Emlékezés és jelen A vers három nagyobb részre tagolódik, amely szerkezetben 
Németh G. Béla a pindaroszi óda hármasságát mutatja ki: az odafordulást a tárgyhoz, az 
antistrófát és az epodust, a magatartás-követelményt (Németh G., 1982). A Dunánál – ha-
sonlóan a Levegőt!, a Hazám kezdetéhez – a vershelyzet rögzítésével, a költői jelenlét és ál-
lapot leírásával indul. A megidézett pillanat részben konkrét, részben emlékmozzanatokból 
tevődik össze. A vízen elúszó dinnyehéj látványa gyermekkori nyári emlék lehet, amint az 
a Flórának múltidézésében, a hajósinaskori élményben is látható. Ugyancsak más alkalmat 
sejtet a barlanghasonlat, a „néztem a határt”. A Szabadság híd mellől ugyanis nem látható 
a „határ”, márpedig József Attila jól ismerte a falusi fogalmak értelmét. A vershelyzet már 
eleve utal ily módon a múltidézésre mint a lírai én tevékenységére, amelyet persze pontosan 
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visszaad a „sorsomba merülten” állapot leírása. Az ugyanis nem a gondolataiba merülő, a 
dolgokat megérteni akaró emberi viszonyulást jelzi, hanem a sorsát értelmezőt. Ahhoz pedig 
alapvetően hozzátartoznak a múltbeli események is, amelyek emlékszerűen kavarognak, s 
amelyek felszíne mögött az ember sorsának törvényszerűségeit, lényegét – a mélységét is 
– meg akarja érteni. A megértésnek az első bevezető szakaszát érzékelteti a vers ezen része, 
amely poétikailag más, mint a másik kettő. 

Az epikusság és a közvetlen, magyarázó beszédmód uralja ezt a részt. A már idézett, 
a pillanatot elbeszélő helyzetleíráson túl a történetmondás fordulatára emlékeztet az „És 
elkezdett…” mondat. Az itt elmondottakról pedig visszatér a beszélő a kiinduló ponthoz, 
mintegy gondolatot váltva: „A Duna csak folyt…” Ennek a némiképp lazább, kötetlenebb, a 
pillanatok és helyzetek között csapongó beszédmódnak a poétikai kiegészítői a magyarázó 
hasonlatok is. A Duna – amely itt még a szemlélődés tárgya csak – több különböző tárgyú 
kapcsolatot idéz. A folyó minősítő jelzői („zavaros”, „bölcs”) a beszélő szívét – pontosabban 
az érzéseit, hisz a szív és az érzés metaforikus kapcsolata a líra ősi toposza – írják le a nyil-
vánvaló értelmű ellentéttel. A Dunát, a hullámokat a munkafolyamatból vett hasonlat teszi 
képszerűvé. A fizikai munkát végző embert először a gyári munkáslétből („reszel”, „kalapál”), 
majd a paraszti tevékenységkörből vett igékkel („vályogot vet”, „ás”) érzékelteti a mozgás 
fizikájának leírásában. A következő hasonlat – törvényszerűen – a mama emlékét idézi, az 
asszociáció logikájával. Ez az anyakép a mama alakját az utolsó években megelevenítő versek 
között kirívóan idillikus, s vágyott pillanatot sugall: a gyermekével törődőt, aki nem hanya-
golja el fiát, noha – metonimikus túlzással – „mosta a város minden szennyesét”. Hasonló 
emléket idéz a halált hívó „Majd eljön értem a halott, / Ki szült, ki dajkált énekelve.” kezdetű 
vers (Majd…). Az ezzel ellentétes képet viszont több mű dokumentálja a közismert versek 
közül is. Bonyolult és az analízis következményeként ellentétes érzelmi töltésű anyaábrázo-
lásokat ad a Szabad-ötletek jegyzéke, hogy csak két példát idézzünk (mellőzve a durvaságo-
kat): „jaj mama ne tessék bántani”, „talán csak azért szerettem a mamát, mert ennem adott, 
volt hova hazamennem” (Miért fáj ma is?, 1992, 424, 431). Az érzelmi polaritás A Dunánál 
ugyanezen szakaszában is tettenérhető. A „termékeny, másra gondoló anya” a gyermekére 
nem figyelő, azzal nem foglalkozó mamára utal, mint az a sokat idézett versben (Mama) is 
látható. Az asszociációsor következő eleme a múlt. Az eső (víz) idézi fel, ám itt is észlelhető 
az ellentmondás. A cseperésző eső elállt, a lírai én azonban egy másik emléket idéz föl, a 
határt áztató csendes „hosszú esőt”, amely az elszíntelenedő múlt asszociációjára vált. (Talán 
a barlanghasonlat is az asszociációs logikát tanúsítja, hisz a Platón Államából származó híres 
leírás ugyanúgy olvasmányélmény, mint a Szabad-ötletek számos helyén megjelenő utalás.) 
S aligha véletlen, hogy a múlt az anyát idézi, majd a halált, a „sírköves, dülöngő temetők” 
képe zárja az asszociációsort. A vers ezen szakaszának laza asszociációs hasonlatsorozatát in-
dukáló Duna, víz motívumát Németh G. Béla így értelmezi: „Minden mitológiának, minden 
ősi világképnek, minden spontán világmagyarázatnak s minden nagy költészet metaforiká-
jának egyik fő eleme a víz. […] Ezt a világképi, ezt a kozmogóniai, ezt a szimbolikai szerepet 
tölti be a magyar köznapi tudat számára (s részben a magyar költői tudat számára is), ennek 
szinonimája a legnagyobb víz, s az ismeretlenbe tartó ár, a Duna” (Németh G., 1982, 217).
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2.5.2. A genezis dialektikája A második szakasz az én–ők (ősök) viszonyát tisztázza, 
láthatóan az egyén, az én szemszögéből. Tverdota György Bergson Anyag és emlékezet című 
munkájának műértelmezését tekinti versünk bölcseleti alapjának. Eszerint a múlt észlelése, 
birtoklása teszi az embert arra képessé, hogy szembenézzen a jelennel, s válaszolni tudjon a 
jövő kérdéseire. Ugyanakkor Tverdota arra is utal, hogy a bergsoni tradicionalizmus a freudi 
pszichoanalízis elméletével – és talán erősebben: gyakorlatával – keveredik ebben a műben, 
hisz az utóbbi is a múlt, az egyéni „történelem” és a jelen kapcsolatának tisztázására szólít fel. 
József Attila freudizmusban szerzett műveltsége, a pszichoanalízis elméletében való jártas-
sága közismert. Freud munkái mellett hozzásegítették ehhez Rapaport Samu tanulmányai 
is, amelyeket ő stilizált. A Szabad-ötletek egyik asszociációja egy frissen olvasott munkára is 
utal. Idézőjelbe téve szerepel: „az Ödipusz lázadás első leveretése után”. A Szép Szó 1936. má-
jus 3-i száma a 80 éves Freudot köszönti. József Attila Amit szívedbe rejtesz című verse mellett 
a budapesti iskola megteremtője, Ferenczi Sándor írását közli a lap. A jellem pszichoanalitikus 
gyógymódja című tanulmány a gyermek, a kisfiú énjének kialakulása és a felnőttkori kóros 
tulajdonságok közti összefüggéseket taglalja. A fenti fogalmat használva épp arról a korszak-
ról szól, amely a Szabad-ötletekben is a legnagyobb szerepet kapja.

A második szakasz mind szerkezetében, mind poétikai felépítésében eltér a másik kettő-
től. Négysoros egységekre tagolódik. Az „én”, a beszélő személyessége uralkodik ezen a szaka-
szon, ami többnyire az én–ők szembeállításban csúcsosodik ki. De láthatóan az antinomikus 
szerkesztés határozza meg a csaknem tételmondatszerű sorpárokba rendezett állításokat. 
A vers első szakaszának szemlélődő magatartását itt a megértésre utaló igék folytatják to-
vább: nézem–meglátom, látom–ők nem láttak, ők látják–én nem látok, tudunk egymás-
ról–én érzem őket. Ezt az antinomikus polarizáltságot erősítik a nyilvánvalóan dialektikus 
ellentétpárok: százezer éve–hirtelen, egy pillanat–az idő egésze, én–százezer ős velem, ők 
látják (halottak)–én nem látok (élő), öröm–bánat, „Enyém a múlt és övék a jelen”.

Az én és a százezer ős a személyiség genezisét rajzolja fel: az ősmúlttól a jelenig tartó ívet. 
Ez a leszármazás azonban olyan folyamat, amelyben az ősök jelen vannak: az idő egészét 
szemlélgetik. Azaz a múltbeli történések a jelenvalóig érvényesek. Sajátosan értelmezi a vers 
az én és az ők világhoz való viszonyát is. Az ősök életét a munka („kapáltak”) és a jellemző 
freudi fogalompárral értelmezett ösztönélet töltötte ki. Az Amit szívedbe rejtesz egyértel-
műen utal a freudizmusbeli forrásra:

„S aki él, mind-mind gyermek
és anyaölbe vágy.
Ölnek, ha nem ölelnek –
a harctér nászi ágy.”

S mi az, amit nem tud az egyén? A múlt értelmét, amit be kellene „vallani”. Ez az ige 
egyértelműen az analitikus gyakorlatra, a vallomásra utal. Itt, a személyes történetben is a 
múltra vonatkozik, ahogyan a vers harmadik szakaszában majd a kollektív múltra: „Elegen-
dő / harc, hogy a múltat be kell vallani.” Ez a tevékenység nem könnyű „harc”. Aligha véletlen, 
hogy a második szakasz zárlatában is az ősök segédkeznek a versírásban: „Verset írunk – ők 
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fogják ceruzámat / s én érzem őket és emlékezem.” Valóban A Dunánál-ban a múlt írja a 
jelent, a versemlékezet poétikailag szigorú rendbe fogott folyamát.

2.5.3. A megszerkesztett múlt A vers harmadik szakasza a korábbi antinomikus szerkesz-
tés után az értelmezés, összefoglalás, rendszerezés nyelvi, szintaktikai eszközeiből építkezik. 
Az általános léttörténet (ősök–utód) után az egyén létének története, származása szolgál a 
kiinduló pontként. Az önmeghatározás a ki vagyok én? kérdésre felel. Persze a Szabad-ötletek 
emléktöredékeiben is az egyik alapvető kérdés: ki vagyok én, mi vagyok. Az ötletek halmaza 
azonban nem áll, nem állhat össze renddé, az ugyanis az analitikus dolga. 

A Dunánál utolsó szakaszában a rend, a rendteremtés elve munkál. A versbeli és a szemé-
lyes én kettősségére utal a Szabad-ötletek egyik helye is: „a Rubin azt mondta: téged minden-
ki szeret, hiszen a verseid te vagy / a verseim nem én vagyok: az vagyok én amit itt írok”.

A személyes múlt az anya származását pontosan megjelöli, az apa eredetét azonban a 
megengedő mondat elbizonytalanítja. A román származású apáról a fiúnak nem voltak sze-
mélyes emlékei, hisz kétéves volt, amikor apja elhagyta őket. Így tehát alakjának rajza lehetne 
a fiú vágya, s némiképp az is, a freudizmus szemlélete szerint. Az „apám szájából szép volt 
az igaz” azt a tekintélyt jeleníti meg, aki a fiú számára megszabja a normát, mi az igaz, és mi 
a szép. A Dunánál apaképében tehát nincs szó szülő elleni agresszióról, de a Szabad-ötletek 
is csak ily módon említi: „mit szeretnék az apámon – él” („Miért fáj ma is?”, 1992, 435). Az 
analitikus írás annál többet foglalkozik az anyával – a fiú története szempontjából teljesen 
érthetően. Az ottani gyakori, főleg szexuális vonatkozású durva kitételekkel szemben a vers-
ben az anya alakja is megszépül. A táplálás meghitt pillanata – hasonlóan a Kései sirató ilyen 
jelenetéhez – a kiszolgáltatott csecsemőt idézi, akinek anyja megrágta, „csócsálta” az ételt. 
Ez a fejlődésrajz – csecsemő: táplálék (anya), fiú: erkölcsi normák (apa) – is a freudi értelmű 
személyiség kialakulását képezi le. Ugyanilyen szemléletű az utód születésének és a jelennek 
összefüggése: „Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.” Ez az egyénnek a felismerése a szárma-
zás fiziológiájáról és az utódban továbbélő szülők kapcsolatáról. Az „Elszomorodom néha 
emiatt” sort a gondolatjel után a felnőtt felismerése, az elmúlás törvényszerűsége követi. 
A Szabad-ötletekben a szülők ölelkezését a fiú agresszív indulata minősíti: „mikor csecsemő 
voltál / megcsalt az apáddal”. A Dunánál szomorúsága azonban kétértelmű: nem annyira a 
szülők tettére vonatkozik a lírai én kijelentése (bár a késleltető gondolatjel ezt a feltevést is 
megengedi), hanem a létezés és a halál szoros összefüggésére.

A szülők és az utód kapcsolatát, a származás fizológiájának freudizmussal színezett rajzát 
a múlt teljes kiterjesztése követi. Azt az alaptételt, hogy a filogenezisben megismétlődik az 
ontogenezis, ismét csak egy sajátos szemléletre valló ige vezeti be: „emlékszel”. Az emlékezés 
folyamata terjed ki az őssejtig. Ugyanezt a világszemléletet láthatjuk az Aki szeretni gyáva 
vagy verszárlatában:

Ismersz engem, kit szemed megviselt, 
lehetetlen, hogy ne szeressél kedves.
Egykor egy sejt a tengerben kikelt
hadd jusson el már örökös öledhez.
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A szerelmi vallomás célja nyilvánvaló, az analitikusnő kegyeinek elnyerése. Ezt a folya-
matot, a szexust pedig a tengerből megszülető őssejt vándorlása, jelenbeli célbaérése írja le. 
A Dunánál a némiképp Kosztolányira emlékeztető megállapítással („több vagyok a soknál”) 
az ősmúltba vetített önmeghatározást ugyaninnen, az őssejtből eredezteti. Ennek a résznek 
a kulcsszava a „vagyok”, a létige, amely az első öt sorban mindenütt szerepel, s amely majd 
jövő idejű értelmet nyer („válok”, „szaporodom”) a 6. és 8. sorban. Ez a sajátos genezis tehát a 
némiképp mitikus önértelmezést szolgálja: az egyén továbbhordozza nemcsak szülei sejtjeit 
és múltját, hanem átörökíti az őstörténeti múlt homályba vesző emlékeit. A lelkes Egy azért 
mondhatja magáról: „A világ vagyok – minden, ami volt, van”.

A Dunánál utolsó két versszakát azonban már más szemlélet formálta. A világot igaz-
gató erő, az ölelés, az egyén leszármaztatása után a másik ösztön, az ölés rajza következik. 
Ez azonban már nem terjed ki a lét egészére, „a sok nemzedék, mely egymásra tör” tézisz-
szintű általánosítása után nem az emberi agresszió értelmezése következik, hanem csak a 
közép-európai hódítóké és meghódoltaké. Árpád és Werbőczi nevét a Szép Szó összeállítása 
hívhatta a versbe, ám láthatóan a költő egy rendszert épített a két névre. A honfoglalók és 
a meghódoltak küzdelmét kiegészítette az osztályharc (Werbőczi–Dózsa) jelképszerű alak-
jaival. A tatárjárás és a török hódoltság a magyarság szenvedéseit, a külső hódítókkal vívott 
harcot idézik, a tót, román népnevek viszont a magyarok hódításait, a szlovákok, románok 
sérelmeit. A Kárpát-medence e bonyolult s csak dialektikusan értelmezhető – és kölcsönös 
megértéssel, jóakarattal szemlélhető – történelme az egyén szívében „kavarog”. Az pedig 
– ismét csak árulkodó logikával és szóhasználattal – „e múltnak már adósa”.

A kihagyással jelzett késleltetés a felismerést, az értelmezéshez való értelmi viszonyulást 
vezeti be, hasonlóan a Kései sirató zárlatához. Az „Én dolgozni akarok” mondat a lírai ént 
új kontextusba helyezi, szembeállítja ugyanis a vers addigi szakaszában folyó emlékezéssel 
a munkát. Az egyén önértelmezésének, aktiválásának ez a módja persze élesen különbö-
zik a Szabad-ötletekben megjelenő munkafelfogástól. Abban ugyanis – a gyermek–felnőtt 
dichotómiából következően – a munka kényszer, amely lehetetlenné teszi a gyermeki létet. 
Az analitikus irat egy meghatározott részében úgyszólván kényszeres motívum a „dolgozni”, 
később viszont alig fordul elő ez az utalás: „nem akarok dolgozni / nem fogok dolgozni / 
inkább meghalok / eddig sem dolgoztam eztán sem fogok / … én nem akarok kapálni / én 
nem őrzöm a disznókat / én nem hajtom ki a libákat / dolgozzon a Gyömrői…” (Miért fáj ma 
is? 1992, 425). A versbeli kategorikus kijelentés tehát alapvetően eltér a Szabad-ötletek kép-
zeteitől. Ám nyilvánvalóan erre az iratra, illetve a költő ekkori, minden mást háttérbe szorító 
lelki tevékenységére vonatkozik a következő mondat: „Elegendő / harc, hogy a múltat be kell 
vallani.” A múlt bevallása pedig nem más, mint az emlékezés. A harc ily módon kettős jelen-
tést nyer, amint a versbeli kettős helyzete is mutatja: az egyén múltjával vívott küzdelem és 
az ősök történelme. A Dunánál – valóban ódai – zárlata azonban csak ez utóbbi rendezését 
mutatja fel jövőképként. A vers nagyobb részét kitevő, az egyénnek, a lírai énnek a múltjával 
vívott tisztázó és értelmező harca nem hozott, nem hozhatott megoldást. A múlt bevallásá-
nak „kínjából” – ahogy az egyik szövegváltozat írja – nem született meg a jövő. 

A Dunánál valóban filozófiai óda: az egyén léttörténetének, genezisének analitikus ódája. 
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Hargittay Emil

AZ EGY KATONAÉNEK MINT AZ ESZMÉNYÍTÉS VERSE

1. A vitézi költészet hiánya Balassinál

Balassinak nincs, nem maradt fenn vitézi költészete. Egyetlen vitézi verse a sokat elemzett Egy 
katonaének, amely a Balassa-kódexben a 61. sorszámmal szerepel a vers teljes szövegének köz-
lése nélkül. A kódexben (mai helyesírással átírva) ezt a három sorba bejegyzett szöveget olvas-
hatjuk: „Hatvanegyedik: Egy katonaének. In laudem confiniorum. Az Csak búbánat nótájára. 
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett”. Az „In laudem confiniorum”, azaz a végek dícséretére a 
vers argumentumának, rövid tartalmi összefoglalásának tekinthető az „Egy katonaének”-kel 
együtt. Más, hosszú argumentumú versek eseteivel szemben itt már modern értelemben vett 
verscímnek tekinthető az argumentum, éppen rövidsége miatt. A kódexben ezt követően 
másfél lap üresen maradt, majd egy prózai bejegyzés tájékoztat a költő istenes verseiről. A kó-
dexmásoló pontosan annyi helyet hagyott üresen, amelyre az Egy katonaének a 19 szótagos 
sorokból álló Balassi-strófában elrendezve kifért volna. Csak találgatni tudjuk, miért nem je-
gyezte be ide a szöveget, miért várt a bejegyzéssel, ami végül is elmaradt. A feltehetőleg az 
1580-as években keletkezett vers a 17. században több alkalommal jelent meg nyomtatott 
kiadásokban, mégpedig imádságos könyvekben. Az Egy katonaéneknek tehát nincsen Balassi 
korabeli kézirata, teljes szövege csak évtizedekkel a költő halála után látott először napvilágot.

A vitézi eszmény és a vitézi élet Balassi további négy versében is fölmerül, de nem tölti be 
a versegészt. Így a Széllyel tündökleni kezdetű vers hét strófájából kettőben (a 4. és a 7. versz-
szakban), az Áldott szép Pünkösdnek kezdetű vers nyolc strófájából szintén kettőben (az 5–6. 
versszakban), az Ó, én édes hazám kezdetű töredékes búcsúvers fennmaradt tíz strófájából 
hatban (az 1–6. versszakban), végül Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak kezdetű versé-
ben. Ez utóbbi költemény a Szentháromság tagjaihoz írt három himnusz középső darabja, 
amely Krisztushoz szól, az argumentum szerint: „Ad Deum filium, pro impetranda militari 
virtute”, azaz a Fiúistenhez, a vitézi dicsőség elnyeréséért. Ez a himnusz szoros formai és esz-
mei összefüggésben áll az Egy katonaénekkel, szintén kilenc versszakból áll, Balassi-strófában 
íródott, s számos bibliai hőst említ, akik a vitézi eszmény letéteményesei. Elsőként említi 
Dávidot, akinek mitizációját Balassi is alkalmazta magára, s a költőt elsirató Epicédiumában 
barátja, Rimay János is. A vitéz Istenért és Krisztusért indul harcba, ezért e költemény mint 
vallásos himnusz az Egy katonaének párversének is tekinthető.

2. Szerkezet: hárompillérűség és szónoki beszéd

Arisztotelész szerint a műnek kell, hogy legyen eleje, közepe és vége, amely poétikai-retorikai 
evidenciát a klasszikus műveltséget felelevenítő reneszánsz korszak alkotói a legtermészete-
sebb módon alkalmaztak költői gyakorlatukban. Varjas Béla, aki nagy tanulmányt szentelt 
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Balassi verskompozícióinak, s azon belül is részletesen írt az ún. hárompillérű versszerkezet-
ről, megállapította, hogy az alexandriai iskola eme szerkesztési technikája Propertius elégiáin 
keresztül juthatott Balassihoz, aki verseinek csaknem egynegyedét, pontosan húsz költemé-
nyét ebben a szerkezetben írta. E szerkezet lényege, hogy a versszöveg tartalmi-kommuni-
kációs strukturáltságában változás következik be, s ez a változás sokféle minőségű lehet, a 
megszólítottól kezdve a formula- és a toposzhasználatig szinte bármilyen poétikai-retorikai 
eszköz módosulhat. Az eszközök változatos alkalmazásának megfigyelésével különíthetők el 
az egyes szerkezeti egységek. Így az Egy katonaénekben a megszólítást és általános kérdés-
felvetést (1. versszak) a versegész középpontjába állított következő pillér erkölcsi eszményt 
kiemelő tartalma (5. versszak), végül az architektonikus szerkezet az utolsó strófa himni-
kus-doxologikus felkiáltásával, a hírnév hangsúlyozásával, az isteni áldáskéréssel zárul le (9. 
versszak). A közbezárt kétszer három versszak (2., 3., 4. és 6., 7., 8. versszak) leíró jellegű és 
egymáshoz képest fokozó részeket tartalmaz. Az így összesen három, egyaránt három versz-
szaknyi szerkezeti elemnek más elemzés szakrális számszimbolikát is tulajdonított (Süpek 
Ottó).

A mű hárompillérűségéről vallott felfogást erősíti meg a szerkezet erősen retorikus jel-
lege. A vers nem egyszerűen magán viseli a szónoki beszéd sajátosságait, de az antik orá-
ció vallásos változataként, verses formában előadott prédikációként is tekinthető. A kilenc 
strófából álló Egy katonaének nemcsak kommunikációs helyzetét figyelembe véve beszéd 
(megszólítással indul az 1. strófában, és búcsúzó formulával, a miseliturgiából vett áldáskérő 
formulával zárul az utolsóban), de a szónoki beszéd fő részei is kimutathatók a versben: az 
exordium (1. strófa: a hallgatóság megszólítása és kérdésfeltevés), narratio (2–3–4. strófa: a 
harc fiktív bemutatása az „Ellenség híré”-től az álom leírásáig), a propositio (5. strófa: a vitézi 
eszmény és erkölcs elvi megfogalmazása), a confirmatio (6–7–8. strófa: a vers középső, 5. 
strófájában megfogalmazott tételének megerősítése, a narrációs rész fokozása az ellenség 
meglátásától – „Ellenséget látván” – a halál leírásáig), végül a conclusio (9. strófa: áldáskérő 
búcsúvétel). További feladatként jelölhető meg, hogy ennek a retorikai szerkezetnek a meg-
valósulását kimutassuk nemcsak az ún. hárompillérű szerkezetet mutató Balassi-versekben, 
hanem a költő és a korszak más lírai alkotásaiban is.

3. Eszmeiség és eszményítés

Balassi élete során több alkalommal is volt katonai szolgálatban, s Esztergom falai alatt a vá-
rat védő török elleni harcban esett el. Gyóntatója, a jezsuita Dobokay Sándor azt örökítette 
ránk a költőről, hogy az megsebesülvén halálos ágyán hitét megvallva így nyilatkozott meg: 
„Te katonád voltam Uram és az te seregedben jártam.” A fenti idézetben a „katona” szót 
értelmezhetjük általánosságban, az „athleta Christi” értelmében, de konkrét értelemben is 
gondolkodhatunk róla. A Fiúisten-himnusz kapcsán utaltunk arra, hogy az Egy katonaéneket 
eszmeileg kiegészítő párvers, melyben a vitézi és a vallásos eszmény Krisztus személyében 
kapcsolódik össze, amennyiben a hitért és a hit jegyében fog fegyvert a vitéz:
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„Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot,
Sok jó szerencséket várok csak tetőled, s vitézlő sok szép jókot,
Mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért járom, tudod, utamot,

Hanem szent nevedért s az szép tisztességért, melyben megkissebbítél…”

Már Tinódinál is Krisztus Jézus nevét kiáltva mennek harcba a vitézek (Hadnagyoknak ta-
núság), s az „istenes hadról” és a jogos hadviselésről elmélkedik nem sokkal később Pázmány 
is a Keresztyén vitézek kötelességérűl írt prédikációjában. Balassi búcsúversében egyértelműen 
fogalmaz (nem kívánok kitérni arra, hogy a „keresztyénség védőbástyája” toposz használata 
itt mennyire aktuális vagy archaizáló):

„Ó én édes hazám, te jó Magyarország,
Ki keresztyénségnek viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!”

Az Egy katonaénekben azonban nincs szó a török elleni harcról, magyarságról, s nincs 
szó sem a „kereszténység védőbástyája” gondolatról, sem a Krisztusért való hadakozásról. 
Mindez hiányzik az Egy katonaénekből, melynek idealizált képisége és gondolatisága, való-
ságtól való távolítása mindenképpen figyelemre méltó. A versben hangsúlyozott hírnév, a 
jó név („nomen bonum”) keresése Anonymustól kezdve a legfontosabb általános erkölcsi 
értékek közé tartozik. Valójában még a naturalisztikus leírások is stilizálnak, idealizálnak, 
és egy fiktívnek látszó világot rajzolnak meg. „Ebben a végvári laudációban a tavasznak 
örvendező, szerecsen lovakon nyargaló vitézek nem valódi háborút vívnak, hiszen csupán 
lovagi fegyvereket és díszeket viselnek: zászlós kopját, éles szablyát, párduckápát és tollfor-
gós, fényes sisakot; nem kerülnek elő a kor valóságos pusztító eszközei: az ágyúk, puskák és 
gránátok” (Szentmártoni Szabó, 20041). Más megfigyelés szerint az Egy katonaénekben 
leírt sereget Balassi inkább Lengyelországban, mint Magyarországon láthatott (Nemeskürty, 
1978). Ilyen módon Balassi vitézi verse idealizált világot s talán inkább régmúlt idők esz-
ményképét rajzolja meg a maga kissé színpadias kellékeivel. A vitézi élet idealizált szépsé-
ge realizálódik a Balassa-kódex kötetkompozíciójában is: a költő a második 33-as egység 
végén, az 58. vers után Júlia kedvéért már nem énekel, hanem más „szépségek” után néz. 
Nem gondolom, hogy az Egy katonaének értékelését önmagában befolyásolná a kötetkom-
pozícióban elfoglalt helye, azaz, hogy a Júlia-szerelem kudarca után „dac-versként” kellene 
értelmezni, vagy sem.

Az Egy katonaének eszmeiségének vizsgálata szempontjából fontos lehet kitekinteni 
leghívebb költőtársának, Rimay Jánosnak az eljárására két versében. Rimay Egy katonaének 
című versében egy helyen foglalja össze mindazt, ami Balassinál külön-külön jelenik meg. 
Rimay katonaénekének majd minden strófájában szerepel Isten neve, Jézus az, aki a „Ka-
tonák hadnagya, Istennek jobb karja”, a vitéz pedig „Az sok pogány vérnek szagjával ugyan 
él”. Rimay egy másik versében (Ez világ mint egy kert) Balassi vitézi versének architektoni-
kus szerkezetét imitálva szó szerint idézi fel a mester vitézi eszményét, de sztoikus keretbe 
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foglalva mindjárt át is értékeli: az arany középutat kereső ember eszményével helyettesíti a 
veszélyekkel teli világban, így „számára a Balassi-versbetét csakis az emlékkép egy emlékképe 
lehet” (Ötvös, 2005). 

4. Krisztus-monogram a versben?

Julow Viktor 1972-ben napvilágot látott híres tanulmánya megjelenését követően szakmai 
vitát váltott ki. Kecskés András és (némi szkepszissel) Kilián István elfogadta, de az 1975-
ben a szerző Árkádia körül című tanulmánykötetében újra napvilágot látott koncepciót 
a könyv recenzensei (Szigethy Gábor és Fried István) és később Bitskey István már súlyos 
fenntartásokkal illették. Julow elképzelésének lényege, hogy a tördelés nélküli, hosszú so-
rokban leírt vers szövegében a kulcsszavak közül a „mező” szavakat összekötve X, a „szép” 
szavakat összekötve pedig egy I vonalat kapunk, melyek középen metszik egymást. E vona-
lak Jézus Krisztus nevének görög monogramját (khi és ióta betűk) adnák ki. Julow szerint 
a vers közepén függőlegesen húzható I vonal alul azért csonka, mert a vers utolsó sorában 
a „sok jó szerencsékkel” szövegváltozat helyett lenne egy mindeddig elő nem került „szép 
jó szerencsékkel” változat. Kilián István szerint volt ilyen poétika: bizonyítékul későbbi kép-
verseket és a lengyel Ulricus Schober 1586-ban Báthory István tiszteletére kinyomtatott 
latin epigrammáját hozza fel. Ebben (amellett, hogy verzális betűkiemeléssel hat, Báthory 
szempontjából fontos kronosztichonos évszám található) összesen öt irányban olvasható a 
„Stephanus” név: átlósan kétszer, függőlegesen háromszor, az akrosztichonban, a mezoszti-
chonban és a telesztichonban.

Az említett kifogások arra utalnak, hogy „a megrendítő gondolati-érzelmi letisztultság 
nehezen egyeztethető össze a túlhajszolt költői mesterfogással”, továbbá kevéssé valószínű 
a „szép jó szerencsékkel” jelzőpáros a vers utolsó sorában, hiszen mindkettő minőségre utal, 
s ez Balassi szempontjából tautologikus lenne a költőibb „sok jó”-val szemben (Szigethy, 
1979). A másik ellenvélemény szerint „a számmisztika körébe vágó új eredmények sem iga-
zolják a kikövetkeztetett X-formációnak ezt a bizonyára véletlen előfordulását” (Fried, 1978). 
Bitskey szerint „versszövegek belsejében lévő kulcsszavak dekódolható összekötésére nem 
tudunk említeni példát sem a hazai, sem a külföldi irodalomból […] a kulcsszavak kiválasztá-
sa sem indokolt”. Egyetértve a fentiekkel még az is hozzátehető, hogy a legtöbbször, összesen 
nyolc alkalommal előforduló „vitéz” szó indok nélkül kimarad az „összeköthető” kulcsszavak 
sorából, sőt már Julow kiinduló ábrájában súlyos hibák mutatkoznak. Önkényesen figyelmen 
kívül hagyja a „szép” és a „szebb” 1., 2. és 9. sorbeli előfordulását, és a „mező” szó előfordulása 
alapján a jobbról balra lefelé induló vonal is csonka: csak a 3. és a 7. versszak között húzható 
meg. A feltételezett poétikai módszer idegen a régi képversépítéstől, amely alapvetően két-
féle technikát alkalmaz: írástechnikailag (pl. verzális betűk) kiemelt betűk egybeolvasható-
ságát vagy figurálisan (pl. virág, zászló, kereszt stb. formában leírt verszövegeket. (Az előbbi 
típusba tartozik Schober latin epigrammája.) Ezek a technikák tehát nem azonosak a Julow 
által feltételezett technikával, annak ugyanis nincs bizonyított poétikája.

Mindezek súlyos kérdésekként merülnek fel, még akkor is, ha a vers eszmeisége messze-
menően indokolná Jézus Krisztus nevének rejtjelezését. (Bár azt is hozzá kell tennünk a vers 
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eszmeiségéről korábban írtakhoz kapcsolódva, hogy úgy tűnik, Balassi tudatosan választotta 
szét a Fiúisten-himnusz és az Egy katonaének ábrázolásmódját.) Mégsem az elemző kiindu-
lásával van tehát probléma, hanem az elmélet kivitelezésével. A Balassi-filológusok körében 
ma már periferikus kérdés Julow elmélete, a szakma nem tárgyalja, s az egyetemi oktatásban 
sem kap helyet. Annak oka, hogy e helyen ismét szóba került, a közoktatás sajátos, sokszor 
tapasztalható, fáziskésést mutató reflexiója tette indokolttá. Egyes felvételizők vagy már 
egyetemi hallgatók előhozzák az elméletet, „érdekesnek” tartván, de sem érdekében, sem 
ellenében érvelni nem tudván. Fakultáción vagy szakkörben megemlíteni valóban lehet az 
„érdekes” elképzelést, de csakis megalapozott érvek-ellenérvek kíséretében.
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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A MAGÁNOSSÁGHOZ

1. A Csokonai-portré alapvonásai

Csokonai zsengéi iskolai versgyakorlatok: leíró költemények (pictura) és tételversek (senten-
tia). Állatdialógusai és travesztiái után, 1793-ban írott drámája, a Tempefői a korabeli kultu-
rális közállapotokat kritizálta, ars poetikája, A vidám természetű poéta az evilági boldogság 
igézetében fogant érzékeny poézist hirdette. A csókok címmel 1794 körül tervezett mitikus 
szerelem-eposza ennek kiteljesítése lett volna. A zsengék átdolgozásai (például Az estve, Az 
álom, Konstancinápoly) a korabeli elmélkedő költészet kiemelkedő teljesítményét jelentik. 
A Diétai Magyar Múzsa időszakának alkalmi költészete után 1797–1798 táján több jelen-
tős költeménye született, nem kis mértékben a Lilla-szerelem igézetében (A békekötésre, Új-
esztendei gondolatok, Marosvásárhelyi gondolatok, A tihanyi Ekhóhoz és A Magánossághoz). 
1798–1799-ben megírta komikus eposzát, a Dorottyát, Csurgón pedig diákjaival előadatta e 
célra készített két darabját, a Culturát és a Karnyónét. Debrecenbe visszatérve újra hozzá-
látott művei kiadásához, 1802–1803-ban összeállította a Lilla és az Anakreoni Dalok ciklu-
sait, amelyek összegzik költészetét. Ezek csak halála után jelentek meg, s töredékben maradt 
honfoglalási eposza, az Árpád is. Filozofikus ihletének utolsó kiemelkedő alkotása a Rhédey 
Lajosné temetésén, 1804. április 15-én elmondott Halotti versek. Az életmű a felvilágosodás 
kori irodalom legnagyobb teljesítményei közé tartozik: sokszínűségében megtestesíti a kor 
hagyományegyesítő karakterét, legjelentősebb darabjaiban pedig az európai élvonalba tar-
tozó költészetet képvisel.

2. A Magánossághoz

2.1. Szegedy-Maszák Mihály elemzése A Magánossághoz című költemény a szakiroda-
lom egyöntetű véleménye szerint az életmű kiemelkedő darabja. A szöveg utalásai alapján 
egyetértés mutatkozik abban is, hogy a mű 1798-ban, nem sokkal a Lilla-szerelem lezárulását 
követően keletkezett, Csokonai támogatója, Sárközy István somogyi kúriáján („Kisasszond”). 
Számos elemzés egyenesen ezt az életrajzi-lélektani mozzanatot helyezi a középpontba, ki-
emelve a vers emocionális tartalmát, vallomásos jellegét, egyedi tájélményét. Azok az értel-
mezések, amelyek a korabeli költészet hasonló magány-verseit idézik meg kontextusként, 
jórészt megmaradnak a pozitivista hatáskeresés körében. Szegedy-Maszák Mihály 1969-es 
tanulmánya egészen új útra lépett, mikor történeti-poétikai szemlélettel közelítvén a köl-
teményhez, azt a klasszicista versmodell átformálódásaként értelmezte. Mint írja, Csokonai 
„átvesz egy jellegzetesen 18. századi versmodellt, s azt úgy módosítja, hogy közben a klasz-
szicista témaverseléstől a romantikus élményköltészethez közeledik”. A tanulmány elején a 
korabeli angol és francia magányosság-versek néhány jeles példáját sorolja fel, s feltárja Cso-
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konai költemény-kezdésének toposzjellegét. Az egyedinek és konkrétnak tűnő tájleírásról 
kimutatja, hogy az valójában évezredes pásztorköltői konvenció, „az eszményi tájnak locus 
amoenus néven ismert változata”. Ugyancsak e költői toposz részeként láttatja az erkölcs-
nevelő-didaktikai szándékot is, amely a magányosságot mint morális értékek hordozóját 
jeleníti meg. 

Egészen újszerűnek tartja azonban Szegedy-Maszák Mihály a magányosságnak a költé-
szettel való asszociációját, amely jelentősen átértelmezi a tanító jelleget. Külön kiemeli a 7. 
versszak második felét: 

Tebenned úgy csap a poéta széjjel,
Mint a sebes villám setétes éjjel;
Midőn teremt új dolgokat
S a semmiből világokat.

Az eredetiség gondolatának a „korabeli magyar irodalomban példátlan” jelentkezését lát-
ja e részben, amelyet leginkább Young és Kant megállapításaival lehet párhuzamba állítani. 
A tanulmány e tétele nagy hatással hullámzott tovább a későbbi szakirodalomban is. Csetri 
Lajos és nyomán Szajbély Mihály azonban rámutatott, hogy e gondolat ugyancsak toposz-
nak tekinthető, és visszavezethető az antikvitásig, továbbá, hogy a 18. századi német popu-
láris esztétikákban is számos alkalommal feltűnik. Mindez ismételten figyelmeztet Csokonai 
e versének és valójában egész költészetének a hagyományokba való beágyazottságára.

Szegedy-Maszák Mihály elemzése a továbbiakban a megszemélyesítés és megszólítás 
transzformációjára koncentrál, s megállapítja, hogy a „magyar költészetben Csokonai teszi 
meg az első lépést a romantikus líraeszmény felé, midőn a magányosságot a költemény so-
rán allegorikus személyből a szubjektum élményévé értékeli át”. Kiemeli továbbá a versben 
mutatkozó kétértelműséget, iróniát, amelyet ugyancsak a klasszicizmustól való távolodás-
ként értelmez (lásd például az 1. szakaszból, a „jövel”, majd a „ne hagyj el”, aztán a „reád 
találtam” megszólítások széttartását). A költeményben – elemzése szerint – a diszkurzív jel-
legű versépítés helyét átveszi az asszociatív, metaforikus szerveződés. Mindennek különös 
jelentősége van a szerkezet szempontjából, mert a költemény végére egy egészen új élmény 
formálódik meg. „A Magánossághoz felépítése – mint sok elmélkedő versé – a variációs for-
mára emlékeztet. Az I. szakasz megfelel a téma különösen teljes, szép megfogalmazásának. 
Az első változat (II–III.) a témában rejlő képi világot bontja ki, a rokokó (azaz a Lilla-versek) 
modorában, főként kapcsolatos mellérendelésekkel. A második variáció (IV–V.) viszont a 
témát fogalmi síkra teszi át. Bizonyít, vitatkozik, érvel és ellentétez, kihegyezett, választó, 
feltételes vagy ellentétes mondatokkal, a 18. századi klasszicizmus alapvetően didaktikus 
szellemében. […] A Magánossághoz művészi értéke elsősorban a második felében van, ahol a 
költő merészen új hangnemre tér át. A vers itt válik gondolati lírává, itt távolodik el a líraiat-
lan 18. századtól, amely elsősorban a próza, másodsorban pedig a szatíra, epigramma, tanító 
s leíró költemény kora. A harmadik variáció (VI–IX.) merész képi sarkítással és tömörítéssel 
fogja össze a költemény alapmotívumát: a világ és a teremtő költő viszonyát. Végül az utolsó 
változat (X–XI.) a magánynak új értelmet ad, a halállal azonosítja” (Szegedy-Maszák, 1980, 
77, 78, 84, 93–94).



430 DEBRECZENI ATTILA

2.2. A vers végének értelmezése A vers végén (az utolsó két verszakban) a magány a 
halállal azonosítódik, így – amint azt Szegedy-Maszák Mihály kiemeli – „az I. szakasz sajátosan 
ironikus értelmet kap” (94.) a megismételt kezdősor új értelmének visszafelé ható érvénye 
folytán. A halálképzet differenciáltabb megközelítéséhez juthatunk azonban, ha figyelembe 
vesszük, hogy nemcsak a kezdősor részleges megismétléséről van szó a vers végén, hanem az 
első négy sor motívumainak a variációi is feltűnnek az utolsó szakasz első négy sorában.

Áldott magánosság, jövel! ragadj el
Álmodba most is engemet;
Ha mások elhagyának is, ne hagyj el,
Ringasd öledbe’ lelkemet. (1. versszak, 1–4. sor)

Áldott magánosság! öledbe ejtem
Ottann utolsó könnyemet,
Végetlen álmaidba’ elfelejtem
Világi szenvedésemet. (11. versszak, 1–4. sor)

A magánosság az álom és az öl képzetével társul e részekben, közöttük birtokos szerkezet 
áll fenn. Az álom előbb lativusi raggal (-ba), majd locativusi raggal (-ba’) van ellátva, az öl 
esetében ez pont fordítva történik, s fordított a motívumok feltűnésének a sorrendje is a 
vers elején és a végén (álom–öl, illetve öl–álom). Az első versszakban e motívumok egy fo-
lyamatosan fennálló létállapotot jelenítenek meg: a mindenkitől elhagyatott ebbe menekül-
ve talál a megélhető életre, mintegy felfüggesztve valós létezését a külső világban (ringasd). 
Az utolsó szakasz ezzel szemben egy megváltó aktust jelenít meg: a magány létállapotában 
létező ott nyeri el végső feloldozását, megnyugvását is (utólsó könnyemet; elfelejtem). A halál 
ezek szerint kétféleképpen értelmeződik a vers elején és végén, előbb a külvilág számára való 
meghalás, majd a végső elmúlás jelenik meg a magányosság képében.

Ez a kettősség a vers alapvető kettősségévé válik az utolsó három szakaszban. Az első 
négy sort követően a magányosság képzete a hagyományos toposzok szerint épül fel, előbb a 
pásztorköltészet konvencióit követve térbeli képzetekben, majd a didaktikus elemek felerő-
södésével a ’mesterséges Nagyvilág’ és a ’mesterkéletlen Természet’ erkölcsi alapú szembe-
állításában. A 9. versszak is ebből az ellentétből indul ki, legalábbis az első négy sor a „Színes 
Világ’ barátai”, a „büszke lelkek” elutasítását foglalja magában. A megelőzőekkel szemben 
azonban a magányosság pozítív tartalma itt nem erkölcsi alapon fogalmazódik meg.

Lám mely zavart lármák között forognak
A büszke lelkek napjai,
Kőről kövekre görgenek, zajognak,
Mint Rajna bukkanásai. –
De ránk mikor szent fátyolid vonulnak;
Mint éji harmat, napjaink lehullnak,
Tisztán, magába, csendesen:
Élünk, kimúlunk édesen.
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A De kötőszó által bevezetett ellentét képi és hanghatásokon épül fel, középpontban az 
élet folyamatát megjelenítő ’napjai’–’napjaink’ kifejezéssel. Az első négy sorban ez a Rajna víz-
esésének felzaklatott folyásához hasonlíttatik, lármás zajt asszociálva, a második négyesben 
a éji harmat csendes lehullásához. Az utolsó sorban élet és elmúlás egybemosódik, megerő-
sítve a ’lehullunk’ ige sugallatát, s mindez valamiféle derűvel szövődik át (édesen). Az e négy 
sorban megfigyelhető többes szám első személy egyébként másutt nem szerepel a versben 
(ránk; napjaink; élünk, kimúlunk). Nem tudható, pontosan kikre vonatkozik ez a ’mi’, nem is 
igazán logikus, hiszen a magányról van szó, amely egyes szám első személyt kíván, vagyis e 
mozzanat beilleszkedik a költemény elbizonytalanító, az egyértelműséget kerülő elemeinek 
a sorába. A többes szám első személy itt leginkább egy létállapot általános érvényét sugallja, 
kiemelve az ellentétezést a konvencionális didakszis köréből. Ez a létállapot pedig nem más, 
mint amit az első négy sor már előre jelzett: a magány ölén való ringatózás, egy sajátos álom-
szerű világ állapota, amely a külvilág felől halálként értelmeződik. Erre az elzárkózásra utal a 
szakrális hangulatot árasztó mellékmondat is („mikor szent fátyolid vonulnak”).

E mellékmondat kötőszava mellől hiányzik a főmondatbeli utalószó, a következő versz-
szak élén viszont a teljes szerkezet ott található („Sőt akkor is, mikor…”). Az egyező mon-
datszerkezet gondolatpárhuzamra utal, amely utalást felerősítik a ’sőt’ és az ’is’ kötőszavak. 
A párhuzamba állított tagmondatok („mikor szent fátyolid vonúlnak” – „mikor vak kárpitot 
sző az halál”) az álomszerű létállapot és a halál aktusa között már az első és utolsó versszak 
esetében is látott különbséget mutatják. Az álom és halál testvérségének antik toposza ter-
mészetesen kezdettől fogva belejátszik az értelmezésbe, s így a magányosság ölén való álom-
szerű ringatózás képzete folyamatosan összecsúszik az elmúlás képzetével, noha az maga egy 
sajátos létállapotot hivatott jelölni. Ugyancsak elbizonytalanító mozzanatként tekinthetünk 
a következő két sorra is („Ott a magánosság setét világán / Behullt szemem reád talál”), 
mert a ’reád talál’ arra a ’magánosságra’ vonatkozik, amely előzőleg birtokosként jelent meg. 
Határátlépés történik itt, a sír, a nemtudás örök világa jelenik meg a magányosság korábban 
szemlélt létállapota helyén, amely világban a magányosság ’őrzőangyalként’, ’barátként’ ér-
telmeződik. A vers végén megismételt kezdősor („Áldott Magánosság, jövel!”) tehát nem 
pusztán abban mutat változást, hogy a magányosság képzete immár a halállal azonosítódik, 
hanem arra a párhuzamosan kiépülő jelentésváltozatra is utal, ami a magányosság mint a 
világ számára halott létállapot és a végső elmúlás örök magánya között feszül.

2.3. Az életmű motivikus rendszere A vers eme kettőssége nem egyedi sajátosság, az 
életmű egyik önértelmező motívumává épül ki az 1798-as évtől kezdődően, döntően a Lilla-
szerelem elmúltával. A Magánossághoz párverse, A tihanyi Ekhóhoz zárlata ugyancsak magá-
ban rejti az erre való utalást.

Itt tanúlom rejtek érdememmel
Ébresztgetni lelkemet.
A természet majd az értelemmel
Bölcsebbé tesz engemet.
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Távol itt, egy másvilágban,
Egy nem esmért szent magánosságban
Könnyezem le napjaim.
Könnyezem le napjaim.

Itt halok meg. E setét erdőben
A szomszéd Pór eltemet.
Majd talán a boldogabb időben
Fellelik sírhelyemet;
S amely fának sátorában
Áll egyűgyű sírhalmom magában,
Szent lesz tisztelt hamvamért.
Szent lesz tisztelt hamvamért.

A magányosság képzete e versben is két értelmező mozzanattal fonódik össze. A „Távol 
itt, egy másvilágban” sajátos feszültséget teremt, hiszen a ’másvilág’ elemi jelentésében a 
halál utáni életre utalna, ha nem lenne előtte a ’távol, itt’ helyhatározó, amely a másvilágot 
még a földi életben helyezi el, a nagyvilágtól való elszigeteltség állapotaként. Az „egyűgyű 
sírhalmom magában” utalása viszont egyértelműen a halál utánra vonatkozik, az ottani 
magányosság a végső, az örök magányosság.

Mindazonáltal a két vers világa hangoltságában mégis alapvetően különbözik egymástól. 
A tihanyi Ekhóhoz a fájdalom kiéneklésének a költeménye, A Magánossághoz a fájdalom utáni 
állapoté, a winckelmanni értelemben véve („nemes egyszerűség és csendes nagyság”). Eme 
szorosan összetartozó voltuk ellenére sem szerepelnek egymás mellett a Lilla-kötetben, ami-
nek nyilvánvalóan kompozíciós okai vannak (A Magánossághoz létállapota és létösszegzése 
nem illik a kötet végének ívéhez). De hogy az említett kapcsolat létezik, azt éppen a Lilla-kö-
tet ajánló verse, a Gróf Erdődyné őnagyságához bizonyítja. E költemény, az életműben eléggé 
egyedi módon, reflektál magára a szerelem privát történetére is, érzelmi történésként konst-
ruálva meg azt. Lilla elvesztését követően két állapotot ír le, először a kitörő fájdalomét:

Őtőle, és mindenektől
Elhagyatva jajgaték.
Lelkem a mély keservektől
Ízekre szaggattaték.

A barlangok setét gyomra,
Hol senki sem láthatott,
Hol magános panaszomra
Csak a kőszál hallgatott,

A pusztult várak omlása,
A vad erdők éjjele,
A mély völgyek horpadása,
Jajjaimmal megtele.
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Két versszakkal később az Ekhó is feltűnik, így aligha lehet kétségünk, hogy az itt leírt 
érzésállapot egyezik azzal, amit A tihanyi Ekhóhoz című versben szemlélhetünk kibontva. Az 
e résztől kis vonallal is elválasztott következő rész aztán egy másik állapotot jelenít meg:

Így örök számkivetésre
Kárhoztatván magamat,
Egy titkos kénszerítésre
Délnek vettem útamat;

És hogy a zajgó világban
Ne kelljen tolongani;
A rengeteg S o m o g y s á g b a n
Elbúttam haldoklani.

Az „elbúttam haldoklani” (és az utána következő önarckép) pontosan megfeleltethető-
nek tűnik A Magánossághoz című vers azon vonulatával, amely a magányosságot egy a világ 
számára halott, álomszerű létállapotnak mutatja. Különös jelentőségű e tekintetben a ’hal-
doklani’ ige, mint ami a legigazabban rögzíti ennek a létállapotnak a karakterét, de mentesen 
minden rettenettől, sőt valamiféle csendes derűbe oldottan élve meg azt. Ebben ismerhetjük 
fel a kései pályaszakasz gyakran ismétlődő motívumát. Magában az Erdődynéhez szóló aján-
lóversben is megtalálhatjuk kifejtetten:

Úgy van! ez a kedves lélek
Nékem még élvén megholt;
S ez az, hogy én halva élek,
Míg el nem zár a gyászbolt. – – 

Ugyanez a motívum a vers megelőző, prózai kidolgozásában sokkal tömörebben s talán 
költőibben hangzik: „Ő nékem élve megholt: s ez az, hogy én halva élek.” Ennek az oxymo-
ronra épülő szerkezetnek az első, még nem teljes felbukkanása egy Vajda Juliannához szóló, 
1798. március 12-i levélben található: „Én élek s Lilla énreám nézve megholt, – igen is, meg-
holt – örökre megholt ő énreám nézve.” 

A Lilla-kötet zárlatát alkotó két vers, A Pillangóhoz és A Reményhez előtt pedig közvetle-
nül ott áll Az estvéhez, amely talán a legteljesebben és legköltőibben fogalmazza meg ezt a 
haldoklás fájdalmas szépségében elmerülő létállapotot. A vers az estvét szólítja meg, miként 
A Magánossághoz a magányt, s tőle vár hol vigaszt, hol halált. Az öt tizenkét soros strófa első 
négyesei jól mutatják ezt a csapongást: 

CSENDES Este! légy tanúja,
Mint kesergek én,
Szívemet mint vérzi búja
LILLA szép nevén. […]
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Csendes Este! ah, tekints le,
Nézd e bánatot.
Könny helyett szememre hints le
Tiszta harmatot; […]

Csendes Este! Már alusznak
Mások édesen,
Vagy szerelmességbe úsznak
Tiszta csendesen. […]

Csendes Este! balzsamozd el
Durva kínomat,
Vagy reám végtére hozd el
Várt halálomat. […]

Csendes Este! ah, ne hozd el
Még halálomat,
Kérlek, óh, ne balzsamozd el
Édes kínomat […]

Az este helyére a magányosság könnyen behelyettesíthető a ’mások’-kal való szem-
beállítás, az elszigeteltség, a halálvárás és a vigasztalás motívumai alapján (noha itt nyoma 
sincsen didakszisnak, mint a nagy magány-versben). A gondolati-érzelmi felépítés egy 
hangsúlyozottan érzelmes zárlathoz vezet, amelyben a ’haldoklás’ végső, de egyben derűs 
létállapottá minősül:

LILLA vesztén sírdogálni
Drága sors nekem,
Sírdogálva haldogálni
Szép halál nekem.

Ez valójában nem más, mint a Még egyszer Lillához élőhalott létállapotának áthangszerelt 
változata:

Óh, mely keserves annak élni,
Kinek tovább nincs mit remélni,
És mégis élni kell!
Él az, de nincsen benne lélek.
Az én tüdőm is, bátor élek,
Lelketlenül lehell.

Csokonai A Magánossághoz című költeménye az életmű egyik jelentős önértelmező 
motívumának nagyformátumú variációját hozza létre, miközben a korabeli átlagköltészet 
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egyik igen népszerű témáját verseli meg. Az alapanyagként használt sablonokat azonban 
eredeti módon variálja, s a vers végére új összefüggésbe emeli azokat. Jelentőségét megha-
tározhatjuk a klasszicizmus és a romantika közötti átmenetiségben is, de ha a korszak saját 
közegében akarjuk elhelyezni, s nem a bizonytalan körvonalú átmenet kategóriájával jelle-
mezzük, akkor talán azt mondhatjuk, hogy a winckelmanni értelemben vett fenség, a nemes 
egyszerűség és csendes nagyság poétikai elvének egyik legteljesebb költői megvalósulását 
tisztelhetjük benne.
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Bécsy Ágnes

BERZSENYI DÁNIEL: A KÖZELÍTŐ TÉL

1. A portré alapvonásai

1.1. Berzsenyiről – általában A 19. század elejének, a nyelvújítás korának legjelentő-
sebb költője, a magyar neoklasszicizmus világirodalmi rangú képviselője. Legelőbb s a legmél-
tóbban az ő nevéhez kötötte az utókor a klasszikus jelzőt: lírája nemzeti rangját, esztétikai 
formátumát és irányzatát egyképpen értékelő képzetként. Klasszikus fegyelmébe azonban 
már a modern individuum életérzése visz hatalmas feszültséget; emelkedett stílje, tömör 
verskompozícióinak poeticitása a születő romantika gazdagon többértelmű, metaforikus 
költői nyelvét előlegezi, életművében a modern értelemben vett, individuális líra születik 
meg a magyar irodalomban. A romantika korában kiteljesedő váteszi hangú nemzeti óda 
első nagy képviselője; mára legjelentősebbnek tetsző, hasonlíthatatlan líraiságú darabjai a lét 
nagy kérdéseivel, mindenekelőtt a mulandóság élményével szembesítő idillek és elégiák. 

1.2. Életművéről és a szövegek kapcsolatáról Életművének későbbi értékelése kap-
csán utalni lehet a fiatal Kölcsey kritikájára – nem utolsósorban ennek a költői nyelv és 
fantázia eredetiségét feltétlen elismerő soraira – és a 20. századi újjáértékelésre a Nyugat 
szellemében.

Az elemzett vershez kapcsolódóan otthoni munkára támaszkodva feldolgozható A magya-
rokhoz I. (Romlásnak indult…) szövege a nemzeti óda tematikájában is érvényesülő időszem-
besítő elégikusság szempontjából. Elégiáiból párhuzamként összehasonlításra kínálható él-
ményi-tematikus rokonsága alapján a Horác; továbbá tanulságos lehet összevetése a jóval 
konvencionálisabb szerkezetű Barátomhoz (Íme, lassanként lefoly a virágkor) diszkurzív-böl-
cselkedő szövegével, mely a kortársi gyakorlathoz közelebb álló módon adja a mulandóság 
reflexióját. Hasznos lehet összehasonlítani A tavasz című idill stilizáló természetleírásával, 
ahol a mulandóság élményének drámai erejét nem a természeti és emberi világ párhuzama, 
hanem kontrasztja teremti meg. Utalni lehet e versek alapvető toposzainak antik forrására: 
Horatius IV. 7. [Manlius Torquatushoz] és I. 9. [Thaliarchushoz] alapján (a modern fordítások 
mellé használható volna Virág Benedek egykorú magyarítása). A későbbi tanulmányok elő-
legeképpen előre is utalhatunk az időben (Babits: Ősz és tavasz között).

2. A közelítő tél

2.1. A költészet – képes beszéd Közkeletű felfogás szerint a költészet képes beszéd, lé-
nyege a költői kép s az expresszív, láttató szó. A klasszicizmus ugyan korántsem tulajdonított 
akkora jelentőséget a szóképeknek, mint a romantikát és szimbolizmust is megtapasztalt 
korunk, a szó erejét azonban távolról sem becsülte alá. Későbbi elméleti írásaiban Berzsenyi 
is beszél az ódai „exaltatio”-hoz adekvát „stíl”-ről, mely a „fentebb ideákat” felkelteni képes 
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„expressziók”, „költői kitételek” révén jön létre, ezek magját pedig a korlátozott számú „poé-
tai ideális szavak” alkotják. A klasszicizmus poétikájával összhangban áll ez az óda műfajához 
rendelt ideális nyelvezetről vallott fölfogás, mely többek között a hagyományban kicsiszoló-
dott formák és képzetek használatát írja elő, mintegy feltételezvén, hogy általuk a mű eleve 
kiemelkedik az „alantabb” és „közönebb” nyelvhasználat megnyilvánulásai sorából. Ennek az 
esztétikus szókincsnek, mely a kor költőjének öröklött és felhasználható „anyanyelve”, alap-
elemei az antik klasszikusoktól leszármazott topikus képzetek és topikus nevezetek. Ilyenek 
Berzsenyi versében a „szárnyas idő”, az emberi életkor értelmében használt „tavasz” vagy 
az élet örömeit jelképező „virág” – illetve a „labyrinth”, a „balzsamos illatok”, a „Zephyr”, a 
„symphonia”, a „thyrsus”, a „koszorúm bimbaja” és a „nektár”. Közös jellemzőjük, hogy bár 
bizonyos egyezményes lefordíthatósággal bírnak ugyan, egyszersmind ellene is hatnak a 
közvetlen tárgyi megfeleltetést fürkésző szándéknak, fenntartanak bizonyos többértelmű, 
kontúrtalan, az empirikus világtól eloldott, öncélú karaktert: mindenekelőtt egy kulturális 
tradícióra vonatkoznak, s csak ezen keresztül a tárgyi létezés tényeire; valamennyien őrzik – 
megfagyott szókinccsé váltan is – mitologikus, metaforikus, allegorikus eredetüket „átvitt” 
mivoltukban. Elmondhatjuk ugyan, hogy a nektár az olymposziak illatos itala, és így a halha-
tatlan élvezet kifejezője; a koszorú a felkentség, dicsőség, elismertség ősi jelvénye, mely a ha-
talmi koronával és a halhatatlanság nimbuszával (sugárkoszorújával) áll már eredendő tárgyi 
mivolta szerint is kapcsolatban; a thyrsus Dionüszosz (Bacchus) szőlőkoszorúzta isteni botja, 
s hagyományosan a szőlő(tő) jelképe; az összehangzást jelentő synphonia a természeti világ 
esztétikailag kellemes-szép hangzatainak kifejezője (madárdal, erdőzúgás, vízcsobogás), a 
Zephyr a mitológiai szelek legkegyesebbike, a tavaszt hozó, termékenyítő langyos nyugati fu-
vallat, a balzsam egyfajta gyógyító-hűsítő illatos olaj, mely minden testi-lelki komfortérzést 
keltő illó valóság metaforájaként rendszeresült, a labyrinth Thézeuszt és Ariadnét is felidéző 
mitikus allúziójával egyetemben minden esztétikai célú természeti-mesterséges építményt 
jelöl, ha alaprajza útvesztőszerű; ugyanígy elmondhatjuk, hogy a természeti és emberi élet 
ciklusainak, értékeinek egymásra vetítése a költői hagyomány ősközhelye; hogy a szárnyas 
idő metonímiába oltott metaforája (időmúlás  repülés  ennek eszköze) Horatius óta 
használt allegorikus képzet (Ódák II. 17, IV. 7.) – e magyarázatokkal azonban nem jutunk 
közelebb Berzsenyi versének szuverén értelméhez és értékéhez (csapatostul használták kora-
beli költők e panelek tömegét), csupán a korszakos költői lexikába tekintettünk bele.

A szóválasztás sajátos esetét képviselik az irodalmi nyelvújítás szavai, mint „dísz”, „csalét”, 
„csermely”, „ernyein”, melyek egy-egy finomító-gyakorító forma („lengedez”) vagy kicsinyítő 
alak („gerlice”) használatával kiegészülve a korabeli érzékeny, neoklasszicista lírai stílus esz-
ményének felelnek meg. A mű egyedi értékéről nem sokat mondanak, hacsak csekély szá-
mukkal nem: a vers szerzője láthatóan nem arra fordította ambíciói javát, hogy Kazinczynak 
tetsző stílusalkotmányt barkácsoljon – ezt a tájnyelvi hangzórövidítések és a kifogásolt elisio 
megtartása is alátámasztja.

A szóválasztás egyedi fordulataira érezhetünk rá a „fürt” helyett használt „gerezd”-ben, 
vagy „az öröm víg dala harsogott” igéjében, vagy olyan, a grammatikai helytelenséget súroló, 
metaforikus értékű igekötő-ige kapcsolásban, mint a „fel nem igézheti” (megigéző erejével 
fel nem idézheti, vagyis támaszthatja), a szavak szintjén azonban az egyéniség jelei csak mér-
sékelten mutathatók ki.
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Nem gazdagabb a vers szövege egyedi trópusokban sem. A klasszikától oly kedvelt ha-
sonlatból egy van: a „minden” hasonlójaként metonimikus értékkel elénk helyezett „kis 
nefelejcs” már-már topikusan egyszerű képe. A klasszikától kevéssé preferált átviteli képek 
száma s ereje sem látványos: a „nem mosolyog gerezd” igei metaforája vagy a „néma homály” 
szinesztézia nem áll túl messze a köznyelvi képzelettől, hasonlóképp a „béhúnyt szemem” 
metonímia is köznyelvi fordulatra vezethető vissza. Más a helyzet az ódába nemesült nevű 
hölgy „szemöldöké”-vel, melynek csupán a „béhúnyt szem”-nél sokkal merészebb szóképi 
erejét ismeri föl a Berzsenyiben járatlan olvasó, s egyidejűleg topikus eredetűnek nem is gon-
dolja. Pedig az: Horatiustól eredő (Ódák III. 1.), s maga Berzsenyi két másik versében is átveszi 
eredeti értelmében – a jupiteri, isteni világhatalom kifejezőjeként – A tizennyolcadik század-
ban, a „századok istené”-hez szólva: „népek születnek, trónusok omlanak / Lehelleteddel, s 
a te szemöldöked / Világokat ronthat s teremthet, / A nagy idők folyamit vezérlvén”, majd 
a Fohászkodásban: „Te hoztad e nagy minden ezer nemét / A semmiségből, a te szemöldö-
ked / Ronthat s teremthet száz világot, / S a nagy idők folyamit kiméri.” Szuverén módon 
variálta tehát a horatiusi eredetit, ezzel mintegy saját toposzt teremtve belőle költészetén 
belül, ám még ehhez képest is originálisabb az a megoldás, hogy alapkontextusából egy más 
kontextusba – a szerelemébe – vezette át mint metonimikus árnyalatú metaforát, s ezzel az 
eredeti utalás halvány szálát megtartva, saját istent és világerőket szólító verseire alludálva 
egy szóképnél hatalmasabb erejű komplex képzeti képpé fordította át.

2.2. A versstruktúra jellemzői Megváltozik azonban szolid listánk értéke, ha a vers fön-
tebbi elemeit a stilisztikum szintjén túllépve, összefüggéseikben, poétikai egymásrahangolt-
ságuk rendszerében pillantjuk meg. 

Nyelvi modalitás tekintetében a vers szövege tüntetően egysíkú: kijelentő. Pragmatikai 
alakzata egy van: a negyedik szakaszt kezdő felkiáltó indulatszó, mely azonban épp azért, 
mert egy tartalma szerint végsőkig elvont közlés élén áll, vagyis a szubjektív indulati nyoma-
tékot egy általános igazság szentenciájába vezeti át, abban adva mintegy okát, s fegyelmező-
dik benne intellektualizált, rezignált érzelemmé, sajátos kevert modalitást mutat, az indulati 
megnyilatkozást kifelé forduló, kapcsolatteremtő alapjellegéből mintegy önmagába vissza-
fordítja, reflexív gesztussá teszi – jellemzően ebben a versszakban fordul át a vers nézőpontja 
a leírásból a szubjektív reflexióba.

A versszöveg logikai menete szerint kizárólag kapcsolatos gondolatfűzést mutat; a gon-
dolattartalmak parallel láncolata indulatmentes, szemlélődő attitűdhöz, illetve leíró álló-
képhez illő. A statikus, leíró jelleget erősíti, hogy a tagmondatok szintagmái közül csak az 
alanyiakat és az első három természetleíró szakaszban domináló helyhatározóiakat jellemzi 
a bővítettség. Előbbiek, és az ötödik-hatodik szakaszokban álló rövidebb tárgyi szintagmák 
ölelik ugyanakkor magukba a nagy stílusértékű, „poétai ideális” szavakat, melyek rendre név-
szók. Ezzel szemben a bővítetlen módhatározói („hirtelen”, „Lassanként”) és mértékhatáro-
zói („alig”) szintagmák csak fogalmiak, és idői értelműek-vonzatúak, az időhatározói részek 
pedig kizárólag szerkezeti-logikai kontúrt adó elvont határozószókban realizálódnak („már 
– már – nemrég – most – még – még – majd – soha”). Felhívják e szók a figyelmet arra, 
hogy a szerkezetes helyhatározói szintagmákkal szemben létezik a helyjelölő szóknak is egy 
hasonló, elvont-formális rendszere („Itt – az ég alatt – Itt – Itt”).
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A mozdulatlan, leíró textúrát elsődlegesen referenciális síkjai tagolják: az érzéki termé-
szetleírás – az időre vonatkozó szentenciózus általánosítás – ezek személyes reflexiója 3:1:2 
arányban szakaszolja a verset a klasszikus tria loca tagolást követve. Feltűnik azonban, hogy 
e hármas tagolást logikai-modalitásbeli antitetikus szerkesztőelv keresztezi: az azonos értel-
mű, de állító-tagadó formájú paradigmák váltogatása.

A hármas elrendezést keresztező antitetikus elv nemcsak gondolatilag dinamizálja a sta-
tikus „festményt”, hanem emotív feszültséget is kelt nyugalmában. Ugyanis a tagadó nyelvi 
formák alakzatként olyan parallelizmusok, melyek halmozó, fokozó szerepű ismétléseknek 
hatnak. Minthogy azonban a kapcsolatos gondolatláncolat szövetébe épülten, az állítások-
kal egy értelemben bontakoztatják ki ezt a hatásukat, a szöveg egészének minden ismétlő-
dő mozzanatában és minőségében is előhívnak valami jelentőségterhes és feszültségteljes 
hangsúlyozottságot; mintha a statikus piktúra kapna, egészében és minden részletében kü-
lönös halmazatos nyomatékot, érzelmileg színezett gondolati állíthatóságot. Kivált az első 
három versszakban, ahol a textúra jellege a leíró szemlélethez valóban adekvát, érvényesül 
a tagadó forma ismétlésének a szövegkörnyezetre gyakorolt „szubsztancializáló” hatása. Pél-
dául a bővített helyhatározós szerkezetek „pongyolaságát” kiemelve („Tarlott bokrai közt” 
– „balzsamos illatok közt” – „zöld lugasok között”; „a füzes ernyein” – „A hegy boltozatin” 
– „Bíbor thyrsusain”) határozói viszonyjelölő szerepük tautologikusságát húzza alá, s ezáltal 
azt a funkciójukat, hogy a szubsztanciális-névszói tartalmak egymásra halmozására teremt-
senek módot – miáltal viszont a névutó és rag mintegy leválik a leíró funkcióról, s az „Itt 
… az ég alatt … Itt … Itt” elvont térviszonyjelölők csoportjába utaltatik. Vagy másfelől e 
halmozó-fokozó alakzati elv domborítja ki az alliterációknak a szintagmatikai kontúrokat 
erősítő, s ezzel az alaptagokat elsúlyosító hatását. Ez az ismételt tagadó formáktól gondola-
tilag-érzelmileg nyomatékolt, súlyt és mélységet nyert pikturális nyelv áthat a vers második 
felébe is („koszorúm bimbaja elvirít”, „szép tavaszom”, „gyönyörű korom”, „kikelet”, a „Bíbor 
thyrsus”-ra visszautaló „Nektárját”, a „rózsás labyrinth”-ot, „violás völgy”-et idéző „egy-két 
zsenge virágait”), még a szentenciózus gondolat strófáján is átüt halványan („kis nefelejcs”, 
a távoli-ellentétes „gerlice” képzetre visszautaló „szárnyas” idő, s minden mívének a Zephyr 
lengedezését ellentétesen idéző „[el]lebeg”-ése).

A vers e második felében viszont az ismételt tagadó szerkezetektől indukált halmozó-
nyomatékoló jelleg nyilvánvalóbb emotív karaktert ölt, a tagadó forma itt ugyanis más, 
rokon alakzatokkal társul. Az utolsó szakaszban igekötős igékkel állván inverzióval is páro-
sul („vissza se tér”, „fel nem igézheti”). Az ötödik versszakban a tagadó értelmet közelítő 
„még alig ízleli”, „még alig illetem” anaforikus ismétléseire – mint saját nyomatékoló-ismétlő 
alakzatával analógra – hívja föl a figyelmet, s rajtuk keresztül az idői strukturáló szerkezetre 
(„még alig”) is rávetül, s figyelmeztet mintegy a többi tagadott időhatározós alakra („nem-
rég”, „vissza se tér majd”, „soha”). A leírást elsúlyosító tagadó formáknak ez a velük egy alkatú 
alakzatok révén emotív irányba forduló és a strukturáló idői mozzanatra is rávetülő ten-
denciája sajátos módon abban a negyedik versszakban fejti ki látens hatását talán a legerő-
sebben, melyet a vers egyetlen, a tartalomnak ellene feszülő pragmatikai alakzata emelt ki. 
A „Minden … Minden az ég alatt” anaforikus, bővített ismétlésében a vers legáltalánosabb 
alanyára vonatkozó legáltalánosabb kijelentés veszi magára a parallel ismétlődő-halmozódó 
tagadások alakzatformáját, s kapcsolja rá azt ezúttal a téri határozósorra is. Az alakzat nyo-
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matékát növeli, hogy a „minden” kezdőhangjai tovább futnak a negyedik sor élére is, s ezzel 
fonetikai alakzattá is lesz, másfelől, hogy ismételt alanyként való előfordulását jelzői alakja 
előzi a második sorban, szintén egy fonetikai alakzattal párosulva („minden míve”), s e jelzői 
szerepében hiányos szintagmája alaptagjának azt a „szárnyas idő”-t tekintheti, mely az első 
sor alanya, s mely a versszak értelme szerint „az ég alatt” mindent – semmivé tesz.

Úgy tűnik, a tagadó logikai modalitás strukturáló elve a vers eredendőbb hármas tago-
lását egy szimmetrikus, kéttagú felosztásba fordítaná át, mintha a leírással, antitéziseként a 
felkiáltással induló szentencia és a személyes reflexió együttesen állna szemben. Így az idő-
határozói sor hármas tagolódásával szemben is a logikai ellentét kerülne előtérbe („nemrég” 
– „már” – „most” / „most” „még” – „majd se”, „soha”), amiként a hárommozzanatú helyha-
tározói sorban is a szemléleti-távlati polaritás („Itt” – „az ég alatt”) tűnik elő. A 3:3 osztatú 
elrendezés kontúrjai is felsejlenek. A leírást záró harmadik strófa hangalakzati egységét adó 
alliteráló „o” hangok sora a negyedik szakasz – tartalmával oly ellentétes – felkiáltásába fut 
bele, s itt, önálló szóvá testesülve hallgat el. Ugyanakkor a negyedik versszakban alakzatok 
sorában kozmikus gondolati-érzelmi hatóerőre emelt „minden” szóalakja a harmadik versz-
szak utolsó sorában is ott áll: a „minden szomorú s kiholt” állítás a táj leírását zárja tüntető 
módon banálisan, az addig sugallatos festést önnön stiláris formájában is mint egy kioltva. Ez 
a banálisan körbemutató empirikus értelmű leíró „minden” – noha nyelvileg azonos szóalak 
– gyökeresen más szemléletben, más referenciával áll, mint a negyedik szakasz kozmikus-
gondolati „minden”-e. Így maga a nyelvi forma, a szóalak képez önmagával szemléleti op-
pozíciót, a két versszak határán bekövetkező síkváltásra irányítva a figyelmet – miközben e 
szemléleti váltás érzelmi konnotációját a leírás kedélyi-hangulati alaphangjának indulatszó-
vá testesülése mutatja.

2.3. Az értelmezés iránya Láttuk, hogy a vers struktúrájának kiemelkedően fontos pont-
jai az idői-téri viszonylatok elvont jelölőszavai. A „nemrég” – „most” – „majd” folyamatos 
sora a múló idő egészében helyezi el azt a komplex léttartalmat, amire a szöveg vonatkozik. 
E határozókat a hozzájuk csatolt állítmányok sajátos nyelvi formákkal ki is emelik a szövegben: 
az elsőhöz a vers egyetlen múlt idejű igealakja („harsogott”), utóbbi kettőhöz a vers össze-
sen két halmozott állítmánya („szomorú s kiholt”, „Itt hágy s vissza se tér”) kapcsolódik. Ez 
a kontextus oppozíciókba állítja e határozói pontokat; míg azonban a „nemrég” – „most” 
igeidőváltással kiemelt szembesítése a leíró szemlélet síkján jön létre, a névszói-igei állítmá-
nyokkal ellentételezett „most” – „majd” szembesítés a személyes reflexió síkján. A múlt és 
jelen természeti állapotainak ellentéte az első két versszakban parallel helyzetben ismételt 
utóidejű határozót világítja meg utólag, lezárva egyszersmind a leírást. A jelen és jövő sze-
mélyes, emberi állapotainak viszonyát hasonló logika szerint vetíti előre az ötödik szakasz 
szoros anaforába foglalt előidejű határozója. E „már” – „még” nézőpontváltás révén a „most” 
értelme helyeződik át az objektív szemléletből a szubjektívbe. Az egy-azonos jelen e szemléleti 
megkettőzöttsége „most” és „majd” viszonyát „nemrég” és „most” viszonyának analógiájával 
mutatja épp ellentétes értelműnek: hasonló visszatekintő utóidejűséggel is szemlélhetőnek, 
mely azonban a természet végtelen jelenével (most már) szemben véges idő (majd már soha). 
Mindebből nyilvánvaló, hogy az a léttartalom, amire a vers egészében vonatkozik, a „most” 
kettős értelmében, illetve „már” és „még”, „már” és „soha” ellentétében ragadható meg. 
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Láttuk, a versben egyedül a negyedik szakaszban nem áll időhatározó – ez épp az időről 
szóló általános szentencia versszaka –; itt csupán egy idői értelmű módhatározó található 
(„hirtelen”), melynek ellentétes párja („Lassanként”) a személyes reflexiót indítja a következő 
szakaszban. Mintha a statikus állapotok szembesítésén nyugvó leírásból a gondolati-reflexív 
részben ocsúdnánk magára az időre, arra, hogy nem csupán születő-enyésző „míve”-iben 
szemlélhető, hanem maga a múlás, halad és tűnik – méghozzá nagyon különböző ütemben. 
A ráocsúdó pillanat az elvont szemlélet, a gondolat betörése a látványba, amit a szinte alak-
zati és szóképi erejű módhatározók jeleznek. A „hirtelen” kontextusa oly váratlan (a végtelen 
idő és a kozmikus „minden” intéződik el egy villanás alatt), s ezzel szemben párjáé oly banális 
(az emberi élet, az ifjúság „lassanként”, napról napra múlik el), hogy ellentétes egymásután-
juk voltaképp oxymoron: „hirtelen” és „Lassanként” viszonya csak a gondolat és megélés 
kettősségében ilyen, ténylegesen fordított, az emberélet múlása a kozmikus időben a hirte-
lennél is sebesebb. De az idői módhatározók felcserélése azt a – gondolati – képet is mintegy 
előnkbe állítja, melyben a lassanként enyésző mindenség terébe helyezetten szemlélhető a 
hirtelen semmibe vesző ifjúság, a nefelejcsnyi személyes lét. Hogy pedig az önmagát kozmi-
kus jelentőségként átélő („lassanként” múló) személyes lét az elgondolt („hirtelen” múló) 
mindenség terében is áll, azt az elvont térjelölő szók viszonylatai jelzik.

A harmadik versszakbeli „Itt nemrég…”, az ötödik és hatodik versszakbeli „Itt hágy… Itt 
hágy…” anaforasorral szemben, s pontosan az „itt” téri értelmének idői értelembe fordulása 
között, a negyedik versszakban található „az ég alatt” névutós szerkezet. Mintegy a kozmi-
kus múlás gondolati ege alatt foglal tehát helyet mindaz, ami a szemlélet számára jelen van. 
Ennek az „itt”-nek a kétarcúsága pedig a „most” kettős értelmével kapcsolatos: ami a szem-
lélet jelene számára adva van, vagyis a szemlélt táj és a szemlélő alany, az egyaránt tárgya 
e szemléletnek, együtt jelentik terét, irányulása „itt”-jét. A táj tehát nem e szemlélet terén 
kívül álló empirikus természet, s az alany nem egy empirikus természeti térben áll, hanem 
a szemléletében megformált, szubjektív értelmű tájban: az „itt” határozó nemcsak az „ég 
alatt” névutóval, hanem másodlagosan a leírás érzéki szempontból tautologikusnak bizo-
nyult ismételt névutójával és ragjával is kölcsönös utalásba kerül. Azt mondhatnánk tehát, 
hogy annyiban áll a személyes lét az enyészet végtelen ege „alatt”, amennyiben a szemlélete 
tárgyát képező, általa-benne jelenlevő tájban van „itt”; s e táj szemléletének alanyában, a 
szubjektumban van „itt”, csupán ezért és ennyiben az idő uralma „alatt”.

Hogy miképpen értelmezhető tovább az idői-helyi meghatározók rendszere, nyilván az e 
viszonyjelölőktől rendezett szöveg kijelentései rejtik. E predikátumok a kettős logikai modalitás 
szerint tagolódnak: tagadásokra és állításokra. Állítások vonatkoznak mindhárom referenciális 
sík (leírt, gondolt, reflektált) tartalmaira, tagadások viszont csak a leírt természeti és a reflektált 
személyes tartalmakra, a gondolatilag megragadott időre nem (a „nem”, „nincs” ismétlődő for-
ma minden versszak szövetében jelen van, kivéve a negyediket). A különbség olyasmit sugall, 
hogy a puszta, elgondolható időre nem vonatkozik valami, ami a szemléletben megjelenő tájra 
és a szubjektumra együttesen igen, s e szemlélt-reflektált szférában is érvényre jut az, ami az idő 
legsajátabb jellemzője. Mi az, ami a három vonatkozásban azonos, és mi az, ami nem?

Ami az állító formájú kijelentésekben megjelenik, az vagy csupa negatív értékű és irá-
nyulású esemény és történés („Hervad … hullanak … zörög … fedi … borong … elrepül … 
(el)lebeg … enyész … elvirít … Itt(=el)hágy …”), vagy elmúlt, s így a jelen érvényességből 
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mindörökre kizárt („harsogott”), vagy jelen érvényében úgyszólván a nemlétezésig módo-
sított, korlátozott cselekvés („még alig ízlelem … még alig illetem”). Ami tehát mindhárom 
vonatkozásban közös, vagyis az állító forma jelentéstartalma, az a negatív értékű-irányulású 
igeiség, a megszűnés, érvényvesztés, korlátozás ténye.

A tagadó formájú kijelentések funkciója viszont – logikai modalitásuk szerint – a létben-
levőség visszavonása, de nem eseményként, cselekvésként, történésként, hanem valamely 
realitást megléte hiányaként állítva. Ami úgy jelentetik ki, mint nemlétező, illetve mint ami 
nincs, az formálisan nem ilyenné válóként, alakulása eseményében megragadottként mutat-
kozik. Ha pedig nem ekként, akkor csak szubsztantív minőségként állhat elő; vagyis a tagadás 
az időtlen minőségével meghatározható valót jelentheti ki nem létezőként. A tagadó forma 
jelentéstartalma elvben az volna tehát, hogy létezése hiányaként, vagyis lehetőségében, vir-
tuálisan állítsa az időnek alá nem vetett minőséget – vagyis a szemlélet számára: az értéket 
magát. Ilyenformán benne az érvénytelenítés mozzanatával szemben a hangsúly a pozitív 
kimondás-megnevezés aktusára kerül: a szemlélet számára épp az mutatkozik meg közvet-
lenségként, ami „nincs”.

Ez a „negatív festés”, az ideale Gegenwart (eszményi jelenvalóság) felidézésére alkalmas 
forma meghatározóan érvényesül az első három versszakban. A tagadószókat és a tagadott 
létigét kihagyva a szövegből, magának az ideális tájnak, a táj formájában megtestesülő érté-
keknek ideális, képzeti világa marad fönn. Olyan virtuális természet jelenik meg, mely „nincs”, 
„nem-levő” itt és most, vagyis nem az empirikusan létező, hanem az értékektől jelentéstel-
jes tájjá formált természet. Igaz ugyan, hogy ez a tagadó szerkezet közvetlenül kapcsolódik 
az idői, negatív történéseket állító formákhoz, azokkal egy értelemben áll („Hervad már … 
Nincs már”), ez a párhuzam azonban épp idő és érték, lét és való kategoriális antinómiáját 
hangsúlyozza logikailag, és azt érzékelteti, hogy elmúlni, már nem lenni csak az tud a termé-
szetből, ami szemléletében formája- s mértékeként időtlenül fennáll, s nem pedig az, ami 
végtelen idejében szemlélhetetlenül és tagolatlanul van jelen.

A személyes reflexiót tartalmazó két versszakban az állító-tagadó formák viszonya és 
utóbbiak szerkezete átalakul. Míg a leíró részben a tagadó módosítószók a létigére vagy ál-
talában vett cselekvésfolyamatokra vonatkoztak, addig itt csakis cselekvésekre, s méghozzá 
az igekötőkkel irányított, a tevékenység elvont formájából az egyszeri aktus befejezett értel-
mébe fordított igei tartalmakra. Ami itt tagadva állíttatik, az még nyelvi formája szerint is 
csak egyszerien történhetne – ilyen igéket tartalmaznak a negatív értelmű állító szerkezetek 
is, csupán azok igekötői fordulnak meg (az el-, le- irányból a fel-, vissza- irányba) a tagadá-
sokban, melyek ilyformán pozitív történések lehetőségét vonják logikailag vissza. Mintha 
a két, ellentétes modalitású kijelentésforma nem csupán egyező értelemben, parallel futna e 
két versszakban, hanem alakilag egymásba is hatolna. Még sokatmondóbb az a tény, hogy 
az igekötő nélküli, de mozzanatos értelmű igéket tartalmazó „még alig ízlelem”, „még alig 
illetem” anaforikus kijelentések egyaránt fölfoghatók végletes megszorítottságú, korlátozó 
állításoknak, és pozitív történések tagadását közelítő (még=már úgyszólván nem is) alaknak, 
vagyis a két forma határeseteként. Mintha e végtelen közelítés révén a kétértelmű szerkezet 
pólusai közé az időtlen való átélésének legjelenebb pillanata zárulna be.

Miközben a kijelentésekben állítás és tagadás kereszteződik, végtelen közelít, a tagadó 
forma egyúttal kiterjed az elvont idői viszonyjelölőkre is: a versben itt jelenik meg tagadott-
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ként az idő távlata, maga az idő („vissza se tér majd”, „soha”). Mintha itt, az önreflexió síkján 
mutatkozna meg, tagadottságában az idő valója – hogy az érték létével esik egybe a szubjek-
tumban; énje időbeli végességében gyökerezik létének értékbenisége a halhatatlan valóját 
nem csupán szemlélő, hanem – mert szemléletének tárgya is ő – átélő halandó pillanat-
ban. Az időhatározóba épült tagadás visszautal formai párjára a leíró részben, de értelmük 
ellentétességét kidomborítóan: a „nemrég” másként opponálja a „rég”-et, mint a „soha” a 
„majd”-ot, nem megszünteti az idő távlatát, csak módosítja. Az idő tagadása a kezdetet s 
véget nem ismerő természetre nem vonatkozhat, csak az egyénre, kiben az épp így létére 
ébredt érték virtualitása formálja saját tárgyává a szemlélt természetet. Az alakilag mégis 
kölcsönös utalásba lépő „soha” és „nemrég” értelme viszont talán arra figyelmeztet, amire 
másként a „még alig” szerkezet kétarcúsága: a szubjektumban megélt való alig fellobbanó 
távlatára, pillanatnyiságára.

Az állító-tagadó kijelentések szerkezete és rendszere a vers egészében tehát olyasmit 
sugall, hogy ami a kozmikus, természeti „minden” és benne az ember világát a gondolati 
felismerésben egybefűzi, az az időnek való egyetemes alávetettségük, maga a bennük ható 
idő, ám ami az érzéki szemlélet konkrét tárgyaként megpillantott tájat és ént az idő hatalma 
alól mintegy ki is vonva, ellenében meghatározza és összeköti, az virtuális, értékbeni való-
juk. Nem idő és érték kerül így valójában ellentétbe, hanem a gondolat objektív távlata és a 
szemlélet bensősége. Bennük idő és érték egymást tagadja és emészti, de kölcsönösen jelenti 
is; az idő mintegy az érték létét vonja meg s bitorolja, hogy ezáltal nyilvánítsa meg valóját, 
az érték mintegy az időnek parancsol pillanatnyi nemet, hogy létezhessen benne. Mindez 
fájdalmasan ellenkező előjelet kap a két „tárgy”-ban, melyek közül utóbbi, noha értékes vol-
tában ugyanúgy az idő „míve”-ként ismerheti föl magát, mint a tájat, e valóját alanyként éli is 
– megéli a benne létre lobbant érték szorongató pillanatnyiságát. S ez az élmény a halált nem 
mint elgondolható jövendőt tartalmazza, hanem mint örökös jelent; a szubjektum csakis 
együtt és egyszerre élheti át, amit fölismert, és ismerheti föl létét: időbeliségét és halhatatlan 
valóját – ebben az élményben birtokolhatja maradéktalanul önmagát. Épp ezért része ennek 
az élménynek a maradandóság határtalan vágya – maradandóságot azonban csak önmagát 
objektiválva, szemlélhető „mív”-ként nyerhet – létét veszítve.

A „még alig ízlelem”, „még alig illetem” jelene az a szubjektív tartomány, melyben öröklét 
és idő úgy hatja át egymást, hogy a velük teljes intenzív pillanat maradandóságát egyszerre 
féli és követeli; s alighanem ez az, amit a költői kifejezésre tehetségtelen halandó azzal a köz-
napi szóval remél megnevezni, hogy boldogság. A versben ama sokat keresgélt női névvel 
függ kétségkívül össze, melynek egyedül versbéli értelme számít, s – voltaképp elég mél-
tánytalanul – merőben közömbös, hogy kire vonatkozott. A „nagy idők folyamit” vezérlő 
szemöldöknek az ő homlokára történt áthelyezésével, mely maga is valamiképp jupiteri tett, 
Berzsenyi a halhatatlan szerelmet formázta meg, olyan képzeti tartalmat árnyalva a szerető 
személy képére, melyben a legősibb és legdicsőbb szárnyas istenség valója dereng, Erószé, 
ki minden világok s értékek teremtője, a létezők keletkeztetője, fenntartója és harmóniába 
hozója, ki a szépre és jóra bírja az embereket, s a boldogságra méltóvá teszi. Nem véletlenül 
világlik föl talán e hatalom a vers utolsó sorának bonyolult záróképeként: az esztétikai ob-
jektiváció teljesülésének pillanatában ez a halhatatlan „mív” is úgy hagyja sorsában menthe-
tetlen magára halandó alkotóját, ahogyan ihletője, az isteni szerető is az önmagának épp e 
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pillanatában mindennél fontosabb és teljesebb halandót, ki – hogy berzsenyis fordulattal le-
gyen mondva – főbb létére lelt általa, de annál fájóbban az enyésző időben. Ez utóbbi fölött, 
a másik szárnyas isten birodalmán az erószi erőnek nincs hatalma, mert csak egyenrangú 
– s azért, mert egy vele. (Hogy nem képtelen ez az értelmezés a topikus eredetű képzetet 
illetően sem, talán igazolja a síremlékeken ábrázolt, fáklyáját lefelé fordító, mákvirágszirmot 
tartó szárnyas Ámor.)
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Arató László

KÖLCSEY FERENC: HYMNUS

Dolgozatomban1 az irodalomóra pszichológiai rétege felől haladok a szaktudományos és a 
didaktikai réteg felé, ugyanis a gyakorlatban nemegyszer a befogadás feltételezhető hangu-
lati közege határozza meg a szaktudományos eredmények szelekcióját és a didaktikai meg-
oldások kiválasztását is.

1. Motiváció

Az óra légköre A Hymnus tanítása annyiban jelent speciális problémát, hogy Kölcsey 
verse nem pusztán irodalmi (remek)mű, hanem egyúttal nemzeti jelkép, nemzeti ereklye 
is. Fenyegeti tehát az érzelmes-meghatódott-patetikus megközelítés veszélye. De nem sze-
rencsés a kulturális kontextusától elvonatkoztató, ridegen tárgyszerű megközelítés sem, hi-
szen a vers értelméről nem leválasztható, amit ráraktak a századok. Ráadásul a mi nemzeti 
Hymnusunk esetében a nemzeti hagyománnyal való azonosulás nem pusztán a Hymnus 
éneklőjében végbemenő folyamat, hanem magának a versnek műfajt, szerkezetet, nyelvet, 
látásmódot meghatározó sajátossága.

Hogyan kell tanítani egy minden diákunk által gyermekkora óta jól ismert verset? Meg 
kell próbálnunk meglepetést okozni, az ismertet vagy ismertnek véltet új fénybe állítani. Az 
egyik lehetőség erre a provokatív problémafelvetés. Ilyen provokáció például, ha a Hymnus 
nemzeti önszemléletét mai kollektív neurózisaink előképeként mutatjuk be (vö. Márton, 
1990, 917). Ha a versből a nemzeti önsajnálat és bűntudat hangjaira hívjuk föl a figyelmet. Ez 
esetben célszerű a panaszkodás, önsajnáltatás a tanulók által is bizonyára tapasztalt „tipiku-
san magyar” magatartásmintáival, „létezéstechnikáival” szembeállítani az ellenkező végletet, 
az amerikaiak kötelező társasági jókedvét, állandó keep smilingját. E látványos – és például 
Hankiss Elemér (Hankiss, 1982) vagy Almási Miklós által részletesen elemzett – mentali-
tásbéli eltérés mögött viszonylag könnyen kimutathatók a történelmi–társadalom-lélektani 
okok. Az ember ott nem szégyell panaszkodni, ahol az egyéni és az áthagyományozott közös 
tapasztalat szerint senki nem kovácsa igazán saját sorsának, ahol az emelkedés és a süllyedés, 
a jólét és a nyomorúság az atyáskodó állam vagy a külső, idegen hatalom kényétől látszik füg-
geni. Ott viszont szégyen a bajok, kudarcok fölpanaszolása, ahol a közgondolkodás a sikert és 
a kudarcot az egyén képességeiből, tehetségéből, akaratából, szorgalmából származtatja.

A fenti megközelítést Hankiss Elemér A bűntudatról mint társadalmi jelenségről című 
tanulmányának Hymnusunkat más nemzetek himnuszaival összehasonlító bevezető gon-
dolatmenetével indíthatjuk. Azzal a gondolattal, hogy „nincs még egy ország, amelynek 
Hymnusa bűntudattal küszködnék, amely olyan komor s már-már reménytelen hangot ütne 

1 Ez az írás Az irodalomóra rétegei című módszertani tanulmányom (= Irodalomtanítás az ezredfordulón, szerk. 
Sipos Lajos, Celldömölk, 1998) fogalomrendszerét, rétegmeghatározásait követi, azokra utal vissza. (A szerző)
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meg, mint a miénk” (Hankiss, 1982, 206). Ugyanezt a megközelítést természetesen kérdések 
fölvetésével is intonálhatjuk. Például: „Milyennek láttatja, hogyan jellemzi a magyarságot a 
Hymnus, külföldiként milyennek képzelnéd azt a nemzetet, amelynek ez a himnusza? Milyen 
nemzeti tulajdonságokat, milyen lelkialkatot sejtet a Hymnus? Más általatok ismert himnu-
szoktól miben különbözik?” Nem feltétlenül ugyanebbe az irányba vezető, de hasonlókép-
pen provokatív az a kérdés, hogy szerencsés vagy szerencsétlen választás volt-e, hogy éppen 
ez a vers lett nemzeti himnuszunkká. Itt természetesen nem igen–nem válaszra, hanem ér-
velésre kell biztatnunk.

A magyartanárt – minden irodalomközvetítőt? – két szélsőség fenyegeti: a mű múltba zá-
rása, kizárólag történeti megközelítése, a hajdani jelentés teljes feltárásának illúziójába való fe-
ledkezés és az erőszakolt aktualizálás, az ahistorikus pszichologizáló vagy politizáló megközelí-
tés. Ugyanakkor mindkét kihívással szembe kell néznünk, hisz ezek termékenyítő tapasztalata 
nélkül magáról a közvetítés munkájáról mondunk le. Megkockáztatom, hogy a magyartaná-
rok esetében a jelen olvasónak szóló jelentés kibontásáról való lemondás a nagyobb mulasz-
tás, s ugyanakkor erre érzünk általában erősebb kísértést, hisz az aktualizálásnak nagyobb az 
intellektuális-erkölcsi kockázata, mint a „tárgyilagos” történeti jelentésrekonstrukciónak.

A filozófiai hermeneutikától jól tudjuk, hogy a hajdani jelentésben is óhatatlanul benne 
van a mai olvasó horizontja, hiszen a múltat a jelenből nézzük akkor is, ha ezt nem tudato-
sítjuk. Ugyanakkor a jelen horizontjába, kérdésfelvetéseibe is elkerülhetetlenül belejátszik a 
múlt, hisz a „hagyomány történése” határozza meg jelen szemléletünket, mai előítéleteinket 
is: a hatástörténeti tudatot elemeznünk lehet és kell, kilépnünk belőle azonban lehetetlen 
(vö. Gadamer, 1984, 213–217). A hagyomány viszont nem egységes, és különböző áramai-
nak elevensége nem egyforma.

Az aktuális jelentés keresésének erős motiváló hatása van, ezért pedagógiailag, didak-
tikailag termékeny talán, ha a számunkra való jelentés megalkotására – az általános gya-
korlattól eltérően – nem csupán az óra vége felé kerül sor. Konkrétan a Hymnus esetében a 
bűntudat motívumát és a büntetés korszakán való túljutás vágyát visszaköthetjük a refor-
máció történelemszemléletéhez, illetve a reformkor előtti érlelődés állapotaihoz, de hiába 
is próbálnánk elvonatkoztatni a kollektív nemzeti bűntudat és önsajnálat jelenünkig vezető 
„utókori” hagyományától. Nemzeti fohászunk ugyanis – többek között – azért olyan nagy 
vers, mert a magyar közgondolkodásnak, közérzületnek egyik meghatározó összetevőjét 
foglalta össze és örökítette tovább. 

A Hymnus hagyományösszegző és hagyománytovábbító, -teremtő vers. A reformáció ko-
rának panaszát és történelemmagyarázatát, a költő Zrínyi diagnózisát és eszményeit, a kuruc 
költészet szavait, bujdosásélményét, reményeit és reménytelenségét foglalta össze és közve-
títette Ady tragikus és bizakodó, nemzeti önsajnálattal és kiválasztottságtudattal színezett, 
ostorzó és vállaló magyarságélménye felé. 

A Hymnus tanításának atmoszféráját nagyban meghatározzák a nemzeti tudattal, a 
nemzetről való beszéddel kapcsolatos tapasztalatok, a befogadást befolyásolja a nemzeti 
jelképek és ideológia használatának módja és mértéke. A vers tanításánál aligha hagyhatjuk 
figyelmen kívül azt a szociálpszichológiai-ideológiai kontextust, azt a közérzületet, amely ak-
tuálisan befolyásolja a diákok szemléletmódját, viszonyulását. (Paradox módon, amikor a 
politikai nyilvánosságban felerősödik a nacionalista frazeológia, olyankor gyakran a reform-
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kor progresszív nacionalizmusa, társadalomjobbító patriotizmusa is devalválódik a tanulók 
nem kis részében.)

2. Szaktudományos réteg és a didaktikai megfontolások 

A tanítandó tartalmakat, azt, hogy a szakirodalom felismeréseiből mit, mennyit és ho-
gyan kamatoztatunk az irodalomórán, részben az határozza meg, hogy a Hymnust mi-
lyen előzmények után, milyen tanulócsoportban, milyen program (tanterv) keretében 
tanítjuk. A Hymnus általános iskolai tanítására itt most nem térek ki, de nyilvánvaló, hogy a 
szakiskolákban és az elitgimnáziumban is más-más előzményekre támaszkodik a mű feldol-
gozása. Például az előző esetben nemigen építhetünk Berzsenyi ódájának, A magyarokhoz-
nak („Romlásnak indult hajdan erős magyar!”) vagy a Hymnus előtti lírai életmű bizonyos 
motívumainak valamelyes ismeretére, illetve a húszas évek nagy tanulmányaira. 

A szöveg vonzásában elnevezésű program a Hymnust először a nyolcadik évfolyamon, 
az Itthon vagyok című modul keretében dolgozza fel. E tanítási egységben is a visszafejtő 
szerkezet érvényesül: a Nem tudhatomtól indulva, Vörösmarty Szózatán keresztül jutunk el 
a Hymnushoz. A közelebbi múlttól a távolabbi múlt, a személyesebb-köznapibb hangütés 
felől az archaikusabb rétegek felé haladva szólaltatjuk meg a művek párbeszédét, a „szavak 
eleven láncát”. A Vörösmartyt megidéző Radnótit, majd a Kölcseyt felidéző-továbbgondoló 
Vörösmartyt, végül a kuruc kort, Zrínyit, a reformáció korának jeremiádáit és a Bibliát felidé-
ző Kölcseyt. Problémacentrikus programunk később a Magyar ódák című modul keretében 
újabb kontextusba helyezi a művet. Ekkor már az értelmezés – a hagyományos és a későb-
biekben említendő irodalomtörténeti előzmények mellett – támaszkodhat a felvilágosodás 
tanítása során a negatív utópiák műfajának irányába tett problémacentrikus kitérőre is. Arra, 
hogy a Gulliver utazásainak tanulása kapcsán tanulóink megismerkednek Huxley Szép új 
világával, Orwell 1984-ével és esetleg a Bradbury–Truffaut-féle 451 Fahrenheittel is. Ezen mű-
vek egyik, a tanítás során kiemelt motívuma az, hogy a totális rendszerek az egyén teljes 
alávetésének, kontrolljának, a személyi autonómia felszámolásának érdekében kiirtják a kol-
lektív emlékezetet, a történeti tudatot és a hagyományos irodalmi műveltséget. Márpedig „a 
kollektív emlékezet elhalványulása Kölcsey egyik nagy – és jogos – félelme volt” (Márton, 
1990, 912), a Hymnus pedig éppen e kollektív emlékezet megelevenítésének-újraélésének verse. 
Azaz a Hymnus aktualitása éles fénybe állítható a fent említett modern és külföldi művek 
felelevenítésének segítségével. 

Az alábbiakban a Hymnus tanításának öt lehetséges csomópontját szeretném felvetni. 
Ezek mindegyike egyszerre nem alkalmazható egy tanítási egységben, egy a Hymnusra szánt 
dupla órán, azonban közülük kettő-három talán összeegyeztethető, ha közöttük megterem-
tünk bizonyos hierarchiát.

2.1. A legcélszerűbb – s mára talán legbevettebb – lehetséges fókusz a Hymnusnak mint a 
történelmi visszahelyezkedés versének tanítása. Ez a Horváth János és Szauder József megálla-
pításaira visszavezethető megközelítésmód „A magyar nép zivataros századaiból” alcímből 
mint elemzési vezérszempontból indulhat ki. Didaktikalag is hálás, ha annak a meggyöke-
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resedett álláspontnak a publikálás filológiai tényeivel való szembesítése révén exponáljuk a 
kérdést, amely a cenzúra megtévesztésének törekvésével magyarázza az alcímet. Az elter-
jedt – és Mészöly Gedeon által is osztott – cenzúramegtévesztési magyarázattal szembeál-
líthatjuk azt a tényt, hogy az alcím az eredeti kéziraton szerepelt, ezzel szemben éppen az 
1829-es, nyomtatott, a nyilvánosság és a cenzúra szeme elé került változat alól hiányzott. 
A csomópontképzés jegyében a régiesség, az archaizálás eszközeit szedetjük csokorba – némi 
egyszerűsítéstől sem visszariadva. Régies maga a műfaj (1.), az Istenhez szóló fohász, a Hym-
nus, pontosabban jeremiáda. Hisz e műfajvariációk a 19. század elejének költészetében már 
távolról sem voltak elevenek. A felvilágosodás eszméin nevelkedett, Bayle-t, d’Holbachot és 
a görög materialistákat Descartes és a német idealizmus, Kant irányában meghaladó Kölcsey 
életművében sem találunk más istenes verseket. 

Régies a vers történelemszemlélete (2.), amely a nemzet szenvedéseit, balsorsát Isten bün-
tetéseként értelmezi. Itt az előismeretek közül a Szigeti veszedelemre vonatkozóak idézhetők 
legkönnyebben fel, hiszen ott is isteni büntetésként jelennek meg Szulimán hadai Magyaror-
szágon. Feltehetően már Zrínyi művének tanításakor rámutattunk, hogy ez az erkölcsi-vallá-
sos történelemmagyarázat a reformáció költészetének, illetve vitairodalmának hagyománya. 
Protestáns oldalról például Farkas András Az zsidó és magyar nemzetről című krónikájában 
és Magyari István Az országokban való sok romlásnak okairól (1602) című vitairatában ta-
lálkozhattunk vele, ahol is a romlás oka elsősorban a katolikus egyház megromlásában mu-
tattatik fel. Míg az ellenreformáció válaszát, mely éppen a reformációt okolja a romlásért és 
megosztottságért, legnagyobb erővel Pázmány korai műve, a Magyari István írására adott 
Felelet (1603) fogalmazza meg. Zrínyi – mint azt a Szigeti veszedelem (részletének) tanítása 
során bizonyára már hangsúlyoztuk – a török elleni összefogás érdekében ezt a két ellentétes 
okmagyarázatot haladja meg olyképpen, hogy nem az egyik vagy a másik felekezetet, hanem 
magát a megosztottságot nevezi meg a jogos büntetés legalapvetőbb okaként. 

Mészöly Gedeon nagy tanulmányában ugyan e történelemmagyarázatnak csak protes-
táns, illetve a kuruc kori költészetben továbbélő forrásait hangsúlyozza, de Kölcsey Zrínyi-
kultusza alighanem megengedi a Szigeti veszedelem költőjével való párhuzamok hangsú-
lyozását is. Szörényi László az Istentől büntetésként kapott törökdúlás és országpusztulás 
költészettörténeti motívumát a 18. századi latin nyelvű jezsuita költészetben is felmutatja 
(Szörényi, 1989, 31), de ez olyan mozzanat, amelyet a szükséges pedagógiai szelekciónak 
már homályban kell hagynia. Farkas András és Zrínyi néhány szakaszát viszont összehasonlí-
tó feladatba emelhetjük, miként a Rákóczi-nótából való híres rímátvételt (nép–tép) is célsze-
rű diákjainkkal fedeztetni föl. A Szigeti veszedelemből az első ének tizediktől huszadikig terje-
dő szakaszait, míg Farkas krónikájának alábbi részét érdemes a Hymnusszal összevettetni: 

3.
Itt esmét hagyjuk el a zsidó népeket:
Emlékezzünk meg az magyar népekről,
Kiket a nagy isten nagy jóval szerete,
Ez országba hoza, igen megkazdagíta
Nékiek is ada jó fejedelmeket.
Jámbor kerálokat és jó tanácsadókat.

4.
Első kijövésben még pogányságokban
Adá a hatalmas Attila kerált,
Ki az nagy Nemrótnak unokája vala,
Bendaguznak fia, ez velágnak félelme.
Másod kijövésben a Szent Estván kerált,
Szent Imre herceget, dicső Szent László kerált.
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4.
Első kijövésben még pogányságokban
Adá a hatalmas Attila kerált,
Ki az nagy Nemrótnak unokája vala,
Bendaguznak fia, ez velágnak félelme.
Másod kijövésben a Szent Estván kerált,
Szent Imre herceget, dicső Szent László kerált.

6.
Mindezeket Isten mellénk adta vala,
De jobb részét tölönk meg elszakasztá,
Mert elfeledkezénk ő nagy jóvoltáról,
Kegyelmességéről, sok jó téteményéről;
Meg sem emlékezénk régi dolgairól:
Hálátlanok lőnk sok jó ajándokairól.

7.
Haragra indítók hitetlenségönkkel,
Vakságainkkal és nagy hamisságainkkal
Kezdőnk bosszontani kazdag aranyonkkal,
Drága ezüstinkkel, ezekbe bízásainkkal,
Az Szerém borának nagy torkosságával,
Paráznaságokkal, rettenetes bűnökvel.

Ezek az összehasonlító feladatok (amelyekhez Mészöly Gedeon munkáján kívül bőséges 
további anyagot találhatunk még Lukácsy Sándor és Takács Péter tanulmányaiban) nem a po-
zitivista forráskutatás diákokkal való öncélú megismertetését, utánoztatását célozzák, hanem 
a Hymnus meghatározó sajátosságából fakadó természetes teendők. Ha igaz, hogy Kölcsey itt 
a „kalendáriumok szintjéig lehatolt közhelyeket használt” (Szörényi, 1989, 35), ha igaz, hogy a 
vers lényege a történeti visszahelyezkedés révén a „történeti magyarsággal való” „teljes érzelmi 
azonosulás” (Szauder, 1975, 217), a múlttal való összeforrás, akkor fel kell ismertetni azokat a 
poétikai-nyelvi-gondolkodási formákat, amelyekbe a beszélő visszahelyezkedett, azt a hagyo-
mányt, amelynek részévé és folytatójává emelte-oldotta magányos önmagát. 

A műfaj (1.), a történelemszemlélet (2.) és az öröklött költői toposzok (3.) archaikussága 
mellett (ez utóbbiakra példa a választott népét az ígéret földjére vezető Isten biblikus motí-
vuma vagy a kuruc költészetet idéző bujdosásmotívum vagy az újévköszöntőre emlékeztető 
bőség- és áldáskérés) felhívjuk a figyelmet a rímelés ódonságára (4.), a gyakori ragrímekre 
(például bőséggel–ellenséggel; habjai–magzatjai; mezein–vesszein; ajkain–csonthalmain). 

Tehát Kölcsey a Hymnusban idéző, hozott anyagból dolgozó költő, s lehet, hogy ebben 
áll váratlan korszerűsége. Hallgassuk csak, mit is mond erről az idéző szerepről Szegedy-Ma-
szák Mihály és az általa idézett Esterházy Péter: „Az író arra hivatott, hogy ápolja a nyelvet. 
A nemzeti költőnek ilyen értelemben vett szerepkörét vállalta a nyelvtisztító Kosztolányi. 
Ma hasonló feladatot vállal Esterházy, amikor könyvtárnak tekinti a hazát, s mondatoknak 
nemcsak kitalálására, de megőrzésére, közkinccsé tételére is törekszik. Erős a gyanúm, hogy 
napjainkban, a »hozott anyagból« dolgozó posztmodern alkotók korában ez a leginkább 
vállalható szerep. Így lehet érvényt szerezni a költő ősrégi hivatásának, amelyet Esterházy 
így fogalmaz meg: »Akik nem tudnak beszélni, azok helyett annak kell beszélni, aki tud«” 
(Szegedy-Maszák, 1992, 74).

A történelmi visszahelyezkedés fogalmát azzal tehetjük könnyen érthetővé, ha a vers 
beszélőjét egy 16–17. századi prédikátorral azonosítjuk. Hasonló poétikai eszközt, tárgyia-
sító-távolító maszkfelvételt–szerepfelvételt a Vanitatum vanitasban és a két Zrínyi-versben is 

8.
Azért ő haragja ellenönk gerjede,
Bosszúálló ostora reánk szálla,
Köztönk meghasonlánk, irigység, gyűlölség
Mi köztönk támada, kezdők egymást üldözni;
Nagy sok környöl való szép tartományokat,
Jeles országokat Isten tőlönk elveszte.

9.
Végeztére osztán mireánk kihozá
Basáival az hitetlen török császárt,
Mint a zsidó népre és Jeruzsálemre
Régen vitte vala az Nabugodonozort:
Minket es megvere és mi országonkat
Mind elégetteté, dúlatá, raboltatá.
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megfigyelhetünk: a beszélő hol Zrínyi, hol a Sors, hol a Prédikátor könyvének Salamonja. 
Azaz Kölcsey legjelentősebb alkotásaiban – mint azt Szauder József, Bazsó Júlia (1975) és 
Rohonyi Zoltán (1975) megállapította – a „lélekvesztő szentimentalizmust”, a légies szubjek-
tivitást épp e távolító-tárgyiasító eljárás révén tudta meghaladni. Dávidházi Péter rendkívül 
meggyőző érvelése (Dávidházi, 1996, 66–80) inkább azt hangsúlyozza, hogy a Kölcsey által 
felvett prédikátori szerep az engesztelő közbenjáró, a Paraklétosz egyszerre világi-jogászi és 
ugyanakkor vallási szerephagyományába illik bele. Ez az ég és föld között közvetítő, írás- 
és törvénytudást, jogi ismereteket és retorikai képességeket egyaránt feltételező közösségi 
szószólói szerep, amelynek jelentős bibliai hagyománya is van, nagyon is megfelelt Kölcsey 
alkatának. „Javára válhatott a szerep hitelességének, hogy kortársai szűziesnek s valahogyan 
életen kívülinek látták a sápadt, félszemére vak, szokásaival környezetétől eltérő költőt, aki 
mintha azért lett volna egyszerre őshonos és idegen saját hazájában, sőt talán a földön, mert 
az emberfölötti szférából kapta megbízását” (Dávidházi, 1996, 68). A könyörgő ima és az 
érvelő védőbeszéd szerves egységét biztosító közbenjárói, azaz paraklétoszi szerep tehát úgy 
teszi lehetővé a maszkfelvételt, a tárgyiasító távolítást, hogy egyúttal Kölcsey legjellemzőbb 
személyiségjegyei is formát ölthetnek benne. 

A történelmi visszahelyezkedés vizsgálati szempontja összekapcsolható három további 
csomóponttal is. Az archaikus vallásos-erkölcsi történelemmagyarázat individuális-lélektani 
interpretációjával, a történelemszemlélet és a szerkezet viszonyának megragadásával és Köl-
cseynek a magánytól a közösségig vezető útjának a felvázolásával.

2.2. A Hymnus valláserkölcsi történelemmagyarázatát talán közelebb lehet vinni a tanulók-
hoz azáltal, hogy egy gyakori személyes lelki mechanizmussal állítjuk párhuzamba. 

Miért keres a bajba jutott, szenvedéstől sújtott ember a maga múltjában valamilyen 
bűnt, vétket? Alighanem azért, mert az értelmetlen, indokolatlan szenvedést nehezebb el-
viselni, mint azt, aminek okot vagy célt tudunk tulajdonítani. Az elme nehezebben viseli az 
értelmetlen szenvedést, mint a bűntudattal könnyített s ezáltal racionalizált, felfoghatóvá, 
legalább intellektuálisan megragadhatóvá vált kínt. Ekképpen szüli-tételezi a büntetésként 
felfogott szenvedés a bűnt mint okot. A reformáció történelemmagyarázata ezt a mecha-
nizmust terjeszti ki a kollektív személyként felfogott nemzetre, s erre az Ótestamentum pró-
fétáinak – például Jeremiásnak – a történelemmagyarázata kínálja a mintát. Ugyanakkor a 
történelmi bűnnek nem csupán erkölcsi, hanem vallásos fölfogása a remény fényébe állítja 
a bűnt és a szenvedést: „az eredendő bűnnel” ugyanis egyúttal „létrejön a regenerálódás 
előképe, az új születés előképe is” (Ricoeur, 1974, 286). „Az ígéret Istene felnyitja a történel-
met… Az Isten elé helyezve a rossz az ígéret áramába kerül… a bűntudat lényegében a jövő 
felé irányul” (Ricoeur, 1974, 438). 

Azonban a Hymnus istenképe távolról sem marad belül a biblikus teológiai tradíción. 
Egyrészt a Hymnusban Isten megszólítottként és a történelem alakítójaként, ágenseként is 
fokozatosan visszaszorul, s mindkét szerepében a haza, illetve a nemzet váltja föl. Ez a vers 
szerkezeti elemzésének egyik lehetséges szempontja: Hol ki a megszólított, s hol ki „csinálja” 
a történelmet? A 4., 5. és 6. szakaszban már nincsen szó Istenről, sem mint megszólítottról, 
sem mint történelemalakítóról. Kulin Ferenc szavaival: „A vers implicit logikája szerint az 
isteni fennhatóság funkciója történelmileg változó, s e változás iránya az evilági erők auto-
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nómiájának kedvez. A nemzeti lét kezdeti szakaszán az istené a vezető szerep, ő a teremtő 
és irányító, később, amikor a nemzet saját hibájából nem képes megőrizni szuverenitását, 
s hatalmát önmaga felett is elveszíti, ő a bosszúálló, a büntető, s végül a jelenben, amikor 
»megbűnhődte már e nép a multat s jövendőt«, már csak eszmei hatalom, akitől nem vár és 
nem kér többet a költő, mint szánalmat, érzelmi azonosulást, részvétet a szenvedő néppel, s 
nem lát benne mást, mint a nemzeti ügy szakrális értelmének garanciáját. Mivel e fokozatos 
szerepkör-megszorítással mintegy megőrizve megszünteti a transzcendencia mozzanatát, 
egyszersmind megsemmisíti e lírai alaphelyzet [az isten és a nemzet közötti közvetítés hely-
zete, szerepe] újbóli felhasználhatóságának lehetőségét is” (Kulin, 1986, 98–99). 

A bűnhődés és megváltás viszonya teológiailag egyébként is ellentmondásos a versben. 
„Isten kegyelme [egyfelől] Szent Ágoston és Kálvin teológiai felfogásában – és Kölcsey ezt tette 
magáévá – teljesen ingyenes: ki nem érdemelhető. … Az önmegváltás lehetetlen”, s ezt világossá 
teszi a 6. versszak is (Szörényi, 1989, 29), mégis – a vers aránybillentő szerkezetével is hitelesítve 
– ismételten elhangzik az a bizonyos „megbűnhődte már e nép a multat s jövendőt”.

2.3. Az Isten versbéli szerepének vizsgálatával, illetve a szerkezeti aszimmetria említésével 
máris áttértünk a történelemszemlélet és a szerkezet összefüggésének kérdésére. A fentebb 
mondottakhoz csak annyit kell hozzátenni, hogy az említett aránybillentés abban áll, hogy 
a nyolcszakaszos vers kereten belüli hat szakaszában, a negyedik versszak mint tengely körül 
szigorú, szimmetrikus keresztforma (chiazmus) érvényesül (Szörényi, 1989, 29), ami a máso-
dik szakasz motívumainak hatodik szakaszbéli és a harmadik szakasz motívumainak ötödik 
szakaszbéli szabályos visszatérését jelenti (pl. 2. szakasz 6. sor: bérc, vér – 3. szakasz 5. sor: 
„Vad török sáncára”/ „Ozmán vad népének”). Ugyanakkor a 7. versszak megbontja ezt a sza-
bályos szerkezetet, s egyúttal a szenvedés szakaszait eggyel többre növeli, mint ahány szakasz 
a sikerekről, örömökről szólt. 

Az, hogy ekképpen a bűnhődés, az átok serpenyőjébe eggyel több szakasz került, mint 
ahány az áldás és a sikerek serpenyőjébe, mintegy igazolja azt a gondolatot – s az erre ala-
puló kérést –, hogy a jövő bűneit a nemzet előre levezekelte. A szimmetrikus szerkezetet 
megbontó s az eddigi szenvedés haszontalanságat („S ah, szabadság nem virúl/ A holtnak 
véréből”) kimondó 7. szakasz igeidő-használatában is elüt a többi szakasztól. Már az előző 
szakasz vége szinte észrevétlenül jelenre váltott: erre s a várromok képére szokták – nem 
jogtalanul – alapozni azt az állítást, hogy a visszahelyezkedés nem teljes, elhallgatásokkal 
és közvetett jelzésekkel a Rákóczi-szabadságharc utáni állapot, a Habsburg-fennhatóság is 
felsejlik a versben. Aligha véletlen, hogy a „nyögte Mátyás bús [a korszak szójelentése szerint: 
fekete] hadát/ Bécsnek büszke vára” az egyetlen olyan motívum, amelynek nincs meg a meg-
felelője-ellentettje a chiazmus másik szárában, a 4. szakasz fordulópontja utáni részben. A 7. 
szakaszban viszont a jelen dominál, s csak ellenpontként idéződik fel a múlt. Márton László 
szavával élve a sorrendben haladó történelmi áttekintés „a magyar üdvtörténet egészére” 
vonatkozó „fiktív jelenné”, körképpé válik (Márton, 1990, 920). 

Természetesen a diákok – tanári feladatkijelölés nyomán – maguk fedezhetik fel a motí-
vumismétlődéseket, a chiazmust, Isten szerepének változását és az időszerkezetet, miként a 
szenvedések túlsúlyának megbeszéléséhez kapcsolódva ők válaszolják meg azt a kérdést is, 
hogy mi indokolja a keret módosulását, az áldáskérés szánalomkéréssé változását. 
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2.4. A vers egyik, csak igen felkészült tanulócsoportokban taglalandó problémája az Isten 
és a sors viszonyának kérdése, az, hogy e keresztény-biblikus nyelvi világlátású költeménybe 
miképpen is került bele a sors görögös kategóriája. Természetesen Szauder ide vonatkozó 
tanulmányainak (Szauder, 1961 és 1970) gondolatmenete, illetve az ezek által bizony nyit-
va hagyott kérdések nem férhetnek be a Hymnus középiskolai tanításába, de egy leegysze-
rűsített motívum- és személyiségfejlődési séma talán igen. Jobb gimnáziumi osztályokban 
érdemes lehet említeni, hogy a korai Kölcsey-líra kulcsfogalmai a sors és a géniusz (pl. az 
Andalgások, a Géniusz száll… és a Gyönge kézzel… című versekben). Eleinte e fogalmak je-
lentése szubjektív, a vidéki magányba és tehetetlenségbe zárulás mitizálódik sorssá, s a ki-
bontakozásában akadályozott éteri emelkedettségű szellemi-költői tehetség rejlik a géniusz 
fogalma mögött. A „lélekvesztő szentimentalizmustól” a nemzeti romantika felé közeledve 
(vö. Rohonyi, 1975) mindkét fogalom kollektív színezetet kezd ölteni, a géniusz mindinkább 
a nemzet őrlekévé, szellemévé, a sors pedig nemzeti „bal sors”-sá válik (pl. Rákos nimfájához, 
Rákóczi, hajh…, Rákos). Ez a folyamat tetőződik be a Hymnusban, és fordul a köz érdekében 
végzett cselekvésbe Kölcsey 1829-ben induló politikai pályáján. Kölcsey tehát mintegy kol-
lektívumba oldja, kollektív keretek közé transzformálva igyekszik megérteni és meghaladni 
saját sorsélményét.

A Hymnus is egyszerre verse a történelmi múlttal, sorssal való azonosulásnak és e múlt 
meghaladásának. Vagy legalábbis a meghaladás vágyának. A korábbi determinációk fogsá-
gából való szabadulás vágyának. 

Talán ez az élmény és vágy sem egészen idegen a mai befogadótól.

2.5. A Hymnus tanításának egy újabb – alternatív – csomópontja lehet a vers kivételes nyelvi 
egyneműsége, szinte titokzatos szerves egysége. Itt engedtessék meg nekem egy személyes 
kitérő. 

Évtizedekig makacsul félreértettem a vers egy helyét: az „Értünk Kunság mezein” sort 
gyermekkoromtól úgy értettem, hogy mi, magyarok értünk, azaz fejlődtünk, növekedtünk a 
Kunság mezőin. Azaz a határozószót igének hittem. A félreértés egyik gyökere nyilván a sor-
végi önkéntelen megállás, az áthajlás figyelmen kívül hagyása okozta: vesszőt képzeltem oda, 
ahol nem volt. Később azután elkezdtem gondolkodni e félreértés mélyebb okain, s ezek már 
összefüggenek a vers nyelvének és talán világképének különös organikusságával. Egyrészt az 
„értünk” összecseng a következő sort indító, a „kalász” jelzőjeként álló „ért” melléknévi ige-
névvel, azaz a paranomázia stilisztikai jelenségével van dolgunk. Két jelentéstanilag eltérő, de 
a hangzás síkján egymással érintkező, egymáshoz hasonló szó kerül egymással kapcsolatba. 
De ezen túl is jellemző a vers szókincsére a tájnak, földnek és az embernek, az emberhez tar-
tozó dolgoknak valamilyen szerves, növényi összetartozása, amely oka lehetett félreértésem-
nek. „Árpád hős magzatjai felvirágozának”, Isten „plántálá” „zászlónk” a „vad török sáncára”, 
később pedig a „szabadság nem virúl/ A holtnak véréből”. E talán túlfeszített, a paranomázia 
által elindított unio mystica gondolattól függetlenül is feltűnő a Hymnus nyelvi egynemű-
sége, egy tömbből faragottsága. Kölcsey nyelvének gazdagsága éppen szegénységéből fa-
kad: kevés szó erős megterheléséből, intenzív felhasználásából. A Hymnusban minduntalan 
ugyanazok a szavak térnek vissza, s e visszatérés nem korlátozódik a keret ismétlődésére és 
a 4. versszak körüli chiazmusos szekesztésre, bár természetesen ezek is nagyban hozzájá-
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rulnak a nagyfokú belső egyneműség érzetéhez. Csak néhány példa a szavak visszatérésére, 
erőteljes megterhelésére: a „Nyújts feléje védő kart”-ra a „felé kard nyúl barlangjában” cseng 
vissza (még ha a két „felé”-nek Martinkó András szerint más is a jelentése: (Martinkó, 1983, 
106–107), a „bérc” szó visszatérésére már a chiazmus kapcsán kitértünk, a „magzat” szó a 
versben háromszor is szerepel, a 2. szakasz „szép hazát” jelzős szerkezete az 5. szakasz „szép 
hazám”-jában tér vissza, a vér szó előbb a „Bendegúznak vére” nemzetségmegjelölésben, 
majd később a „vérözön” látomásában, végül a „szabadság nem virúl / A holtnak véréből” 
feljajdulásban bukkan újra föl. Előbb „Tiszának, Dunának” „zúgnak habjai” majd „rabló mon-
gol nyilát/Zúgattad felettünk”, a „lángtenger” is visszacsendül a zárószakasz „Tengerén kínjá-
nak” sorában. A rímek Szauder József által kimutatott szabályos visszatérése (Szauder, 1975, 
217–232) és az alliterációk viszonylag nagy száma („Megbűnhődte már e nép/A multat…”; 
„nyögte Mátyás bús hadát/Bécsnek büszke vára”; „magzatod miatt/Magzatod hamvvedre”) 
is ezt a koherenciát, nagyfokú belső egyneműséget erősíti. 

A Zrínyi dala (1830) is mintha ugyanennek a válogatott-besűrített-megterhelt nyelvi 
anyagnak lenne az újrafelhasználása és továbbterhelése.

2.6. A Hymnusról szóló második és harmadik órán összehasonlító elemzésekre kerülhet sor 
– csoportmunkában. Az összehasonlítás tárgyai – a Hymnus mellett – a Zrínyi dala, Berzse-
nyi [Romlásnak indult…] kezdetű ódája és a Szózat. A két Kölcsey-versben a közös szavakat, 
ismétlődő motívumokat kerestethetjük meg. Kitérhetünk emellett az ideális haza és a létező 
haza („nem lelé/Honját e hazában”), illetve a csak nevében élő („Névben él csak, többé nincs 
jelen.”) és az igazi nemzet közötti különbség/ellentét párhuzamos motívumára, lakosság és 
nemzet lehetséges megkülönböztetésére (vö. Szörényi László hasonló című tanulmányát az 
idézett kötetben). A vizsgálódás minden említett versre alkalmazandó szempontja a múlt és 
jelen viszonya és a beszédhelyzet (Ki szól kihez?) lehet. A három történeti áttekintés („szemle”) 
párhuzamait és eltéréseit a tanulók könnyen felismerik. Igen izgalmasak a versek kulcssza-
vai közötti nyelvi egyezések és az ezek mögötti gondolati hasonlóságok. Így például a mind 
A magyarokhoz utolsó szakaszaiban, mind a Zrínyi dalában kulcsszerepet játszó „más” szó, 
amelynek ismétlődése mindkét esetben a nemzeti önazonosság elvesztésének, a múlt és a 
jövő közötti törésnek a gondolatát hordozza, illetve nyomatékosítja. Látványosan áll ezekkel 
szemben a Szózat retorikailag hasonló funkciójú névmásismétlődése, az „ez” és az „itt” szavak 
nyomatékos sorjázása. Itt az ismételt nyelvi elem éppen a nemzet önmagával való azonossá-
gát, múltjának jelenben való folytatódását emeli ki.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZÓZAT CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉNEK 
TANÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYÚ DIÁKOKNAK

1. Vörösmarty verse a 3. évfolyamon

1.1. Vörösmarty irodalmunk egyik klasszikusa, a magyar romantika legnagyobb költője. Ter-
mészetes követelmény tehát, hogy a tanítási folyamat minden fázisában foglalkozzunk vele. 
Életművében és az oktatásban egyaránt központi helyet foglal el a Szózat. Ez a vers Vörös-
marty hazafias és gondolati költészetének első remekműve, s művészetében ettől kezdve a 
líra válik uralkodó műnemmé.

1.2. Indokolt és szükséges, hogy a tanulók már igen korán megismerjék legalább Vörösmarty 
Mihály nevét, s kapcsolatba kerüljenek a Szózattal. Ez legkorábban – az eddigi tapasztala-
tok alapján – a 3. évfolyamon, a gyerekek 8–9 éves korában történhet meg. Ebben az élet-
korban természetesen még szó sem lehet az író irodalomtörténeti helyének kijelöléséről, 
még kevésbé a vers értelmezéséről. Annyit azonban tudniuk lehet és kell, hogy Vörösmarty 
a 19. században élt, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb költője, a Szózatból pedig 
már ekkor illik megtanulni könyv nélkül az első hat versszakot. Ezen a fokon még reményte-
len mindenfajta értelmezésbe, magyarázatba bocsátkozni: a gyerekeknek sem tudati szintje, 
sem történelmi ismerete nem ad ehhez elegendő alapot. Nem baj, ha ekkor még magát a 
szöveget sem értik meg teljesen: egy írásmű akkor is nyújthat művészi élményt, ha a nyel-
vi-fogalmi információ nem teljesen világos. A pedagógus ellenőrizze csak a vers könyv nél-
küli tudását, s ismételten gyomlálgassa a szövegmondásban előforduló tévesztéseket! Ezek 
ugyanis legtöbbször félreértésből fakadnak, nem annyira a felületes tanulás következményei. 
Több kisgyerektől hallottam így mondani a 7. sort: „Áldjon vagy verjen sors kezed”. Az ilyen 
fajta elszólások arra utalnak, hogy ekkor a gyerekek többsége még a grammatikai tartalomig 
sem jut el; egyes szavak jelentése (pl. sors, balszerencse) ismeretlen vagy homályos, a régies 
igealakok (küzdtenek, elhulltanak, hordozák) idegenek, s a mondatok szerkezeti összefüggé-
sei sem világosak.

2. Szózat – a 7–8. évfolyamon

2.1. A jelenlegi oktatási elképzelések szerint a tanulók a 7–8. évfolyamon kerülnek szembe 
másodszor Vörösmartyval és a Szózattal. Ekkor már kell rendelkezniük olyan történelmi tá-
jékozottsággal, hogy megértsék a vers utalásait. Ha az irodalomtanítás ezen a fokon esetleg 
történeti alapon folyik, akkor feltétlenül ismerniük kell a költő részletes életrajzát, a magyar 
irodalom fejlődésében betöltött szerepét, a Szózat keletkezésének (1836) történelmi-politi-
kai körülményeit. S ezen a szinten kell sort keríteni a vers részletesebb feldolgozására.
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2.2. Vörösmarty 1836-ban írta a Szózatot, abban a válságos történelmi pillanatban, amikor az 
országgyűlés feloszlása után nyílt szakításra került a sor a bécsi udvar és a magyarság között, 
s már várta a börtön Lovassy Lászlót és társait meg Kossuth Lajost is. A nemzet a félelem és 
a rettegés légkörében élt. E jellempróbáló napokban szólalt meg a költő rendületlen, megin-
gathatatlan hűséget, hazaszeretetet követelve.

2.3. A mű feldolgozását, magyarázatát – természetesen – a vers szép, értelmes, kifejező fel-
olvasása előzi meg. Ezt a feladatot minden esetben a tanárnak kell vállalnia, hiszen ő tudja, 
hogy milyen célt kíván elérni, s a szöveg bemutatása egyúttal már magában rejtheti az értel-
mezés csíráit is. Néha ezt a tanári feladatot jeles színészek szavalataira bízzák. Helytelenül! 
Egyrészt a különböző hangrögzítő eszközökkel való bíbelődés, a gyakran előforduló techni-
kai zavarok tönkretehetik a vers befogadásához szükséges légkört, másrészt a mai hivatásos 
versmondói gyakorlat mind prozódiai, mind értelmezési szempontból kifogásolható. „Elis-
mert” versmondóink a verses szöveg ritmikáját eltüntetik, elmossák, a rímek hallhatóságával 
nemigen törődnek, azaz verseinket prózai szövegként tolmácsolják, néha pedig elképesz-
tően, megdöbbentően hibás, teljesen rossz értelmezést adnak. Művészek versmondásaira 
legfeljebb egy-egy mű feldolgozása után kerülhet sor, mindig azzal a céllal, hogy az adott 
értelmezés mennyiben felel meg a közösen kialakított „olvasatnak”, vagy milyen mértékben 
tér el attól. A felolvasást mindig a szómagyarázatoknak kell követnie, hiszen Vörösmarty köl-
tői nyelve – 160 év távolságából – messze áll már a mai iskolásoktól, szükség van tehát ezen 
a fokon a szöveg precíz megértésének ellenőrzésére.

2.4. A költemény az ún. skót balladaformában íródott. Ez félrímekkel ellátott, nyolc és hat 
szótagos jambusi sorok váltakozásából felépülő négysoros strófaszerkezet. Csak a rövidebb, 
tehát a hat szótagos sorok rímelnek. A rímhívó és a rímszavak a hat szótagos sorok végén a 
szakaszok túlnyomó többségében egyben mondatlezárások, egy-egy gondolat hangzásbeli-
leg is hatásos befejezését jelzik, a nyolc szótagos sorok pedig kivétel nélkül átlépések a kö-
vetkező sorba (enjambement-ok). – A tiszta ritmusideáltól való eltérésnek minden esetben 
poétikai okai, illetve céljai vannak. A jambikus lüktetést olykor spondeusok fékezik, lassítják 
– igazodva az egyes képek statikus vagy dinamikus voltához, a nagy erejű kijelentések, illetve 
fellobbanó szenvedélyek nyugodtabb vagy izgatottabb jellegéhez.

2.5. A Szózat – címének megfelelően – felhívás, kiáltvány, „szózat” a magyar nemzethez, s ez 
a jellege alakítja ki egész retorikáját. Szerkezeti felépítése a szónoki beszédnek ahhoz a faj-
tájához kapcsolja, amelyben a legfontosabb tétel, a felhívás lényege a mű kezdetén azonnal 
megjelenik, s ezt a célt egyre erőteljesebb érvsorozattal támasztja alá, hogy a végén a felhívás 
tárgya nyomatékos parancsként szólaljon meg újra.

Vörösmarty nagy költészetének ez a nyitánya az egész nemzethez szól, de úgy, hogy az 
egyes szám 2. személyének használatával közvetlen, bensőséges kapcsolatot létesít a hallga-
tóval, olvasóval, s a rendületlen hűséget így az egyes ember személyes, becsületbeli ügyévé 
avatja. Ellentmondást nem tűrő érveivel ezt a megszólítottat – mintegy külön-külön minden 
egyes embert – kívánja meggyőzni a szónok, de közben maga is átéli, végigszenvedi a lehet-
séges ellenérvek elkeserítő vagy riasztó alternatíváit.
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Az első két versszak spondeusokkal lelassított ünnepélyes sorai a megilletődöttség ko-
molyságával intonálják a költeményt, s a később megtalált „rendületlenűl” a maga hosszú 
zengésével, élénk ritmusával szinte kiválva a többi szó közül különös nyomatékot kap. 
(A Szózat kéziratában igen gyakoriak a javítások, átírások.)

A hazához kapcsolt két főnévi („bölcsőd” – „sírod”), majd ennek szinonimájaként a két 
igei metafora („ápol” – „eltakar”) a haza fogalmát pontosítja, magyarázza: a haza a megszó-
lított, az egyes ember számára a kezdet és a vég, életének egyetlen, értelmet adó kerete. Az 
egyes léten belül szembeállított múlt és jövő ellentétes pólusai között még szelíd, mondhat-
nánk idilli érzelmek húzódnak meg: a születés bensőséges öröme és a kikerülhetetlen elmú-
lás mélabúja, a fölnevelő gondoskodás gyöngédsége és az elnyugtató szeretet szomorúsága.

A „bölcső” és a „sír” metaforák által jelzett haza már magában foglalja a következő versz-
szak inkább fogalmi nyelven elhangzó figyelmeztetését: az egyes ember részére nincs a hazán 
kívül életlehetőség, a „nagy világ” nem adhat otthont neki. A haza és a nagy világ itt még 
egymással szemben álló fogalmak: az egyik befogad, a másik kizár, s ebből fakad az újabb 
ellentéteket felvonultató, két sornyi szentenciaszerű megállapítás:

Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Megkülönböztetett, kiemelt szerepe van ennek a két sornak: a ritmusideáltól ez a kettő 
tér el a legerősebben (a 7 versláb közül 6 spondeus), s a nyújtott, lassúbb lejtés külön is fi-
gyelmeztet a gondolat fontosságára. Itt csendül fel először alliteráció („vagy verjen”), s az első 
strófa intimebb, családiasabb hangulatát komorabb színbe vonja a sorscsapás lehetősége.

Vörösmarty a Himnusz jóságos, ajándékozó, bűneinkért igazságosan sújtó, de gyarló-
ságainkat esetleg megbocsátó Istenével szemben a Sorsot, a Végzetet említi. A Sors pedig 
szeszélyes és kiszámíthatatlan: indokolatlanul, erényeinktől vagy bűneinktől függetlenül áld 
vagy ver. A költő világképében az egyes ember életét és a történelem menetét is irányító ha-
talom valami démoni erőként jelenik meg, s így az a benyomás támad az olvasóban: nem bi-
zonyos, hogy a világmindenségben érvényesül az összhang, a jogosan elvárható igazságosság. 
A klasszikusan művelt olvasó tudatában a görög sorstragédiák atmoszférája asszociálódik e 
sorok olvasásakor.

A következő négy versszak (3–6.) épp az igazságtalan Sorssal szembeszegülő hősies küz-
delmet mutatja be. A korábbi bensőséges hazafogalmat kiegészíti, kitágítja az ezeréves múlt 
történelmi eseményeivel, tanulságaival. A jelenben kért, megkövetelt törhetetlen hűséget 
az ősök, az apák szenvedéseivel, helytállásával támasztja alá. – Az anaforás (a verssorok ele-
jén található ismétlések) helyzetben ismétlődő közelre mutató névmások sora („itt”, „itten”, 
„ez”) az indulatok erősödését, az érvelés fokozódó hevességét jelzi, s újra meg újra szoros 
kapcsolatot teremt a jelen és a diadalokat is, vereségeket is hordozó múlt között.

Az „ezredév” a Szózat történelemszemléletében már nem csupán „régi dicsőség”, cso-
dált és elérni kívánt eszménykép, mely szemben áll a jelennel, a „tehetetlen korral”, hanem a 
nemzeti létért folytatott váltakozó sikerű, olykor tragikus küzdelemsorozat, bátor szembe-
fordulás önnön hibáinkkal, a belső viszállyal s főként a Sors csapásaival, a „balszerencsével”. 
Az alliterációk gyakorisága (3–5.), a 19. században is régiesnek ható múlt idejű igealakok 
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(„küzdtenek”, „elhulltanak”) használata ünnepélyes komolyságot ad a stílusnak, megrendült 
büszkeséget is rejt a sorok közé.

A megpróbáltatásokat, szenvedéseket rejtő jelen itt már a múlt küzdelmeinek egyenes 
folytatása. A ránk nehezedő Végzettel, a „balszerencsével” való viaskodás következménye 
pedig annyi szenvedés és veszteség ellenére is a kiharcolt élet, s ez végeredményben diadal a 
Sors ellenében. A „Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán” többszörös inverziója 
s az „él” ige sor eleji hangsúlyos helyzete ezt a dacos, a harcos múltat és a kockázatos jelent 
egyaránt vállaló öntudatot sugározza.

A 7. strófától kezdve egy másik idősík, a jövő dominál a költeményben, a múlt és a jelen 
ezentúl már csak mint hivatkozási alap egy-két utalásban szerepel.

A magát a Sorsnak meg nem adó, bukásaiból feltámadó nemzet az ezredévi szenvedés 
jogán a „népek hazájához”, a „nagy világhoz” fellebbez történelmi igazságszolgáltatásért. Bár 
megrendült hittel, mégis valamiféle remélt erkölcsi rend nevében követel elégtételt maga a 
vers szerzője is. A költő által elképzelt elégtétel – baljós hangulattal aláfestve – itt is csupán 
az élet és a halál ellenpontjai között mozog, kizárva minden közbülső lehetőséget.

A 8. versszak felgyorsult, tisztán jambusi sorai (csak egyetlen spondeus található) a szen-
vedélyes tiltakozás izgalmát közvetítik; a költő az ezredévi szenvedés, a mégoly hősi, múltbeli 
küzdelmek hiábavalóságának rémével viaskodik, s a tiltakozás heve a 9. strófában sodorja el 
első ízben a második sorok eddig szokásos mondatzárását: az első sorban indított mellék-
mondat egyetlen lendülettel fut a szakasz végéig.

A tiltakozásnak azonban nincsenek érvei, csak indulatai. A versszakok kezdetén maka-
csul megismételt „Az nem lehet” tagadja csupán a múlt és a jelen küzdelmeinek, áldozatai-
nak értelmetlenségét, s csak az aggályokat legyőző, a kételyeken felülemelkedő kierőszakolt 
hit söpri el, próbálja elutasítani az „átoksúly” fenyegetését.

Ez az alig, illetve nem indokolt, de konok, szenvedélyes hit munkál tovább a 10. szakasz-
ban, hirdetve a százezrek óhajtotta „jobb kor” eljövetelének nem a bizonyosságát, csak a 
szükségességét. A megbomló verszene (5 spondeus, 2 trocheus, 1 pürrikhiusz), a második 
sor belsejébe eső mondathatár s az enjambement a sor végén mintha valami zavart, meg-
torpanást, kétségeket jelezne. A „Még jőni kell, még jőni fog” ismétlése és sorrendje ugyan 
még az előző versszakokban kiküzdött hitet és reményt sugallja, de a „jobb kor” nem képes 
megindítani a romantikus költő képteremtő fantáziáját: nem látja, nem tudja elképzelni azt. 
S ha van vallásos, illetve valláshoz kötött motívuma a Szózatnak, az egyedül itt található: 
százezrek buzgó imádsága száll a jobb korért az Isten felé.

Ezzel az áhított, de valójában elképzelhetetlen jobb korral szemben rögtön megjelenik 
az élet vagy halál alternatívájának negatív pólusa: a teljes megsemmisülés nagyszabású ro-
mantikus képekben festett, nyolc sorra terjedő látomása. A „jőni fog, ha jőni kell” megfor-
dított sorrendisége a Végzet könyörtelen, feltarthatatlan közeledését sejteti, s most ismét 
visszalendül a költemény dallama az előbbi megtorpanás után a tisztán lüktető jambusi rit-
musba. A két versszakra terjedő vizuális képek sora szinte elárulja, hogy Vörösmarty akarat-
lanul is, be nem vallottan is ezt a másik lehetőséget tudja csak elképzelni, ezt tartja reálisnak, 
bármilyen fájdalmas, kétségbeejtő ennek kimondása. A rímhelyzettel kiemelt „halál” felidé-
zi a vérben álló, elpusztuló ország képét, az egész nemzetet elnyelő sírgödör iszonyatát, a 
gyászoló milliókat, a magyarságot megkönnyező, vele szolidáris népeket. Ismerős látomások 
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ezek: nemcsak Vörösmarty költészetében kísértenek már évek óta, ott sötétlenek a magyar 
romantika alkotásaiban, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy Károly és Petőfi műveiben is.

A Szózat történelemlátásában a nemzethalál nem a lassú elkorcsosodásnak, a romlott-
ságnak, az erkölcsi süllyedésnek szégyenletes utolsó stációja, mint Berzsenyi vagy Kölcsey 
verseiben, hanem a korábbi versszakokban felidézett múlt tapasztalataival összhangban a 
kiszámíthatatlan, igazságtalan Végzettel szembeszálló, a jövőért áldozatokat is vállaló nem-
zet tragikus, de egyben elismerést is kiváltó elbukása.

A „nagyszerű” halál kitételt az utókor félreértette és félreérti, mert ezt a szót (nagyszerű) 
korabeli jelentésétől eltérően felemelő, fenséges, dicsőséges, hősies értelemben használta 
(használja). Martinkó András mutatta ki (Martinkó, 1971, 10), hogy ez a szó azóta jelen-
tésváltozáson ment át. Eredeti jelentése: nagyméretű, nagyszabású, hatalmas, egyete mes. 
Ebben az értelemben használta Vörösmarty is.

A Szózat egész szerkezeti felépítése a nemzetpusztulás riadalmának fokozatos kiteljese-
dése felé halad, s a sírba süllyedő nemzet képével zárul. Erre utal a „sors” említése, az élet 
vagy halál lehetőségének megismétlése, a „balszerencse”, az „átoksúly”, az „elbukál” szavak 
használata s a kétszer előforduló „hiába” („hiában”) szóba sűrített reménytelenség. „Az egész 
versnek központi lírai sikolya a ’nagyszerű halál’.” Hamis illúzió, naiv optimizmus lenne „egy 
nyom nélkül örökre elmerülő nemzet halálában valami ’nagyszerűséget’ látni” (Martinkó, 
i. h.). A „nagyszerű” szó jelentésváltozása miatt – természetesen – az újfajta értelmezés is 
polgárjogot nyert, még ha ez a „dekódolás” félreértésen alapul is.

A nagy nemzeti gyászszertartás víziója után visszatér a vers (13–14. vsz.) a jelen fel-
adataihoz, s felhangzik újra a költeményt indító két strófa, az első azonban némi stiláris 
változtatással: az összetett állítmány a szakasz élére kerül, s így a korábbi kérés, felszólítás 
nyomatékos paranccsá erősödik. A „bölcső” és „sír” között húzódó létezés örök, természe-
tes humánumát, bensőségesebb líraiságát itt már komor hangulat váltja fel. Helyébe az élet 
és bukás dinamikája lép, s az „elbukál” ige újra a tragikus halál vízióját idézi fel, melynek 
képét a költő többé már nem tudja magától elűzni. „A nemzethalál ugyanis a vers végé-
re már csak formálisan alternatíva, valójában konklúzió: a történelmi végzettel szemben a 
költő csak az etikai méltóság és emberség, a hazaszeretet törvényét tudja szembeállítani” 
(Martinkó, i. h.).

A változatlan szövegű utolsó versszak is lényegesen többet mond, mint a második, hi-
szen magába sűrítette mindazokat az érzelmeket és gondolatokat, melyek a vers folyamán 
megszólaltak, s így a záró négy sornak is egészen más az akusztikája: a rendületlen hűség új 
értelmet nyer, most már magában foglalja a balszerencsés múlt után a jelen megpróbáltatá-
sait, s esetleg a „nagyszerű halált” is vállaló elkötelezettség parancsát.

Martinkó András szerint – ha hitelesen értelmezzük – „a Szózat az egyik legkétségbeeset-
tebb magyar vers”. Lehet természetesen vitatkozni arról, hogy pesszimista jóslatról van-e szó, 
vagy a nemzetpusztulás lehetőségével való bátor szembenézés, ennek elkerülése érdekében 
elszánt és hősi helytállásra való felhívás adhat-e mégis valamilyen optimista kicsengést a 
költeménynek. Hiszen nem csupán a „nagyszerű” szó ment át jelentésváltozáson, a magyar 
nemzet is az elmúlt másfél évszázad alatt súlyos tragédiák sorozatát élte át. S az emberi, 
nemzeti, társadalmi szabadságért, a függetlenségért folytatott harcokban való elbukás már 
értelmezhető hősiesnek, fenségesnek, nagyszerűnek.
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A Szózat elemzésének-értelmezésének fenti vázlata természetesen nem meríthette ki a 
vers tanórai feldolgozásakor felmerülő egyéb kérdéseket, feladatokat. A tanulók tájékozott-
ságának, ismereteinek függvényében esetleg meg kell magyarázni a 3–6. versszakok törté-
nelmi utalásait, szólni kellene (ha a történelemben még nem tanulták) a magyar reformkor 
történelméről, céljairól, küzdelmeiről, a reformországgyűlésekről.

2.6. A módszeresen tanító tanár akár magyarázat közben, akár az elemzés befejezésekor rö-
vid, de áttekinthető táblai vázlatot is fog készíteni. Íme, egy lehetséges megoldás:

Szózat (1836)

Skót balladaforma: félrímekkel ellátott, nyolc és hat szótagos jambusi sorokból fel-
épülő, négysoros strófa.

Szónoki beszédre emlékeztető szerkezet: a legfőbb gondolat elhangzik a vers elején, majd 
újabb meg újabb érvekkel alátámasztva nyomatékosan tér vissza 
a befejezésben.

A vers címzettje  az egyes szám 2. személyben megszólított olvasó („oh magyar”).
      Felszólítás: „rendületlen” hazaszeretet, hűség.

1–2. vsz.:    személyes érvek – két főnévi (bölcső–sír) és két igei metafora 
(ápol–eltakar): a haza az egyéni élet egyetlen lehetséges kerete a 
Sors kiszámíthatatlansága ellenére is.

3–6. vsz.:    történelmi érvek: a múlt is helytállásra kötelez; az „ezredév” küz-
delmek sorozata; egyre szenvedélyesebb érvelés: nyomatékosító 
ismétlések.

7–9. vsz.:    az „ezredévi szenvedés” jogán történelmi elégtétel követelése; in-
dulatos érvek (ismétlések!): nem lehet hiábavaló a múlt áldozata, 
a jelen erőfeszítése (halmozás) – a jelen a harcos múlt méltó foly-
tatása.

10–12. vsz.:    sorsdöntő jövő: „jobb kor” (4 sor)
      „nagyszerű halál” (8 sor: a végső katasztrófa kozmikus képekben 

jelenik meg)

13–14. vsz.:   az első két strófa módosított ismétlése – erőteljes parancs.

3. Vörösmarty Mihály tárgyalása az érettségi előtt

3.1. Vörösmarty – remélhetőleg – jelentőségéhez mérten szerepel majd az érettségin akár 
több alkotásának a bemutatása lesz a cél, akár egy-egy műve lesz része a műfaji, vagy te-
matikai, vagy motívumazonosságon épülő tételtervezésnek. A Szózat értelmezését is el kell 
végezni a középiskola befejezése előtt, felelevenítve mindazt, amit a műről már korábban 
meg lehetett tudni.
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3.2. A históriában már jobban tájékozódó diákok számára nagyobb történelmi távlatokba 
állítható Vörösmarty költeménye. Volt már róla szó, hogy a Szózat hangot ad a korábbi szá-
zadok nemzeti közérzetének, sőt ebbe a reformkori szózatba beleömlik a régi nemzedékek 
kifejezéskészlete is. „A nagy világon e kivűl / Nincsen számodra hely” gondolata, meggyőző-
dése csaknem azonos szavakkal szólal meg a régi magyaroknál. Bocskai István Végrendelet-
ében (1606. december 17.) a következőket írta: „Az mi nemzetségünknek több hazája ennél 
soha nem lészen, s nincsen is, más minékünk az övét nem adja.” – Esterházy Miklós nádor 
Batthyány Ádámnak írt levelében (1634) ez olvasható: „Nem hazánk-e tehát nekünk is ez, 
mint édes eleinknek; Az bizony, nincs más kívüle.” – Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való 
orvosságban (1661 u.) az alábbiakat állapította meg: „Avagy azért, magyarok evvel [ti. fegy-
verrel] oltalmazzuk magunkat, avagy vitézül haljunk meg mindnyájan, mert non datur aliud 
medium [nincs más közbülső út]. Elfussunk? nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg 
nem találjuk, senki a maga országábul barátságunkért ki nem megyen, hogy minket helyhez-
tessen belé: az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannoniában. Hic 
vobis vel vincendum vel moriendum est.” [Itt győznötök vagy halnotok kell.]

A nemzethalál gondolata – a fenti idézet is bizonyítja – nemcsak a romantika korában 
lett többször felmerülő gyötrő lehetőséggé, ott élt a magyarság tudatában a törökellenes 
küzdelmek évtizedei óta. A 19. században a nemzet nyom nélküli eltűnésének rémét fölerő-
sítette a pánszlávizmus fenyegető veszedelme, s mintegy igazolta az a sokszor emlegetett, 
idézett herderi jóslat is: „…a mások közé ékelt, kisszámú magyaroknak századok múltán ta-
lán már nyelvét sem lehet majd felfedezni” (Herder, 1968, 217).

A nemzethalálnak kétféle változata létezett a magyar romantika irodalmában. Az egyik 
elképzelés szerint a magyarság pusztulásának oka a régi tiszta erkölcs eltűnése, a nemzet-
jellem elfajulása, az általános romlottság és elkorcsosodás. „Lassú méreg” és „lassú halál” 
emészti el a nemzetet: szégyenletesen, dicstelenül fog eltűnni a történelem színpadáról. Ez a 
felfogás található meg – többek között – Berzsenyi A magyarokhoz („Romlásnak indult…”), 
Kölcsey Zrínyi dala (1830) és Zrínyi második éneke (1838) című költeményeiben. Ezt a né-
zetet vallja a fiatal Vörösmarty is a Zalán futásában (1825), mikor a „tehetetlen kort” s a 
„puhaságra serényebb” nemzedéket okolja a hanyatlásért. Kortársaihoz hasonlóan állítja 
szembe a múlt nagyságát, a „régi dicsőséget” a jelen törpeségével. Az egész Zalán futása úgy 
is olvasható, értelmezhető, hogy Árpád és Zalán népének szembeállításába beleérezhetjük a 
magyar múlt és a jelen összehasonlítását. A bolgárok veresége, pusztulása a magyarok kato-
nai győzelmeitől függetlenül is a belső széthullás következménye.

3.3. Időközben megváltozott Vörösmarty szemlélete: megszűnt a múlt és a jelen egymást 
tagadó, egymást kizáró kiábrándult szembeállítása. Kora küzdelmeit látva a jelent már a haj-
dani dicső múlt egyenes folytatásának tekintette: „ész, erő és oly szent akarat” összefogá-
sának, amikor „küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt”, s e 
küzdés „az emberüdv” megteremtését tűzte ki célul (Előszó, 1850). Átszíneződött, megválto-
zott ennek az új történelemértékelésnek az alapján a nemzethalál minősége is. Míg Kölcsey 
még 1838-ban (Zrínyi második éneke) is kétségbeesetten, belső meghasonlástól tépetten úgy 
vélekedik, hogy a szégyenletes megsemmisülés a belső rothadás eredménye, s bűneinkért a 
Sorstól ránk szabott büntetés megérdemelt, addig Vörösmarty rémlátomásaiban 1830-tól 
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kezdve a nemzethalál már nem lassú, dicstelen pusztulás, hanem a nemzeti létet hirtelen 
megszakító katasztrófa, egy külső ellenséggel szemben bátor harcban való véres elbukás, 
melyért nem a magyarság a felelős.

A nemzethalálnak ez a fajta gondolata burkolt utalásként már korábbi műveiben is föl-
lelhető. A Rom (1830) hőse pl. negyedik álmában már nem látott semmit, csupán a perzsák 
által leigázott pártus nép halálhörgését, s egy vérbe fojtott szabadságharc félelmetes, „bor-
zasztó bús hangjait” hallotta. A Magyarvár című töredékében (1830) Arta, a pártus földnek 
fejedelme, „a vas sors kerekétől” megtörten, bujdosása közben nemzete pusztulását, kegyet-
len háborúban való megsemmisítését zokogja el. A hontalan (1835) vad bérceken bolyon-
gó hőse is mindent elvesztett, amit szeretett, de legsúlyosabb fájdalma az utolsó strófában 
fakad fel:

A nemzet, melyhez tartozám,
Kiirtva, s vérbe fúlt hazám
Többé fel nem virúl:
Engem millióknak veszte nyom,
Egy nép halálát hordozom
keblemben ostorúl.

3.4. Ez a kép már a Szózat víziója. – S ennek a versnek (A hontalan) kapcsán szólhatunk még 
a skót balladaforma szerepéről, előzményeiről. Ebben a strófaszerkezetben írta Kölcsey 1817-
ben a Fejedelmünk hajh! vezérünk hajh! című költeményét, s ez a képlete 1835–1836-ban Vö-
rösmarty több versének is. Ilyenek: a Kemény Simon I. része, A kém; A túlvilági kép; A jegyes 
sírja (keresztrímekkel); a Melyik jobb? – A 8 és 6 szótagos jambusi sorok kombinációjából 
állnak össze A búvár Kund (1829) s az előbb említett A hontalan szakaszai is. – Készen volt 
tehát a költő számára 1835–36-ban a már többször használt versforma, s ezeknek az évek-
nek a költeményeiben fel-feltűnnek azok a motívumok is, amelyek együtt találhatók meg a 
Szózatban. A kémben Hunyadi hősi harcairól zeng dicshimnuszt az ál Hafiz, s az áldozatos 
küzdelemre kész nemzetről a következő strófa szól:

A nemzet mint lesz általa
Egy szívvé, nagy s merész,
mely a csatákra feldobog,
Mely élni, halni kész.
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Eisemann György

ANEKDOTÁK ÉS KÜLÖNCÖK
(Beszterce ostroma, A sipsirica)

1. Az anekdota

1.1. A történelmi mimézis-játékok sorával gyakran szupplementáris (helyettesítéses, kiegé-
szítéses) kapcsolatba kerülő elem a Mikszáth-prózában: az anekdota. Az anekdota, mely 
műfajilag különösen alkalmas teret alkot a jelentések differáló és analogizáló mozgásához. 
Elbeszélése nagy nyomatékkal, feltűnő markerekkel implikálja háttérnarratíváinak sokasá-
gát, melyre történetét vonatkoztatja, ahonnan levezeti-leválasztja, s amelynek közegében 
értelmezi. Az anekdota narrátora és befogadója mind a történet jövőjének várhatóságában, 
mind pedig múltjának elrendezésében közös perspektívával rendelkezik: a sztori előadása-
elolvasása közismertnek tételezett tradícióra támaszkodik. Többször, joggal állapították 
meg az anekdotáról, hogy különös erővel képviseli az ízlésformák, érték- és szokásrendek, 
életmódok olyan közösségét, együttes ismeretét, mely minden másnál inkább határozza 
meg elbeszélésének előzetesen adott stiláris és világképi modalitását, az ennek megfelelő 
történetvezetés medrét és utalásait, kifejletének lehetőségeit. A fabulátorra így találó lehet 
a hasonlítás, hogy alig több és más, mint egy dallamnak újabb harmonizálását-feldolgozását 
nyújtó közvetítője-előadója, az ismert vagy ismerős elemekkel-elvárásokkal tűzdelt téma va-
riálója, akit e szituáltság („kognitív kontextus”) bensőségesen fűz össze hallgatójával. Az in-
formációkat-epizódokat együttesen rendezik össze s helyezik el ugyanazon a (szub)kulturális 
horizonton. Az anekdota elbeszélője így az odaértett olvasóval szinte közös nézőpontot kép-
visel. Az együttes interpretáció igényének explicit szövegbe írása nélkül nincs is anekdota: 
ilyen szempontból nevezhető narrációja kiemelten hatásközpontú beszédműveletnek (Do-
bos, 1995, 41–68). S valóban, zárása, „csattanója”, ezért nem új perspektívát nyitó fordulat-
szerű elem, hanem az előzetes (lappangó) várakozást és az elrendező műveleteket visszaiga-
zoló mozzanat. A befejezés csak annyiban „csattanó”, amennyiben konkrét előzményeinek 
„fortélyos” átkomponálása (szemantikai visszacsatolása) révén, a szöveget mégis eljuttatja a 
közös belátás, az implikált értékrend kiderülésének és az annak megfelelő interpretáció fel-
bukkanásának pillanatához. Frappáns gesztusként igyekszik folytonossá tenni az elbeszélés 
utalásai nyomán keletkező, könnyen áthidalható megszakítottságot. A poénnel így az anek-
dota – mondhatni – önmagát olvassa, ami narratológiai szinten felfogható a fabulátori és 
az odaértett olvasói nézőpontok említett azonosulásának. Borisz Uszpenszkijnek az a meg-
állapítása, miszerint az anekdotában különböző ideológiai nézőpontok ütközése figyelhető 
meg, legfeljebb csak az általa később tett megszorítással fogadható el. Ebben az olvasó né-
zőpontjának „mozgásba jöveteléről” van szó, melynek eredményeképp a befogadó számára 
végül (a poénben) kiderül, hogy a másik perspektívával közösen, az elbeszélő nézőpontjából 
„kellett volna nézni a dolgokat” (Uszpenszkij, 1984, 211).
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Ezért lehet olykor hatásos és pontosan értelmezhető a poén elhallgatása is. Emlékezzünk 
a honvédparancsnok anekdotájára a pozsonyi asszonyról a Beszterce ostroma (1894) zsol-
nai jelenetében! A parancsnok egy udvarlási kalandját adja (sokadszor) elő, melyre éppen 
a hódításra kiválasztott lány anyja biztatta fel őt. Majd váratlanul abbahagyja a történetet. 
S mikor asztaltársai a folytatásra biztatják, tréfásan álszent szemrehányással hárítja el a kí-
váncsiskodást, mondván, hogy ő tetőtől talpig gavallér. Azt hallgatja el – nagy sikert aratva 
e fogással –, amiért az egészbe belekezdett. De nem kezdett volna bele, ha nem lenne mit 
elhallgatnia. Az exponálás már magába foglalja, kijelöli a befejezés tartalmát, csak annak 
módozatára korlátozza a „fordulatot”, mely ezért nem a kimondásban, hanem – ezúttal – az 
elhallgatásban válhat hatásában élő műveletté.

1.2. Az anekdotizmus szerepét a modern esztétikák nálunk – minden egyéb különbségeik 
ellenére – legtöbbször határozottan leértékelték a magyar irodalomban. Az ontológiai és az 
egzisztenciális analitika, a „mély” és „nagy összefüggések” meglátása hiányát, sőt, kialakulá-
suk megakadályozását vetették a szemére (Alexa, 1983, 5–85). Túl azon, hogy az anekdota 
újabb szépíró támadói közül sem mindenki tartózkodott a sajátos változatok kialakításától 
(Kolozsvári Grandpierre Emil, Örkény István, Páskándi Géza, Sütő András stb.), nyilvánvaló, 
hogy például Esterházy Péter, Temesi Ferenc vagy Karátson Gábor prózája alapvető átgon-
dolásra készteti a műfaj korábbi, akár elfogadóbb, akár elhatárolóbb megítéléseit. De mielőtt 
a posztmodern esztétikai tapasztalás sajátosságait folytatnánk, érdemes röviden kitérnünk 
arra, hogy még a modernség nemzetközi irodalmában sem került az anekdota olyannyira a 
korszerűtlenség hírébe, mint a hazai kritikában, amely erre a műfajra koncentrálta az állító-
lagos európai „fősodortól” való eltéréseinknek puszta elmaradásként való beállítását. Olyan 
kizárólagos mintát és kirekesztő értelmezést fogadva el, mely módszerének elfogultságában 
hasonlít a realizmus „főáramának” hirdetéséhez. Vagyis a modernséget nem irodalmi be-
szédmódként, hanem ideologisztikusan fogta fel, annak csak egyetlen „autentikus”, alterá-
ciók nélküli megnyilvánulását képzelte a „helyes” változatnak, s abban sem akarta meglátni 
az anekdotikus elemeket. Az anekdotának az európai modernségben fellelhető státusához 
csupán egy észrevételt idéznénk a nemzetközi szakirodalomból. Roland Barthes (akkor még 
a strukturalizmushoz közelálló) véleményét, mely nálunk bizonyára meghökkentő módon, 
a francia új regény kapcsán hozza szóba funkcióját. Barthes az anekdotával szembeni el-
lenállást képtelenségnek minősíti, s Robbe-Grillet egyik szövegét elemezve az ismétlést, a 
tárgyak visszatérését tartja olyan törésnek, melynek résén keresztül „a lélektani, patologikus 
és anekdotikus elemek egész rendszere tódulhat be a regénybe. Úgy tűnik, a tárgyak éppen 
ismételt megjelenésük alkalmával tagadják meg azt a dolgukat, hogy csupán legyenek, s ez-
zel odaszólítják az anekdotát a lelki rugók tőle elválaszthatatlan kíséretével: az ismétlés és az 
együttállás kivetkőzteti a tárgyakat puszta jelenlétükből, hogy már valami végett legyenek 
jelen” (Barthes, é. n., 168).

1.3. Nálunk sajnos kivételesnek nevezhető az anekdotának olyan értékelése, mely a műfaj 
nyelvezetére (a jelentésképzés itt adódó sajátosságaira) összpontosítva tájolja kapcsolatát 
a modernséggel. E kivételek közé tartozik Fabó Kinga tanulmánya, rámutatván, hogy „az 
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anekdotikus formálóelv egy mozgó, bármilyen módon összerakható-szétszedhető, bővít-
hető-szűkíthető, folytatható-abbahagyható, lezárható-lezáratlan regényszerkezetet ered-
ményezhet, amely így a »nyitott mű« egyik lehetséges korai magyar típusa. […] Látható, 
hogy az anekdotikus szerkesztésmódot az a szemlélet hozta létre, motiválja és tartja fenn, 
mely szerint az események többféleképpen (végtelen sok tetszőleges módon) elrendezhe-
tők, amely elrendezések közül egyik sem kitüntetett vagy a priori. Továbbá, hogy az ese-
mények mindig csak utólag rendezhetők el és értelmezhetők egyáltalán valamilyen módon 
és sorrendben.” Az anekdotikus szerkesztésmód eszerint a „cselekménycentrikus” epikától a 
„nyelvcentrikus” epikához közelít. „Az anekdotikus regényt szokás a regény ideáltípusához, 
a 19. századi nyugat-európai és orosz klasszikus regények reprezentánsaihoz mérni. Ebben 
az összehasonlításban a magyar anekdotikus regény szükségképen alulmarad. Az értékelés 
ugyanis kimondva-kimondatlanul a cselekmény vonatkozásában történik. A nagyregény 
utáni avantgarde-típusú idő-, cselekmény- és formabontás modernnek minősül, a nagyre-
gény előtti anekdotikus típusú viszont konzervatívnak” (Fabó, 1987, 97–100).

Hermeneutikai horizonton magától értetődik, hogy az anekdotának az említett „kogni-
tív kontextusra”, az előzetes kulturális beágyazottságára nyomatékkal támaszkodó beszéd-
módja önmagában nem nevezhető a megrögzött és az avítt ideologémák szolgálatának. 
Ellenkezőleg: legjobb megoldásai nagy nyomatékkal támaszkodnak a nyelv kreativitására. 
A jelentésképzésnek dialogikus mivoltában, sőt, a megértésnek kiemelten élőbeszédszerű 
oszcillálásában rejlő lehetőségeit igyekeznek kihasználni, mely „megértés” így nyíltan nem a 
nyelv instrumentális használata révén, hanem az előzetes értelemadással belátható szituáció 
nyelvi működéseként jöhet létre. (Az előzetes értelemadás feltétele az anekdotában a mon-
dott háttérismeretek tárháza.) Különleges erővel világlik ki, hogy az elbeszélt történet min-
den eleme ennek a szituációnak a közegében tárulhat fel. Az „élőbeszéd” irodalmi alkalma-
zásában így erősödhet fel a nyelv megszólító ereje, mint a beszélgetőknek és a befogadónak 
az ottlétben-tartása. Nem a kartéziánus „megismerés”, nem a tárgyát objektumként kezelő 
elmélkedés, hanem a hagyomány ismétlő teremtése, dialogikus létezésbe-szólítása nyomán. 

Ha a modernség egyik jellegzetes antropológiai felvetésével, a tudat megosztottságára 
hivatkozó pszichoanalitikus rétegzéssel vetjük össze, az anekdota nyilvánvalóan sohasem cé-
lozza meg a tudattalan reflexív elbeszélését, nem törekszik a felszíni én mögötti „mélység” 
explicit feltárására. Ebből a szempontból idegennek tűnik a modernség mindezt szorgalmazó 
megoldásai között. Viszont a legújabb szubjektumelméletek felől, melyek túllépnek az újkori 
individuum akár ellentmondásaiban is egészelvűségre törő koncepcióin, némely vonatkozás-
ban akár „előremutatóbbnak” is tartható. Mivel a személyiséget nem önnön rejtett-szubsz-
tanciális lényege, hanem – hogy éppen Freud fogalmait transzponáljuk – a nyelvi jelentések 
eltolásaival-sűrítéseivel rajzolja elénk: gondoljunk analogikus-variatív-szituatív létmódjára. 
(A hermeneutika az analitikus pszichológiát nem a „lelki mélységek” megragadásaként, ha-
nem narratív kisformák, például álomelbeszélések interpretációjaként közelíti meg.) Freud 
köztudottan sokat foglalkozott a mindennapi beszélgetések tudatalatti dimenziójával – gon-
doljunk a pletykáról, a viccről vallott nézeteire. Irodalmi modernségünk e szempontot – akár 
a mikszáthi anekdota kapcsán – majdnem teljesen figyelmen kívül hagyta.

Anekdota görögül annyit jelent: kiadatlanok. Vagyis a műfaj elnevezésében – paradox 
módon – önmaga „kiadatlanságára”, nem írásos mivoltára utal. Az anekdota olvasója ezt a 
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recepcióban a szöveg élőbeszédszerű hatásaként akceptálhatja. S ezen anekdotikus hatás 
nyomán az „írás” éppenhogy nem-írásként prezentálja magát. A befogadó tehát az élőbe-
széd „hallgatójának”, megszólítottjának, egy beszélgetés résztvevőjének a szerepébe kerül. 
S ezen hozzáállással, a „beszélgetésbe” helyezkedve lehet intenzív részese annak a tapasztalás-
nak, melyben a jelentés mint a beszélő által artikulált, az egyes szituációkban egyedi viszonyí-
tásokkal létesülő folyamat bontakozik. Ahol az elbeszélés nem a metafizikai „lényeg” („onto-
lógiai” séma) létezésbe nem hívható absztrakcióit akarja megragadni, hanem a világban-lét 
ottani értelmére bocsát fényt. A háttér kulturális viszonyrendszere és bizonyos elemeinek 
egyedi-konkrét újrarelacionálása képezik tehát a szemantikai differenciák és analógiák össz-
játékát. A Barthes által az anekdotában hangsúlyozott ismétlésjelleg e differáló-analogizáló 
mozgás alapja. S hogy például az analógia ismétlésszerű jelensége mennyiben képezi a kap-
csolódások sorában a szólamszerűen kimondhatatlan jelentés „rejtekhelyét”, s hogy mindez 
hogyan épül a közösségi tradíciókra és újramondásukra, hogyan él mégis konkrét hatásában 
és aleatorikus elbeszélhetőségében, arról már közismertnek tartható a hermeneutika állás-
pontja (Gadamer, 1984, 298–300). Az anekdota pedig e nyelvfelfogás egyik reprezentatív 
irodalmi modellje lehet, melynek természetesen jobb és rosszabb megformálásával egyaránt 
találkozhatunk. De sikerültebb alakításai nem minősíthetők az „asztali adomázás” kliséjével 
vagy a drámai ütközések felületes elhárításával. 

2.1. A mondott analógiás nyelvezet érvényesülésére Németh G. Béla hívta fel a figyelmet, a 
kései Mikszáth elbeszéléseiről szólva. Recepciótörténetileg rendkívül fontos lépés valósult 
meg ezzel: tudatosodott a Mikszáth-szövegeknek nem csak fabuláris szinten, hanem párhu-
zamos egymásra utalások (analogikus ismétlések-áttevődések) soraként formálódó-olvasha-
tó karaktere. S bár a világkép kirajzolódását, a létkérdések feltevését reflexív fogalmiságúnak 
nevezi az értekezés, hozzáteszi, hogy mindezt átszínezi a személyes állásfoglalást mellőző 
hangnem. Megint csak a „hang” – ezúttal ironikus – játéka figyelhető meg tehát, „amely 
elfogad, majd elhárít, elhárít, majd elfogad”. A Fili (1902) című elbeszélés egy passzusára utal-
va a tanulmány fel is sorolja a legfontosabbakat a korszak teorémáiból, melyek Mikszáth 
szövegvilágának ironikus „játékaiban” megjelentek: „Rousseau természethite, Herder életfa-
metaforája s -elmélete, a romantikusok pánorganizmusa, Moleschott anyagátalakulás-tétele, 
Spencer felfogása a szükséges szervek kitermelődéséről, a szükségtelenek elhalásáról, egy 
flóra és fauna törvényét az emberre is egyetemesítő darwinizmus-válfaj (s annyi társuk) zsú-
folódik sajátos jelentésben és összetételben egybe. (Sőt mintha már valamiféle spengleriánus 
bukástézisek is előrevetnék árnyékukat.)” (Németh G., 1985, 122) Mikszáth művészetének 
„filozofikuma”, bizonyos bölcseleti diszkurzusokkal való kapcsolata tehát nem a közvetlen 
(akár intertextuális) viszonyulás, hanem – Németh G. Béla szavaival – a „hangnemi képes-
ség” szintjén valósult meg. S hogy e szint a korban időszerű „végső kérdések” tekintetében 
ezért mindig csak forgácsokat, részleteket (folytonosan transzformálódó mozzanatokat) ve-
tett fel, s hogy az ekként mozaikos életművet ezért nem lehet „egységként, egységes egészént 
jellemezni”, azt ma már talán nem mindig hanyatlásnak, hanem esetenként modern pro-
duktivitásnak tarthatjuk. Azzal együtt, hogy „gondolati szélességben és lelki bonyolultság-
ban”, vagyis a modernség itt felhozható szempontjai körül alig tájékozódik e próza. Németh 
G. Béla a kései novellák közül méltán emeli ki még A piros harangok (1901) című remeket, 
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éppen a „végső kérdések sürgetésének és meddőségének” melankóliáját hangsúlyozva. Egy 
négyéves parasztfiúcska kóborol egyre messzebb a tengernyi búza- és rozsföldeken, pipa-
csok után, játékos ösztöntől és a természet bűvöletétől hajtva. S a nyárutón már csak apró 
csontjait találják meg – egyfajta mindent elrendező, mindennél mélyebb és racionálisan 
megközelíthetetlen „természeti történéssé értelmezve” az eseményt (Németh G., 1982, 128, 
123). S a gyermekmotívumról szólva hadd kerüljön említésre a Mikszáth-novellisztikának 
egy méltán híres, tragikus hangvételű darabja, A ló, a bárányka és a nyúl (1890), valamint az 
érzelgősnek tűnő téma hatásos szerkesztésével jellemezhető írás, A fekete kakas (1899). De 
kétségtelen, hogy a nyolcszázkilencvenes évektől számos olyan novella, nagyobb elbeszélés, 
kisregény születik Mikszáth tollából, mely nem közelíti meg ezt a színvonalat, s ehhez képest 
valóban „rutinmunkának” nevezhető (Az eladó birtok, 1893; Ne okoskodj Pista!, 1895; Nagy 
kutya a vicebíró, 1895; A zöld légy és a sárga mókus, 1895; A demokraták, 1897–98; Egy éj az 
Arany Bogárban, 1901; Mindenki lépik egyet, 1902; A fekete fogat, 1904 stb.). 

2.2. Az anekdota élőbeszédszerű előadásának olvasatában létesülő közös nézőpont kiala-
kításához számos, alaktani szinten leírható eljárás segíti a befogadót. A kitérés, a részlete-
zés például „azokon a pontokon történik, ahol a másféle világtudással rendelkező befogadó 
megértési nehézségről adna jelzést egy közvetlen kommunikációban”. E kisforma retorikai 
fogásai tehát a „hangzó nyelv”, a beszélgetés „kétirányúságának” észlelése felé tájolják a re-
cepciót. Így kerülnek fokozott mértékben alkalmazásra a pragmatikainak tekinthető alakza-
tok: a megszólítás, a kérdés, a felkiáltás vagy az olyan – akár egymással ellentétes – gesztusok, 
mint a kihagyás és a redundancia. A közösségi vélekedést tételező megnyilvánulás eszközét 
(communis opinio) szintén kiemelte már a szakirodalom, csakúgy, mint az oppozíciókba-
rögzültségen túlvezető, intermediátor funkciójú, „lebegő” alanyi elemek megteremtését (Fe-
hér, 1996, 189–192).

2.3.1. Azon alak pedig, aki nem illik bele az anekdotikus szupplementaritás észjárásába, mint 
a közös értésnek az adott szituáltságban teremtődő analogikus áthasonulásaiba, a Beszterce 
ostromában is a Mikszáth-életmű jellegzetes figurája, a különc: Pongrácz István. Különcségé-
nek megítélése abban a többször megismételt kérdésben csúcsosodik, hogy vajon bolond-e 
avagy sem. Az előbbi anekdota (kaland a pozsonyi asszony lányával) után éppen rokona, 
a honvédparancsnok jellemzi egyéniségét, s ellentmondásosan hol őrültnek („vesaniában” 
szenvedőnek) minősíti a grófot, hol egészségesnek. Kijelenti mindenesetre, hogy a „saját 
nyelvén” kell beszélni hozzá – vagyis kimondatik egy olyan „másik” nyelv jelenléte, mely a 
különcé, aki épp e másik nyelvhasználat miatt tartható bolondnak. Mindenesetre olyan más-
létet, másik pozíciót képvisel, amely a többiek felől „különcnek” tűnik, miközben a többiek 
számára is az önmeghatározás lehetőségét nyújtja. E különleges funkciót, a közös értésren-
den kívüli, ám éppen ezért – a vele szembesülésben – az önfelismerést elősegítő pozíciót so-
hasem nélkülözi a történelem, de mindig változó, sajátos figurákkal tölti be. Michel Foucault 
véleménye szerint e külső, „másik” helyet a középkori leprás, majd később a vérbajos után 
újabban a bolond, az őrült képviseli. E pozíció tehát a diszkurzusrend változékonyságában 
nemcsak értelmezett, hanem értelmező is (Kiss, 1995, 291–292). És a Mikszáth-prózában 
nemritkán a tébolyultnak tűnő különc segítségével tör be ez a történet: egy másik értelmező 
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fókusz jelenléte. A másik nyelv a Beszterce ostromában szintén éppen a történelem nyelve, az 
évszázadokkal korábbi állapotoké, melynek segítségével párbeszédbe lehet elegyedni Pong-
rácz gróffal, s melynek alkalmazása megint csak a színészi produkció, az imitálás, álcázás 
révén lehetséges. A zsolnaiak egy színtársulatot léptetnek fel besztercei küldöttségként, s ősi 
szokások szerint meghódolnak a győztes előtt, átadván nékik a megszökött Estella helyett 
túsznak Trnowszky Apolkát. A honvédparancsnok ötlete bevált, ugyanazt érte el Pongrácz-
nál e színjátékkal, mint barátainál az anekdotával: megteremtette a közös értés feltételeit. Ez-
zel pedig a történelmi „anakronizmus” nyelvét sikerült párbeszédbe állítania az anekdotikus 
nyelvezettel. A különc alakját is bevonta a szituáció interpretációs játékába, így időlegesen 
(az adott helyzetben) megszüntette különc-mivoltát, az anekdotikus nyelvhasználattól ide-
gen, „bolond” státusát. 

2.3.2. A történeti színjáték tehát azzal, hogy jelenként inszcenálja a múltat, belépteti a „tör-
ténelmi” nyelvezetet az anekdotikus analógiák sorába, már maga is szupplementumként 
kezelhető. Miáltal a történelemről beszélő jelen idő nem a korábbi stádium fenntartásának 
lehetőségét mutatja, nem a hagyomány mechanikus-lineáris továbbvitelét vizionálja, hanem 
önnön aktuális horizontjába illeszti a múlt-reflexió minden elemét. Ahogy Nedec várának 
„háborús” szokásai játszották el hadgyakorlatokon a történelmet, úgy vonulnak csatába 
most is: „megyünk a király ellen” – ismétlik (!) újra a régi szavakat. („Szépek a megismételt 
dolgok”, mondaná Patacsics az Új Zrínyiászból.) Az anekdotában az élőbeszéd emlékezik, 
míg e történelmi játékokban az emlékezetet a szereplők inszcenálják. Ahogy az anekdota be-
széli el a felidézett életvilág kiválasztott szegmensét, mely így az egész hátteret (távollétében 
is) tapasztalhatóvá teszi, sőt, erre építi hatáselvűségét, úgy teremti meg a történelmi játék a 
múlt és a jelen hasonlóképp irreális együttesét a maszkok, a mimikri révén. S a figurák álom-
szerű megosztottsága önmaguk és jelmezes máslétük révén a szöveg megosztottságát képezi 
le: a fikciót teremtő utánzásjelleget, a történelmet ismétlő fikcionalitást. Ahogy az anekdota 
elbeszélője egyszerre rejtekező és előtűnő narrátor, úgy a történelmi játékok alanyai egyszer-
re önmaguk és valaki mások. Megjátszók és megjátszottak. Folyvást helyettesítenek valamit: 
jelenükkel a múltat, a múlttal jelenüket. De hogy melyik az „eredeti” és melyik a „másolat”, az 
az anekdotákban és a színjátékban sem eldönthető. Amikor Pongrácz gróf a lovával megeteti 
és megitatja a „besztercei” füvet és vizet, ennek semmivel sincs kisebb jelentősége és „realitá-
sa”, mint a vármegyei legitimációnak. Így a történetiség fikcionális időutalásai egzisztenciális 
szubszitúciókká lesznek. Egyrészt a szereplőkben rejlik a kettősség, másrészt maguk is újabb 
kettősségek részesei. A regényben két Trnowszky acsarkodik egymásra. Két Behenczy fordul 
elő, akik szintén folyvást becsapják egymást. Pongráczból is kettő van, s az egyik átejti a 
másikat: ne feledjük, hogy a honvédparancsnok, aki az egész színjátékot kieszeli, István gróf 
unokatestvére. De fontos, hogy a kölcsönös álcázások (átejtések) nem puszta illúziókeltések, 
hanem olyan leplezések-változatok, melyeken itt a szövegjelentés fejleményei alapulnak, s 
melyek ezáltal a közös történetbe vonás esélyét hozzák létre. A különccel pedig annyiban 
található közös nyelv, amennyiben az ilyen tükörjátékba bevonható, s amennyiben részesévé 
tudják tenni a helyettesítések-mellérendelések nyelvének. Az ifjabb Behenczy például azzal 
örvendezteti meg Pongráczot, hogy ép esze bizonyításául előre-hátra elmondat vele egy 
számsort, s a megfordított ismétlés (variálás) képessége lesz meggyőző erejű. A gróf Apolkát 
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is azért szereti meg mindjárt annyira, mert ő a cserejátékok reprezentánsa, aki mint „hadi-
túsz”, Estellát, s egyáltalán a női nemet helyettesíti számára. A nőket egyébként is csak záró-
jelbe téve kedveli – Medicis Katalinba szerelmes, hölgyismerőseitől távol tartja magát, Estella 
bájai hidegen hagyják. S ha Estellát visszaadják, véget ér Apolka reprezentáló funkciója, mely 
a különc helyét a történetben, a szereplők viszonyában kijelölte. Megszűnik a további he-
lyettesítések játéklehetősége, vége annak a történetnek, melyben Pongrácz, a különc a „saját 
nyelvén” jelenhet meg, ahol a nyelvezetek dialógusa folytatható. De a szöveg egésze szintén 
ilyen játékot űz önmaga másával: nemcsak a tematika-motivika, hanem a műfaji szövegelőz-
mény szintjén is. Azaz Cervantes művével, a Don Quijotéval, melynek egy példányát bosszan-
tó célzásként kapja meg a gróf, hölgyismerőseinek egyikétől. A beszélő köntöshöz hasonló 
történelmi szövegutalások mellett immár közismert mű jelenik meg intertextusként.

2.4. A Don Quijote elbeszélőművészetében szintén fontos funkciót tölt be az előzményeire, a 
korábbi szövegekre való számos, hangsúlyos utalás. Tehát a lovagregények szüzséelemeinek 
és kompozícióinak felidézése és parodizálása: a pretextusokra történő olyan vonatkoztatás, 
mely az új szöveget a réginek műfaji határozmányú („architextuális”) áttevődéseként kezeli. 
Vagyis az intertextualitás a műfaj által adott, többnyire odaértett eljárásként működött. 
E formálásmód – a paródiákon kívül is – a romantika és különösen a modernizmus koráig 
szinte paradigmatikus eljárása volt az irodalomnak (Iser, 1993, 103). A tizenkilencedik század 
második felétől erősödik fel az a tendencia, mely a másik szövegre utalást nem az elbeszé-
lés struktúrájának műfaji jellegzetességeivel, hanem egy attól függetlenedni akaró, imma-
nens szignifikációval próbálja meg feltüntetni. Így válik lehetővé ugyanakkor, hogy egyál-
talán megjelenjen a különbségtétel a főszövegnek és az idézetnek tartható részek között 

(Kulcsár-Szabó, 1995, 530). Hiszen a hivatkozás csak akkor érzékelhető idézetként, ha a 
műfaji pretextualitását e tekintetben elhanyagoló törzsszöveg képzete is kialakul. Cervantes 
regényének szövegéhez még hozzáértődik a főhős által (is) olvasott lovagregények struktúrája. 
Később a hasonló látens hozzáértés eseménye inkább elhalványul, szintaktikailag (a szövegje-
lek viszonyában) észrevétlenebb lesz, hogy bármely fölidézett másik szöveg, immár határo-
zottan mint vendégszöveg legyen érzékelhető. Mikszáth regényének intertextualitása pedig 
virtuóz módon éppen e fordulat megragadásaként funkcionál, azaz mindkét tendenciából 
merít. Tehát Cervantes regényével egyrészt mint történetalkotó és szereplőformáló előkép-
pel, architextuális mozzanattal találkozunk. Másrészt a Don Quijote a törzsszöveg szignifi-
kánsaként (azt jelölőként gazdagítva) szerepel, ekkor tehát nem műfaji meghatározottsá-
gával befolyásolva a Beszterce ostromának szövegalkotási és befogadési stratégiáit. Hol az 
egyik, hol a másik beállítás erősödik fel a műben, lehetővé téve az olvasó számára az inter-
textusok módozatainak folytonos átértelmezését, áttűnéseik észlelését. (S az utóbbi követ-
kezménye, hogy Pongrácz István számára a Don Quijote-párhuzam bántó, szemben „előd-
jének” lovagregény-imádatával.) Az Új Zrínyiász kapcsán is említett intertextuális eljárások 
(a vendégszövegek különböző típusainak elbizonytalanítása és átváltozásai, az alapszöveg és 
az idézet relativizálása és felcserélhetősége) a folytonosan szétvonódó jelölések-jelentések 
egyik önreflexív módozatát alkotják a Mikszáth-művekben. A posztmodern próza a hasonló 
elbizonytalanítást majd a véletlenszerű elemek kombinációjáig viszi, teljesen kiszabadítván 
az idézetjátékokat a szemantikai ellenőrzés elbeszélői felügyeletéből. Így a jelentés (mint a 
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jelölés dinamikája) áramlását a szövegben létesülő aleatorikus viszonylatok ötletes, és a kü-
lönböző nyelvi szinteknek (a hangtantól a mondattanig és a stílusig) a beszédben nyelvileg 
adott összefüggéseire hivatkozó alkotásmódja hozza mozgásba. 

A differencia állandó feltüntetése, a jelek feltörésének, megkettőzésének folyamata mel-
lett azonban ugyanilyen érdekes, gazdag poétikai eszköztárat nyújtó lehet az elkülönböző-
dés elrejtése, az eltérőnek kvázi-identifikálása. Akként persze, hogy a kettősség érzete mindig 
tapasztalható legyen a látszólagos egység mélyén. A mimikri lehetőséget ad erre a játékra is 

(Iser, 1993, 450). Talán megkockáztatható, hogy e formák inkább a modernitás közegében 
(tehát azonosság és különbözőség markáns szétválasztásakor) érvényesülhetnek, szemben a 
posztmodernitással. Az álcázásnak, mint az önazonosság látszatát felmutató formának, az 
egyértelműséget játszó, a differenciákat időlegesen leplező elbeszélésmódnak a mintadarab-
ja Mikszáth életművében A gavallérok című regény.

2.4.1. A Beszterce ostromában tehát egy olyan nyelv is létrejön – a történelem színjátéki 
megrendezése-fikcionálása révén –, melyben a különc elbeszélhető, megérthető lesz. Amely-
ben Pongrácz István „őrülete” normalizálódik, a külső legitimációhoz képest elhelyeződik. 
Ehhez persze az általa képviselt történelmi narratíva megjelenítésére van szükség. Maga a 
grófi kastély pedig e történelmi idősík legfontosabb színtere, szigete. De ha visszájára fordul 
a dolog, s maga a „kastély” válik a történelmi értékek tagadásává, a különc pedig „kívül re-
ked” a szigeten, s éppen a külső legitimitás közegébe kényszerítve keresi értékeit, akkor lénye 
végleg izolálódik mindentől. Elhelyezhetetlen, érthetetlen és viszonyíthatatlan marad: alakja 
körül felrémlik az abszurditás, az elbeszélhetetlen világtapasztalat perspektívája. Nem talál 
adekvát nyelvezetre, „bolondériája” szupplementum nélküli mozzanattá, a dialógusból ki-
eső, jelentéstelen hiátussá alakul a környezetében. Alakja nem a „saját nyelv” megtalálásának 
kérdését veti fel, hanem klinikai esetté lesz. Az egyik különc, Pongrácz gróf még megszaba-
dult ettől a veszélytől, a másik különc, Druzsba tanár viszont már nem menekülhetett előle. 
A sipsirica (1902) című kisregény főszereplője immár nem lakója, hanem látogatója annak 
a kastélynak, melyben nem a múlt értékrendje, hanem maga a névtelen (megragadhatat-
lan) hatalom vert tanyát. (E beállításhoz immár mellőzhetetlen Kafka kastélymotívumának 
visszaolvasása.) Ha csak néhány fantasztikus mozzanatra gondolunk, mellyel Druzsba Ti-
vadar a kastélyban találkozott, akkor talán nem túlzás az abszurditás atmoszférájáról be-
szélni. Jahodovska Franciska, egy budai vendéglő tulajdonosa eladja a lányát – a „sipsiricát” 
(kisasszonyt), Druzsba keresztgyerekét – a dúsgazdag, a nevén sohasem említett grófnak, 
aki egy távoli kastélyt bérel kitartottja számára. Ezt az épületet örökli egykori tanulójától a 
gimnázium, ahol Druzsba tanít. S éppen őt bízzák meg a hagyaték felmérésével, így kerül 
a titokzatos és félelmetes legendákkal övezett kastély közelébe. Mikor halálra készen belép a 
kapun, szembetalálja magát egy ágaskodó medvével. Leláncolt vérebek csaholása és köhögő 
növények között megy tovább. Az antik bútorokkal berendezett pompás termek ajtajának 
kilincsén áramütést érez, majd a tükör előtt borotválkozó majomra lesz figyelmes, végül egy 
ketrecbe zárt kisfiút vesz észre. Meghökkent kérdésére a majordomus felvilágosítja, hogy 
a gyereket a kisasszony számára hizlalják, aki – vele együtt – nagyon szereti a fehér gyer-
mekhúst. E lidércnyomásos jelenetsor persze a házvezető tréfájaként nyer magyarázatot, de 
csak a befogadó előtt – Druzsba lelki egyensúlyát teljesen felborítja. Végül a biliárdteremben 
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megpillantja Jahodovska életnagyságú portréját. „Lehetetlen és mégis úgy van. Látja és akár-
mit csinál, látja. Pedig bizonyos, hogy nincs ott, hogy csak beteg agya varázsolja elé, világos 
tehát, hogy meg van tébolyodva. Szemei megüvegesedtek, halántéka lüktetett, s egyszerre 
csak kezdett Jahodovska körüle forogni őrült sebességgel, úgyhogy húsz Jahodovskát látott 
egyszerre” (Mikszáth, 1960, 144). Ezután a görög mitológia nimfáinak és az operettek szub-
rettjeinek keverékét mutató komornák élén megjelenik maga a sipsirica, szégyenkezés nélkül 
mesélve el keresztapjának, miért is van ő ott. Druzsba tanár – a szakirodalom előszeretettel 
emlegeti, hogy neve az „abszurd” anagrammája – magára marad felháborodásával. A taná-
ri kar számára készített beszámolóját, ahol mindent „kitálal”, hiába szellőztetik a lapok, a 
parlamenti interpelláció is hatástalan. Mivel vádjait képtelenségnek minősítik, őt magát az 
elmegyógyintézetbe csukják. Alakja teljesen „kiíródik” a regényvilág mozzanatait a többi sze-
replővel közösen belátható, legitim narratívából. Különcléte immár olyan „másik” funkciót 
tölt be, melyből – Pongrácz szerepkörével ellentétben – nem képződik átjárás más nyelve-
zetek felé. 

2.4.2. E nyelvezetek viszonya egyébként sem az átfordíthatóság, hanem a szétbomlás irányá-
ba mutat a regényben. Az abszurd irodalomban e széthullás, a szituáltság nyelvi mechani-
zálása-kiüresítése szinte megsemmisíti a „köznyelvet”, tagadja a „parole” kreativitását, a szi-
tuációkban feltáruló értelmezések összjátékát. Az ismétlések variativitását a gépies fecsegés 
monotóniája váltja fel, mint Ionesco nyelvlecke-imitációjában. Az anekdotikus „élőbeszéd” 
szintén megteheti a maga lépését a divergencia felé – hasonlóképp a nyelvlecke látszólag 
élőbeszédszerű fordulatainak mechanizálásához. A benne megfigyelt analogikus ismétlése-
ket felválthatja a gépies ismétlések szuggesztiója, a szemantikai iterabilitás helyén feltűnhet 
a mozdulatlanság vagy a mindig-visszatérés tételezése, mint az üresség, a jelentéshiány „jelö-
lése”. Mikszáth kisregényének néhány megoldása ebbe az irányba tett lépésként is felfogható 
– gondoljunk a címszereplőnek a legkülönbözőbb szituációkban felcsendülő zongora-pro-
dukciójára („Szeretnék szántani”), Jahodovska folyvást visszatérő hamis pátoszára („anya va-
gyok!”) és vendégei elismerésére („milyen anya!”), a szövegösszefüggésből kieső szójárásnak 
– önnön jelentését az ismétlésben megtagadó – komikus előfordulásaira („nem kellett volna 
megölni Kuthen királyt”). 

Pongráczot Apolka lénye (a „túsz” mivolt, az átfordítható jelentés, a helyettesítés) össze-
kötötte a külvilággal. Johanka, a sipsirica, ellenkező funkciót tölt be: Druzsbát végleg kita-
szítja környezetéből, mivel megfosztja őt az értékrendjét épen tartó „áttétel” lehetőségétől. 
Az „áttevődések” inkább csak a groteszk poetizálás síkján figyelhetők meg a műben, főleg a 
gasztronómia és az erotika egymással metaforizáló váltásai kapcsán. E groteszk jelleg nem 
a Krúdy Gyulánál megfigyelhető találkákhoz-idillekhez, inkább Örkény István megoldásaihoz 
(Macskajáték) közelíti a kövér vendéglősnét körüludvarló féltékeny társaság lakomáinak sze-
relmi jelentésvonzatait. Mindezek alapján a különc alakja Mikszáth művészetében a roman-
tikus tragikus hős modern átírásaként is jellemezhető, mely módosulásban a tragikus helyzet 
abszolút értéke a nyelvezetek relatívumaiba vált át, feloldva magát a tragikus szituáltságot. 
Sőt, ha a nyelvezetek között még az átjárás lehetősége is megszűnik, e megszakítottságban a 
groteszk vagy az abszurd forma és világkép távlata tűnik elő. 
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Angyalosi Gergely–Forgács Anna1

MEGJEGYZÉSEK MÓRICZ NOVELLISZTIKÁJÁRÓL 
– A BARBÁROK

1. Móricz novellisztikájáról

1.1. Móricz az Életem regényében jellemzést ad szüleinek, illetve édesanyja testvéreinek, a 
„Pallagi-fivéreknek” az elbeszélésmódjáról. Mint írja, ezek az emberek jelentették számára „az 
emberiséget” legalább tizenkét éves koráig; mindőjüknek fontos volt a dolgok elmondása, 
vagyis az elbeszélt élet, ám mindegyikük másként viszonyult az elmondhatóság lehetőségei-
hez. Az édesanyát az „igazsághoz” való „pietásos” ragaszkodás jellemezte; Józsi testvére sze-
lektálás képessége nélkül mesélt, magának a mesélésnek az élvezetéért, míg Laci prédikált, 
Gyula pedig humorizált. Ha belegondolunk, az élet verbális „megköltésének” négy válfaja 
ez, négy diszkurzív műfaj, amelyek mindegyikében (természetesen az igazsághoz való hűség 
műfajában is) óriási szerepet játszik a „képzeletbeliség” valamilyen formája. Az ötödik válto-
zatot az édesapa képviselte, aki Móricz állítása szerint nem volt nagy mesélő, s bár nem volt 
hazug ember sem, „ismerni kellett miről van szó s mért mond valamit így vagy úgy”. Poétikai 
tolvajnyelven ma úgy mondanánk, hogy „extradiegetikus referenciákkal” kellett rendelkezni 
az apa történeteinek adekvát befogadásakor. Az író visszaemlékezése alapján joggal feltételez-
hetjük, hogy ez a diskurzustípus állt a legközelebb a saját novellaeszményéhez. Móricz Bálint, 
ha rászánta magát, hogy mégis elmondjon valamit, „egy regényíró fantáziájával alakította át. 
Le lehetett volna írni úgy, ahogy elmondta, szó szerint, mint novellát. Mint realista novellát, 
ami mindig a valóságból táplálkozik s mégis költészet” (Móricz, 1973, 915). 

Persze, nagyon óvatosan kell bánnunk ezzel a hipotézissel, hiszen az óriási életműben 
némi igyekezettel az imént felsorolt diskurzus-válfajok mindegyikére találhatunk példát. 
Móricz elbeszélői skálája a megdönthetetlennek hitt „igazság” kimondásától a fékevesztett, 
mámoros mesélésen és az erkölcsi tantörténeteken át a szimpla humorizálásig terjed, s mi 
sem természetesebb annál, mint hogy ezek a „műfajok” egy-egy írásán belül is keverednek. 
A realista elbeszélés időnként átvált erkölcsi tanmesébe, a tündérmeseszerű narráció visz-
szafordul valósághű elbeszélésbe, a humorosnak induló poentírozó megfigyelés szociológiai 
tanulsággal zárul.

A Móricz-novellákról szólva poetológiai tekintetben általában közhelyeket szokás mon-
dani. Nevezetesen, hogy rövidprózai műfajról van szó (a rövidség kritériumának meghatá-
rozhatósága nélkül), amelynek drámaian feszült a szerkezete és egyenesvonalúan tör előre 
valamilyen megoldás, leggyakrabban a csattanónak nevezett kifejlet felé. Természetesen 
nem csupán egységes eseményt elmondó, csúcspontra épített szerkezetű novella létezik, de 
általában úgy tartjuk, hogy az ettől eltérő típusok ennek a variánsai, vagy ehhez a modellhez 
képest deviánsak. (A deviancia persze esztétikai érték forrása is lehet adott esetben.) A szer-
kezeti meggondolásokon kívül még a „betű szerinti” és a „metaforikus” szint kölcsönhatásá-

1 A tanulmány első két részét Angyalosi Gergely, a harmadikat Forgács Anna írta. (A szerk.)
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ban megvalósuló kompozíció leírása jelentett a hagyományos modelltől való elmozdulást, 
illetve ez utóbbi változataként, az eldöntetlenség hermeneutikai elvére építő rövidtörténet-tí-
pus. Ezeken a szempontokon túlmenően alighanem még rengeteg kérdés vethető fel a novel-
lával kapcsolatban, a referencialitás problémáitól az olvasói stratégiákig, a fantasztikumtól az 
abszurd vagy a groteszk elbeszélésig. Nyilvánvaló az is, hogy Móricz novellisztikájának feltér-
képezéséhez egy sokkalta finomabb, a variánsokat érzékelni tudó poétikai eszközrendszer 
kidolgozására lenne szükség. Ennek híján (talán) elképesztő a novellák egyetlen szempontú 
áttekintése. A novellák befejezésének vizsgálatáról van szó. Meglehet, hogy ez a szempont 
kissé mechanikusnak látszik, de nagyon érdekes megfigyelésekre ad lehetőséget, és Móricz 
esetében talán még a szokottnál fontosabb is.

1.2. Valójában arra szeretnék utalni, hogy Móricz novella-zárlatai sokfélék bár, de minden 
esetben óriási jelentőségűek. Valamiképpen egész életében a befejezés, a lezárás megszál-
lottja volt, ha ez a megszállottság idősebb korára talán enyhült is. Csak akkor érezhette úgy, 
hogy elvégzett egy, bármilyen rövid terjedelmű munkát, ha sikerült valamilyen befejező „for-
mulát” találnia (a szó tartalmi és kompozicionális értelmében egyaránt, de leginkább tartal-
mi értelemben). Ez nagyon sok novellája esetében valamilyen csattanó-félét, tehát meglepő 
fordulatot jelentett, ez esetben a kompozíció a „csúcspontra szerkesztett” modellhez közelít. 
Majdnem ugyanilyen gyakori azonban az a változat is, amikor a csúcspont nem esik egybe a 
lezárással. Ilyenkor különösen izgalmas, hogy milyen befejezés-technikákat alkalmaz, főként, 
hogy rábízza-e az olvasóra az értelmezést, vagy maga gondoskodik róla. A legkönnyebb és 
egyben az esztétikailag leginkább megkérdőjelezhető megoldást a morális tanulság meg-
fogalmazása jelentette. Ez a típus a pálya teljes hosszán megtalálható, de igazából inkább 
az első alkotói korszakára jellemző; későbbi felbukkanásai feltételezhetően inkább az idő 
és az anyagi kényszer szorításában születő elbeszélésekben figyelhetők meg. Ilyen – többek 
között – az 1906-os, A karcerben című, az 1907-es, A nehéz hétgarasos, meg az 1934-ben írt 
novella, A miatyánk.

A másik alaptípust, amely az első világháborút megelőzően született elbeszélések között 
már megjelenik, jóval nehezebb leírni. Az ide sorolható művekben a kommentáló részek a 
novella belsejében, a néha cselekménynek alig mondható történés felvezetése közben kap-
nak helyet. Ilyenkor a lezárás látszólag nem befejezése semminek; a szöveg azonban mégsem 
nyitott, mivel az utolsó sorok valójában megerősítik és újra felidézik a már egyszer explicitté 
tett narrátori értelmezést. Ezen a modellen belül azonban igen sokféle konkrét megoldás 
képzelhető el, s Móricz él is ezekkel a lehetőségekkel. Erre a típusra lehet példa a Vera című, 
1909-es novella. Hasonló szerkezetű a férfiúi szexualitást tárgyazó Epizód 1912-ből. 

2. A Barbárok

A posztmodern prózán vagy a szövegirodalom különféle válfajain is edződött olvasó aligha 
tudja függetleníteni magát attól az értékszemponttól, amelyet a fokozott olvasói kreativitás 
számára teret nyitó, sőt azt egyenesen elváró művek befogadása közben kellett érvényesí-
tenie. Ez azt jelenti, hogy az önkommentáló Móricz-novellákat távolabbinak érzi magától, 
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mint azt a kétségkívül ritkábban előforduló típust, amelyben a tömény metaforikusság vagy 
éppen az eldönthetetlenség dominál. Ez utóbbira a legismertebb, talán a legtöbbet értelme-
zett és egyben máig a legrejtélyesebb példa a Barbárok 1931-ből.

2.1. Móricz leghíresebb novellája nem áll előzmény nélkül az életműben. A Hadicsel című 
elbeszélés 1914-ben íródott és egy Pestre származott paraszt házaspár válásának bonyo-
dalmaira épül. Az elvált férj ráveszi volt feleségét, hogy házasodjon össze a szeretőjével „a 
gyerekek miatt”, s akkor felemeli a tartáspénzt. Ám amikor ez megtörténik, mégsem fizet, 
mire az asszony visszaküldi hozzá a három gyereket. Ő viszont éppen erre várt, hiszen férjes 
asszonynak már nem kell tartáspénzt fizetnie, s a gyerekek is hozzá kerülnek. Az elbeszélő 
a fentebb leírt első típusú lezárás technikájával él, vagyis kifejti a tanulságot, amely ebben 
az esetben a kulturális különbségek explikálását jelenti. „Az ügyvéd idegenül nézte őket, a 
sima életű, sima észjárású kultúrember, ezeket a vadakat, akik, mint kalitkába a madarak, 
beverődtek a szabad pusztákról a nagy város életketrecébe, de a plüss fotelek között ott 
ég a szikrázó, lidércfényes lelkük, ahogy egy különös, ősi módon, háborút folytatnak ebben 
a rideg színtelen világban” (Móricz, 1964, IX, 178). Nos, mindenki ráismerhet, hogy ez a 
Barbárok lezárásának szituációja, könnyedébb hangfekvésben, iszonytató bűnök és titkok 
nélkül előadva. A vizsgálóbíró az ügyvéd megfelelője, a kultúrember, a középosztály képvise-
lője, aki nem érti a „vadak” világát. A legszembeszökőbb különbség nyilvánvalóan az, hogy a 
Hadicsel majdhogynem vígjátéki alapszituációval dolgozik, miközben ugyanazt mutatja be, 
mint a Barbárok a maga szűkszavú és súlyos módján. Nevezetesen, hogy a lelkiismeret 
fogalma a középosztályi lét velejárója, s ha nem is ismeretlen a paraszti világ számára, de ott 
a gyakorlatban valami más helyettesíti. Ezt a „valami mást” azonban a későbbi novella meg-
hagyja rejtélynek és titokként sem övezi a szabadságnak valamilyen árvalányhajas aurájával, 
mint a Hadicselben.

Móricznak a harmincas évek elejére alighanem már átalakult erről a kérdésről a szem-
léletmódja, úgy, ahogyan az Életem regényében később kifejtette. Önéletrajzi művében 
introspektív elemzéssel próbálja kideríteni, hogy miképpen alakult ki benne a lelkiismeret-
furdalásra való képesség kisgyermekkorában. A lelkiismeretet, amelyet szerinte a keresztény 
valláserkölcsi nevelés ültet el az ember lelkében, azonosítja a büntetéstől való félelemmel. 
„A keresztény nevelés valósággal bűnügyi ellenőrzést iktat az ember lelkébe” – mondja. E sze-
rint a pedagógia szerint a gyerek legfőbb feladata, hogy belsővé tegye a büntetéstől való 
félelmet, vagyis maga tiltsa meg önmagának, amit a felnőttek szerint nem szabad megtennie. 
„A természeti emberben hiányzik ez a lelkiismeret. A falu embere egyáltalán nem szenved 
ebben a magas rémületben.” A lelkiismeret tehát „a középosztály átka”. Móricz azonban en-
nél is tovább megy és fölfelé, valamint oldalirányban is határt von a lelkiismeretet léte vonat-
kozásában. Egyenesen a hivatalnokréteg „tragédiájának” mondja a lelkiismeretet, mert náluk 
a morális parancsnak való engedelmeskedés a békés és nyugodt élet záloga. Ez azonban sem 
az arisztokratákra, sem a kereskedőkre nem érvényes. A parasztokra nézve különösképpen 
nem, ezért Móricz szerint a paraszt a hivatalnokhoz képest szabad és független személyiség. 
„Az a falutörvény, amely ránézve elsősorban kötelező, nem kapcsolódik semmiféle paragra-
fusos törvényhez. Az egyéniséget nagy keretekben szabadon hagyja, sőt szabad utat is enged 
az erők versengésének, annyira, hogy az emberölés például nem is tartozik a falu törvénye 
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alá: ezt kizárólag a Btk. bünteti. A gazdának s pláne lejjebb, a pásztornak, pusztai ember-
nek, dohányosnak az az emberi kötelessége, hogy ember legyen. Nem angyal, ember. Tehát 
erősnek kell lennie fizikumában s élhetősnek lelke szerint. Nemcsak szabad tehát ravasznak 
lennie, hanem parancs. Ravaszkodni, hazudni, csalni, például lovat előkészíteni, eladásnál a 
másikat becsapni, a barázdát elszántani, a másik szeretőjét elszeretni, ellenségét titkon leüt-
ni, Tiszába dobni, mindent szabad, ami főbűn a középosztálynál: más dolog, hogy vigyázni 
kell, csendőrkézre ne kerülhessen a história” (Móricz, 1964, VII, 923–924). Hosszasan kom-
mentálhatnánk ezt a hihetetlenül izgalmas passzust, mi által bizonyára sokkal árnyaltabban 
ítélhetnénk meg Móricznak a morál és az etika társadalmi meghatározottságáról és esetle-
gességéről alkotott véleményét. Erre itt és most mód nem lévén, arra szorítkozom, ami ebből 
az okfejtésből fényt vet a Hadicsel és a Barbárok befejezése közötti különbségre.

2.2. Az 1914-es novellában a lelkiismereti mechanizmusok szintén nem működnek: az 
asszony úgy akarja a pénzt kicsikarni, hogy visszaküldi „a más gyerekit”, pedig azok a saját 
gyerekei is. Volt férje viszont eleve a becsapását tervezte, így áll bosszút rajta. A narrátor 
szerint ez a harcmodor a paraszti lét szabadságából következik, és szembeállítható a váro-
si középosztály rideg és színtelen világával. Az elbeszélői kommentár, amely ugyanakkor az 
ügyvéd nézőpontjával azonosul, semmiféle teret nem hagy az olvasó értelmezői aktivitása 
számára. A Barbárok elbeszélője nem kommentál semmit, nem azonosul egyik szereplővel, 
így a vizsgálóbíróval sem. Teljesen nyitva hagyja a kérdést, hogy miért nem hajlandó beval-
lani a veres juhász az elbeszélt gyilkosságot, amikor egyéb bűneiért már „megérett a kötél”? 
Arról sem tudunk meg semmit, hogy mi a lélektana a megtörésének: a különféle értelmezői 
útvonalak kialakítása teljesen az olvasóra van bízva. Világos, hogy metakommunikáció zajlik, 
kétféle, egymást nem fedő értékrend csatája. A veres juhász egyfelől az Életem regényében 
kifejtett elvnek megfelelően viselkedik: amíg a bűn nincs bizonyítva, addig nem létezik. Az 
a logika, mely szerint neki már mindegy, s ezért „könnyítsen a lelkiismeretén”, számára nem 
érvényes, hiszen nincsen a bíró fogalmai szerinti lelkiismerete. És még egy dolog: az a lelki-
ismeret, amelyet a bíró számon kér rajta, nem jelent mást számára, mint önnön társadalmi 
alávetettségét, amely ellen lázad, ameddig csak lehet. A bíró „szemiotikailag” többet tud a 
juhász világáról, mint az az övéről: számít rá, hogy az derékszíjban konkrét tárgyi formát 
öltő bűn megfogható jelenléte megrendítő hatással lesz a vádlottra. De megmagyarázni már 
aligha tudná ezt a belső folyamatot (kultúrfölényének tudatában ez a feladat már aligha 
izgatná), mint ahogyan a narrátor sem próbálja megmagyarázni. Az olvasó azonban nem-
csak ezzel a rejtéllyel marad magára (amellyel ráadásul szembesítenie kell saját értékrendjét), 
hanem azzal a nyilvánvalóan „barbár” feudális gesztussal, amelyet a vizsgálóbíró enged meg 
magának, amikor a juhászra megtörése után huszonöt botot méret. A biztosan halálraítélt 
ember előzetes megkínzása, amely ellentétes az emberiesség normáival, egyrészt személyes 
bosszú (az ostoba paraszt nem fogadott szót neki, feltartotta hivatali munkájában), más-
részt egy kíméletlenül hierarchizált világhoz kapcsolja a „keresztényi lelkiismeretnek” a bíró 
által egyetemesnek tartott normáját. Megkérdőjeleződik ettől ez a lelkiismeret-fogalom? Ezt 
ugyanúgy nem segít eldönteni az író, mint az Életem regényében, ahol egy osztály, egy tár-
sadalmi csoport „átkának” nevezi azt. Mi lenne e nélkül az „átok” nélkül? Másfelől viszont 
milyen erkölcsi instancia az, amely minden belső ellenállás nélkül hasonul egy nyilvánvalóan 
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igazságtalan társadalmi hierarchiához? A Barbárok nagyságának mércéje (amelyet azért 
néhány egyéb novellában is megközelít Móricz) nem más, mint a szinte letaglózott olvasó 
szorongó bizonytalansága.

3. A Barbárok a középiskolában

A tanári felkészülés során, az „anyagteremtéskor”, a tanítás-tanulás koncepciójának kialakí-
tásakor a mű sajátos világára és a befogadó (a diákok) értelmi és érzelmi „készenléti állapo-
tára” egyaránt ügyelnünk kell. 

Az előző órák valamelyikén a következő feladatokból választhatnak egy-egyet a tanulók 
(egyet írásban):

A-típus:

• Magatartásformák, lelki mechanizmusok jellemzői egy Móricz-novellában

• Tiszazugi méregkeverők – Móricz riportja a Nyugat 1930/2. számában és a Képes Pesti 
Hírlap 1929. december 15-i közleménye egy bírósági tárgyalásról (az interneten vagy 
a Nyugat CD-n az első szöveg hozzáférhető)

• A puszta világa (társadalmi, földrajzi, néprajzi megközelítés)

• Szociografikus hitelesség Móricz paraszti környezetben játszódó műveiben

B-típus:

• Novellatípusok (gyűjtőmunka – fogalomértelmezés)

• A publicisztikai írások sajátosságai

• Szociográfia a 30-as években

• Értékvesztés, értéktorzulás Móricz más novelláiban

C-típus:

• Az alkotás értelmezéshez tehetnek fel kérdéseket. A kérdéseket két csoport kell osz-
tani. Az elsőbe azok kerülnek, melyekre van válaszuk, de kíváncsiak az osztálytársaik 
véleményére (például a tárgyak, az állatok szerepe a pusztán). A másodikba azokat 
a kérdéseket kell besorolni, melyekre nem tudnak válaszolni, vagy bizonytalanok a 
válasz dolgában (például: Miért éppen ezt az egy tettét tagadja a veres juhász?)

A kérdéseket egy nappal az óra előtt összegyűjtjük, hogy az órára a tanár rendezhesse, illetve 
az óra menetébe beilleszthesse őket.
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3.1. Így a felkészüléskor figyelembe vehetők a tanulókat érdeklő problémák, átgondolható, 
hogy a szaktudomány megállapításai és a diákok kérdései hol fedik egymást. Természetesen 
azokat a problémaköröket is megvizsgálhatjuk, amelyekre a diákok nem gondoltak, de a mű 
jelentésének megértéséhez szükségesek.

Az órán abból a szempontból is csoportosíthatjuk a kérdéseket, hogy melyek általános 
érvényűek, és így – meglétük vagy hiányuk szempontjából – „minden” novellában vizsgál-
hatók (például műfaji elemek, magatartástípusok), melyek vonatkoznak csak a Barbárokra, 
illetve melyek vetődnek fel más Móricz-művekben is (például a tárgyilagosság kérdése, a 
paraszti életmód tarthatósága, a változtatás objektív és szubjektív feltételei, mi az értékek, 
erények sorsa a Móricz által ábrázolt élettérben stb.). Az első kérdéscsoport a műfajelméleti 
problémák felé viszi a megbeszélést (a tanultakból főként a 19. századi novellairodalom idé-
ződik fel), a második az író első novellái felé, a harmincas években írt művekig.

3.2. Barbárok. Ez a címe és a művet lezáró szava a novellának. Az érdembeli, a részletes elem-
ző munka kiindulópontja is ez lehet. Régen ez a szó a nem görögöt, nem rómait jelölte, azt, 
akinek a nyelve idegen, „dadogó”; napjaink szóhasználatában általában kegyetlent, kímélet-
lent, erőszakost jelent.

A Barbárok cselekménye, a szituációsor – mint a drámákban – egy-egy drámai ívre fel-
fűzhető. Az „első rész” (a 3099 szó) háromszor három tagozódást mutat. A három rész gon-
dolatmenetét – fóliára írva – így érzékeltethetjük:

I. II. III.

1.  Bodri juhász a pusztán 1.  A asszony kijövetele a 
pusztára

1.  A tagadás a vizsgálóbiztos előtt

2.  A látogatók 2.  A nagy vándorlás 2.  Az öv megpillantása

3.  A gyilkosság 3.  A gyilkosság felfedezése (a puli 
szerepe)

3.  A beismerés

Helyszín: a puszta 
Idő: néhány év

a puszta
több mint egy év

a vizsgálati fogság
néhány óra

Mindhárom részben ismétlődő a cselekvés: elindul valaki valakihez, a veres juhász Bodri 
juhászhoz, az asszony a férjéhez, a pandúrok – a második részben megfogalmazottan – „visz-
sza Szögedébe”. A hármas szerkezet éppúgy megfelel a klasszikus szerkesztési szabályoknak, 
mint a népmesék szerkezetének vagy a kabbalisztikus számmisztikának. A számok személy-
telenek, tárgyilagosak, ridegek – a történet mélyen emberi, megrázó. A számmal jelölt első és 
második rész is csaknem sorszámra megegyezik, a harmadik rész rövidebb. A novella arányai 
valóban a nyugalom érzetét erősíthetnék. A novella pszichológiai felépítését és más szervező 
elemét vizsgálva azonban tettenérhetjük a feszültségteremtés móriczi sajátosságait.
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3.3. A mű pszichológiai felépítésének értelmezését az alábbi (fóliára írt) vázlat segítheti:

Feszültségteremtés Csúcspont Feloldás

1.  Alig ismert szereplők alig érthető 
párbeszéde; 

     az öv: a tett elkövetésének az 
ürügye

A gyilkosság Szalonnasütés a síron

2.  Az asszony a táborhelyen a veres 
juhásznál, egy éve bolyongásban 
az öv: az azonosítás eszköze

A gyilkosság felfedezése A tettes már a tömlöcben ül.

3.  A vizsgálóbíró felidézi a tett 
részleteit (háromszor próbálja a 
vallomást kikényszeríteni!).

A gyilkosság beismerése ?

Az öv: szinte már maga Bodri 
juhász, esetleg a vágyott szépség 
szimbóluma

Valójában nincs megoldás.

A tempóváltások is a feszültséget erősítik: lassú, monoton eseménytelenség után hirte-
len felgyorsuló drámai akció, majd szenvtelen, „elidegenítő” lezárás kapcsolódik egymáshoz. 
A feszültség teremtésében és feloldásában – mint a vázlat is jelzi – embernek (szereplőnek), 
tárgynak (rézveretes szíj, bot, kalap) és állatnak egyaránt szerepe van.

3.4. Az alkotás tárgyalását befejezendő fel lehet tenni a kérdés: mit „üzen” a Barbárok a mai 
olvasónak? Erre a kérdésre bizonyára többféle válasz adható. Arra azonban feltétlenül ki kell 
térni, hogy e mű egy fontos tényről is tudósít: arról, hogy a harmincas évek magyarságában 
– mint minden társadalomban –, több kulturális réteg torlódik egymásra. Egy ősi életmód 
megmerevedett formája együtt a civilizálttal, az európaival mint annak legalsó rétege. Mó-
ricz nagy felismerése éppen abban van, hogy egy kultúrának meg kell tanulni kezelni a benne 
lévő „barbárt”. A műben megjelenő konkrét tartalomtól még távolt tarthatja magát „az olva-
só” (a tanuló), de azzal a felismeréssel találkoznia kell, hogy a minden kultúra mélyén termé-
szetszerűleg létező „barbárhoz” tisztázni kell saját viszonyát, az archaikus formában megjele-
nőhöz éppúgy, mint az újhoz és hétköznapok szintjén létezőhöz. Ezért mindig felmutatandó 
történet ez: Káin históriájától Závada Pál és mások (több) művéig.
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Rónay László

MÁRAI SÁNDOR: SZINDBÁD HAZAMEGY

1.1. Márai bámulatos beleéléssel írta meg e regényét, hőse úgy jelenik meg benne, mintha sa-
ját regényeiből lépne elénk. A mű legfontosabb eseményei „egy gőzfürdői látogatás, délelőtti 
munka a kávéházi asztalnál, s csendes borozgatás a London étteremben – a tokaszalonna s 
a főtt marhahús felett azonban a prousti teáscsésze varázslata ismétlődik: ízek és emlékezé-
sek fölé egy csodálatos, mesés Magyarország látomása épül, mely Magyarországnak talán 
nem is volt más polgára Az arany emberen és a Vörös postakocsi utasain kívül” (Sőtér, 1941, 
105–106). Az öreg, szegény Krúdy (valóságos?, elgondolt?) utolsó napját eleveníti meg Márai, 
s egyben emléket állít talán legkedvesebb írójának, aki egy csodálatos álombeli világot te-
remtett, mely eszményi színekben tündökölt a valóságos fölött. Ez a világ volt a legfontosabb 
Márai számára: e felé törekedett műveiben ő maga is, miközben makacs következetességgel 
igyekezett elvágni azokat a szálakat, melyek világát a valósághoz rögzítették. A Szindbád ha-
zamegyben a teljes beleélés révén az író személyisége és korának valóságához való viszonya 
csak a szövegegészből kiváló egyes stíluselemekben mutatkozik meg, ezek révén kötötte a 
művet személyes mondanivalójához.

A hősválasztás is árulkodó. Márai számára Krúdy jelkép volt. Annak a lehetőségét mutat-
ta, hogy az író híven megőrizheti magában azt a világot, amelyből származik, s amelyet aztán 
eltemetett az idő múlása. „Egy nagy író úgy őrzi meg a világot, amelyből származott, amihez 
tartozott, mint az eltévedt meteor anyaga árulkodik a világmindenség titkairól” – írta az N. 
N. című Krúdy-regény kapcsán. Jelképe Márai regényszerkesztésének is: Krúdy prózájában a 
zeneiség legmagasabb fokú megvalósulását érzékelte, mert „olyan kép- és gondolatasszo-
ciációkra szoktatja olvasóját, melyek zenei sarjadzással indítanak el a lélekben hangulati 
láncreakciókat” (Márai, 19681, 69). Régvolt, de megőrzésre érdemes világ magyarázatát me-
rítette Krúdyból, s azt akarta adni ő maga is, mítoszt, mely egy hajdani, csodálatosnak látott 
kor magyarázata. Az emigrációt választó Márai számára összesen négy író maradt meg a 
Nyugat nagy nemzedékéből: Babits, aki „csontokból és kövekből építette a maga katedráli-
sát”, a „pompázatos” Kosztolányi, a „konok szenvedélyek érgörcsében vonagló” Móricz és a 
„pogány, ázsiai, fülledt” Krúdy, akiről a legtöbbször írt. Neki „saját világa van, nincs vallása, 
csak mítosza” (Uo., 249). De fontos volt számára Krúdynak az irodalomhoz való viszonya is. 
Úgy látta, hogy csak az írás érdekelte, a könyvei: „Ez a bölcsen cinikus ember csak az irodal-
mat tisztelte. Minden másra köpött” (Márai, 19682, 4). Márai szerint csak az ilyen típusú író 
tudja megmutatni a „történelmi valóságon túl” létezőt, ami „a történelemben mindig álom-
szerű is”, azaz: „a cselekmény mögött a mítoszt, mint Homérosz” (Uo., 54).

Csak ez a magatartás adja meg a lehetőséget, hogy az író új értelmezési kört teremtsen 
műve és olvasója között, amelyben az utóbbi megérzi a „mögöttest”, a paródiát és az iróniát, 
mely Márai számára az ábrázolás egyik fontos eleme volt.
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1.2. Ezért kell Krúdynak – és Márai ebben is hűséges tanítványa – folyvást hasonlatokhoz for-
dulnia. Márai stílusának egyik legfőbb jellegzetessége az elbeszélés ritmusának lassítása, új és 
új asszociációs mezők beépítése, s ennek legfontosabb eszköze nála is a hasonlat. A módszert 
– mint feljegyzése bizonyítja – Krúdytól tanulta: „…írói titka: a hasonlat. Kevés író akad a vi-
lágirodalomban, aki olyan elképesztő bőséggel, megérintő pontossággal, festői ösztönnel és 
hangidéző hűséggel pazarolná a hasonlatokat, mint Krúdy. Soha nem mondja, hogy ez vagy 
az: ilyen vagy olyan – hanem rögtön, örökké ezt mondja: »olyan, mint…«” (Uo., 74). „Nem 
komponál, de alkot” – fogalmazza meg Krúdy sodró, asszociatív stílusának, alkotásmódjának 
számára példamutató lényegét (Márai, 1985, 20). Ha fényképére pillantott, a „végső közöny” 
vonásaira figyelt, ha az Asszonyságok díját olvasta, a „kis remekművet”, azért volt fontos a 
számára, mert „közömbösen mutatja a halált – mindent, ami a halállal összetartozik. A teljes 
reménytelenséget ábrázolja, ami az emberi sors”. S ebben a kis jegyzetében szinte mindent 
elmond, ami saját magára, a valósággal kialakított kapcsolatára ugyancsak érvényes: „Az iro-
dalom lehetőség megmutatni az embert mint valóságot. Aztán van a többlet: amikor az 
irodalom megmutatja az embert mint látomást. Az író, aki átlép mondanivalójával ebbe a 
térfogatba, értelmen túli energiát ad az irodalomnak” (Uo., 93). Ezt az energiát próbálta ő is 
létrehozni. S ennek legnagyobb, világirodalmi példaképét látta Krúdyban.

Önként vállalt emigrációjában minden kapcsolatát megszakította az élő magyar iro-
dalommal. Krúdyval soha. A Griff Verlag kiadásában megjelent Ál-Petőfihez bevezetést írt, 
esszét, mely vallomás, két író képzeletbeli találkozásának bensőséges megjelenítése s egy-
ben saját magatartásának apológiája. Az élettel való kapcsolat álomszerű megvalósulásának 
lehetőségét látta a „krúdyzmusban”, abban a világban, melyet az író teremt fantáziájával. 
Ebben az emberek nem úgy élnek, ahogy azt Móricz mutatta, nem „ál-úriasan”, csak „más-
képpen, mint ahogy ez a világ tudja” (Márai, 1978, 5–22).

„Hol van a régi ország, Szindbád úr?” – kérdezte Ede úr, a pincér az „öreg hajóstól” Márai 
regényében, s az, miközben békésen emésztett, csendesen így válaszolt: „A lelkekben” (Márai, 
1992, 59). Ez a két író csodálatosan harmonikus találkozásának tere a Szindbád hazamegyben: 
a léleké. Ezt a képzeletbeli, fiktív teret igyekszik szinte megszállott szenvedéllyel megszólaltatni 
a regénybeli Krúdy, merőben megváltozott, idegen környezetben, ahol az írók és álhírlapírók 
világában így óvta az íróság méltóságát; kevesen voltak már az igazak: „a fiatalok és öregek, 
az a néhány, aki őrizte még titkos barlangjában a nyelvet, a szellemet, a játékszabályokat, az 
áhítatot, tehát mindenestül mindazt, ami a nemzetnek jogot adott az irigy népek között élni 
az ősök földjén.” Az öreg Krúdyról mondja ezt Márai, de alighanem önmagára érti: a háborús 
években így húzódott vissza ő is a nyelv, a fikció védelmébe. Ebbe a képzeletbeli fedezékbe 
hívta vendégségbe halála napjára Krúdyt, előképét, akiről fia azt mondta egyszer az utána 
nyomozó Márainak: „olyan magányos volt a végén, mint Beethoven”.

2.1. Márai számára rendkívül fontos volt ez a szellemidézés. A tárgyi környezet gondos, 
részletes rajza azt bizonyítja, megírására hosszan, alaposan készülődött. Anyagot gyűjtött, 
tanúkat szólaltatott meg. „Mikor regényt írtam a varázskörről, mely személyét és műve 
titkát magába zárja, sűrűn eljártam Óbudára, felkerestem élete utolsó éveinek színhelyét.” 
Ebben a környezetben olyan világra talált, mely arról vallott, hogy a tárgyak szívósan őrzik 
múltjukat. Az író – művében – elmenekülhet a világból, de tárgyi környezete visszavonzza 
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magához: élményt, tapasztalatot ad. Itt nem kell írónak lennie, hanem független szemlélő-
ként keresheti a későbbi elvonatkoztatás hitelesítő elemeit (Márai, 1946, 122–130). Márai 
feszültséget teremt a tárgyi környezet és a benne élő, de tőle független írói személyiség kö-
zött. A regénybeli Krúdy abban a városban él, „ahol e hajnali órában is a ragadozók nyugta-
lanságával és agyafúrtságával járkáltak már a szomorú emberek a mindennapi kenyér után” 
(Márai, 1946, 87), de ő kellemesen himbáló kétfogatú kocsiban utazik, s lehunyt szemmel 
gondol egy békésebb, nyugalmasabb környezetre, mely hajdan otthonát adta. A Szindbád 
hazamegy városa a bűn és a romlás képét mutatja, mint Babits Kártyavára.

De Szindbád, a hajós rendelkezik azzal a képességgel, hogy függetlenedjék e bábeli rom-
lottságtól és zűrzavartól: „szívében a napkeleti békével és bölcsességgel”, tehát a szemlélődő 
távolságtartás fölényével figyelte, s emlékeibe húzódott előle. Az emlékeibe menekülő, azo-
kat a jelenével szembesítő Szindbád megrajzolásakor Márai némi iróniával (is) szemlélteti 
csökönyösen múltba vágyódó hősét, de ezek a részletek is költői szépségűek:

„Szindbád jó viszonyban élt a Dunával. Amikor csak tehette, mindig e lomha és hatalmas 
test közelében lakott, ismerte minden változását és szeszélyét, ismerte hangját és színeit, ma-
darait és embereit, ismerte éjszakai titkait, mikor az öngyilkosok versenyt úsznak az álmodó 
sirályokkal Paks felé, ismerte nyári ricsaját, szőkeségét és kékselyem ábrándját, ismerte, mi-
kor ideges, mint egy kóbor költő, mikor fekete és tragikus, mint a város legszegényesebb tit-
kainak és véres bizalmatlanságainak tudója. Szindbád szerette az örök dolgokat, ezért lakott 
mindig a Duna közelében. De most, e sűrű tavaszi reggelen, oly végzetesen ismerős és szívet 
szorítóan bizalmas volt a Duna, hogy Szindbád szíve megtelt nyugtalan örömmel. Nézte a 
vizet, mely halványsárga volt e reggelen, mint a purzicsándohány. Szagolta a nagy víz ned-
ves-erjedt illatát, melyben elkeveredett a tavasz minden fűszere, az óbudai gyárak minden 
salakja és a nagyváros minden moslékja. Emlékezett, hogy nem is olyan régen, néhány hét 
előtt, gyapjas, vastag, szennyes jégködmön borította a vizet, a hajógyár körül léket vágtak a 
halászok a jégbe, s egy reggelen ledobta a víz ezt a szennyes köntöst, s üdén és szőkén kezdett 
áradni, mintha megfürdött volna a tengerben. A népek életére gondolt Szindbád, az ezer 
évekre és a vándor népekre, melyek sorsukat úsztatták e folyamon, s az emberi életre gon-
dolt, mert a Duna hömpölygése mindig a múló emberi sorsra emlékeztette. De ilyesmiről 
nem szeretett beszélni. Ezért inkább ezt kérdezte a kocsistól:

– Isznak-e még a Kék Hordóban reggelenként eperpálinkát?
– Csak az úriemberek – mondta a kocsis – és az öregebb kocsimosók. Nagyon kevesen 

isznak már eperpálinkát a városban.
– Így vesznek ki a szép szokások – mondta mérgesen Szindbád. – Hallom, újabban vala-

milyen förtelmes kotyvalékot iszik az ifjúság, szeszek zagyvalékát, melyet koktélnak nevez-
nek” (Uo., 23–24).

Szindbád emlékeiből fölmerül a „hőskor” képe, amelyet aranykornak látott. A regény 
ilyen típusú emlékező részei Márai prózájának kivételes remeklései, a beleélés és a megidézés 
ritka példái. Ezekből a részletekből megelevenedik a századvég és a századelő irodalmi élete, 
érzékenyebb leírását kapjuk, mint bármilyen irodalomtörténeti kézikönyvből, s az író kivéte-
les érzékkel jelenít meg apró hitelesítő képeket, amelyek szinte ellenpontozzák az emlékező 
és az emlékezés nosztalgiáját. E részletek közül az egyiket hosszabban idézzük, Márai stílus-
művészetének érett teljességét bizonyítandó:
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„Szindbád helyet foglalt az asztalnál, kibontotta a zsírpapírból a tokaszalonnát, nadrág-
ja hátsó zsebéből előhúzta hosszú nyelű szegedi zsebkését, s nekilátott, hogy megszegje a 
fokhagymaillatú szalonnadarabot – de megállt keze a késsel a levegőben. »Hová lettek az 
emberek, a hőskor emberfeletti alakjai? Hol élnek az írók, a magyar írók, az újak és a régiek?« 
– kérdezte révedezve Szindbád, s behunyta szemét és kissé hátradőlt, mintha szédülne. 
E pillanatban, szemközt a tokaszalonnával, ezen a májusi reggelen, félelmes élességgel látott 
múltat és jelent a hajós. »Nem véletlen, hogy idetévedtem früstökölni« – gondolta most. 
Látta Didét, amint a kéziratpapír fölé hajol, s egyszerre eltűnt a kávéház látképe félig csukott 
szemei elől, nem látta többé a mozgóképügynököket, sem az angolruhás, sárgacipős álhír-
lapírókat, akik oly tátogó szájjal, merengő pillantással ültek itt, az élet dagályának valamilyen 
hulladékát lesve, mint a partra sodort, félig döglött halak. Mert már csak az álhírlapírókat és 
az álírókat lehetett látni a városban – az igaziak, a fiatalok és öregek, az a néhány, aki őrizte 
még titkos barlangjában a nyelvet, a szellemet, a játékszabályokat, az áhítatot, tehát min-
denestől mindazt, ami a nemzetnek jogot adott az irigy népek között, élni az ősök földjén 
– az írók nem jártak már sehová. »Talán csak Sziklay bácsi mutatkozik még néha – gondolta 
engesztelten Szindbád –, mikor megáll a Jókai-lepellel borított koporsó fölött s elbúcsúztat 
egyet-egyet az írók közül! Jó fej az öreg! Sas!… Lengyel menekült!…« Így füstölgött Szindbád. 
De keze a zsebkéssel még mindig nem nyúlt a tokaszalonna után.

Még mindig látta a másik színt, ezt a kávéházat, mely elmerült a múlt Atlantiszával az idő 
mélységeiben, és igaz tartalma már csak a lelkekben és az irodalomtörténetben, meg néhány 
vidéki nő szívében élt. Látta az irodalmat, mikor még igazi volt, tehát nem kiagyalt »program«, 
nem is meztelen kenyérharc, hanem szép és bátor szélmalomharc, igazi Donkizsottokkal, őrül-
tekkel és színes, nagy szívű jellemekkel. Látta a régi kávéházakat, a „Valériá”-t, ahol Ambrus Zol-
tán egyeztette – oly gonddal, mint egy kúriai bíró a jogegységi döntvényeket – a haza művelt-
ségét a franciás szellemmel, a „Balaton”-t, ahol Paulini Béla szerkesztette a Fidibuszt, s megint a 
„Csikágó”-t, ahol éppen letelepszik Dide asztalához egy vasbotos, csíkos trikóinget és kemény-
kalapot viselő, különös, hintáslegényre emlékeztető külsejű ember, s mély hangon angolul kezd 
szavalni, oly angolsággal, mely a csalódásig hasonlít Shakespeare nyelvére, s melyből mégsem 
ért senki egyetlen szót sem. »Karinthy, igen! – gondolta Szindbád, és szomorúan mosolyogni 
kezdett. – Merre van Karinthy?« Lehet, hogy verset ír, kényszerből, mert húsvét elmúlt és pün-
kösd közeleg, az ünnepi lap részére, ahol leadják ugyan a verset is, de csak bizonyos fanyalgó 
nagylelkűséggel, mintha nem lenne ma is, örökké a legnagyobb tisztesség egy napilap részére a 
kézirat, melyet egy író a szerkesztő asztalára hajít… […]” (Uo., 47–48).

„»És Osvát! – gondolta Szindbád, s szabad öklével, mely nem markolta a bicskát, a ká-
véházi asztal márványlapjára ütött, mintha a legfontosabbat elfeledte volna. – Hol van már 
Osvát?…« Szíven lőtte magát, a pillanatban, mikor leánya meghalt, s az írók különösen fellé-
lekzettek, mikor a jótékony zsarnok lehunyta szempilláit, s ugyanakkor rejtélyes árvaságban 
maradtak itt, mert meghalt az egyetlen ember, akinek az irodalom, a magyar betű és az 
írók dolga olyan magánügye volt, mint másnak a boldogság, a készpénz vagy a nők ingatag 
erénye. Hol volt Osvát, aki úgy ült az aranyfüstös szellemi zsibvásár fölött, mint egy ókori 
pap a Templom legfelsőbb lépcsőfokán, lobogó, fehér pátriárkasörényével, hideg, kémlelő 
pillantással a fekete keretes szemüveg mögött, kopottas, papos fekete keretes szemüveg mö-
gött, kopottas, papos fekete ruhában, szegényen és engesztelhetetlenül, láthatatlan patika-
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mérlegen emelve és méregetve az írott szavak súlyát, vizsgálva egy jelző karátját, de számon 
tartva azt is, amiből az irodalom előállott, az írók életét, szerencsétlenségeiket és gyermekes 
hiúságukat, hősies nagyságukat a lemondásban és a módban, ahogyan kívül éltek a társadal-
mon, s tudva és akarva sem tudtak vétkezni lényük titokzatos törvénye, az igazság, a szépség 
és a magyar nyelv ellen!… Hol volt a komor bíró, aki kávéházi asztalok mellett törvényt ült 
kézirat és jelenség fölött, számon tartotta azt is, ha egy író levágatta nyáron nullásgéppel a 
haját, s »Uram«-ozva és szűkszavú kérlelhetetlenséggel adta vissza az irodalmi divatfinak is 
a máshol oly kapós kéziratot! Hol voltak mind, Pádi, a költő, keménykalapjában, hektikus tes-
tében a legszebb magyar szavak indulatával, vértelen ajkai között az örökké parázsló szivar-
ral, zsebében egy Verlaine-kötettel, hol Csáth Géza, aki már gyűjtötte akkor is a morfiumot, 
mely kioltja egyszer izgatott életét, hol voltak e ködlovagok és árnyalakok, a magyar lélek e 
kísérteties vándorlegényei, a szellem e titokzatos vajákosai, gyermekek és hősök, magányosak 
és cigányok, fecsegők és a halálba hallgatók, szomorúak, mint Juhász Gyula, aki valahol egy 
rácsos ablakú szobában, a gyógyintézet mély csöndjében emlékezik már Anna szőkeségére 
s a bánatra, mely felszívódott idegeibe, s Annára, örökké Annára, aki benne él »minden fél-
recsúszott nyakkendőjében«?… Mindez itt volt még tegnap e termekben, e kopott, barokk 
pompa fanyar díszletei között, szörpölte a keserű feketét, rágcsálta az irodalmi kis imbiszt, 
emlékezett vidéki alkonyatokra és párizsi hajnalokra, vitatkozott pénzről, Victor Hugóról és 
Tiborc jogairól, sistergett és trafikált, írt és álmodott, s mindenestől őrzött és kifejezett vala-
mit, ami Magyarország tartalma és értelme volt…” (Uo., 52–54).

Az emlék-városban minden érintetlen, még nem kezdte ki a romlás. A Váci utca „kültele-
ki végződésének irányában” még orrában érezte a soroksári kenyér illatát, nyelvén a „prügyi 
torma” zamatát, „mely édes és nem facsar könnyeket”, a szegedi szalámi ízét, „amely füstös 
állapotban is puha és hússzerű marad”, s a „Csikágó” díszletei is életre keltették emlékeze-
tében a „hőskort”, amikor „az írók tekintélye hasonlíthatatlanul nagyobb volt, mint a hiva-
talnokok címe és rangja, a vagyon és a készpénz sem számított annyit a városban, mint Ady 
Endre egyik verses kézirata, s az irodalom úgy bugyborékolt e barokk katlanban, mint isteni 
és ördögi gyökerekből főtt elixír, melytől megújhodik és Phőnixként a világ színe elé lép a 
nemzet” (Uo., 43–45).

A regénybeli Krúdy emlékeiben érintetlenül élnek e hajdani csodálatos és a világ zajlá-
sától független kor szellemiségének képviselői, az írók, az igazi írók, akiket még nem rontott 
meg a pénz és a robot. Mert a város már elveszítette bensőségességét. „Frivol lett a város, 
nagyképű és szívtelen” – mondja az irodalompártoló pincér. Ebben a környezetben Márai 
Szindbádja ugyanúgy idegennek érzi magát, mint életre keltője, mindketten úgy vélik, hogy 
egy ismeretlen, csak a lélekben megragadható világot kell életre kelteniök, azt a csak a lé-
lekben zengő hangot, mely ismeretlen érzéseket kavar az íróban, abban, aki egyedül képes 
rá, hogy az igazi, a teljes valóságot lássa, „a másik Magyarországot, mely a térkép mögött él, 
mely a valóságból sugárzott” (Uo., 55; 63). Szindbád behunyt szeme előtt hirtelen megjele-
nik ennek a régi, erkölcsös és tiszta világnak a képe, s úgy idézi föl, bensőséges szeretettel és 
együttérzéssel, mintha örökül hagyná a másik írónak, aki őt hívta elő a feledésből. Idilli, rom-
latlan környezet poétikusan szép képe elevenedik meg emlékezetében: vidéki „lakoké”, „ahol 
valamivel biztonságosabban mozgott a magyar, mint a nagyvárosok bérházainak lakásaiban, 
ahol mindig kissé száműzetésben és Tomiban él”; lopóval leszívott sárgás boroké, GMB-vel 



487MÁRAI SÁNDOR: SZINDBÁD HAZAMEGY

megjelölt kapufélfáké, annak a világnak a díszletei, melynek a konvencionális nyelvhaszná-
lat a „békebeli” jelzőt adományozta, s amelyet Krúdy (s vele Márai) kötelességének érzett 
visszaidézni: „…azért írt, mert szerette hazáját, zsémbelt a nemzettel, s szerette volna életre 
rázni a nemzet erőit.” Ahogy Márai megjeleníti a búcsúzó Krúdyt, aki azért írt, „mert sajnál-
ta a magyart” (Uo., 76), abban föl lehet ismerni az önstilizációt, a szemérmesen rejtegetett 
együttérzést – a hazaszeretetet.

2.2. A Szindbád hazamegy fejezi ki a legvilágosabban és egyértelműen az irodalomnak azt 
a nemzetépítő szerepét, melyet Márai tulajdonított neki. Szindbád azért ír, mert álmodo-
zásában is ismeri „a vaskos valóság törvényeit”, s tudja, hogy az irodalom programok nélkül 
is kifejezheti ezeket. „Nem ismerek írót – írja róla Márai –, aki oly csalhatatlan biztonsággal 
érzékelte volna a valóságot, mint ő, s ugyanakkor olyan öntudatosan megtagadta volna a 
valóság törvényeinek érvényét az élet mélyebb térfogata, az emlék, a vágy és a képzelet bi-
rodalma fölött” (Márai, 1946, 127). S ezt a gondolatot, pontosítva, így fogalmazza meg az 
Ál-Petőfi általa írt bevezetésében:

„Krúdy […] műfajt teremtett, amely egyedülálló volt, csak az övé: az élet álomszerű cse-
lekményéből párolta le a hús-vér valóságot. Könyvei nem »regények«, ennek a talán mind-
össze százéves és idő előtt elöregedett prózai műfajnak értelmében; nem is belső mono-
lógok, ahogy Joyce-szal és Prousttal párhuzamosítva találgatták; s leginkább és feltűnően 
nem »olvasmányos« művek, a korabeli magyar széppróza divatos és kelendő műfajának, az 
anekdotának változatai” (Márai, 1978, 8).

Krúdy hősei azért álltak hozzá oly közel, mert úgy érezte, „többdimenziósak”: Jókainál a 
regényhősök felmagasztosulnak vagy elkárhoznak, de mindig másfélék – jó vagy rossz érte-
lemben –, mint egy valóságos ember. Térfogatuk a mese, abból nem tudnak kilépni. Ahogy 
Mikszáthnál egy zseniális karikatúra torzképében rögződnek meg az alakok, ahogy Móricz 
Zsigmond, ez a kivételes erejű emberábrázoló, soha nem nyúl magasabbra, mint ahová a 
keze elér, és amit így megmarkol, irgalmatlan pőreségében mutatja; de soha nem mutat töb-
bet, mint a pucér embert, a fényképezhető valóságot. A három nagy kortárs mellett Krúdy 
volt az a prózaíró, aki az embert kíméletlen valóságában ábrázolta, de ugyanakkor a legsilá-
nyabb, legszimpatikusabb emberi jelenséget is mitikus fénnyel vette körül – aurával, amit a 
keletiek egy ember igazibb tartalmának vélnek, mint minden mást, amit az anyakönyv vagy 
a boncoló orvos hirdet.

Krúdyt a maga előképének érezte abban a vonatkozásban is, hogy olyan írói életformát 
alakított ki, mely látszólag teljesen független és magányos volt, valójában azonban alkalmas-
sá tette arra, hogy mindent tudjon a világról. Magányos volt, nem érdekelte semmi egyéb, 
mint az írósága. E magatartásforma eszményként több Márai-írásban bukkan fel ekkortájt. 
A tegnap ködlovagjai című tanulmányában a többi között ezeket írja róla:

„Csak írónak lenni egy nemzetközösség életében éppen úgy szerep, mint mikor az író 
tudatosan vállal társadalmi, politikai vagy világnézeti szerepeket. Véralkat, jellem, hajlam 
kérdése ez, nemritkán nevelés, műveltség kérdése is. Senki sem tagadhatja Ady politikai sze-
repének jelentőségét a magyar életben, de senkinek sincs joga a »csak író« Kosztolányi mű-
vétől elvitatni a nemzetnevelő, magyarságépítő szerepet, noha minden időszerű politikum 
hiányzik e műből” (Márai, 1943, 176–179).
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2.3.1. A „magány bátorságát” érezte Krúdy egyik legjellemzőbb és a maga számára is irányt 
mutató sajátosságának. Ez tette képessé arra, hogy felismerje az élet eseményei mögött fel-
hangzó zenét, melyet csak értő fülű író tud lekottázni. Ebben a magányban nyílhat ki az író a 
titkok felfogására. Márai szerint ezért utaznak hősei folyvást városról városra, bandukolnak 
„dörmögve… az élet és a halál két partja között, oly magányosan, oly messzire néző pillan-
tással, ahogy csak a jellemes emberek tudnak egy emlék után nézni”.

„Sors” és „szerep” – e két fogalomra gyakran gondol Márai regényének Szindbádja. Ám 
ezek a fogalmak nem annyira őt jellemzik, mint inkább életre hívójának irodalomszemléletét. 
Valójában Márai az, aki a kommersz ízléssel és a megvetett, nyüzsgő tömeggel szemben füg-
getlen, álombeli élethelyzetbe képzelte magát, s olyan elhitető erővel keltette életre hősét, 
hogy az és saját személyisége teljesen egybeolvadnak. A finomabb, mélyebb stíluselemzés, 
melyre például Lovass Gyula vállalkozott, mégis rávilágít arra, hogy „a Krúdy-alak mögül Má-
rai-hangok szólnak, s márais kérdésekre kapunk krúdys hangszerelésben Márai-válaszokat” 
(Lovass, 1941, 148–152). Kitűnő megfigyelése a bírálónak, hogy a regény a kivételes beleélés 
és stílusbravúr közben is folyvást „átsiklik” Márai ifjúságába, mert ebben a mesterien megírt 
könyvében is arra a személyes kérdésére keresi a választ, milyen az író helyzete, sorsa, mi a 
hivatása a világban.

2.3.2. A beleélés hitelességének fokmérője nemcsak a központi alak, Krúdy teljesen életszerű 
megjelenítése, hanem a lebegő, „krúdys” zeneiségbe való beletalálás is, mely néhol teljesen 
e nagy író stílusát idézi, máskor viszont Márai jellegzetes stíluseszközeivel kelti az eredeti 
hatását. Gyakran alkalmaz ismétléseket, melyek a regény legszebb részeiben a ritmikus próza 
hatását keltik:

„Elhozta az otthon illatát, melyet Szindbád kölyökkorában elveszített már, s aztán a vizs-
la szimatával, neszelve és riadozva keresett mindenfelé a világban. Elhozta a vidéki szobák 
naftalin- és almaszagát, amely úgy érinti meleg nyári délután a hazatérő vándor arcát, mint 
egy szelíd anyai pofon. Elhozta a kora őszi éjszakák mustízű nyugtalanságát, mikor az emberi 
szívek oly csendes reménykedéssel kezdenek dobogni, mint a budaörsi présházak hordóiban 
az erjedő újbor, mely a Saxlehner-féle földek közelségéből szívott fel az érés időszakában va-
lamilyen kesernyés bölcsességet. Elhozta a csendet, melyet a hajós hasztalan keresett hajnal-
ban a Nyulak-szigetének bokrai között, mikor az ügyeletes rendőr is megunta már figyelni a 
virágzó galagonya- és bodzabokrokba húzódott hazátlan szerelmesek nyögdécselését, s csak 
Szindbád alakja imbolygott az alvó sziget bokrai között, mintha az alvó Árpád-házi szent éle-
tű királyleány egyik elhullajtott keszkenőjét keresné. Elhozta a csendet, melyben voltak apró 
neszek is, veszekedés, jókedvű csörömpölés a konyhán, danázás, mely alkonyat felé hangzik 
fel az óbudai ház udvarán, mikor a háziasszony és a cseléd versenyt vasalnak húsvét előtt, s a 
szénparázs és a frissen mosott, vasalt fehérnemű üde, ünnepies illata elkeveredik a sebtiben 
főzött vacsora, a zsírban sistergő hagyma, a borjúmáj és a petrezselymes újburgonya szagá-
val… Elhozta a békét, mely szótlan volt, mint mikor a sötétedő szobában két megkínzott 
szív végre egyszerre dobban, s két meleg kéz eskü nélkül is örök szövetségre fonódik össze. 
Elhozta…” (Márai, 1992, 13).

Ezekben a hatalmasra növesztett, ismétlésen alapuló, ritmust hordozó mondatokban 
választékos jelzők, kifejező és sejtelmes hatást keltő igék követik egymást, valóságos zuha-
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tagban, mintha a kései szellemidézőt teljesen elragadta volna a felfedezés öröme, valójában 
azonban költő beszél a költőről, akivel végre összetalálkozhatott, s most minél hitelesebben 
igyekszik visszaadni ellesett szavait, mondatait, melyekről nem tudni pontosan, Krúdy vagy 
Márai fordulatai-e, s épp e bizonytalanság, kettősség adja a regény igazi varázsát, nosztalgi-
kus alaphangját, azt a szépségét, mely Márai életművében is kivételesnek mondható.
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A „SZERELMI” LÍRA VÉGE1

„Igazságosság” és az intimitás kódolása a késő modern 
költészetben – Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen

1. Személyiség és beszédmód

Az euroszubjektumként értett személyiség, az individuum történetének legmélyebb válsá-
gával szembesült késő modern lírának egyik legszembeötlőbb és legambivalensebb vonása 
minden bizonnyal az az „antihumanista” szólam, amely e költészet egyéb konstutív (köztük 
további „dezantropologizáló”) jegyei közül is a legtöbb félreértésre, illetve zavart filológiai 
magyarázkodásra adott alkalmat Gottfried Benntől Ezra Poundig a világlírában, nálunk pe-
dig Szabó Lőrinctől József Attiláig.

Bogár lépjen nyitott szemedre. Zöldes
bársony-penész pihézze melledet.
Nézz a magányba, melybe engem küldesz.
Fogad morzsold szét; fald föl nyelvedet

– így József Attila 1936-ban (Magány),

Kit törvény véd, felebarátnak
még jó lehet;
törvényen kívül, mint az állat,
olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
ne élj, mikor nem akarom;
ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
börtönt ne lásd;
és én majd elvégzem magamban
hogy zsarnokságom megbocsásd.

– így meg Szabó Lőrinc, már 1931-ben (Semmiért Egészen).

A vádló kétségbeesés és a szerelmi zsarnokság beszéde annál baljósabb hatású, hogy a 
megnyilatkozás performatív mozzanata mindkét szövegben fölülkerekedik a közlés konsta-
tív szándékán. Ami azt jelenti, a két szöveg nem pusztán tudtul adja, hanem végre is hajtja, 
amit mond. A „Halj meg!” vagy a „ne élj, mikor nem akarom” kijelentés nem pusztán utal a 

1 Az Alföld 2005. februári számában megjelent tanulmány rövidített változata.
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követelésre vagy arra, hogy létezhet ilyen kívánság, hanem cselekszik is: a nyelvi formula maga 
– kívánság, követelés, akarat. Olyan nyelvi cselekvés tehát, amely saját történésén keresztül 
egy másik, nyelven túli történést akar előidézni. Még nyomasztóbb lehet annak humánta-
pasztalata, hogy ezek az emberi integritáshatárokat támadó, a Másik szuverenitását sértő 
szövegek a ritmikusan tagolt, rímes beszéd különleges, hangzó materialitásán keresztül hív-
ják elő a líra legősibb beszédaktusának emlékezetét, a mágikus nyelvi cselekvés illokúcióját. 
A legfenyegetőbb azonban az, hogy az olvasó akkor sem képes kivonni magát modern iro-
dalmunk e két kanonizált alkotásának ambivalens hatása alól, ha tudja, hogy a vers aposzt-
rofikus intonáltsága miatt sohasem ő az üzenet címzettje (a vers nem hozzánk „szól”, nem 
minket „szólít meg”), sőt arra is hajlik, hogy a kontrollvesztett kétségbeesés, illetve a morális 
sokkhatás esetének fogja föl a humanitáson tett ideiglenes művészi erőszakot.

Az „ahumánus” üzenet igazságtalansága fölött eltekintő olvasó, azzal, hogy egyfajta 
megbocsátással fizet az esztétikai élvezetért, öntudatlanul is – hisz így találta igazságosnak 
– a törvénykezés technikáit igénybe véve hagyja maga mögött az irodalmi szöveg valósá-
gát. Vagyis észrevétlenül a jogszerűen lehetséges cserék olyan rendszerének szabályai szerint 
jár el, amelyet nem az esztétikai tapasztalat, hanem az igazságosságért felelős erők („törvé-
nyek”) létesítenek. S noha az igazságosság kiegyenlítő szabályozottsága nagyon is lehetővé 
tesz megértő mérlegelést, a jog rendszere maga minden egyéb, csak nem biztonságos garan-
ciája a szabályok alá nem vethető szöveg védtelenségének.

Úgyszólván a fordítottjáról azt ismeri be tehát ez az eljárás, hogy a Magány, a Nagyon 
fáj, illetve a Semmiért Egészen vagy a Körúti éjszaka – elvetve az önmaga okán sérthetetlen 
emberi méltóság felvilágosult eszméjét, szembefordul a másik ember eszközként való hasz-
nálatának kategorikus tilalmával. De vajon tényleg sérti vagy támadja-e a Semmiért Egészen 
és számos gyanúba kevert társa a magánvaló célként értett ember (Zweck an sich) integritá-
sát? Mármost ha eltávolítjuk ezt a kérdést a maga humánideológiai, illetve ideológiakritikai 
horizontjából s egyelőre az olvasás antropológiai referenciáit is fölfüggesztjük, az elmaradt 
kérdés irodalomérdekű formája ekként hangozhatnék: azt teszi-e a vers, amit mond, vagy 
másképpen: teszi is-e a szöveg, amit állít? Leszögeztük ugyan, hogy a Semmiért Egészen és 
a Magány nyelvhasználatának performatív karaktere épp abban fejeződik ki, hogy mindkét 
szöveg végre is hajtja, amit kijelent. Az egyik utasít, követel és ígér, míg a másik felszólít, átkot 
mond és vádol.

A korabeli szaknyelv terminológiai távolságából („objektív költészet”, „intellektualizmus”) 
is jól érzékelhető, hogy a klasszikus-modern szubjektum omnipotens magaslatáról „leszállí-
tott” én új konstrukciója nem hagyja érintetlenül a vallomásosság és a lírai bensőség („inti-
mitás”) hagyományát, de megváltoztatja az antropológiai indexeitől mindinkább eloldódó 
szöveg kijelentéseinek érvényét, hatókörét és vonatkoztathatóságát („igazság/osság”) is.

2. Semmiért Egészen

2.1. A Semmiért Egészen annyiban joggal nevezhető – hagyományos fogalommal – a szerel-
mi líra alkotásának, hogy az emberi kapcsolatok egyik legfőbb médiumán keresztül beszél 
az intimitás (látszólag nagyon is szokatlan) konstrukciójáról. Annyiban viszont bizonyosan 
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nem a klasszikus szerelmi líra folytatója, hogy magát a szerelmet távolról sem a másik töké-
letességétől megbűvölt vagy szenvedélye rabjaként cselekvő/szenvedő/követelő én intimi-
tásvágyával hozza összefüggésbe. Sem az nem történhetik tehát itt meg a beszéd alanyával, 
hogy saját énjébe olvasztva számolja föl a másik idegenségét, sem pedig az, hogy a másikban 
való feloldódástól remélje identitása újralétesülését. Mert akár a másik meghódítása, akár a 
neki való alávetettség jegyében képződik is meg az intimitás, harc és/vagy kapituláció ellen-
tétes aszimmetriájából sem az annihiláció, sem az önmegújulás értelmében nem keletkezhet 
valódi kölcsönösség. Olyan legalábbis nem, amelyben a másik egyedi világának méltánylása 
és „a másik személyének igenlése” (Pannenberg, 1996, 89) teremthetne elválasztottságot is 
tartalmazó bensőséget. Ilyenkor ugyanis mindkét fél éppen attól az énjétől idegenedik el, 
amelynek kölcsönös vonzásából a szerelem egyáltalán keletkezhetett. Itt „a szerelem az iden-
titás elvesztésében tetőzik – nem pedig, mint ma gondolnánk – az identitás elnyerésében 
(Luhmann, 1982, 78).

Az intimitásnak azt a konstrukcióját azonban, amely az összetartozás feltétlenségét az 
elválasztottságon keresztül teszi láthatóvá, épp saját legotthonosabb irodalmi műfaja, a 
szerelmi líra képtelen színre vinni. Hiszen nem csak azon a ponton ütközik akadályokba, 
miként őrizze meg azt az intimitást, amelyre már pusztán a róla való beszéd rányitja a nyil-
vánosságot. Fokozza ezt a lehetetlenséget, hogy a bensőség nyilvános kódolásának olyan 
világok közt kell különböztetnie, amelyekben eltérő szabályok uralkodnak. „Az egyenlő jog 
és egyenlő rang – mondja erről egy 1942-es interjúban Szabó Lőrinc – javarészt elmélet, 
babona. A házastársak vagy szerelmesek belső jogait a két ember el sem gondolt, külön, 
személyes megállapodása alakítja ki gyakorlatilag” (Szabó, 1974, 83). Az intimitást megte-
remtő szabályok sehol nem eshetnek egybe a nyilvánosan jóváhagyott és normák alá helye-
zett személyközi viszonyok rendjével (ellenkező esetben intimitás nem léteznék), mégsem 
maradhatnak kívül az igazságosság hatókörén.

2.2. A Semmiért Egészen szerkezetének teljes szövegpoétikai képződését mélyen áthatja a 
cserélhetőség szemantikájának mozgása és annak technikái. Nem nehéz ugyanakkor észre-
venni, hogy az intimitás különös szabályrendszerének felépítése közben a szöveg perzua-
zív retorikája olyan meggyőződés áthangolásán munkálkodik, amely – a nyilvánossá tett 
beszédhelyzetben – nemcsak a nyilvánosság védelme alatt áll, hanem néma instanciaként 
éppen annak csereelvű igazságossága szerint szituálja magát a társiasság másik oldalán. Ez a 
retorika ezért nemcsak perzuazív, hanem egyszerre asszertív is, amennyiben nemcsak megy-
győzésre törekszik, hanem – a köz törvényeire tekintő személyes érdeket mintegy leleplezve 
– rá is mutat arra az ellenerőre, amely a másikat egyszerre helyezi el innen és túl is az inti-
mitás határain. Arra a köz igazságossága felől kijátszhatatlan potenciálra, hogy – miként a 
vers megszólítottja – senki sem igenel olyan szabályrendszert, amelynek általános érvénye 
szemben áll az ő érdekeivel:

Mert míg kell csak egy árva perc,
külön, neked,
míg magadra gondolni mersz,
[…]
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addig nem vagy a többieknél
se jobb, se több,
addig idegen is lehetnél
addig énhozzám nincs közöd.

Annak következtében tehát, hogy a szöveg megszólítottjának kettős szituáltsága nem 
engedi bezárulni az intimitás körét, nemcsak ez utóbbi veszíti el a maga exkluzivitását, ha-
nem a vers is kettős útra kényszerül. Ami nem jelent egyebet, mint hogy egyszerre fogja 
elismerni és el is vetni az igazságosság igaztalannak tartott rendjét, a cserékre épülő kiegyen-
lítődés – már Nietzschénél kompromittált – összjátékát. Mert míg egyfelől a harc erőegyen-
súlyából („két önzés titkos párbaja”) vagy az egyeztetett érdekek csereértékéből származtatja 
és bélyegzi meg a kialkudott igazságosságot („Míg cserébe a magadénak / szeretnél, teher is 
lehetsz. / Alku, ha szent is, alku”), lényegében maga a szöveg szemantikai cselekvése is egy-
fajta cserét leképezve megy végbe: „és én majd elvégzem magamban, / hogy zsarnokságom 
megbocsásd”. Hogy persze ez az ígéret beszédaktusán keresztül megtörténő cserélődés az 
igazságosság ugyanazon rendjének a része-e, mint amelytől a szöveg elhatárolja magát – 
egyik legfogósabb kérdése a Semmiért Egészen értelmezhetőségének. Ennek a saját ígéretben 
(cserében?) a másikat is cselekedtető rejtelmes prolepszisnek nem minden ok nélkül szentelt 
nagyobb teret a Szabó Lőrinc-recepció, mint a vers teljes retorikai alkatának. Mindenesetre 
az alku csereelvű igazságát elutasító perzuazív és asszertív illokúciók egymást fokozva tá-
mogató összjátéka olyan föltartóztathatatlan erővel építi föl a követelt intimitás képtelen 
aszimmetriáját, hogy önkényre váltja az érdekek csereértékének kölcsönösségét. Olyan má-
sik, kívülről törvényesíthetetlen, sőt nyilvános cserét követel ki („Mutasd meg […], / hogy a 
világnak / kedvemért ellentéte vagy”), amely azzal, hogy láthatóvá teszi („mutasd meg”) az 
intimitás csak zártan létező konstrukcióját, egyszersmind alá is ássa a létesítésére irányuló 
erőszakos szándékot. Ennyiben tehát – a vers kimondott szemantikai szándéka ellenében 
– magát a privát társiasság egyoldalú megalkothatóságának illúzióját kérdőjelezi meg.

Ezek az önkéntelen fölcserélődések már csak azért is figyelmeztetőek, mert a szöveg je-
lentéstani szerveződésének szintjén is elő vannak készítve („bent maga ura, aki rab / volt 
odakint”). A versnek már a nyitánya is olyan alternatív távlatba helyezi az összetartozás vá-
laszthatóságát, amely nem tartalmazza jó és igaz hagyományos kontaminációját. A jó mint 
hamis, illetve a rossz mint igaz olyan átfordított értékszerkezetként érvényesül végig a szö-
vegben, amelyet éppúgy nyomatékosít a kint és a bent – Szabó Lőrincnél szinte állandósult 
– axiológiai megfordíthatósága, mint az áldozat örömének és a zsarnokság kínjának egyen-
értékűsége. A társiasság e szabálytalan szerkezetét ugyanis eleve olyan stabilizálhatatlan 
szöveghelyzet alanya építi, amelynek nem kölcsönözhető egyértelmű antropológiai arculat. 
Azonosítását elsősorban az nehezíti meg, hogy hiányoznak azok a premisszák, melyek vala-
mely egységes pszichogenezis vagy irányszerűen képződő „sors” alanyaként tehetnék hozzá-
férhetővé.

Az én rögzítetlen, többirányú láthatósága az identitás átfordíthatóságához vezet, amely 
nagyon is beleillik a vers egész struktúráját szervező cserélődések rendszerébe. A jelentéskép-
zés reflexiós szintjén az énnek ez az önmagától való konstitutív távolsága az első biztosítéka 
annak, hogy – a vers grammatikai trópusainak támogatásával – némelykor olyan messze 
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kerüljön saját kijelentéseitől, ahol azok akár saját ellentétükbe is fordulhatnak. Ezt váltja ki 
mindjárt az első versszak nyitányán egy különös enjambement beíródása, aminek eredmé-
nyeként a materiális íráskép és a közlés immateriális értelem-összefüggése közti feszültség 
kétféleképpen teszi értelmezhetővé az alábbi sorokat:

Ha szeretsz, életed legyen
öngyilkosság vagy majdnem az.

Értelemszerű olvasatban a közlés – egyfajta önkioltásra szólítva föl a másikat – a szere-
lem élettől elválasztott, annihilációs formáját követeli a megszólítottól. A szöveg materiális 
képét követő olvasat viszont, amely szükségszerűen a sor egységéhez igazodik, arra a kö-
vetkeztetésre juthat, hogy az első kijelentés szerint a szerelemhez (saját) életre, vitalitásra 
van szükség, azaz, „ha szeretsz – élj”. Ez viszont mérhetetlen ellentétét képezi az előző sortól 
függetlenül persze nem olvasható követelésnek, hiszen az az életet többé-kevésbé az öngyil-
kossággal azonosítja. És különösen a záróstrófa ama parancsának, hogy „ne élj, mikor nem 
akarom”.

Abban persze semmiféle poétikai különösség nincsen, hogy a közlés és információ le-
hetetlen egybeesése következtében az irodalmi mű szubjektuma egyidejűleg nyilatkozzék 
meg a szöveg és a beszéd alanyaként. Az irodalom médiumának különös, anyagtalan ma-
terialitása bármikor képes ezt az antropológiai nézetből meglehetősen fenyegető hasadást 
előidézni. Utóbbit talán azért érdemes éppen a Semmiért Egészen esetében hangsúlyoznunk, 
mert – utaltunk rá – a humándiszkurzus horizontjában ezt a verset meglehetősen nehéz 
antropológiai érvekkel védelmezni. A szöveg fentebb idézett hangsúlyos helye azonban nem 
csak az előbbi értelemben fordul szembe saját közlése tartalmával. A „ha szeretsz” formula 
ugyanis nem korlátozódik feltétlenül a szöveg szemantikai szintjén követelt zárt intimitás-
ra. Sőt, grammatikai amfiboliaként éppen hogy nem tesz eleget a privát és a nyilvános tér 
elválasztására irányuló szándéknak, hanem – miközben második személyű tárggyal ellátott 
igei kijelentésként talán belül marad az intimitás körén („ha szeretsz [engem]”) – általános 
érvénnyel is olvasható maximaként („ha szeretsz [értsd: egyáltalán, definitív tárgyra vonat-
kozás nélkül]) kifejezetten bontja a kint és a bent, a köz és az intim közti határokat. A cse-
rélődésnek ezt a komplex dimenzióját poétikai oldalról még csak tovább artikulálja a lírai 
hang aposztrofikus intonálhatósága. Ha ugyanis a lírai szöveg megszólaltatása csak a saját 
(olvasói) hang kölcsönzésével lehetséges, akkor a „ha szeretsz, életed legyen / öngyilkosság 
vagy majdnem az” kijelentés éppoly stabilizálhatatlan sokértelműséggel bizonyul valamely 
Te-re vonatkoztatott követelmény kimondásának, mint az önmegszólítás alakzatának. Ahol 
is a kijelentés ismételten a vers-partitúra énjére vonatkozik vissza, azaz, ugyanazt az utasítást 
adja a beszélőnek, mint – akinek a személyével az ebben az esetben egybeesik – a megszólí-
tottnak. Ekkor viszont a vers megint nem aszimmetrikus bensőséget épít, hanem ugyanazo-
kat a privát szabályokat tartja érvényesnek önmagára, mint amelyeket a másiknak előír.

2.3. Hogy aztán ez a kettősség az egész vers olvashatóságának uralkodó allegóriájaként visel-
kedik, mi sem szemléltetheti jobban, mint a vers grammatikai trópusainak az a viselkedése, 
amely folyamatosan ellenében hat, ellensúlyozza és korlátozza a perzuazív szólam nemegy-
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szer erőszakos retorikáját. Az önkény nagy hatású aszindetonokkal („ne élj”, „ne szólj”, „ne 
sírj”, „ne lásd”) végletekig fokozott szólama olyan kettős retorikai magaslatba helyezi a vers 
fináléját, ahol a szöveg végül szétválaszthatatlanul állítja és cáfolja saját kijelentéseit. Annak 
meggyőződése, persze, hogy itt a 20. századi magyar líra egyik legnagyobbszerű verszárla-
tában a szöveg már a nyelv teljesítőképességeinek határán működik, azért szorul indoklás-
ra, mert Szabó Lőrincet nemigen szokás a Vörösmarty- vagy Kosztolányi-típusú artisztikus 
nyelvteremtők sorában emlegetni. Csakhogy a „költőietlen” költő (Baránszky-Jób, 1978, 
184) nem mindig hízelgő oximoronja abban a nyugatos esztétikai elváráshorizontban ragadt 
rá Szabó Lőrincre, amely javarészt még ma is a képiesség ún. komplexitásán és intenzitásán 
méri a poétikai értékeffektusokat. A képi fantázia esztétikájával szemben (mely talán inkább 
a képzőművészetben – s ott sem maradéktalanul – volna a helyén) Szabó Lőrinc lírájában 
elsősorban az a grammatikai képződés a meghatározó, amely sokkal szigorúbban tereli a 
befogadást egy olyan (ha szükséges így mondanunk: kép)olvasás felé, amely a de Man-féle 
triviumban a tárgyias-tematizáló képzelet helyett a grammatika és a szintaxis mezőnyében 
juttatja erősebben érvényre a tropológia mozgását.

Hogy az összefüggéseknek ez a „költőietlen” költészete valóban „fogalmi látással” és 
„szellemi térhatással” helyettesítené a stílvirágos lírai képalkotást s neoklasszikus nyelvi mó-
duszba fordulna, azért valószínűtlen, mert benne nem megszűnik, hanem a konjunktivitás 
uralta grammatika – talán kevésbé látványos, mindenesetre: kevésbé látványszerű – me-
zőnyében erősödik föl a trópusok, a szintaktikai és gondolatalakzatok működése. És valóban, 
a Semmiért Egészen zárlatában a vers vezérlő kódjának uralma alatt különös sűrítettséggel és 
mégis radikális széthangzásban/szétírásban összegződik ennek a szövegnek minden közlése 
és tudása, minden tette és üzenete. Láttuk, hogy a kint és a bent, a köz és a magán szemanti-
kailag élesre vont, a grammatikától azonban átjárhatóvá tett határai egyszerre kötik össze és 
választják is szét mindazt, amit a vers mond és cselekszik. A záró strófa ismét a kint és a bent, 
a törvényen belüli és kívüli szituáltsággal hozza összefüggésbe a megkövetelt aszimmetrikus 
intimitást:

Kit törvény véd, felebarátnak
még jó lehet;
törvényen kívül, mint az állat,
olyan légy, hogy szeresselek.

Ezt a maga feltétlenségében különösen fenyegető, direktív szólamot az aszindetonok 
már idézett parancsai olyan állapot felidézéséig fokozzák, amely egy végleges, sírszerű („ne 
sírj”) börtön nyithatatlan helyévé változtatja az abszolút bensőséget. Ezen a ponton szeman-
tikailag a visszavonhatatlan („megfellebbezhetetlen”) törvényen kívül helyezésben fejeződik 
be a zoologizált védtelenség képletes mortalizációja:

Mint lámpa, ha lecsavarom,
ne élj, mikor nem akarom;
ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
börtönt ne lásd;



496 KULCSÁR SZABÓ ERNŐ

A bonthatatlan börtön azonban olyan helye a rabságnak, amelyről a – a keretezés szim-
metrikussága miatt a záró strófával mindig egyenlő értéknyomatékú – nyitó versszak álta-
lános érvénnyel állította, hogy „bent maga ura, aki rab / volt odakint”. Ezért aztán a mo-
tivikus szituációismétlés azonnal a kint és bent viszonylagosságán keresztül hívja vissza a 
rabság kétféle láthatóságának emlékezetét. A grammatika szintjén bekövetkező tropológiai 
elmozdulás így azt valószínűsíti, hogy a bonthatatlan börtön foglya – akit egyébként a „ne 
lásd” fordulata nem a világtalan állapotra, hanem a bezártság elfelejtésére szólít föl – még-
sem került az abszolút alávetettség helyzetébe. Mert ahogyan ebben a versben az uralkodó 
szervezőelv (cserélődés és konjunkció) értelmében úgyszólván minden megfordítható, az a 
rab, aki metonimikusan egyszersmind úr is, éppoly változtatható identitás megnyilvánítója, 
mint az intimitás konstrukcióját építve bontó beszédalany. Ha tehát a konjunkció maga is 
a megfordíthatóság grammatikai allegóriája, akkor itt nemcsak a börtön nem véglegesen 
bonthatatlan, hanem a szöveg időtengelyén sem zárultak le a kétirányú tropológiai moz-
gások. Hiszen a szöveg egy újabb mellérendeléssel – mely egyidejűleg a csere mozzanatát is 
tartalmazza („és én majd [értsd: „én pedig/meg majd”, illetve: „és én ezért, cserében”]) – ér-
kezik el a zárlatához:

és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

A „rettenetes, de így igaz” (vagyis az igazságtalan intimitás) elfogadtatására irányuló fel-
szólítások, érvek, panaszok, magyarázó asszerciók és követelő parancsok apodiktikus szóla-
ma itt váratlanul sokkal szelídebb modalitásra cserélődik. A beszédnek ugyanis sarkalatosan 
megváltozik az általa mondottak igazságtartalmához való viszonya. Mert míg a versen vé-
gigvonuló követelést a rettenetes igazság kétségbevonhatatlansága „igazolta”, a bensőséges-
re fordult dikció tud arról, milyen szélsőséges igazságtalanságot („zsarnokságom”) képvisel. 
Ekkorra ugyan már mi is tudunk arról, hogy – miként a rabság, úgy – a zsarnokság is az 
ellentétébe fordítható, ám ezúttal nem lehetséges szemantikai feloldozás. Ezért van kardi-
nális jelentősége annak, hogy a vers zárlatában a követelés kizárólagos szólamát egy egészen 
más típusú beszédaktus, az ígéret váltja föl, a megbocsátás ígérete. Méghozzá olyan képtelen 
beszédesemény, amely úgy ígér a másik nevében(!), hogy azt úgyszólván saját cselekvése 
révén cselekedteti (vö. Searle, 1969, 60). Azaz: önmagán belül teremti meg a csak kívül, nyil-
vános beszédaktusban lehetséges megbocsátás feltételeit. Nem csoda tehát, hogy a recepció 
antropológiai olvasatában a megbocsátás szempontjából itt egyedül a lelkiismereti munka 
jöhetett szóba. Ez a munka azonban szó szerint még elvégzendő, jövőbeli valami. Egyelőre 
mindössze olyan szemantikai ígéret, amely valóra váltásának – az őszinteség közölhetetlen-
sége okán – messzemenően rendezetlenek a garanciái. Mármost, ha ennyiben összegződnék 
a költemény, a megfordíthatóság minden omnipotenciája kevés volna ahhoz, hogy összetet-
tebb hatást hagyjon hátra az egyoldalúság megbocsáthatatlanságán érzett melankóliánál. 
A jobbik esetben. A másik lehetőség már inkább a felháborodott elutasításé.
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2.4. Úgy tetszik azonban, hogy a (jelentéstanilag magyarázhatatlan, s ezért mindig ambi-
valensnek érzett) katartikus végkicsengésnek mégis inkább egy olyan versbeli történés az 
oka, amely nem marad el, csupán nehezen észrevehető. És ennek úgyszólván semmi köze 
nincs a beszélő én által elvégzendő munkához. A végkicsengést megalapozó és a vers esz-
tétikai tapasztalatának horizontját átrendező esemény paradox módon ugyanis egy újabb 
törvénytelenség árán következik be. Hiába ígéri, ezúttal valóban nem a beszélő én, s kivált 
nem az (erkölcsi jóvátételtől vezérelt) lelkiismeret cselekszik. Ami itt történik, az színtiszta 
nyelvi esemény, márpedig a nyelvnek nincs lelkiismerete, a szöveg nem oldoz föl senkit, és 
nincs módja megbocsátásra. A grammatika retorikája sosem könyörületes. Baljós fékezhe-
tetlensége bármikor túltesz „a szenvedély vadállati önkényén” vagy „a vágy paroxizmusán” 
(Baránszky-Jób, 1978, 228, 235). Láttuk azt a folyamatot, ahogyan a vers megszólítottja 
már-már a zoológiai megalázottság állapotában kerül „törvényen kívüli” helyzetbe – és így 
egyszerre az intimitás körén belülre. Ha nem feledkezünk meg arról, hogy ez az egész fo-
lyamat virtuális természetű és csupán a követelés nyelvének valósága, akkor valóságosnak 
csupán azokat a nyelvi eseményeket vehetjük, amelyek ténylegesen meg is történnek. Első-
sorban a konjunkciókra, enjambement-okra visszavezethető cserélődések és az alakzatok 
grammatikai térben végbemenő, megfordítható mozgása. Ami a perzuazív beszéd hatására 
mindezeken túl „bekövetkezhet”, az a követelés elfogadása (ennek hiánya, az elutasítás egy 
sikertelen beszédaktus referenciális jelzése marad csupán).

A követelésben megszólaló ígéret tehát nemcsak mond, hanem cselekszik is: végrehajtja, 
amit kijelent. Az ígéretben előrevetített állapot azonban a grammatikai térben megállíthatat-
lan mozgás jóvoltából csak úgy jöhet létre, ha egy újabb törvénytelenség performatív esemé-
nye teremti meg. Közelebbről is e törvényen kívül helyezésnek egy másik, ellentett értelmű 
változata, amely talán az előbbinél is több joggal tarthat igényt visszavonhatatlan érvényre. 
Mert míg a „bonthatatlan”, sírszerű börtön a törvényen kívüliség csak lent elgondolható, 
jogfosztott terével azonos, a megbocsátás jogon túli aktusa csak olyan kivételezett személy 
előjoga lehet, aki kizárólag a törvények fölött helyezkedik el. Láthattuk, a beszéd alanya a 
lent törvényen-kívüliségébe kényszerítette a megszólítottat – és ebből a helyzetéből próbálja 
rábírni a megbocsátás gesztusára. A szöveg alanya viszont – akit magát épp a fentebbi tropo-
lógiai- grammatikai események konstituálnak – olyan előjogokkal ruházza föl, amelyeknek a 
létesítése maga igazságtalan. Hisz aki megbocsát, az azért adhat kegy(elm)et, mert a törvé-
nyenkívüliség törvény fölötti helyéről van módja felülírni az igazságosság rendjét. Nem vélet-
len, hogy a zárlat föltűnően ritka rímpárja („ne lásd”/„megbocsásd”) akusztikusan a versnek 
épp azt az egyetlen vele egybehangzó helyét hívja (ráadásul két azonos hangzón keresztül!) 
vissza, ahol az önkényes csere a másiknak a világból való teljes kizáródását jelentette volna 
(„megbocsásd” – „nem tudok mást”). Ezen a ponton – a versgrammatika cselekvése jóvoltá-
ból – az önkényes csere teljes ellentétébe fordul: az ígéret szemantikai határait áttörő nyelvi 
esemény olyan „törvénytelen” magasságban jelöli ki a megszólított helyét, ahol maga a hely 
szavatolja az igazságosság bármely rendszerének érvénytelenítését. Bizonyos értelemben úgy, 
mint a kegyelmi fórum jog fölé emelt (jogon kívül helyezett) intézménye, mely az egyetlen 
„törvényes” („jogosított”) színtere az önkényes cselekvésnek. Mintegy a Nietzsche adta ér-
telemben: „Az igazságosság, mely azzal kezdődött, hogy »minden megfizethető, mindenért 
fizetni kell«, […] úgy végződik, mint minden jó dolog a Földön, önmagát érvénytelenítve 
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(sich selbst aufhebend). Tudjuk, mily szép neve van az igazságosság ezen önérvényteleníté-
sének – a kegyelem; ez pedig, ahogyan az magától értetődik, a leghatalmasabb előjoga, még 
pontosabban: jogon túlisága marad” (Nietzsche, 1999, V, 309).

De ahogyan a szöveg történései nem tudnak „igazságot szolgáltatni”, csupán láthatóvá 
tenni az „igazságosság” önmagát aláásó nyelvi konstrukcióját (ez esetben az alávetett Te tö-
kéletes felüllétét), úgy intimitás dolgában sem vetik alá magukat a jelentésképzés ideológiai 
akaratának. Mert már csupán azzal, hogy a szöveg a megfordíthatóság jegyében felülírta az 
igazságnak azt a „rettenetes” rendjét, amelyet a beszéd alanya a kalkulált érdekegyensúly 
helyébe állított, értelemszerűen beavatkozott az intimitás aszimmetrikus konstrukciójába 
is. Éspedig – az utolsó érvényes megfordítást végrehajtva – nem hasonlóvá teszi az ént a 
másikhoz, hanem cserélhető helyzetben teszi láthatóvá az ellentett oldalon. Kettejüknek az 
intimitás körén belül elfoglalható pozíciója így nem olvadhat egybe, ám mindig cserélhetővé 
válik. Ami azt jelenti, hogy ez a cserélődés itt most éppen a mindenkori másik identitását 
védi meg a megsemmisítő romantikus egybeolvadástól. Mert a szöveg nem teszi lehetővé 
a mindig Énbe fordító Te olyan elhelyezkedését, ahol az intimitás a másiktól való semleges 
elválasztottság vagy a járulékos hozzárendeltség alternáló rendjeként képződik meg.

Láthattuk, a beszéd minden uralmi igénye visszafordíthatónak bizonyult a trópusok rög-
zíthetetlen mozgásában: a kintből benn, a lentből fenn, az alázatból fölény, a rosszból jó, a 
rabságból uralom, a kiszolgáltatottságból önkény válhatik. Ahogy az Én, úgy a Te sem tartós 
birtoklója e pozíciók egyikének sem. A köztük való változó elhelyezkedés stabilizálhatatlan-
sága – különösen a „Nem vagyok kész? vagy összedőltem?” emlékezetével – sokkal inkább 
egy olyan mozgásra emlékeztet, amelynek nem az Én és a Te az identikus szubjektumai. Vagy 
még pontosabban: nem ők építik valamilyenné az intimitás szerkezetét – ezért bizonyult a 
versben minden építés bontásnak is –, hanem fordítva, az intimitás szubjektuma építi őket 
magába. Az intimitás és a szerelem ezért – a játék gadameri szubjektumához hasonlóan 
– olyan „médium [, amely] a személyt használja” (Luhmann, 1982, 28). A szerelem – a he-
geli jogbölcselet emlékezetével – ugyan itt is egy fölérendelt, „szubsztanciális célként értett 
egységnek a tudata”, de a szerelem szubjektuma nem a különállásukat megszüntető „sze-
mélyiségek azonosulásának” (Hegel, 1979, 310) romantikus eseményéből keletkezik. A késő 
modern szerelmi líra horizontjában ez a szubjektum nem egybeolvasztja, hanem úgy tartja 
elválasztva is össze őket egymással, mint akik addig valódi részesei ennek a viszonynak, amíg 
(saját „vágyuknak” is csak ennyiben lévén „aktív” alanyai) nem szűnnek meg kölcsönösen 
„értelmet találni […] [a] másik világában” (Luhmann, 1982, 220).

Mármost, ha figyelmesen olvassuk a vers zárlatának képtelen beszédműveletét, akkor 
az „és én majd elvégzem magamban, / hogy zsarnokságom megbocsásd” valójában olyan 
ígéret, amely performatív úton viszi színre az intimitás alanyainak fölcserélhetőségét. Hang-
súlyozzuk, szöveg szerinti, a szöveg eseményeként értett fölcserélhetőségét, hiszen a kijelentés 
antropológiai vonatkoztatással nem értelmezhető. (Az énnek a másik horizontjától függet-
lenül végzett belső számvetése nem érheti el a másikat.) Ez az ígéret olyan összjátékot bocsát 
előre, amely csak akkor lehet sikeres, ha a kijelentés alanya behelyettesíthető a megszólítot-
téval. Ha ugyanis a Te betöltheti az Én helyét, akkor az intimitás szubjektumának befolyása 
alatt – vagyis a másikhoz való odatartozás horizontjában – épp a másik idegen szituáltságá-
nak (nem pedig neki magának a lehetetlen) átélése segítheti hozzá, hogy „maga válhassék 



499A „SZERELMI” LÍRA VÉGE

saját szerelme forrásává” (Luhmann, 1982, 210). Ez a „mágikus behelyettesíthetőség” (Barthes, 
1997, 273) a másik teljes elérhetetlensége tudatában persze mindig csak ígéret marad. Alig-
hanem ennek tudása miatt függeszti föl a Semmiért Egészen éppen egy hozzáférhetetlen 
és ugyanígy elérhetetlen ígéretben az önkényuralmi alávetés igazságtalan retorikai kísérletét. 
A szemantika szintjén. A megfordíthatóságok feltartóztathatatlan szövegi játéka azonban 
nem tud befejeződni. Mert a szerelem nem azért létezik csak az állandó ígéret, a „még nem” 
(Luhmann, 1982, 89) stádiumában, mert az excesszió kimeríthetetlen vagy mert a másik 
birtokbavehetetlen. Hanem mert az intimitás szubjektuma csak addig működteti önmagá-
val azonosan, amíg tartalmazza a keletkezés eredeti ígéretének kockázatát. Ami a szerelem 
mindig új keletkezésre (és megmutatkozása kölcsönösségére) ráutalt létmódján keresztül 
teszi próbára az – egymás helyzetének cserélhetőségébe állított – dualitást. Annak megér-
téselméleti esélyével, hogy „a sajátot magát a másik megértésében ismét másként láthassuk 
és érthessük újra” (Jauss, 1999, 197).

2.5. A vers szemantikai ideológiáját oly sikeresen ellensúlyozó cserélődések mozgása arra 
utal, hogy a Semmiért Egészen fölszínre hozhatatlan tudása abban hagy hátra drámai nyomo-
kat, hogy a szöveg matériája nem teszi azt, amit a beszéd értelemegésze mond. Ezért az sem 
állapítható meg, félrevezető-e az ígéret beszédaktusának cselekvése. A vers „jelentésének” 
ez az eldönthetetlenségben továbbhagyományozott hozzáférhetetlensége nem a rejtjeles 
üzenet exkluzív kódolási formája. A Semmiért Egészen nem a privatív líra nyelvén beszél az 
intimitásról. Az eldönthetetlenség itt a vallomás valódiságában való megbizonyosodás elvi 
lehetetlenségének beismerése inkább. (Sem a vers, sem annak esztétikai tapasztalata nem 
képes garantálni, hogy nem hamis az ígéret.) Szabó Lőrinc műve alighanem azért válhatott a 
magyar nyelvű szerelmi líra kánoni klasszikusává, mert éppen eme stabilizálhatatlanság esz-
tétikai tapasztalatán keresztül továbbítja azt a tudását, hogy a szerelem szükségszerű nyel-
viesülése mindig ambivalens tartozéka az intimitásnak: „a szavak erősebben választanak el, 
mint a testek, [mert] információvá teszik a különbséget” (Luhmann, 1982, 89). Ez a magyar 
lírában fölöttébb ritka tudás – nem pedig a mű népszerűsége – emeli ki a Semmiért Egészent 
Szabó Lőrinc látszólag rokon verseinek tágas köréből.
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Szegedy-Maszák Mihály

RADNÓTI MIKLÓS ÉS A HOLOKAUSZT IRODALMA

1974-ben Pilinszky János a következő megállapítást tette egy rövid cikkében: „Amit Radnóti 
Miklós életében egyedülállónak érzek, azt szánalmas elvontsággal ’szituációs zsenialitásnak’ 
nevezném. Tehetségét – amely minden úgynevezett alkotóban alig több néhány százaléknál 
– egy kiszámíthatatlan helyzet, s méghozzá egy olyan tragikum növesztette fel, melyre in-
dulásakor aligha számított. Fiatalkori költészetét néhány szürrealisztikus elem beszivárgása 
jellemezte, majd egy váratlan és tökéletes hangvételű bukolikus líra. Látszatra erre született: 
az idillre, az elveszett latinos paradicsom visszaszerzésére” (Pilinszky, 1993, I, 265–266).

1. A költő tragikus életének hatása műveinek befogadására

Noha egyetlen olvasó sem felejtheti el Radnóti életének szomorú végét, a végzetszerű halál 
aligha az egyedül lehetséges kiindulópont a művek magyarázatához. Való igaz, hogy a versek 
időrendben vannak elrendezve a költő halála után megjelent kötetben, és az egyes darabok 
után olvasható keltezés mintegy képaláíráshoz hasonló hitelesítő jellé vált az olvasók számára, 
melyet a beszédhelyzetnek és a költő életében végbement eseményeknek metonímiájaként 
foghatunk föl, az életrajzi megközelítés mégsem lehet elégséges az egyes költemények sajátos 
beszédmódjának azonosításához, hiszen a lírai én mindig valamely szövegnek a része. Radnóti 
költeményeit éppúgy nem igazán tanácsos kizárólag életrajzi dokumentumként olvasni, mint 
Petőfi verseit. Az 1942. május 26-án kelt Tétova óda mintha egyenesen arra figyelmezetné az 
olvasóját, hogy ne szenteljen túlzottan sok figyelmet a költő személyes sorsának,

mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben.

Röviddel azután, hogy Radnóti életműve az antifasiszta irodalom részeként vált széles 
körben megbecsültté, néhány irodalmár máris érezte az efféle kánonhoz tartozásból eredő 
hátrányt. Sőtér István 1964-ben arra emlékeztetett egy Párizsban elhangzott előadásában, 
hogy „a mégoly megrázó egyéni tragédia sem szolgálhat piedesztálul a műnek” (Sőtér, 1980, 
333). A következő nemzedék némely tagjai – így Szabolcsi Miklós vagy Németh G. Béla – pe-
dig a költemények immanens vizsgálatára tettek kísérletet.

Arra a kérdésre, miként is értékelik Radnóti költészetét jelenleg Magyarországon, nem 
könnyű egyértelműen válaszolni. Joggal szögezte le Németh G. Béla, hogy a vele foglalkozó 
írások nagy része az „irodalompublicisztika, a sorstársi emlékezés, vagy kisebb hányadban 
a személyes hangvételű és vonatkozású esszé körébe tartozik” (Németh G., 1995, 165). Mi 
több, az efféle megnyilatkozások többsége is régebbi keletű. Nehéz volna elhallgatni, hogy 
alighanem tüzetesebben foglalkoznak műveivel Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, 
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mint szülőhazájában. A legutóbbi évtizedekben más magyar szerzőkhöz képest többen 
fordították – 1972 óta csak angol nyelven legalább hatféle változatban adták ki verseit és 
prózáját (Radnóti, 1972, etc.) –, miközben nem volna könnyű olyan Magyarországon élő 
irodalmárokat megnevezni, akik elsősorban Radnóti életművét tanulmányozzák. Nevét alig 
említették annak az ülésszaknak a résztvevői, melyet a két háború közötti magyar költé-
szetről 1991-ben a pécsi Janus Pannonius Egyetemen rendeztek (Kabdebó–Kulcsár Szabó, 
1992), s ebből óhatatlanul is arra lehet következtetnünk, hogy a legtöbb irodalmár nem so-
rolja Radnótit a korszak kezdeményező erejű költői közé – ellentétben József Attilával vagy 
Szabó Lőrinccel. Míg az 1950-es években munkássága azok számára lehetett hivatkozási 
alap, akik szembeszegültek a hivatalos kánonnal, a kilencvenes évek fiataljai szemlátomást 
keveset foglalkoznak vele. Sem Németh G. Béla egykori tanítványai, sem a húszas-harmincas 
éveiben járó nemzedék jeles tagjai nem készítettek kiemelkedő jelentőségű tanulmányokat 
róla. Nemcsak egyes költemények értelmezése hiányzik, de alig írtak műveiről a legutóbbi 
évtizedek tudományos irányzatainak szellemében, a strukturalizmus, a hermeneutika vagy 
a dekonstrukció nyelvén. Mindez különösen azért feltűnő, mert ugyanebben az időszakban 
részletesebb tudományos igényű feldolgozás jelent meg Nyugaton Radnóti tevékenységéről, 
mint bármely más magyar szerzőéről. Emery George könyve, melynek terjedelme a muta-
tókkal együtt a nyolcszáz lapot is meghaladja, még akkor is nagy elismerést érdemel, ha in-
kább a világirodalmi ösztönzésekről ad rendkívül alapos elemzést, és nem magukat az erede-
ti szövegeket értelmezi és minősíti (George, 1986). Az is jellemző, hogy a költő halálának fél 
évszázados évfordulóján az angliai Cambridge egyetemén rendeztek ülésszakot.

Természetesen lehetne arra hivatkozni, hogy az ellentmondások nemcsak Radnóti mű-
veinek mérlegelésére jellemzők, hanem magában az életműben rejlenek. Az olvasók többsé-
gének az a véleménye, hogy legjobb költeményeit élete végén, a munkatáborban írta, amikor 
egyáltalán nem lehetett bizonyos abban, hogy sorai valaha is eljutnak a közönséghez. Mi 
több, e versek egy részében a hangvétel inkább az elégikus idillel, mintsem a tragikummal 
hozható kapcsolatba. Ezért nem lehet magától értetődőnek vennie, hogy az utolsó ver-
seskötet egy közösség sorsának a kifejeződéseként értelmezendő. Még ennél is nehezebb 
volna bizonyítani a holokauszt előérzetének jelenlétét a legkorábbi kötetekben. A külföldi 
elismertséget könnyen lehetne azzal indokolnunk, hogy az utóbbi évtizedekben a holo-
kauszt irodalmának nemzetközi kánonja alakult ki, s Radnóti munkássága ennek részeként 
magyarázandó, ám az efféle megközelítés könnyen járhat azzal a veszéllyel, hogy mellőzi a 
költemények tekintélyes részét.

Azok az ellenvetések, amelyeket a holokauszt irodalmának a fogalmával szemben hoz-
nak föl, Radnóti munkásságára nem érvényesek. „Nincs és nem is lehet a holokauszt-nak 
irodalma. Maga a kifejezés önellentmondásos. […] Az a mű, mely Auschwitz regénye kíván 
lenni, vagy nem regény, vagy nem Auschwitzről szól” (Wiesel, 1988, 14). Elie Wiesel kijelenté-
se vagy az ismeretes tétel, mely szerint „nach Auschwitz […] unmöglich ward, […] Gedichte 
zu schreiben” (Adorno, 1955, 31), csakis olyan írásművekre vonatkozhat, amelyekből hiány-
zik Radnóti utolsó verseinek hitelessége, mert nem az üldöztetés alatt fogalmazta meg őket 
az áldozat. Az utólagos megnyilatkozások közül csakis a nagy művészi értékű alkotásoknak 
lehet másféle hitelessége; e művek az utánzás és az élménykifejezés hagyományával szemben 
az emlékezés poétikáját teremtik meg. Celanra éppúgy lehet gondolni, mint Pilinszkyre.
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Nincs kizárva, azok a költemények, melyeket Radnóti a kényszermunkatáborban írt, 
kevésbé gazdagok mellékjelentésben, többértelműségben, hirtelen síkváltásokban, rejt-
vényszerű szakadozottságban, mint az Engführung vagy az Apokrif, de különleges értékkel 
ruházza föl őket az a tény, hogy a halottak váratlan örökségeként tarthatók számon. Ez a 
vonatkozás nemcsak kiegészíti, de talán meg is haladja, felülmúlja annak a súlyát, amivel 
Radnóti hozzájárult a magyar költészethez.

Mielőtt kísérletet tennék arra, hogy verseit a holokauszt irodalmának szélesebb össze-
függésébe helyezzem, néhány igen egyszerű megkülönböztetést kell bevezetni. E nemzet-
közi kánonhoz sorolható szövegek némelyike héber vagy jiddis nyelvű, más részük viszont 
az asszimilált zsidóság valamely más nyelvén készült. Celan költészete mintegy harmadik 
csoportot képvisel. Legtöbbször Hölderlin, Nietzsche és Heidegger nyelvét használta, kik-
nek művei döntően hatottak beszédmódjára, mintegy bebizonyítván, hogy a német örökség 
nem romlott meg jóvátehetetlenül Hitler uralma idején, néha azonban héber és/vagy jiddis 
betétekkel szakította félbe a szöveget – mint például a Die Niemandsrose (1963) kötetnek 
Die Schleuse vagy Benedicta című darabjában.

Radnóti nyelvének tömörsége nem hasonlítható Celanéhoz. Munkásságuk nem ugyan-
ahhoz a történeti paradigmához tartozik. A magyar költő pályafutása az avantgárd és az 
újklasszicizmus küzdelmével egy időben bontakozott ki, későbbi pályatársa viszont már ab-
ban a korszakban fejtette ki tevékenységét, amikor a neoavantgárd és a posztmodernizmus 
számított meghatározó erejű irányzatnak. Ez a különbség mindazonáltal nem feledtetheti, 
hogy az egyik esetben mintegy tucatnyi kiemelkedően szép vers szerzőjéről, a másikban 
olyan alkotóról van szó, kinek nyelvi eredetisége fordulatot hozott a huszadik századi lí-
rában. Nem kevésbé fontos eltérés, hogy Radnóti előszeretettel nyúlt vissza a klasszikus 
verselés hagyományához, Celan ezzel szemben az olyan zsidó költészet örökségéből me-
rített ösztönzést, amelynek a panasz, a siralom a meghatározó hangneme. E kettősségnek 
nyelvszemléleti vonatkozása is van. Míg Radnóti a nyelv fölmagasztosítására törekedett, 
amikor olyan régi műfajokat elevenített föl, mint az ekloga, episztola vagy a himnusz, Celan 
a nyelvnek és a szerkesztés szentesített módjainak szétrombolását, megszüntetését tűzte 
ki célul. Egyikük meg akarta tisztítani a beszédet olyan sallangoktól, amelyeknek elter-
jedéséért némely elődeit tette felelőssé, a másikuk a bevett használatot olyan fátyolnak 
tekintette, amelyet szét kell tépni, hogy lelepleződjék mögötte a semmi. Az előbbi fölfogás 
szerint a kifejezés a múlt újraalkotását jelenti, az utóbbi az örökölt retorika kiiktatásával 
azonosította a teremtést.

E két lehetőség másokat is foglalkoztatott a huszadik század középső harmadában. 1937-
ben Samuel Beckett az „eine Apotheose des Wortes” kifejezéssel illette az elsőt, a másodikat 
pedig így jellemezte: „Nyelvtan és stílus. Éppolyan érvénytelenné (hinfällig) váltak számomra, 
mint egy biedermeier fürdőruha vagy egy úriember rendíthetetlensége. Afféle álarccá (eine 
Larve). Remélhetőleg eljön az idő – hála Istennek, némely körökben már be is következett –, 
midőn a nyelvet azáltal használják a legjobban, hogy a legderekasabban élnek vissza vele. Mi-
vel egy csapásra nem tudjuk kikapcsolni a nyelvet, legalább semmit ne mulasszunk el, hogy 
minél rosszabb hírbe keverjük. Addig fúrjunk lyukakat belé, míg a mögötte lappangó valami 
vagy semmi (sei etwas oder nichts) át nem kezd szüremkedni. Nem tudok ennél magasabb 
célt elképzelni a mai író számára” (Beckett, 1984, 52).
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Ez a leírás megelőzte azt a paradigmát, amely fejlődéstörténeti értelemben későbbi a 
Radnótiéhoz képest. A holokauszt is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az írók egy része arra 
a következtetésre jutott: az addig használt nyelv érvényét veszítette. Az ekkor keletkezett 
legjobb művek egy része a „furor poeticus”-t a nyelvi rendezetlenséggel kapcsolta össze, sőt 
egyenesen a csönd, az elhallgatás poétikáját teremtette meg. Az Atemwende (1967) követke-
ző címtelen darabja jól szemlélteti, mennyire szorosan összefügghet az utalás a holokausztra 
a kimondatlannal:

STEHEN, im Schatten
des Wundenmals in der Luft.

Für-niemand-und-nichts-Stehn.
Unerkannt,
für dich
allein.

Mit allem, was darin Raum hat,
auch ohne
Sprache.

Radnóti alighanem az egyetlen jelentős költője a holokausztnak, aki viszonylag távol 
tartotta magát a zsidó kultúra hagyományaitól. Yitzak Katznelson hexameterben írta A le-
mészárolt zsidó nép énekét, de a jiddis nyelvet használta e hosszú költeményben. Radnóti 
munkásságában szinte sehol nem lehet érezni azt az elégedetlenséget a nem zsidó kultúrá-
val szemben, mely a holokauszt irodalmára gyakran jellemző. Nem idegenedett el azoktól a 
latin auctoroktól, akiknek szövegeit a gimnáziumban tanulta, sőt azután is hozzájuk fordult 
ösztönzésért, hogy a tragédia árnyékában megszabadította nyelvét attól a divatos eklekticiz-
mustól, amely nemzedékének több tagját mindvégig jellemezte.

A Harmadik Birodalom okozta fenyegetettség legalábbis kétféle hatást váltott ki a ma-
gyarországi kultúrában. Némely írók és művészek azért elevenítettek föl régen szentesített 
formákat, hogy szélesebb közönségre találjanak, mások azért fordultak vissza régi hagyomá-
nyokhoz, mert az emberi személyiség védelmi eszközeit próbálták megtalálni bennük. Mind-
két tájékozódási irány erősítette az újklasszicizmus elterjedését, melynek fő képviselőiként 
Radnóti mellett Nadányi Zoltánt, Dsida Jenőt, Weöres Sándort és Jékely Zoltánt szokás szá-
mon tartani (Németh G., 1985, 383). A népi írók is a múlthoz vonzódtak, ám ők főleg Petőfi 
rövid dalait és életképszerű verseit tekintették példamutatónak, szemben Radnótival, aki a 
latin idillek romantikus átértelmezéseit tanulmányozta, és alighanem még a biedermeier mű-
vészetben is kereste a különböző történeti örökségekből válogató eszmény igazolását, abban 
a kultúrában, melyről a szegedi Ferenc József Egyetemen Zolnai Béla előadásait hallgatta.

A költő korai verseit általában nem szokás igazán jelentősnek tartani. Az idősebb nemze-
déknek egyik érzékeny értekezője a következőképpen írta le saját véleményét: „Radnóti első 
versfüzeteit éppenséggel nem szerettem, s legszűkebb baráti körén kívül, azt hiszem, kevesen 
is becsülték. Keresettséget, eredetieskedést és modorosságot láttam benne. […] Idegesített 
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erőltetett népieskedése, mely a szabad versben fokozottan rikítóan hatott. Idegesített a foly-
tonos idill póza, a csók folytonos harsány csattogtatása s még jobban a szerepjátszásé: az, 
hogy pásztor, illetve paraszt jelmezét öltötte magára. Ki hitte volna, hogy erről a fokról el 
lehet jutni a nagy költészetig?” (Komlós, 1977, 161)

Maga Radnóti is tudatában volt saját költészete hiányosságainak. Még 1939-ben is a kö-
vetkező szavakat adta elképzelt hasonmásának, Jean Citadinnek a szájába: „Nem, még nem 
vagyok költő […]. Még nagyon foglalkoztat a nyelv, akadályokat gördít elém, rosszindulatú és 
makacs. Még érezni a versen, hogy írták. Még sok benne a mutatvány, a bűvészet. Mondom, 
nem szeretem a bűvészkedést. Úgy fejezze ki az érzelmeket a vers, mint egy fütty, egy jajszó, 
vagy egy csuklás borozás után! Ne érződjék, hogy anyagból épül! Érzed a követ a strasbourgi 
katedrálison?” (Radnóti, 1982, 520)

2. Az eklektikától az önállóságig

Ha igaz, hogy valamely költő életművét nemcsak időben előre, de visszafelé haladva is le-
het olvasni, kissé módosítani kell némely irodalomtörténészeknek Radnóti pályafutásáról 
megfogalmazott ítéletét. Az első kötet, a Pogány köszöntő (1930) nem mondható jelenték-
telennek, akár a szürrealisztikus képekre, akár a bibliai jövendőmondás fölidézésére, akár a 
közösségi hangnemre összpontosítjuk a figyelmünket. Tagadhatatlan, hogy a pásztorkölté-
szet modalitása – mely a Radnóti által is fordított Francis Jammes neoprimitív hangvéte-
lének utánzásával jár együtt – olykor ellentmondásba kerül Káin történetének önéletrajzi 
vonatkozású megidézésével, a gyűjtemény egésze mégis figyelemreméltó, amennyiben a 
változatosság hatását kelti. Az eklektikából származó fogyatékosságok inkább nyilvánva-
lóak a következő kötetekben. Az antik elégia s a bibliai utalások lényegi továbblépés nélkül 
ismétlődnek az Újmódi pásztorok énekében (1931). Legföljebb helyenként érezhető holmi 
társadalombírálat, némileg előre vetítvén a munkásosztály sorsára vonatkozó eszmeiségnek 
az árnyát, mely azután a Lábadozó szél (1933) verseit oly célzatossá teszi. E harmadik, a Sze-
gedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában megjelent kötet alighanem a költő pálya-
futásának mélypontját jelenti, nem szólva a belőle kihagyott politikai versekről, amelyeket 
Gömöri György „zavarbaejtően szegényesnek” nevezett (Gömöri, 1981, 706). Bármi legyen 
is Brecht balladáinak vagy krónikaszerű verseinek értéke, Radnótira tett hatásuk művészileg 
nem mondható üdvösnek. Az újságcikkből vett betéteket szerepeltető Férfinapló (1931. áp-
rilis 19. és 1932. október 6. között) vagy az Ének a négerről, aki a városba ment (1932. március 
20.–április 3.) inkább csak történeti értékű szöveg. Egyáltalán nem megmagyarázhatatlan, 
hogy Babits Mihály a Lábadozó szél példáját is fölhasználta abban a meglehetősen éles hangú 
cikkében, amely az „új népiesség” létjogosultságát vitatta (Babits,1978, II, 382–384).

Radnóti érdeklődését a szóbeli kultúra iránt Ortutay Gyula keltette föl, aki tagja volt a 
hivatalosan nem létező magyar kommunista pártnak. A baloldali eszmék hirdetői olykor 
arra is ösztönözték híveiket, hogy Európán túli kultúrákhoz forduljanak ösztönzésért. Sem 
Ortutaynak, sem Radnótinak nem voltak közvetlen ismeretei fekete Afrika népköltészetéről. 
Radnóti Blaise Cendrars és Yvan Goll gyűjteményeit olvasta, amelyek az úgynevezett primi-
tív művészet avantgárd kultuszának a szellemét képviselték. E két költő munkásságára Kas-
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sák Lajos hívta föl Radnóti figyelmét. Az afrikai szövegek francia fordítását Radnóti szabadon 
alakította tovább. Újhold (1935) című negyedik kötetének ezek a többszörös átköltéssel ké-
szített szövegek adtak némi eredetiséget.

A harmincas években a magyarországi zsidóság nem vagyonos rétegében, a közép- vagy 
kispolgárság némely tagjaiban, sőt az értelmiségnek egy-egy nagypolgári származású tagjá-
ban is újra éledt a vonzódás a kommunizmus iránt, mely szabadulást ígért nemzetektől és 
vallásoktól, miközben olyanok számára kínált alkalmat a politikai cselekvésre, akiket kizár-
tak a közéletből. Radnóti csak rövid ideig rokonszenvezhetett ezzel a törekvéssel, hiszen ké-
sei költészete már inkább értékőrző hazafiassággal hozható összefüggésbe. Ismeretes, hogy 
1934-ben törvényes engedélyt kért arra, hogy a Glatter nevet Radnótira magyarosítsa, 1943. 
május 2-án pedig feleségével együtt római katolikus hitre tért át. A keresztséget a budapesti 
Szent István Bazilikában korábbi oktatójának, Sík Sándornak a kezéből vette föl, ki maga is 
zsidó származású volt. Mindkét lépésnek mélyebb jelentőség tulajdonítható. Fölkért kereszt-
apjához, Zolnai Bélához 1943. április 23-án kelt levelében a következőképpen világította meg 
indítékát: „Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik 
évem betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendős múlt és még 
nem volt harmincnégy, mikor megfeszítették – ezért gondoltam így” (Radnóti, 1989, 381). 
Radnóti a magyar közösséghez kívánt tartozni. Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához címmel 
1938-ban írott versét leszámítva nem sok nyomát látom annak, hogy a látomásos zsidó köl-
tészet lényeges hatást tett volna írásmódjára. Talán ezért nem vett föl Jerome Rothenberg 
egyetlen szöveget sem tőle mintegy hatszáz lapos zsidó költészeti gyűjteményébe, amely 
avantgárd szerzők – Gertrude Stein, Max Jacob, Yvan Goll, Tristan Tzara és Edmond Jabès 
– műveit is tartalmazza (Rothenberg, 1978).

Radnótihoz nem állt közel a judaizmus hagyománya. A klasszikus ókor, valamint a ke-
reszténység örökségéhez fordult ösztönzésért. Az anyanyelv iránt érzett erős vonzódásának 
ékes példája az Írás közben (1937. március 17.), afféle hódolat Kazinczy Ferencnek, a korai 
tizenkilencedik században kibontakozott nyelvújítás és irodalmi élet szervezőjének, vala-
mint számos értekező műve és naplójának olyan bejegyzései, melyekben átveszi Kosztolányi 
magyarításait, így például következetesen ragaszkodik a nagy előd által népszerűsített „tár-
saskocsi” szóhoz (Radnóti, 1989, 34, 116, 117, 121, 157, 165, 167, 168), a jelentő hangalak 
fontosságát hangsúlyozza (Uo., 21, 117), Gyöngyösi István, Arany János és Tompa Mihály 
szójátékait (Uo., 17, 115, 175), az élő nyelv leleményes újításait dicséri (Uo., 19.), megszólja 
Mécs Lászlót, amiért nem tartja tiszteletben az ikes ragozást (Uo., 146–147), vagy arról szá-
mol be, hogy rabtársait hiába próbálja leszoktatni arról, hogy az „-e” szócskát közvetlenül 
a „nem” után használják (Uo., 120). A magyar múlt föltétlen tisztelete készteti arra, hogy 
üdvözölje Erdély északi részének visszakerülését (Uo., 95) vagy elítélje Móriczot, amiért át-
dolgozta Kemény Zsigmond A rajongók című regényét (Uo., 129). Észak-Erdélyre vonatkozó 
kijelentésének az ad különös nyomatékot, hogy az első világháború után Romániához került 
területet végső soron a Harmadik Birodalom segítsége juttatta vissza Magyarországnak, Mó-
ricz Zsigmonddal szemben megfogalmazott ellenvéleménye pedig elárulja, hogy Radnóti a 
negyvenes évek elején már a korábban teremtett értékek megőrzését tekintette elsődleges 
föladatnak, és egyértelműen helytelenítette, ha a múltat a jelen szükségleteinek és igényei-
nek megfelelően próbálták átértelmezni. Míg expresszionista kortársa, Gottfried Benn ha-
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tározottan elválasztotta egymástól és a kultúrát a művészetet, az újklasszicista Radnóti az 
előbbit az utóbbinak szükségszerű és nélkülözhetetlen előföltételeként fogta föl. Az 1944. 
augusztus 8-án, a heidenaui táborban írt Gyökér című költemény mintha egyenesen azt su-
gallná, hogy a szellemi értelemben vett talajtalanság kizárja az alkotást. Ez a föltevés némi ro-
konságot mutat Simone Weil 1943-ban befejezett L’Enracinement (Begyökerezettség) című 
könyvének alapgondolatával. A szellem munkását hidegen hagyják a külvilág változásai. Szá-
mára a kultúra a gyökérhez hasonlítható, amely alulról táplálja a növényt. Ennek a sorsnak a 
vállalása következtében jelenik meg a tragikum Radnóti kései költészetében, mely egészen új 
minőség a korai versek könnyed hangvételéhez képest.

„Wozu Dichter in dürftiger Zeit?” A kérdés Hölderlin Brot und Wein című versének he-
tedik szakaszában Radnótit és Celant egyaránt a költészet szerepkörének fölülvizsgálatára 
ösztönözte. Egyikük fordította, másikuk gyakran idézte a 18–19. század fordulójának nagy 
költőjét. Míg a Wie wenn am Feiertage… szerzője a nyugati kultúra legmagasabb hagyomá-
nyos értékeit tette kérdésessé a klasszikus és keresztény világ viszonyának többértelműségét 
hangsúlyozván, Celan tagadólagosabb következtetésre jutott. A Zürich, zum Storchen című 
Nelly Sachsszal folytatott elképzelt párbeszéd kegyetlen támadás Isten ellen:

Vom Zuviel war die Rede, vom
Zuwenig. Von Du
und Aber-Du, von
der Trübung durch Helles, von
Jüdischem, von
deinem Gott.
[…]
Von deinem Gott war die Rede, ich sprach
gegen ihn, […]
Wir
wissen ja nicht, weißt du,
wir
wissen ja nicht,
was
gilt.

A Teremtővel szemben megnyilvánuló indulatot aztán a Psalm című versben egyenesen 
a Genezis kifordítása váltja föl: az Isten megnevezhetetlenné és azonosíthatatlanná válik:

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.

A semmivé váltaknak senkihez intézett szavai nagyon távol állnak a Krisztus iránt érzett 
növekvő vonzódástól, mely Radnóti későbbi műveire – például a Lapszéli jegyzet Lukács-
hoz című, 1937. október 20-án írt versre – jellemző. A túlélő haragjával szemben az áldo-
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zat mintegy megkönnyebbülést talált a vallásban. Arra a következtetésre jutott, hogy Isten 
távlatából mélyebb értelme lehet annak, ami emberi nézőpontból képtelenségnek látszik. 
Ez az ellentmondás biztosít külön helyet Radnóti költészetének a holokauszt irodalmában 
és egyúttal érthetővé teszi azt a döntő hatást, melyet a következő nemzedék legnagyobb 
magyar költőjének, Pilinszkynek írásmódjára tett. Némi túlzással azt is lehetne mondani, 
Radnóti magatartásának igazolását abban is kereshetjük, hogy a katolikus Pilinszky utólag 
azonosította magát a zsidóüldözés áldozataival.

A fölismerés, hogy a hegyi beszéd megállapításai csak a nem keresztény számára ellent-
mondásosak, körülbelül abban az időben fogalmazódott meg Radnótinál, amikor a nyelvi 
tömörség megjelent költészetében. Az írásmódnak a megváltozását először a Járkálj csak, 
halálraítélt (1936) verseiben lehet érzékelni. Nagyon is érthető, hogy a korai versek szigorú 
bírálója, Babits ezt az ötödik kötetet Baumgarten-díjjal jutalmazta. Egyfelől mind nyilván-
valóbbá vált a költői hagyományok megtartására tett törekvés, másrészt eredetibbé vált a 
metaforikus nyelv. Az 1936. január 27-én írt Dicséret már címével is a református énekes-
könyveknek a zsoltárokat kiegészítő részére utal, a két négysoros szakaszból álló vers zárlata 
viszont meglehetősen eltér a protestáns énekek régies hangvételétől:

Ha meghalsz, meghalok; porainkból
egyszerre sodor majd forgó tornyot a szél.

Jellemző, hogy e vers idegen fordítása általában kevéssé sikerült. Példaként Emery George 
átköltését idézném:

When you die, I’ll die; out of our dust the wind
will twirl a single spinning tower.

A kétértelműségek elvesznek az angol változatban: a fordító kénytelen egy jelentést vá-
lasztani, amikor az eredeti szöveg többre ad lehetőséget. Ha az angolt visszafordítjuk ma-
gyarra, közhelyes állítást kapunk – „Ha meghalsz, akkor én is meg fogok halni” –, és időbeli-
ségnek és modalitásnak az a kettőssége is elsikkad, amely az „egyszerre” szóban rejlik.

Az a gazdaságosság, mely Radnóti kései verseinek a sajátja, különösen akkor tűnik ki, ha 
a fordításokkal szembesítjük a magyar szövegeket. A Meredek út (1938) a szövegközöttiség-
gel és a képalkotással kísérletezés fölerősödését mutatja. Jól szemléltethető ez az Első ecloga 
(1938) legfontosabb soraiban:

Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint
ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik
bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap
már a favágó, – várja, de addig is új levelet hajt.

A „kerge” és a „fehérlik” megfelelőjét egyetlen fordításban sem találtam meg. A jelző 
arra emlékeztet, hogy a szavak értéke Radnótinál gyakran a magyar nyelv összefüggésrend-
szerének a függvénye – a „kerge” még a mai beszédben is a „birka” szóval kapcsolódik össze, 
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a nyelvi emlékezet pedig a forgó mozgás képzetét idézi föl. Radnóti költészetének sajátos 
jellegét az adja, hogy miközben sorsa egyre inkább a zsidósághoz kapcsolta, költőként mind 
jobban azonosította magát a nyelvi és kulturális közösségként felfogott magyarsággal. Utol-
só kötete az otthonkeresés nyelvét szólaltatja meg.

Az írásmód döntő átalakulása mindazonáltal nem jelenti, hogy nincs lényegi folytonosság 
a költő életművében. Az Újhold első verse hasonlattal kezdődik, a második és a harmadik 
ugyanígy ér véget, a Tajtékos ég 1941. november 16-án keletkezett darabjának pedig ez a címe: 
Hasonlatok. Egy 1951-ben tartott előadásában Gottfried Benn azt állította, hogy a „mint” szó 
használata összeegyeztethetetlen a modern költészettel, mert az elbeszélésnek, a tárcaszerű-
ségnek a beszüremkedését, a beszéd teremtő átalakításának visszamaradt gyengeségét jelenti, 
„immer ein Einbruch des Erzählerischen, Feulletonistischen in die Lyrik ist, ein Nachlassen der 
sprachlichen Spannung, eine Schwäche der schöpferischen Transformation” (Benn, 1975, IV, 
1068). Anélkül, hogy általános érvényűnek kívánnám föltüntetni ezt a nagy hatású észrevételt, 
megkockáztatnám a föltevést, hogy olyan nyelveszménynek a kifejezése, amelyet összefüg-
gésbe lehet hozni a világértelmezés változásával. Az olyan kételemű, tehát megmagyarázott 
metaforák, mint a hasonlat vagy az appozíció, a vallásos nyelvhez szorosan kötődő költői 
beszédmód elemeinek is tekinthetők. Ha valóban létezik ilyen kapcsolat, igazat adhatunk 
azoknak, akik a vallástalanságot a modern költészet egyik megkülönböztető jegyének tekin-
tik. „Könnyű az istenek között költőnek lenni” – mondja Yves Bonnefoy. „Csakhogy mi (Mais 
nous autres) az istenek után jövünk. Nincs módunk az éghez folyamodni, hogy biztosítsa a 
költői átlényegesülést, és föl kell tennünk a kérdést, mi is adhat ennek komolyságot (il faut 
bien que nous demandions quel en est le sérieux de celle-ci)” (Bonnefoy, 1980, 107).

Ha elfogadjuk ezt az érvelést, Radnóti a két háború között döntő hatású és történeti ér-
telemben vett modernséghez képest ellenhatást hozó újklasszicizmus kötőjeként jellemez-
hető, kinek munkásságát a szövegközöttiség különböző módjainak földerítése irányította. 
Emery George nagy terjedelmű könyvének egyik érdeme éppen az, hogy fölhívja a figyel-
met a költő úgynevezett fordításainak és eredeti verseinek szoros összefüggésére. Radnó-
ti nyelvek közötti tevékenységként értelmezte saját tevékenységét. Legjobb műveinek egy 
része „Nachdichtungen”, ami egyáltalán nem kivételes a huszadik században – talán elég 
Ezra Pound, Yves Bonnefoy vagy Weöres Sándor munkásságára utalni. Szabolcsi Miklós Pe-
tőfi, Verhaeren, Ady, Kosztolányi és József Attila, illetve Tibullus, Vergilius, Hölderlin, Babits 
és Kosztolányi költeményeinek „nyomát” vélte megtalálni a Nyugtalan őszül (1941. október 
10.), illetve az Októbervégi hexameterek (1942. szeptember 28. és november 14. között) szö-
vegében (Szabolcsi, 1985, 105–107). Melczer Tibor Petőfi Föltámadott a tenger és Arany 
János Juliskához című költeményének szófordulatait mutatta ki az 1943. március 15-én kelte-
zett Negyedik ecloga négysoros zárlatában (Melczer, 1989, 384). A Babits halálakor írt Csak 
csont és bőr és fájdalom (1941. augusztus–szeptember) a Halotti beszéd kezdetét idézi, majd 
magának Babitsnak Balázsolás című versére utal, az À la recherche… (1944. augusztus 17.) a 
Proust fő művét utánzó címet a Zalán futása hangvételével párosítja, s a honfoglaló magyar-
ság romantikus ünneplésére emlékeztetés és a szerbiai munkatábor körülményeire utalás, az 
idézett és az idéző szöveg feszültsége rendkívüli erővel juttatja kifejezésre a beszélő ragasz-
kodását a szülőhazájához. A műfaji és verselési minták követése nagyon gyakori Radnóti 
utolsó kötetében: a közismert példák közé tartozik a Nyugtalan órán (1939. január 1.) című, 
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Berzsenyi alkaioszi szakaszait utánzó óda, a szapphói szakaszokban írt Mint a halál (1940. 
február 27.), a nibelungi sort az alexandrinnal párosító Második ecloga (1941. április 17.) vagy 
az Erőltetett menet (1944. szeptember 15.), mely Walter von der Vogelweide Oweh, war sint 
verswunden kezdetű elégiája nyomán készült.

Az ekloga eredeti jelentésének mélyebb értelme volt Radnóti számára; inkább korábbi 
szövegekből készített „válogatásra”, mintsem új szövegek előállítására törekedett. Ez a felfogás 
megfelelt Babits szemléletének, hiszen a Jónás könyve az átírásnak rendeli alá a teremtést. Rad-
nóti eklogái közelebb állnak Babits költészetszemléletéhez, mint József Attiláéhoz. Természe-
tesen nem okvetlenül ezeket a belső párbeszédhez hasonló elmélkedő verseket kell az életmű 
csúcsainak tekinteni. Az utolsó kötetben olyan rövid versek is találhatók, amelyek a német 
romantika s az expresszionizmus kezdeményezéseihez kapcsolódnak. A mécsvirág kinyílik 
(1943. augusztus 26.), a jellemző módon Clemens von Brentano emlékének ajánlott Álomi táj 
(1943. október 27. és 1944. május 16. között), a Majális (1944. május 10.) vagy a már említett 
Gyökér (1944. augusztus 9.) sorolható ebbe a csoportba. Elődeik a kései Kosztolányinál és 
József Attilánál találhatók meg. Pilinszky ezekből a rövid költeményekből tanulhatta meg, 
hogyan lehet a fogalmi jelentést maradéktalanul elrejteni természeti jelenségek leírása mögé.

3. Radnóti verseinek fordíthatósága

A magyar nyelvű irodalomban alig lehet olyan szerzőt találni, akinek erős esélye lehet arra, 
hogy bekerüljön a nemzetközi köztudatba. Radnóti e kevesek közé tartozik. Az átköltéseken 
múlik, részévé válik-e néhány költeménye a nemzetközi kánonnak. „Fordítható-e Radnóti 
Miklós, vagy sem? Sajnos, az egyetlen, aki szerintem valóban fordíthatta volna, az öngyilkos 
Sylvia Plath, esztendők óta halott” (Pilinszky, 1993, II, 266). Miért gondolta Pilinszky, hogy az 
Ariel szerzője lehetett volna a Tajtékos ég eszményi fordítója? Mint ismeretes, Pilinszkyt Sylvia 
Plath férje, Ted Hughes szólaltatta meg angolul, tehát nem lehet kizárni annak a lehetőségét, 
hogy az idézett kijelentést olyan beszélgetés előzte meg, amelyet Pilinszky az angol költővel 
folytatott Radnóti fordíthatóságáról. Pilinszky mellett az amerikai születésű költőnő volt a 
legjelentősebb nem zsidó származású művész, aki utólag azonosította magát a holokauszt 
áldozataival. Legalább két versre lehet hivatkozni az említett gyűjteményből. A következő 
sorok az öngyilkosságról írt Lady Lazarus című költeményből valók:

Két lábon járó csoda: a bőröm
Fénylő náci-lámpaernyő,
Jobb lábfejem

Levélnehezék,
Arcom vonástalan, finom
Zsidóvászon.
 (Tandori Derzső fordítása)

A Daddy című másik költemény halott apához szól, aki német volt. Ez ad külön hang-
súlyt a beszélő fölvett énjének:
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Mozdony-löket,
Mint egy zsidót, zötyöget.
Jön Dachau, Auschwitz, Belsen.
Már zsidósan beszélek.
Akár zsidó lehetek.
 (Tandori Derzső fordítása)

Mennyiben sikerült a fordítóknak átmenteni azt, amiről Pilinszky úgy vélte, csak Sylvia 
Plath lett volna képes újrateremteni a szó mélyebb értelmében? Clive Wilmer angol költő 
a vele folytatott beszélgetéseim során többször is visszatért annak hangsúlyozására, hogy 
számára a klasszikus időmérték okozta a legnagyobb nehézséget, mivel nem ismer más olyan 
jelentős huszadik századi költőt, aki görög-latin versformákat használt volna. Emery George, 
aki a teljes költői életművet lefordította és végigelemezte, nagyon sok figyelmet szentelt a 
szövegközöttiség megnyilvánulásainak, mindazonáltal elismerte vállalkozásának korlátait, 
például nem hallgatta el, hogy „az À la recherche… több szótagos belső rímei szinte lefor-
díthatatlanok” (George, 1986, 487). Az igazat megvallva, az utolsó kötet értékei jelentékeny 
mértékben elvesztek az eddigi fordításokban. Már magával a címmel kezdődtek a nehéz-
ségek. A Clouded Sky és Sky with Clouds betű szerinti, míg a Tajtékos ég metaforikus. Csak 
Zsuzsanna Ozsváth és Frederich Turner változata, a Foamy Sky áll közelebb az eredetihez. 
Stephen Polgar és Emery George fordításában nem érzékelhető a másodlagos jelentés, az a 
fenyegetés, amely nyilvánvaló az 1940. június 8-án írt címadó vers utolsó szakaszában:

A holdra tajték zúdúl, az égen
sötétzöld sávot von a méreg.

Az átköltések zömében „felhőről” esik szó, és sokkal kevésbé érezhető az utalás az erő-
szakra. Akár úgy is fogalmazhatok, miközben egyre szaporodnak a minden tiszteletet meg-
érdemlő törekvések arra, hogy nemzetközi érdeklődést keltsenek Radnóti költészete iránt, 
kései verseiből éppen azok az összetevők sikkadnak el, amelyek a szenvedés átlényegítése-
ként értelmezhetők. Egyetlen példaként a Nem tudhatom… végét idézném, ahol a négysze-
res betűrím, a vele kiemelt félig halott metafora (fojtott szavunkra) és a végszó régiessége 
(felleg) ad különös élt a zárlatnak:

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
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Általánosságban azt lehet mondani, hogy Radnóti versei közül a legkésőbbiek a legnehe-
zebben fordíthatók. Ez gátolja, hogy költészete bekerüljön a holokauszt nemzetközi irodal-
mába. Az Erőltetett menet esetében például a fordításokban szinte semmi nem vehető észre 
abból, amire Németh G. Béla a költemény művészi értékét visszavezette 1982-ben kiadott 
elemzésében (Németh G., 1985). A belső vita már a kezdő szavaknál erősen a magyar nyelv-
hez kötött. Az első sor csonka mondat:

„Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,”

Az angol nyelvű összes versekben ez olvasható:

„The man who, having collapsed, rises, takes steps, is insane;”

Ennél Markus Bieler német változata talán megfelelőbb:

„Narr, der, zu Boden sinkends aufsteht sich neu entlangbringt.” 

A kulcsszó a „bolond”. A magyarban a jelző létige nélkül is állhat állítmányként, az an-
golban nincs mód az ilyen „kihagyásra”. Ezért nem jöhet létre angol fordításban a feszültség 
az első tíz sor töredezettsége és a második tíz kidolgozottsága között, pedig ebben rejlik a 
vers fölépítésének eredetisége. A szembeállítás egyik oldalán olyan tragikus létforma szürrea-
lisztikus látomása áll, melyhez képest a halál csakis fölszabadulás, megváltás lehet, a másik 
oldalon a visszatérés az ősi egységhez a természettel, amelyet archetípusokkal stilizál a köl-
temény. Az a tény, hogy az első és az utolsó szó, a „Bolond” és a „fölkelek” ellentétét csak 
a német fordítónak sikerült megtartani, fölveti a kérdést, vajon nem könnyebb-e németre, 
mint angolra fordítani Radnótit. Az első rész nyitó és záró sorában található régies igei és jel-
zői szóalakoknak („fölkél”, „honni”) egyetlen átköltésben nincs nyoma, pedig ezek a már-már 
együgyű ismétlődéssel párosulva emelik ki a verselés szándékolt ódonságát, mely feszültség-
be kerül a metaforák újszerűségével:

   […] ott az otthonok
fölött régóta már csak a perzselt szél forog,
hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka.

A fordítók általában a képek átmentésére törekedtek, így elsikkadt régiesség és kezdemé-
nyezés ellentéte, mely pedig Radnóti nyelvének leglényegesebb jellemző vonása.

A tekintélyes külföldi szakirodalom arra ösztönözheti a magyar irodalmárokat, hogy vizs-
gálják felül Radnóti műveinek eddigi értékelését. Tevékenységének súlyát végső soron mégis 
a magyar olvasóknak kell mérlegelniük, mert művészi fejlődése elválaszthatatlan az anya-
nyelvi kultúra iránt megnyilvánuló vonzódásának növekedésétől. A Tajtékos ég verseiben 
nagyon fontos szerepet játszanak a szöveg közötti összefüggések; a magyar irodalmi örökség 
tekintélyes részének hatása érezhető a nyelvükön. E lírának értése jelentős mértékben azon 
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múlik, fülünkben vannak-e korábban írt versek. Azért nem szolgáltathatnak a fordítások igazsá-
got a szövegközöttiségnek, mert a költeményekben fölidézett korábbi szövegek a magyar 
nyelvű közösség emlékezetéhez tartoznak.

Radnóti költészete tehát egyrészt a magyar kultúrának, másfelől a holokauszt irodalmá-
nak is része. Nehezebb válaszolni arra a kérdésre, milyen értelemben kapcsolódik a zsidó 
irodalomhoz. Amikor Komlós Aladár kéziratért folyamodott hozzá az Ararát című „magyar 
zsidó évkönyv” számára, a még nem keresztény vallású Radnóti a következő indokkal uta-
sította el kérését 1942. május 7-én kelt levelében: „nem érzem zsidónak magam, a vallásra 
nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben 
remegő ősi bánatot baromságnak tartom és nem ’szellemiségem’ és ’lelkiségem’ és ’költői-
ségem’ meghatározójának. Még szociálisan is csupán botcsinálta közösségnek ismerem a 
zsidóságot. Ilyenek a tapasztalataim. Lehet, hogy nincs így, én így érzem, és nem tudnék 
hazugságban élni. A zsidóságom ’életproblémám’, mert azzá tették a körülmények, a törvé-
nyek, a világ. Kényszerből probléma. Különben magyar költő vagyok […]. Így érzem ezt ma 
is, 1942-ben is, három hónapi munkaszolgálat és tizennégy napi büntetőtábor után is, – (ne 
nevess ki, tudom, hogy megjártad a háborút, de az más volt, nem volt megalázó) kiszorítva 
az irodalomból, ahol sarkamig nem érő költőcskék futkosnak, használhatatlan és használat-
lan tanári oklevéllel a zsebemben, az elkövetkező napok, hónapok, évek tudatában is. S ha 
megölnek? Ezen ez sem változtat. […] hogyha valláshoz egyáltalán közöm van, akkor a kato-
licizmushoz van közöm. […] Nem hiszek hát a ’zsidó író’-ban, de a ’zsidó irodalom’-ban sem. 
[…] S az olyan író, aki azelőtt nem vett részt zsidó alkalmi megmozdulásokban, – de most, a 
zsidótörvények óta felfedezte magában a zsidót, – s kicsit olybá tűnik nekem, mint a nevét 
visszanémetesítő sváb származék, kicsit disszimiláns nekem. Ezért nem adtam írást felekezeti 
kiadványnak” (Radnóti, 1989, 210–212; Radnóti, 1984–87, 401–402).

Azon lehet vitatkozni, mennyire mélyen hatotta át a kereszténység Radnóti életművét. 
Nem tartom kizártnak, hogy a jövőben több olyan tényezőre fény derül, mely költészetét a 
zsidóság kultúrájához közelíti. Lényegében mégsem gondolom módosíthatónak azt a vé-
lekedést, hogy versbeszédét sokkal nagyobb távolság választja el a zsidó költészet hagyo-
mányától, mint például Füst Milánét. Radnóti sem héberül, sem jiddisül nem tudott. Az 
avantgárd kitörést, pontosabban fölülemelkedést jelenthetett volna számára a nemzeti kö-
zösségekhez képest. Nehéz volna eldönteni, mennyiben alkata s milyen mértékig a történeti 
összefüggésrendszer és egyéni elhatározása okolható azért, hogy végül is nem ezt az utat 
járta. A munkatáborba a Bibliának Károli nevéhez fűződő magyar szövegét és Arany János 
műveit vitte magával (Radnóti, 1989, 99), s így érvelt: „Mi az a rokon. Ki az? Akit én nevezek 
annak” (Uo., 92). Az anyanyelvi közösséghez ragaszkodott, s ezért művei a magyar költészet-
hez tartoznak, abban az értelemben, ahogy Mendelssohn vagy Mahler alkotásai a német 
zenei hagyománynak a részei. Másfelől viszont legjelentősebb versei és naplója a holokauszt 
irodalmához is kapcsolódnak, s ezért érvényük meghaladja a magyar irodalom kereteit. 
E kettősségben rejlik életművének sajátossága.
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Kenyeres Zoltán

WEÖRES SÁNDOR: ISTAR POKOLJÁRÁSA

1. Weöres Sándorról…

1.1. Weöres Sándor középiskolás diák volt, a szombathelyi reáliskola tanulója, amikor 1929 
tavaszán megjelentek első versei a Pesti Hírlap hasábjain. Mivel ezt a lapot sokan olvasták, 
és szívesen írtak bele a kor jelentős írói, különös érdeklődést keltett, ha új név tűnt fel az 
irodalmi rovat megszokott, patinás névsorában. Nem csoda, hogy az újságbeli megjelenés 
egyszeriben a szombathelyi diák felé fordította a figyelmet: gyermek-zseniként üdvözölték, 
Kodály megzenésítette a lapban olvasható egyik verset, Babits és Kosztolányi pedig segítő 
pártfogásába vette a vékony csontú, törékeny kisfiút. Aztán a vékony csontú, törékeny kisfiú-
ból nagy költő lett: talán ő volt az egyetlen a magyar költészet történetében, akinek páratlan 
tehetségét soha senki nem vitatta. Sok száz kritika, recenzió, tanulmány jelent meg róla pá-
lyája során, de egyetlen egy sem akadt köztük, amelyik zsenialitását el ne ismerte volna, még 
ha különféle esztétikai, bölcseleti vagy éppen politikai megfontolásból vitatkozott is vele.

Nemzedéktársa, a debreceni Kiss Tamás már a Hideg van (1934) című első kötetéről írva 
fölhívta a figyelmet kibontakozó költészetének különös sajátosságára, hogy különféle masz-
kok szemnyílásain nézi a világot. Vajda Endre 1944-ben a Medúza című kötettel kapcsolat-
ban figyelte meg ugyanezt a jelenséget: „Weöres… egyik versével a babiloni mondában van 
otthon, a másikkal a japán teaházban; megérintik a daloló sztyeppék és szent őrületű művé-
szek képzelt országai. Gyermek lesz a gyermekek kedvéért, megszólaltatja az állatokat, és át-
érzi a teremtmények mitológiáját” (Vajda, 1944, 86). Néhány évvel később, 1947-ben Bajcsa 
András a mitológiai Próteusz nevét kapcsolta össze evvel a rendkívüli alakváltó képességgel, 
és Weöresről, mint próteuszi alkatú költőről írt. Cs. Szabó László pedig így foglalta össze e 
képesség költészetteremtő lényegét: „A kínai mesék varázslói százféle alakban jelennek meg 
az elámult néző előtt, hol kígyónak, hol cseresznyefaágnak látszanak, de minden változatban 
megmarad állandó, igazi alakjuk is. Weöres is ilyenféle varázsló. Százféle poétai átalakulásá-
ban hol régi virágénekek villannak fel, hol Arany János és Babits, hol a finnugor népköltészet, 
hol buddhista életszabályok, vagy a japán No játék s a középkori misztika, de valamennyi 
változásban megmarad ízes dunántúli hangja, még kalandos, humoros szóképzéseiben is. 
Elszáll Kelet-Ázsiába, felszáll a fjordokra, sólyomlábán azonban ott van Vas megye aranyka-
rikája” (Cs. Szabó, 1953, LXII).

1.2. Weöres Sándor költői eszménye az „orpheuszi” költészet volt, egy olyan ideális líra, 
mely a realitással nem a felületen, hanem – ahogy ő nevezte – a „felső szférában”, a „dolgok 
szubsztanciájába” hatolva akar találkozni. A költői önkifejezés bölcseleti fogantatású réte-
geit kutatta. Nem élményekről és érzelmekről szóló naplószerű verseket kívánt írni, hanem 
az emberi élet és még általánosabban a létezés értelmét kereste a költészet eszközeivel. Az 
alakváltozások, szerepjátékok pazar színpompája – ahogy megelevenített egy babiloni éne-
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ket, ahogy megszólalt egy néger spirituálé vagy egy középkori örmény szerzetes hangján, 
ahogy képzeletben megteremtett egy 19. század eleji magyar költőnőt – mind-mind evvel a 
költészetben megvalósított bölcseleti igénnyel voltak összefüggésben. A modern dalformá-
tól szürrealista automatikus verseken, képverseken, montázsokon át Mallarmé-ihletésű szo-
nettekig a költészet csaknem valamennyi műfaji, nyelvtechnikai és kompozíciós formájával 
megpróbálkozott. Verseiből vett idézetekkel szinte hiánytalanul össze lehetne állítani a ma-
gyar és a világlíra verstani példatárát. Széles körű, kiterjedt kísérletezésének azonban a 30-as 
évektől a 70-es évekig volt két állandó kristályosodási pontja. Az úgynevezett gyermekversek 
vagy más néven játékversek és a mítoszversek.

1.3. Gyermekverseit, a Száncsengőt és a hozzá hasonló versek sokaságát már egész nemze-
dékek tudják kívülről, óvodások, kisiskolások tanulják őket, s tanulnak belőlük tiszta, szép 
magyar nyelvi hangzást. E versek egy része Kodály Zoltán keze alá készült. Kodály döntő 
jelentőséget tulajdonított az óvodás és iskolás gyermekek ép és egészséges magyar zenei 
érzékének, és ezért számos dallamfeldolgozást készített e korosztályok számára. E dallamok-
hoz kért évtizedeken át Weörestől szöveget. E kész dallamokra készített „szövegkíséretek” 
azonban önállóan is megállták helyüket, s helyet kaptak Weöres költészettani kísérlete-
zéseiben. A másik állandó kristályosodási ponton régi mítoszok, mondák, eposzrészletek, 
Bibliára utaló jelenetek modern feldolgozásait találjuk. A gyermekversek zömükben rövi-
dek voltak és a népdalok zenei hangzását állították elő nyelvi eszközökkel. Ezzel szemben a 
mítoszversek hosszabb és bonyolultabb kompozíciójú költemények, lírai, epikai és gyakran 
drámai elemeket olvasztanak egybe a költői nyelven kifejezhető elvont, filozófiai tartalmú 
mondanivaló céljából.

2. Istar pokoljárása

2.1. Nézzük meg részletesebben egyik első ilyen költeményét, az Istar pokoljárását!
Várkonyi Nándor forrásértékű tanulmányából, a Weöres Sándor pécsi évei című munkából 

tudjuk, hogy Weöres 1937–1938-as egyetemi tanéve idején bekapcsolódott a Sziriat oszlopai 
előmunkálataiba, nevezetesen Várkonyi őt bízta meg a sumer-babiloni őseposz, a Gilgames 
lefordításával. A munka többrendbeli német és francia átültetések alapján, valamint értel-
mező-magyarázó filológiai tanulmányok segítségével haladt előre. Weöres, mint Várkonyi 
írja, „Babilonban új anyagot kapott”. Költői fantáziáját fölgyújtotta a mezopotámiai mítoszok 
szépsége, s ebből az írásra sarkalló lelkes érdeklődésből született meg a Gilgames szövegére 
írott négyénekes eposzvariáció, melyet átdolgozva csak A fogak tornáca című, 1947-ben meg-
jelent kötetébe vett föl, s ugyane ihlet alatt készült el és már a Medúzában helyet kapott az 
Istar pokoljárása című rege. Istar történetét azonban már korábban ismerte, tanú rá az 1933-
ban keletkezett Köszönet, de tüzetesen valószínűleg csak ekkor foglalkozott vele.

2.2. Az Istar pokoljárása önálló költői alkotás, ahogy Bartók és Kodály népdalföldolgozásai 
önálló zeneművek. A szöveg földolgozása, terjedelmének kezelése, motívumainak kiemelése 
a költő szuverén joga. Weöres lerövidítette az eredeti mítoszt; szembeötlő, hogy a pokolba 
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vezető hét kapu helyett nála csak négy szerepel, pedig a hét – mint mágikus szám – föl-
kelthette volna érdeklődését; ezenkívül Istar szájába ad olyan szavakat, melyeket az eredeti 
szövegben nem ő mond ki; elhagy néhány epizódot stb. Mivel önálló alkotást vizsgálunk és 
nem átültetést, mindezeket másodrangú kérdéseknek tekinthetnénk. Mégis célszerű, hogy 
az eredeti szöveggel egybevetve közelítsük meg a költeményt, és mindenekelőtt a lényeges 
eltéréseket és különbségeket keressük meg, hogy elérkezzünk azokhoz az útelágazásokhoz, 
ahol Weöres már saját célja felé halad tovább. Nem a szöveghűséget kérjük tőle számon, 
hanem ellenkezőleg, azt keressük, mi az ő saját tulajdona a mezopotámiai ének földolgo-
zásában. E munkában Rákos Sándornak a legkorszerűbb interpretációk segítségével készült 
hiteles és magas színvonalú magyar fordítását vesszük alapul.

Az első figyelemre méltó eltérés a költemény hangnemében és színhatásában tapasz-
talható. Weöres Sándor verse emelkedettebb, éteribb, elvontabb, és ami nem kellene, hogy 
ezzel szükségképp együtt járjon, kifinomultabb, artisztikusabb és mesterkéltebb. Várkonyi 
Nándor azt írja, hogy Weöres alig kóstolt bele a babiloni mondavilágba, „nyomban oly ott-
honosan mozgott benne, mint hal a maga tavában”. Ezt a megállapítást csak részben erősíti 
meg az Istar pokoljárása. Éles cezúra észlelhető benne: a vers második fele, attól kezdve, hogy 
Allatu parancsot ad alvilágba érkezett nővére, Istar elpusztítására, bemutatja Weöres pá-
ratlan megidéző képességét, és az ősi eposz nyelvén beszél. A vers első felében azonban alig 
találni nyomát a mezopotámiai ének zord szépségének, nyers erejének, az empátia itt nem 
érvényesül, és alig ragad meg valamit az eredeti szöveg terméskőszerű, kemény egyszerűsé-
géből. A halál, az alvilág és a holtak kietlen birodalmának leírása közben Weöres nemcsak 
az eredeti szöveg atonális zenéjét hallotta, hanem fülébe csengett Babits Laodameiája és 
amögött távolról még Swinburne Atalantéjából Meleagrosz híres monológja is.

Ebben az előadásmódban a nyers mezopotámiai ének sejtelmes, színpadi megvilágításba 
került, és zengő-bongó zenei aláfestést kapott. Még a műfaja is finomabb lett: rege – írta 
Weöres műfajmegjelölő címként az eposzra. Ha a stilizálásnak arra a formaeszményére te-
kintünk, mely effajta rafinált zenéjű sorokhoz vezetett:

„Csitt te, szót se… jőjj be, jőjj be: Allatu parancsa.”
Harmadikat rányitotta, mellkendőjét elrabolta.

– akkor megértjük, hogy a nyers, komor szépséget, ha fölfedező útjai az 1930-as évek má-
sodik felében eljutottak is már odáig, Weöres még nem merte mindig vállalni, nemhogy az 
első három kötet idején, de még a Medúza összeállításakor sem. Ennek tulajdonítható, hogy 
az Istar pokoljárásánál vadabb és tagolatlanabb, de homogénebb és korszerűbb anyagból 
fölépült Első emberpárt csak a Medúza után sikerült befejeznie.

2.3. Az Istar pokoljárása – bravúros nyelvművészről furcsán hangzik e megállapítás – tartal-
milag merészebb kísérlet volt, mint nyelvileg. Weöres nem „lefelé”, hanem „fölfelé” tágítot-
ta a mezopotámiai ének köreit. Az eredeti szöveg tavaszt ünneplő termékenységi mítoszból 
származott, és ez az eredet különféle magyarázatokra ad alkalmat, akár a mélylélektan, akár 
a társadalomtörténet felől közelednek feléje. Weöres nem a mítosz föld alatti forrásvidékébe 
akart levilágítani, nem a történelem ősi ködébe vesző gyökerei indították versírásra. Nem az 
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elemit, hanem az elementárisat kereste benne, nem a primitívet, hanem a primért. Nem azt 
kívánta rekonstruálni, hogy milyen hatást kelthetett és hogyan hangzott e szöveg a maga 
idejében, nem a kultikus szertartás formája és célja foglalkoztatta; nem az érdekelte, hogy 
van-e benne mának szóló üzenet, hanem az alkotás és teremtés örökké nyugtalan, fölfelé 
törekvő emberi szellemét ragadta meg általa. Nem a „mélytudatot”, nem is a változó társa-
dalom változó normáit akarta kiszabadítani az agyagtáblák holt anyagából, hanem a végső 
igazságokra törő ember szenvedélyének és szándékának élő jelenvalóságát.

E verset az eszkhatologikus életszemlélet hívta elő Weöres Sándorból. Ez az életszemlé-
let nem tud, és nem is akar beletörődni a világ anyagi természetébe és a természet anyagi 
törvényeibe. A halált az anyag ostoba hibájának látja, és keresi a végső nagy érvet, a végső 
nagy lehetőséget, melybe belekapaszkodva átlendülhet rajta. Istar csodás története ilyen 
eszkhatologikus alkalom: a két nagy végső dologról, az életről és a halálról szól. Istar leszáll 
az alvilágba, nővére fogságba veti, parancsot ad elpusztítására, de Istar nem pusztulhat el, Ea 
isten harcost teremt, és az kiszabadítja Istart a sötétségből. Weöres földolgozásában csak-
nem minden leválik a versről, ami az ősi kultikus ünnepre, a termékenységmítoszra, vagyis az 
eredeti szöveg anyagi valóságára vonatkozik. Csak a történet alapja marad meg: a halál fölött 
aratott győzelem.

Első olvasásra úgy rémlik, ez már nem is a mítosz, hanem a mese világa. Honti János írt 
arról, hogy a mítosz és a mese között mi a különbség: a mítosz elfogadja a halált mint való-
ságot, csak átértelmezi, a mese viszont „letagadja, nem létezőnek tekinti”. A mezopotámiai 
ének komor tónusa, zord szépsége mítoszi világlátásra vall. Weöres versében Istar könnyebb 
győzelmet arat, és ami még fontosabb: végsőt, mint a mesehősök. Az Istar pokoljárása az 
eredeti szöveg elbeszélő múlt idejével szemben jelen időben ér véget, az állandóságot és 
végérvényességet kifejező jelen időben: (Istar) „világol a teljességben”.

Mindez azonban még csak fölületes benyomás, és ha néhány látszólag részletkérdésre 
nem keresünk magyarázatot, félreértjük Weöres egész költeményét. Mindjárt az első: mit ke-
res Istar az alvilágban? A pokoljárásról szóló mítoszokban a hősnek mindig határozott célja 
van: Orpheusz Eurüdikét, Tammuz Istart, Enkidu Gilgames varázsdobját akarja visszahozni. 
De mit kíván Istar? Az eredeti szöveg erre nem ad egyértelmű feleletet. Ismeretes az eposz-
nak egy korai sumer változata, melyben Istar szerelmesét, Tammuzt keresi, aztán fönnma-
radt egy későbbi újasszír változat, ahol éppen Tammuz szabadítja meg Istart (Komoróczy, 
1960, 196). Ez mindkettő a tavaszt ünneplő kultikus eredetre vall.

Weöres regéjében határozottabb és határozottan más Istar célja. „Siratni jöttem…” 
– mondja, és siratja az ifjakat és véneket, az asszonyokat és férfiakat, sirat mindenkit, aki 
meghalt. Siratódalából kiderül, hogy a halál mindig természetellenes, nincs jó halál, mely 
megnyugtatóan lezárná az életet, a halál mindig rabol, az ifjat szerelmétől, az asszonyt urától, 
az aggot háza népétől ragadja el. A halál, bármikor következik be, megbontja a harmóniát, 
megbontja a teljességet.

Istart a részvét és együttérzés vezeti – az 1933-ban keletkezett Köszönet című versében 
az Istart vezető szeretetről írt –, de ez a részvét és együttérzés tevékeny, sőt lázító. Tudjuk, ez 
az elképzelés az eredeti szövegtől sem idegen, de itt határozottabb hangsúly kerül rá.
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Hömpölygette, kondította Istar hangját a pokol öble,
árnya oszlott, csöndje foszlott,
víz jött a magasból, láng tört a mélyből,
tűz hullt a magasból, víz tört a mélyből,
a halottakba élet nyilallott,
jajgatás, kiabálás verte a házat,
vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban,
látták a fényességet és feléje tülekedtek…

Itt bekövetkezik, ami az eredeti szövegben csak fenyegetés: Istar fölbolygatja a holtak 
házát, föllázítja jövetelével a halottakat. Allatu asszony ezért ad elpusztítására parancsot. 
A mítosz eredeti szimbolikája szerint ebben alighanem ellentmondás van, hiszen az alvilág is-
tennője óvatosságból már korábban elvétette Istartól mindazt – koronáját, ékes kövét, mell-
kendőjét, szőttes ingét –, amivel varázshatalmat gyakorolhatott volna, és csak mezítelenül 
engedte maga elé. Az eredeti szövegben, ahol e tárgyaknak bizonyára megvolt a maguk jól 
ismert jelentésük, Istar, mire átjutott az alvilág kapuin, már nem lehetett képes arra, hogy a 
sötétség birodalma ellen szítsa a holtakat.

E látszólagos logikai hiba révén kerülünk közel Weöres verséhez. Számára az eredeti szö-
veg és annak tudományos magyarázata sok egymást cáfoló hipotézisével és adatával csak 
nyersanyag ahhoz, hogy formába öntse saját szimbólumrendszerét. Az eredeti mítoszban, 
mint Komoróczy Géza megállapítja, „Istar a termékenység, a bujaság istennője, Istar a sze-
relem védnöke kicsapongó ’hérosz’-a – Istar a Természet” (Komoróczy, 1960, 196). Weöres 
azt írja, hogy „Istar úrnő, Hold leánya, emberek anyja”. Mintha csak a hangsúly volna más. 
A vers filozófiáját mégis mélyen érintő kérdés, hogy a természet azonos-e az emberrel, vagy 
árnyaltabban fogalmazva, az ember a természet része-e? Az életről és a halálról nem lehet 
anélkül vitatkozni, hogy le ne szögezzük, ki az, aki él és meghal, mi létének lényege; e vers 
esetében ez azt jelenti, hogy pontosabban meg kell tudnunk mondani, ki Istar, és mi az, amit 
megszemélyesít.

Istar Weöres költeményében nem a buja vegetációt, nem a télből tavaszba hajló termé-
szetet képviseli, hanem – mint a már idézett sorokból kiderül – a „fényességet”. A holtak 
sötét házába nem a termékenységet, hanem a világosságot viszi el, és ezáltal okoz lázadást. 
A részvét indítja arra, hogy útra keljen, a halottakat siratni száll le az alvilágba, siratja azokat, 
akiket az ostoba halál kiragadott természetes környezetükből, és ezzel fölbontotta a világ 
rendjét, a teljességet. Aztán mindentől megfosztva, mezítelenül, puszta jelenlétével fölboly-
gatja a holtak birodalmát, mert a lényéből sugárzó fényesség csodás varázs.

Istar a „fényesség” megszemélyesítője. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy lényege a fényesség. 
De Istar egyszersmind az emberek anyja, nyilvánvaló, hogy akkor az emberek lényege is a 
fényesség, vagy legalábbis az kellene, hogy legyen. A fényesség nem más e versben, mint 
amit a filozófia „emberi lényegnek” nevez. Mi Istar lényege? A fényesség. Mi a fényesség? Az 
emberi lényeg. Ezzel a kör bezárult, további kérdéseket már nem lehet föltenni, mert a vers 
megmarad a képi kifejezés e többértelmű és elvont formájánál.
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2.4. Weöres Sándor képekben bővebb, ritmikailag gazdagabb előadásmódban közli monda-
nivalóját az eredeti szövegnél. Ennek ellenére költeménye elvontabb és ezoterikusabb, mint 
a mezopotámiai ének. A képi beszéd nem a konkrétság, hanem az absztrakció segítőtársa e 
lírában. Weöres rácáfol arra a babonára, hogy a magyar nyelv szemléletességétől idegen az 
elvont bölcselet, és azt bizonyítja be, hogy a legelevenebb költői képekkel, a mesés fantázia 
eszközeivel is kísérletet lehet tenni az empirikus szemléletesség körén túl levő emberi tar-
talom fölfedezésére. E vers nem allegorizál, nem a filozófiában már kidolgozott fogalmak 
érzékletessé tétele céljából alkalmaz költői képeket, hanem elébe vág az elvont gondolko-
dásnak. Ez merész vállalkozás, és – mint minden vállalkozás – veszéllyel is jár. Ebben az eset-
ben azzal, hogy érzékletessé teszi ugyan kifejezett tartalmát, de nem képes olyan pontosan 
körülhatárolni, mint a néha lassabban mozduló elvont gondolkodás. Az a furcsa helyzet áll 
elő, hogy az eszkhatologikus fölfedező líra a költői szemléletesség eszközeivel fölfegyverezve 
is elvontabb és általánosabb marad a filozófiai elvonatkoztatásnál és általánosításnál.

Az ember lényegének tekintett fényesség természetéről nem tudunk meg bővebbet a 
versből, nem tudjuk meg, hogy az értelem fényességéről, a lélek, netán a szellem fényes-
ségéről van benne szó vagy etikai princípiumról; föltételezhetjük azt is, hogy mindezeket 
együttesen jelöli, és egyetlen képben foglalja össze mint az élet princípiumát. Ha azonban 
minden belemagyarázást elkerülendő elfogadjuk magát a költői képet, mint a versen belül 
már tovább nem bontható tartalmat, ezzel még korántsem zárhatjuk le az elemzést.

A „szült-meztelen fényesség” kifejezés kétszer fordul elő a költeményben. Először akkor, 
amikor Istar az alvilág kapuin áthaladva megérkezik a holtak házába; másodszor akkor, ami-
kor kiszabadul, és a halottak élén győzedelmi ünnepet ül. Ami a kettő között lejátszódik, az 
a halál és az újjászületés története, az átlényegülés misztériuma. Amikor bebocsátást nyer 
az alvilágba, mindent elvesznek tőle (amint volt róla szó), ami itt a földi világban fontos 
lehetett, ami esetleg hatalmának jelképe vagy forrása volt. Hogyan tudja megőrizni létének 
lényegét, a „fényességet”, ha mindezektől megfosztják? Az eredeti szöveg jelképrendszere sok-
kal egyszerűbb. Ott Istar, a termékenység istene, amikor leszáll az alvilágba, és mindenét 
elrabolják, megszakad a földön a szaporodás; amikor aztán kiszabadul, visszakap mindent, s 
ezzel újjászületik a természet is.

Weöres költeményében más történik. Istar visszanyeri életét, visszakapja ruháját, ékét is, 
de ezzel nem fejeződik még be a mese. Az igazi újjászületés még ezután következik.

És majd fölkel Istar úrnő és majd fölkel és megindul,
nyomában az ifjak, lányok mennek a földúlt palotából,
tolonganak a férfiak, asszonyok, tódulnak a csecsemők, vének
és a nyíltól elesettek, kiontott vérnek halálát haltak
mennek-mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből…

Istar a halottak hömpölygő csapata élén megindul fölfelé, és szilaj győzelmi ünnepet ül. 
Énekelnek, táncolnak, és négy nagy máglyát raknak.
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látja Istar a máglyákat, táncol és tapsol örömében,
odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját,
odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét,
odalép a harmadikhoz, beledobja mellkendőjét,
odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét,
szült-meztelen fényességben
világol a teljességben.

E sorok értelmezésekor mindenekelőtt az igeidőre kell figyelmet fordítanunk: „És majd 
fölkel Istar úrnő…” A „majd” szó itt nem egyszerű rákövetkezést fejez ki (és aztán), hanem 
jövő időt, ahol a hangsúly azon van, hogy a cselekvés még nem történt meg. A költemény 
befejező epizódját, a győzelmi ünnepet úgy kell olvasnunk, mint jövő idejű lehetőséget, mint 
az események olyan szükségszerű egymásra következését, melynek előfeltétele van: „majd ha 
fölkel Istar úrnő, majd ha fölkel és elindul…”

A „majd” szó három helyen fordul elő a befejező epizódban. „Majd Istarhoz megy a har-
cos…” Az a harcos, akit Ea isten Istar kiszabadítására küld. Itt a „majd” egyszerű rákövetkezést 
fejez ki, annyit jelent, hogy „aztán Istarhoz megy a harcos”. A második alkalom, a már idézett 
„És majd fölkel Istar úrnő”, jövőidejűség, amit a harmadik alkalom „majd ha fölkel…” még 
bizonytalanabbá tesz, és föltételes móddá alakít át.

Csak az következik be bizonyosan, ami az eredeti mezopotámiai énekben is, hogy sikerül 
legyőzni az alvilag úrnőjét. Az újasszír szöveg beéri ennyivel. Weöres költeménye nem. A tel-
jes győzelem még hátra van: Istar azáltal, hogy visszanyeri emberi alakját, visszakapja ruháját, 
ékét, még nem születik újjá. Úgy is mondhatjuk: még nem valósítja meg önmagát, és ami 
ezzel egyet jelent, még nem tölti be hivatását.

A két megválaszolásra váró kérdés tehát a következő: hogyan tudja Istar megőrizni lénye-
gét, a fényességet, és ezáltal felszítani a holtakat, ha elvették mindenét, ami földi hatalmát 
és lényét jellemezte; továbbá miért veti máglyára mindezeket, miután Ea isten fortélyosan 
visszaszerezte neki?

A vers gondolkodásmódja itt lényegesen eltér az újasszír szövegtől; egészen másfajta 
elképzelés, és egészen másfajta logika dolgozik benne. Ahogy Istar nem azonos Weöres köl-
teményében a télből tavaszba hajló természettel, úgy a halál sem azonos a fizikai megsemmi-
süléssel, és az élet sem azonos az anyag eleven létével. A halál és az élet jelkép. A halál ellen, 
az életért vívott küzdelem is jelképes. A halál az emberi lényeg – itt a versben: a fényesség 
– elvesztése, az élet pedig ennek az emberi lényegnek a megvalósulása. A fizikai megsemmi-
sülés csak csodával, isteni beavatkozással változtatható vissza, annak a jelképes halálnak a 
legyőzése azonban, amit az emberi lényeg elvesztése jelent, megragadható lehetőség.

Amikor Istar leszáll az alvilágba, akkor nem kell megőriznie emberi lényegét, a fényessé-
get, mert éppen ott nyeri el és éppen annak révén, hogy elvesznek tőle mindent, ami koráb-
ban személyiségéhez hozzátartozott. A személyiségnek megfelelő latin szó, a persona erede-
tileg álarcot jelentett, valószínűleg az etruszk persu-ból származik, ami ugyancsak az álarcot 
jelölte. Így érkezünk el a vers belső logikájához: amit az individualizmus személyiségnek hisz, 
az nem az emberi lényeg, hanem az azt eltakaró álarc. Ez az, amit elvesznek Istartól a pokol 
négy kapujánál. Nélküle nem gyöngébb, hanem erősebb lesz, nélküle nem elveszti, hanem 
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visszanyeri önmagát. Istar azért sugározza magából „szült-meztelenül” a holtak sötét házát 
fölbolygató fényt, mert „szült-meztelen”, mert megszabadult mindentől, ami addig megaka-
dályozta, hogy létének lényege érvényesüljön.

Ha azt hisszük, hogy Weöres nem tesz egyebet, mint fölcseréli az életet és a halált, és azt 
mondja, hogy a halál kínálja az igazi életet, a lélek életét, és az élet éppen ennek a halála, ak-
kor sejtelmünk sincs a költemény értelméről. Ez olyan fideista közhely volna, amire nem lett 
volna érdemes szót vesztegetni. Weöres belehelyezkedett egy régi eposz eseményeibe, elfo-
gadta annak keretét és legtöbb epizódját, s a költői anyagon belül, a maga költői eszközeivel 
tágította az ősi mesés képzelet körét egy elvontabb, általánosabb tartalom felé.

Az élet és a halál jelkép, mégpedig mint láttuk, az eredeti szöveg szimbolikájától különböző 
jelkép, de úgy fejeződik ki és úgy érvényesül, hogy egyszersmind alkalmazkodik az eposz tör-
ténetéhez is. Istar pokolbeli kalandjai a mezopotámiai ének szövegéhez igazodnak, s a jelkép 
eközben módosul, Istar az események, a mesés kalandok közben lesz a természet szimbólumá-
ból az emberi lényeg megszemélyesítője. Szemünk előtt alakul át. A vers legmélyebb tartalma 
éppen ennek az átalakulásnak, átlényegülésnek dinamikus ábrázolása. Ehhez kell a költői kép és 
az epikus tartalom. Ezért nem filozófiai traktátus, hanem vers az Istar pokoljárása.

Az eredeti szöveg befejezése azonban szűknek bizonyult e cél eléréséhez. Egy jelenettel 
meg kellett toldani. Ez az a győzelmi ünnep, ami azután következik, hogy a harcos legyőzi 
Allatut, és Istarnak lehetősége nyílik arra, hogy az isteni segítséggel visszanyert fizikai életben 
megvalósítsa önmaga lényegét, és az legyen, ami: fényesség. Ez azonban már nem fog oly 
könnyen és automatikusan megtörténni, mint Allatu fogságából való mesés kiszabadulása. 
Ez már nem megy külső segédlettel, ahhoz már az ő tudatos akaratára lesz szükség. Ezt fejezi 
ki a jövő időből elbizonytalanodó föltételes mód.

A bizonytalanság egyszersmind a bizonyosság forrása is: ha Istar valóban „fölkel”, ami 
azt jelenti, hogy valóban megragadja a kínálkozó alkalmat, valóban kilép a sötétség házából, 
és megértve a pokoljárás kalandjának értelmét, máglyára veti ruháját, ékét, vagyis mindazt, 
amit tévesen ereje, hatalma és léte forrásának hitt, akkor bizonyosan megismeri önmagát, 
eljut létének lényegéhez, sőt a létezés lényegéhez. A költemény a jövőidejűségen és föltételes 
módon belül ekképpen fejeződik be az örökkévalóságot és végérvényes győzelmet sugárzó 
mesés, varázsos jelen időben, ami olyannyira elüt az eposz komor, tragikumot is jól ismerő 
hangnemétől. Az Allatu előtt „szült-meztelen” álló Istar és a máglyák négy égtájat beragyogó 
tüzében tündöklő Istar között hatalmas különbség van. Az átlényegülés misztériuma után 
ez utóbbinak már nemcsak a „fényesség” az epitheton ornansa, hanem a „teljesség” is, amit 
a vers – szép példáját mutatva be annak a költői eszköznek, amit Horváth János „közölés” 
névre keresztelt – így fejez ki:

szült-meztelen fényességben
világol a teljességben.

Ez azt jelenti a vers nyelvén, hogy ha az ember és a lét lényegének tartott fényesség ki-
bontakozik és fölszabadul, akkor helyreállítja a teljességet, megszünteti a szétszakítottságot 
és tépettséget, és visszavezet az egészhez. Allatu legyőzése után a holtak is ennek révén ke-
rülhetnek vissza oda, ahonnan a halál kiszakította őket.
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2.5. Az Istar pokoljárása az eredeti termékenységi rítussal szemben az átlényegülés miszté-
riuma. Az átlényegülés, a transzszubsztanciáció ettől kezdve lesz Weöres költészetének egyik 
alapmotívuma, mely későbbi pályaszakaszaiban oly kiemelkedő szerepet tölt be, s legszerve-
sebben megkomponált verseskönyvéhez, az 1964-ben megjelent Tűzkúthoz vezet el.
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Radnóti Sándor

PILINSZKY JÁNOS: A SZERELEM SIVATAGA

1. Lator László tanúsága szerint ez a vers valószínűleg 1952-ben keletkezett, s így Pilinszky 
első érett korszakának darabja. A szélesebb irodalmi közvélemény és a költővel nagyjából 
egykorú műelemzők – így Lator is – ezt a korszakot (a negyvenes évek végétől az ötvenes 
évek végéig) tartják a pálya csúcsának. Noha ehhez szó férhet, mert egy modernebb versízlés 
a Szálkák című kötet (1970) nagyszerű töredezettebb költészetét nem tarthatja színvonal-
csökkenésnek, az kétségtelen, hogy a jelentős individuális versek, a legismertebb Pilinszky-
hang, az antológiadarabok korszaka ez.

2.1. A szerelem sivataga talán nem a legnépszerűbb közülük, de az egyik legjellegzetesebb és 
legszebb.

Az öt négysoros szakaszból és a kétsoros zárlatból álló vers ritmizáltsága a lehető legegy-
szerűbb (mint majd’ minden Pilinszky-versé), a köznapi beszédhez a magyarban legközelebb 
álló laza jambizálás, s rímképlete is köznapi: xaxa. Azok a fogások, amelyek jellemzik Pilinszky 
verseit, itt is feltűnnek: csak kicsit kell feszesebbé válnia a jambusnak, hogy a versmondat em-
fatikusabbá, patetikusabbá váljék. A költő megbontja a sor ritmikai egységét, mondat (mon-
datrész) és sor gyakran nem esik egybe, sőt, az 5. szakasz „És”-sel való kezdése a strófa szintak-
tikai tagolását is megszegi. Mégis megőrződik veszélyeztetett formájában a strófaszerkezet.

Nem csak a vers ritmusvilága közelít a líra különféle lehetőségein belül az élőbeszédhez. 
Erősíti ezt a mondatok lakonikussága, a vers megszólító, valakihez szóló jellege (aki a 4. sor-
ban [„magad vagy”] bizonyára saját maga, a 13.-ban [„Emlékszel még?”] meghatározatlan), 
az intonáció végtelen közvetlensége és egyszerűsége. Hiszen az első három sor („Egy híd, egy 
forró betonút, / űríti zsebeit a nappal, / rendre kirakja mindenét.”) egyszeriben a közepibe 
vág valaminek, egy helyzetnek, amelyet aztán a strófa negyedik sora határoz meg: „Magad 
vagy a kataton alkonyatban”.

Miközben a gesztus, a belevágás gesztusa egyszerűséget és természetességet sugall, ko-
rántsem állítható, hogy az első mondat (az első három sor) képe egyszerű volna. Sőt, két 
szempontból is Pilinszky bonyolult lírai nyelvének példája ez. Példa először is az inverzióra, 
a megfordított ábrázolásra. A nappal az alkonyat előtt, mintha ember volna, kiüríti zsebeit, 
kirakja mindenét. Nem az alkony győzi le a nappalt, hanem az utóbbi adja meg magát, még-
hozzá – mint a következő szakaszból kiderül – mintegy intenzifikálva önmagát, vakító nap-
pal, dermesztő ragyogással.

2.2. A zsebek kiüríttetése – különösen Pilinszky egész költészetének ismeretében – a fegyenc, 
a rab cselekedetére utal, akit megfosztanak tárgyaitól. Ám korántsem jelenti ez azt, hogy a 
„nappalt” kellene erőltetetten valami ilyen szerepbe képzelnünk, hanem inkább arról van 
szó, hogy a költő rendkívül intenzív, egynemű teremtő képzeletében a megfosztásnak, a le-
meztelenítésnek általános szimbolikus jelentősége van. Ezért példa ez a mondat másodszor a 
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redukcióra; Pilinszky verseinek talán legfőbb jellegzetességére. Ha megfigyeljük, e költészet-
ben mindig minden a lényegére redukálódik, „meztelenedik”. Az élet a maga nagy egziszten-
ciális csomópontjaira.

Ám nem mond-e ennek ellent, hogy itt egy természeti jelenség, a „nappal” meztelenedik 
le? Hogy a verskezdő helyzeti energiájánál fogva is jelentős sor két tereptárgyról, egy hídról 
és egy betonútról beszél? Hiszen a redukció mit is szokott Pilinszkynél jelenteni? Embereknek 
éppen a tárgyaktól, a tárgyi világtól való megfosztását. Nos, itt a verskezdő meghatározatlan 
névelőknek („Egy híd, egy forró betonút”) nagy jelentősége van. Miközben a redukció érzel-
mi telítettséget, az asszociatív jelentés csökkenését, definitívvé válást eredményez (és ez a 
definitivitás a költő egyik leghatásosabb eszköze); a meghatározatlan névelő éppenséggel 
a meghatározatlanságra utal, arra, hogy ezek a tárgyak csak úgy találomra vannak itt. Annak 
érzékeltetése is redukció, hogy valami helyett bármi más állhatna.

Hadd idézzek egy másik versből, Pilinszky talán leghíresebb művéből ennek közelebbi 
megvilágítása kedvéért: „Sehol se vagy. Mily üres a világ. / Egy kerti szék, egy kinnfeledt nyu-
gány.” (Apokrif). A világ ürességét, a Másik – egy másik, egyetlen ember – hiányát e tárgyak 
véletlenszerűsége, majdhogynem lezser odavetettsége éppenséggel még inkább meghatáro-
zottá teszi. Ez a fogás, maga is az inverzió egy neme, fölötte gyakori a költőnél; alighanem a 
Négysoros alvó szegei, plakátmagánya, folyosója és villanya is e rendbe tartozik. Vagy hogy 
későbbi korszakból, a Szálkák egyik csodálatos verséből idézzek – mert hiszen a Pilinszky-
vers alapvető egységét a versbeszéd módosulása nem érintette: „Mindig az elhányt bádogka-
nalat, / a nyomorúság lim-lom tájait kerestem…”; (Egy szép napon). Ugyaninnen: „A teremtés 
bármilyen széles, / ólnál is szűkösebb. / Innét odáig. Kő, fa, ház.” (Elég). S a mi versünk zárlata 
is ilyen, ahol a remény hasonul egy „kidöntött pléhedény”-hez.

Ezek a megfontolások oda vezetnek, hogy versünk intonációjában egy újabb megfordí-
tást, s egy újabb redukciót vegyünk észre. A vers alanyának a szemében, aki maga van a kata-
ton alkonyatban, foszlanak le a tárgyakról a mellékkörülmények, miközben maguk e tárgyak 
is csak mellékkörülmények.

Az első két strófa és a harmadik első sora, első mondata különben is Pilinszky egyik legy-
gyakoribb lírai helyzetét variálja. A tűző nap, a forróság, mint redukáló, mint megfosztó, lé-
nyegre mezítelenítő elem mindig újra megjelenik verseiben. Az „öldöklő édes napszúrás” 
(Impromtu), a „tenger ragyogás” és „forró semmi” (Aranykori töredék), a „növekvő fényesség” 
(Dél), az „égő mennyek” (Jelenések VIII. 7.) és az Apokrif „izzó mező”-je csak néhány példa 
versünk közvetlen környezetéből.

2.3. A következő jellegzetesség a paradoxon. A „vakít a nap”, noha banális, ha jól meggon-
doljuk, paradox: ami megvilágít, az veszi el a látást. Legalábbis Angelus Silesiusig vezethető 
vissza a misztikus líra történetében. „Dermeszt a ragyogás”: szintén paradoxon, különöskép-
pen azért, mert a szakasz egészéből kitűnik, hogy itt izzó és nem hideg ragyogásról van szó. 
Az első két strófa talán egyetlen makulája a „Sosem felejtem”: ez talán – lehet, hogy csak az 
én versérzékem szerint – töltelék. Megzavarja a 4. sor minden bizonnyal önmagát szólító 
„magad vagy”-ját is.

De figyeljük e két sor különös tökéletességét: „Mint gyűrött gödör feneke a táj; / izzó 
hegek a káprázó homályban.” Egy hasonlat és utána egy metafora, meglehet ugyanarra. Az 



526 RADNÓTI SÁNDOR

a nehézkesség, amit az első sor halmozott ö-i okoznak, mintegy megérzékítik azt a sajátos 
szenvedést, ami átszövi a kimondás módját, a választott képeket, és magát azt is, amit ki-
mond a hasonlat. A táj „gyűrött” gödör, izzó „hegei” vannak, vagy maguk e gyűrődések a 
hegek. A természet nem részvétlen: óriásmetaforaként maga is az emberi szenvedéstörténet 
képe.

Az „izzó hegek a káprázó homályban” sort érdemes önmagában is szemügyre venni. 
Szándékos és szándéktalan ismétlődések, hasonlóságok minden költői életműben előfordul-
nak. Pilinszky költészetében azonban ennél többről van szó. Verseinek olvasója úgy érzi, s 
a versek azt a hatást is akarják kelteni, hogy mintha egyazon szövetből való volna mindegyik. 
A kései darabok esetében ezt az érzést nem zavarja a vers erős individualitása; ott a ciklus-
nak, kötetnek megnő az esztétikai jelentősége. Annál sajátosabb ez a Harmadnapon kötet és 
az utána következő néhány alkotás korszakában, ahol a hasonlóság, az ismétlés tökéletesen 
individuális versek egymáshoz való viszonyában jelenik meg. Ennek a paradoxonnak talán a 
legjelentősebb műve a korszak egyik lezáró verse, az Utószó, amelynek első szakasza az Apok-
rif 3. részének nagy motívumait idézi, négyszer ismételve meg A szerelem sivataga 4. strófájá-
nak kérdését („Emlékszel még? Az arcokon. / Emlékszel még. Az üres árok. / Emlékszel még? 
Csorog alá. / Emlékszel még? A napon állok.”). A tágabb értelemben vett motivikus ismétlésre 
a kánikula változatainak példáit soroltam az imént.

2.4. A most vizsgált sor azonban másfajta érdekességet tartogat. Talán a legmeglepőbb 
példa ez Pilinszky költészetében arra, hogy amit a vers szövetének nevezünk, az akár telje-
sen függetlenül a tartalomtól, megmutathatja a maga eredendő egységét. Ez nem csupán 
az olyan jellegzetes Pilinszky-fogásokban érhető tetten, mint a váratlanul alkalmazott ritka-
idegen-modern szó: „kataton alkonyat”, „pár üres reflex” (e versben), „a pórusok brutális 
csipkefátyla” (Egy arckép alá), „örökké fénylő ikonod”(A harmadik), „Fésül ködöl a mágneses 
viharban” (Félmúlt), „az éj / öröküres monstranciája” (Nagyvárosi ikonok), „a jelenidő vitriné-
ben égek!” (Van Gogh), „pórusos jelen léted” (Bűn és bűnhődés), „halálunk monstranciájában” 
(Ahogyan csak), „boldogságtól ödémás kézfejet” (Telehold), „Valahol rettenetes csönd van. / 
Effele gravitálunk.” (Hommage à Isaac Newton)

Nem, a mi sorunk, mint egy versmondat fantáziája azonos egy másik vers sorával, noha 
tartalmilag szinte ellenkezőek. Tegyük tehát egymás mellé őket:

izzó hegek a káprázó homályban
Alvó szegek a jéghideg homokban
            (Négysoros)

Talán nem kell magyarázni, hogy a hegek-szegek és a homályban-homokban hangalaki 
hasonlósága, a két mondat szintaktikai s hangalaki azonossága (csupa azonos szótagszámú 
szóból áll), azonos dallamvonala valóban megdöbbentő. Nemes Nagy Ágnes beszél egy esz-
széjében arról, hogy Gyulai Pál egykor híres Horatius olvasásakor című versének első sora 
(„Oh Róma, Róma megalázott Róma”) úgy őrződött meg emlékezetében – miközben nem 
tudta, hogy mit is őrzött meg –, hogy a „Róma” helyére hangalakilag hasonló értelmes szó, a 
„megalázott” helyére értelmetlen szó került: „Ó rózsa, rózsa, megitális rózsa”. Weöres Sándor 
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említette néha, hogy a vers gyakran egy olyan fantáziamagból sarjad ki, amelyben még nin-
csenek értelmes szavak. Meglepő azonban, hogy a Weöres-féle költészettel homlokegyenest 
ellenkező Pilinszky-vers, amelyben a tartalmi definitivitás a poétikai beállítottsággal és a lírai 
gesztussal oly megbonthatatlan kapcsolatban áll, mégis produkálja néha a szövegkülönbség-
gel dacoló szövegazonosság e próbáját.

2.5. „Állnak, s tudom, szárnyuk se rebben / a szárnyasok, mint égő kerubok / a bedeszká-
zott, szálkás ketrecekben.” Ez a gyönyörű három sor jól érezhetően a lezáruló konkrét – per-
sze csak a későbbiekhez képest pilinszkysen konkrét – helyzetleírás és a 4. strófa felívelő 
kozmogóniája között áll. Hiszen amit mond Pilinszky, az semmivel sem kevésbé banális a 
hídnál és a forró betonútnál: a hőségben a szárnyasok mozdulatlanok ketreceikben. De aho-
gyan mondja, az Pilinszky költészetének egyik legnagyobb tudománya: a banalitás látomá-
sos megszentelése.

„Állnak, s tudom, szárnyuk se rebben”: nem tudjuk még, kikről-mikről lesz szó. De a „tu-
dom” szó becsempészése már valami vizionárius bizonyosságot kölcsönöz. A következő sor 
kihasználja a szárnyas szó több értelmét. Hiszen e szó jelentheti az aprómarhát, a tenyésztett 
(és ketrecben tartott) baromfit, de jelentheti a szárnnyal ellátott lényt is, legyen az angyal 
vagy madár. S valóban az egyszerű szárnyas a szakasz harmadik sorában a szárnyas kerubhoz 
hasonlíttatik.

Ám meglehet, hogy e hasonlatot valami manierista figurának tarthatnánk, ha nem állna 
ott a kerub jelzője: égő. Ezzel a jelzővel válik a hasonlat definitívvé, mert ezzel kapcsolódik 
a vershelyzethez, az alkony előtti hőséghez, a villámló meleghez, az izzáshoz, a forrósághoz, 
a ragyogáshoz, ezzel kapcsolódik a hasonlított szárnyát sem rebbentő mozdulatlanságához, 
miközben nem hagyja érintetlenül a hasonlító eredeti státusát sem, hiszen a lángpallosú 
kerub maga ég. A strófa utolsó sorának ketrec szava döbbenti rá az olvasót, hogy a szárnyas 
itt eredetileg baromfi. De akkor már nem huppanhatunk vissza a banálisba, s maga e sor sem 
engedi ezt. Hiszen a ketrec szó kétértelmű, nemcsak rekesztéket jelent, hanem létállapotot 
is. A következő strófában éppen ebben az értelmében jelenik majd meg. S jelzői is – „bedesz-
kázott, szálkás” – kétértelműek. Utalhatunk itt a „szálka” szó későbbi sarkalatos jelentésére 
Pilinszky költészetében vagy a „bedeszkázás” rabságban tartó, elrekesztő értelmére. De talán 
nem is kell ilyen messzire mennünk. Az aprójószág tárolására szolgáló lécketrec ugyanis va-
lóban bedeszkázott, szálkás; a jelzők pontosak, tárgyiasak, tárgyilagosak. S mégis, lassúságuk, 
súlyuk, határozottságuk, versbeli helyük (közvetlenül az „égő kerubok” után) valami olyan 
páratlan ünnepélyességet kölcsönöz nekik, hogy már-már elszakadnak földönjáró értelmük-
től. E szaporított jelzőkben az olvasót (s különösen a hallgatót – Pilinszky hangján!) a végíté-
let levegője csapja meg.

Nem az értelmezés kedvéért hívom segítségül, hiszen e vers önmagában is értelmezhe-
tő, az Apokrif hasonló sorait: „Élnek madarak, / kik szívszakadva menekülnek mostan / az 
ég alatt, a tüzes ég alatt. / Izzó mezőbe tüzdelt árva lécek, / és mozdulatlan égő ketrecek.” 
Azért idézem őket, hogy megint rámutassak a Pilinszky-szövet egyneműségére, és arra is, 
hogy a Pilinszky-líra nagy redukciója, az a bizonyos nagyhatású lefosztás, magának a költői 
vízióknak az ismétlődésében, csekély számában, e költészet megrendítő szegénységében is 
megmutatkozik.
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A negyedik strófa a jellemző bizalmassággal, intimitással fordul valakihez (aki lehet saját 
maga, vagy valaki más, vagy mi, az olvasók): „Emlékszel még?” S ami utána következik, az nem 
nevezhető másnak, mint kozmikus keletkezéstörténetnek. A Pilinszky-féle bizalmasság, inti-
mitás, amely például oly sokszor ösztökéli arra az egyáltalán nem mellékes gesztusra, hogy 
valakinek ajánlja a verset, nagyon sajátos valami. Alapja nem valakivel közös titok, hanem a 
minden emberrel közös titok, egzisztenciális sorsunk, abban a legmagasabb általánosított-
ságban, ahonnan csak az idő múlása, a halálnak szánt élet és az abszolút kommunikáció 
(szeretet, szerelem) lehetősége, lehetetlensége látszik.

Bárkit szólít meg tehát bizalmas kérdésével, mindannyiunkat megszólít. Emlékeztet ke-
letkezésünk és létünk kevés, nagy elemére, a szélre, a földre, a ketrecre. A tűzre és a ganajra 
(„tűző ganaj” – írja majd jóval később a Példabeszédben), talán lélekre és testre. (Tamás Gás-
pár Miklóst egy korai, kolozsvári tanulmányában e „tűz és ganaj” preszókratikus gnómákra 
emlékeztette.) A „pár szárnycsapás”-ra, talán szellemünk felszárnyalására, amely csak „pár 
üres reflex”.

2.6. És mintha e kozmikus és egzisztenciális leltár folytatódna az 5. strófában, amelyben a 
csonka és ezáltal is hangsúlyos mondat „És”-sel kezdődik: „És szomjúság.” De a vers itt visz-
szafordul ahhoz, aki maga van a kataton alkonyatban: „Én akkor inni kértem.” Visszafordul, 
de mégsem egészen. Az első három szakasz jelen idejét nem töri meg semmi. A kozmikus 
negyedik szakasz visszaemlékező, keletkezéstörténeti jellegéhez híven múlt idejű. Az ötödik 
szakaszban nem tér azonnal vissza a jelen idő, sőt a második sor („Hallom ma is a lázas kor-
tyokat”) szinte régmúltat idéz a jelennel szembefordítva. De aztán a sor negyedik, ötödik 
szakasza a jelent folytatja.

Az időnek ez a bizonytalanná válása jelentéssel terhes. Előkészíti a zárlat csonka szakaszát: 
„Esztendők múlnak, évek…” A vers középső két strófájának csúcspontjai a harmadik szakasz 
látomása és a negyedik kozmogóniái, mítosza után a feszültség csökkentése, a görbe vissza-
vezetése a feladat: „kioltom a káprázatokat”. Ez mutatkozik meg abban is, hogy a vers nem 
teljesen szimmetrikus: két bevezető, állapotot rajzoló strófa után következik a két csúcsponti, 
de az utolsó két lezáró strófa helyett csak egy egész és egy fél (kétsoros) strófát találunk.

A hő mint a vers egységének letéteményese az 5. strófában is uralkodik: „szomjúság”, 
„lázas kortyok”, sőt a „káprázatok” is erre utal. A szakasznak van valami biblikus emeltsége 
az első egyszerű képéhez viszonyítva. Az „és”-ek halmozása indíthat erre az érzésre és még 
valami: az „Én akkor inni kértem” távolról arra emlékeztet, aki elvette az ecetet.

Hogy értelmezzük e két sort: „és tehetetlen tűröm, mint a kő, / és kioltom a káprázato-
kat”? A káprázatokat tűröm és kioltom? Valószínűleg erről van szó, de nem hallgathatom 
el, hogy a bizonytalanság itt kissé zavaró. Sőt, ebben a két sorban, tetszelgő alliterációiban 
mintha visszatérne a fiatal Pilinszkyre jellemző önsajnálat. Az Apokrif e sora: „Akkorra én már 
mint a kő vagyok” erősebb, definitívebb, súlyosabb.

A csonka, utolsó szakasz valóban kioltás. A reménytelenség, amelyet itt – inverzióval – a 
reményre mondott hasonlat idéz fel, nem a rezignáció szava, hanem létállapot.

2.7. Talán feltűnt, hogy mind ez idáig nem beszéltem a vers címéről. Félrevezetné ugyanis az 
értelmezést, ha a cím szerelem szava alapján valamifajta történetet keresnénk, valami élet-
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rajzi eseményt gyanítanánk. Ez nem zárható ki, de maga a vers nem is alapozza meg. S ha 
az egész címre gondolunk, a birtokos szerkezet paradoxona is az érzelmi történésről a létál-
lapotra helyezi a hangsúlyt. Egy kései versben, a Mégis nehézben ezt olvassuk: „Anya, anya / 
ebben a sivatagban, / mért hagytál itt, ebben a sivatagban?” A sivatag létmetafora, a szerelem 
sivataga, amelyet versünkben a magány és a hő jellemez, inkább beszél a szeretet-szerelem, 
mint egy szerelem reménytelenségéről, s ha az utóbbiról beszél, akkor is az előbbivé általá-
nosítva.
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OTTLIK GÉZA ISKOLA A HATÁRON CÍMŰ REGÉNYÉNEK
MODERNSÉGJEGYEI, IDŐ- ÉS TÉRPOÉTIKÁJA

1. Az Iskola a határon modernségjegyei 

1.1. „Bárhol érintjük az Iskola a határon világát és alakját, a teljességgel találkozunk. S eközben 
még azt is szem előtt kell tartani, hogy »…egy valódi nagy versben vagy regényben olyan sokfé-
le rend van, hogy nem is tudhatunk mindegyikről…« Az Iskola a határon ilyen »nagy regény«, 
a »hiperkomplex összefüggések« nagy műve. És én mégsem tudtam sohasem erről a műről 
mint »befejezett«, »zárt struktúrával rendelkező« regényről szólni, mert sohasem a befejezett-
sége vonzott, hanem a benne megvalósuló, minden újraolvasáskor felfedezést nyújtó »sokféle 
rend«, más szóval a regény képessége az állandó alakulásra, változásra. Mert – mint a mozaik-
tükör – az Iskola a határon is a látószögektől függően mindig más és más arcát mutatja, ezek 
az arcok pedig minden alkalommal az egész mű elrendezésének fókuszpontjai. És minden ilyen 
gyűjtőpontból a regény stabil struktúrát alkot, minden középpontjából következetesen végig-
gondolt. […] A sokféle egyenrangú rend, a sokféle egyenrangú végkifejlet a regény meghatáro-
zó mozzanataként sorolja Ottlik regényét a 20. századi európai regény legkiválóbb művei közé. 
[…] …a rendezetlen dolgok bármilyen megszokott formájú elrendezése a dolgok lényegének 
elfedése, ez Ottlik regényírásának kiindulópontja, és ebből következik, az írói gondolkodás logi-
kája szerint, az Iskola a határon szándékos formai és tartalmi polifóniája” (Bányai, 1979).

1.2. Az Ottlik-regény elsődleges újdonsága – paradox módon – éppen „leghagyományo-
sabb” vonásában, vagyis abban rejlik, hogy az egészről, a teljességről, az emberi lét lényegéről 
szeretne beszélni. Ami azonban igazán újszerű ebben, hogy a szöveg ezt a szándékot esztéti-
kai diszkurzusa kifejezett, sőt hangsúlyozott tárgyává teszi (az első fejezetnek egyenesen ez a 
címe: Az elbeszélés nehézségei).

Másrészt – már ugyanebben a „bevezető” fejezetben, illetve a szintén bevezető jellegű 
Medve kézirata című, harmadik egységben – Ottlik középponti problémává emeli a nyelvvel 
– általában az emberi nyelvvel, illetve a regénynyelvvel – kapcsolatos kérdéseket, s a nyelv 
kifejező, közlő funkcióival kapcsolatos alapbeállítódásainkra kérdez rá.

Harmadrészt az Iskola újragondolja a regénykomponálás, a tér- és időkezelés, a szim-
bólumépítés eddig használatos módozatait, s mindezeket nemcsak egyben, egyszerre lesz 
képes kezelni, hanem úgy tudja őket alkalmazni, hogy látszólag a legegyszerűbb, legmegszo-
kottabb formákat használja (ilyen például a bevezető három szövegegység [amelyek más-
részt persze felborítják egy regény konvencionális időrendjét, s nehéz feladat elé állítják a 
gyakorlatlan olvasót – vö. Kamarás, 2002, 42, 73, 103–104], ilyen a talált kézirat toposza, 
ilyenek a tartalomjegyzék „ósdi” fejezet-összefoglalói stb.). 

Egyszerre konvencióhasználó és konvencióromboló tehát már a struktúra is, amelyet a 
szöveg megteremt. 
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1.3. Radikálisan eredeti továbbá a regény „narratológiá”-ja a két elbeszélő szerepeltetésével 
– vagy Bébének (Medvének?) az a monomániás állítása, hogy a velünk megtörtént dolgok 
nemcsak hogy mindig velünk maradnak, mert emlékezünk rájuk, hanem megértésükkel, 
vagyis múltunk és egymás megértésével még az idő is legyőzhető, sőt csakis és egyedül azzal 
győzhető le. Ennek az egyébként abszurd állításnak fő bizonyítéka a regény szituatív kiindu-
lópontja: Szeredy Dani viszonylag érdektelen, ám magas helyi értékű kérdésére – „Helyesen 
tette-e, hogy összeköltözött Magdával?” (Ottlik, 1999, 6. skk., Kamarás, 2002, 212–213) 
– Bébé és Dani már halott barátjuk, Medve emlékeinek (kéziratának) felidézésével keres vá-
laszt! Tulajdonképpen Medvével „beszélgetnek”, s az ő segítségét remélik egy jelenbeli kérdés 
helyességének vagy helytelenségének eldöntéséhez. Ezzel pedig nem mást tesznek, mint le-
győzik az időt, mert a kérdésre remélt válasz tényleg megérkezhet Medve kéziratából. Abból 
a kéziratból, amelynek halott szerzője, ím, újra hatással lehet a még élők világára.

A kettős elbeszéltség (Medve és Bébé) állandó egymásra reflektálása már önmagában 
is egyfajta tükrözés-jelleget ad a szövegnek, mindezt azonban Ottlik megtöbbszörözi a Ve-
lázquez-kép (Las Meninas – Udvarhölgyek) hangsúlyos motívummá (szimbólummá) eme-
lésével, a tér- és időszerkezet bonyolult egymásra rétegzésével, továbbá azzal, hogy kitünte-
tett szerepet szán egyrészt a nyelven kívüli közlésformáknak (metakommunikáció, zajnyelv, 
gesztusnyelv stb. [egy kedves és szép példa a regényből: „– Volt neked huszonhatban egy 
faramuci hangszered – mondom. // Szeredy lassan rám nézett, aztán vállat vont. »Tyh.« // 
Vagyis: // – Lehet. // Mindig mindenre emlékezett; ez hát most azt jelentette, hogy bánja a 
fene. Kisebb gondja is nagyobb annál, hogy miféle hangszere volt neki huszonhatban. To-
vábbá még mást is jelentett. És még azon kívül is sok mindent. // – Hát minek jöttél vissza a 
hegyről? – kérdeztem. // Erre nem felelt. Eltelt egy kis idő, újra megkérdeztem: // – Hát Mag-
da? // – Mb.” [Ottlik, 1999, 414−415]), másrészt a szöveget a képiség felé (a képi közlésmód 
felé) mozdítja el. Ez nemcsak a stílus plasztikusságában, szcenírozottságában, hanem az író 
nézőpont-cserélgetéseiben s az ezzel előidézett idő- és térperspektíva-váltásokban is tetten 
érhető. Továbbá (részben) ennek okán nincs határozott érték- vagy kompozíciós középpont, 
de még kitüntetett nézőpont sem a regényben (Bébéé sem az). S ez tetéződik még azzal a 
minden olvasási konvenciónak ellentmondó, botor szokatlansággal is, hogy nincsenek a re-
gényben egyértelmű azonosulási kereteket kínáló figurák sem (vö. Kamarás, 2002, 17).

1.4. Mindezeket foglalja össze véleményünk szerint Bányai János, amikor azt mondja, hogy az 
Ottlik-regény legfontosabb jellemzője a polifónia. Az író végső leleményére, a regény lénye-
gére is az ő idézett megállapítása világít rá legpontosabban: „…a rendezetlen dolgok bármi-
lyen megszokott formájú elrendezése a dolgok lényegének elfedése” (Bányai, 1979).

Ottlik Géza életbeli és regénybeli tiltakozása minden megszokottság ellen, minden állan-
dósult forma és tartalom ellen – így a nyelv ellen is, mely szintén egyfajta konvenció haszná-
latára kényszerítő erő –, innen eredeztethető. S azért van szüksége két, három vagy akár több 
nézőpont egybevetésére a legapróbb megtörténtségek hitelességének eldöntéséhez is, mert 
tudja, hogy nincs két egyforma érzés a világon – holott ez az egyetlen dolog, „ami biztosan 
van” (Ottlik, 1993, 11).
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1.5. Azt a fajta újszerűséget, melyet ez a prózapoétika képvisel, az 1980-as évektől kezdi „ész-
revenni” a magyar irodalom. Az „áttörést” a Mozgó Világ Alexa Károly szerkesztette Sorako-
zója jelentette (1982/5. szám), melyben az akkori fiatal magyar irodalom jelesei tisztelegtek 
Ottlik Géza előtt 70. születésnapján, s melyet különösen emlékezetessé tett Esterházy Péter 
gesztusa, aki egyetlen rajzlapra lemásolta az Iskola a határont. A szöveget (képet) nem lehet 
elolvasni (E. P. egymásra írta a sorokat), ám a „gobelin”-nek – Balassa Péter nevezi így az ob-
jektet (Balassa, 1998) – mégis az az alcíme, hogy Bevezetés a szépirodalomba. Vagyis egyfelől 
tisztelgés ez a „kép” a mester előtt, mely a szerzetesi munka alázatával készült, másrészt az 
ő eredeti művének megszüntetve-megőrzése, átírása egy másik – posztmodern – művészi 
eszközrendszerbe és hagyományba.

Ma már kétségtelen, hogy az utóbbi negyedszázad magyar irodalma azokat a modern-
ségjegyeket öltötte magára, amelyek (egyik) első jelentős szövege Ottlik Géza Iskola a hatá-
ronja volt (1959). Az időfelbontást, a nyelvi rétegzettség sokféleségét, a több nézőpont alkal-
mazását azonban később is csak ritkán és keveseknek sikerült oly harmonikus szövegegészbe 
foglalni, mint amilyen ez a regény – magának Ottlik Gézának sem, aki egész életén keresztül 
küszködött „[a] folytatás kényszeré”-vel (Szegedy-Maszák, 1993), ám az Iskola szövegének 
poétikai polifóniáját és textuális homogenitását megközelíteni többé nem tudta. Utókora 
egyműves szerzőnek tekinti őt, bár egyre inkább erősödik alkotásainak recepciójában az a 
nézet, hogy utolsó (Lengyel Péter által sajtó alá rendezett), regény terjedelmű szövegegyüt-
tese, a Buda – más módon ugyan, mint az Iskola, s minden töredékessége ellenére – mégiscsak 
egyre jelentősebb teljesítménye a magyar prózának (legfeljebb még nincs elég éles szemünk 
és fülünk hozzá).

1.6. Az egyik lehetséges választ a regény fő kérdésére, tudniillik hogy eljuthat-e az egyik em-
ber a másik ember lelkének (létének), a megértésnek a közelébe, Neumer Katalin így fogal-
mazza meg: „Az is kérdés lehet, hogy mi a természete annak a mélyebb, rejtett létnek, amely 
az emberek közötti megértést megalapozza. A regény egyik lehetséges válasza erre, hogy 
létünk tulajdonképpeni közös alapja a közös magány…” (Neumer, 1995, 43).

Medve Gábor is beszél ilyesmiről: „Mert konvergens, egy metszőpontból kiinduló sugár-
nyaláb tagjainak is tekinthetjük magunkat, hiszen annál jobban közeledünk egymáshoz, minél 
beljebb haladunk önmagunkban, magányunk közös centruma felé…” (Ottlik, 1999, 426).

Ottliknál ezen ellentmondás feloldásának egyik lehetséges kulcsa lesz a nyelv, illetve 
a nyelv hiánya. Látszólag paradox állítása szerint a nyelv ugyanis akkor képes a legtöbbet 
közölni, ha szavakkal valójában nem mond semmit: vagyis a hallgatás – szerinte – többet 
mondhat a szavaknál, sőt, csak a hallgatás járhat a teljesség közelében; ahogyan ő maga fo-
galmazza meg egy előadásában: „A regény a hallgatás szövetéből készül, nem a beszéd fona-
lából. […] A regény nyelven-inneni tartalmakat igyekszik létrehívni. […] Nem a szó volt kez-
detben, hanem a mondat, azt bontottuk fel mondatrészekre. Nem a mondat volt kezdetben, 
hanem a bekezdés, azt fejtettük ki mondatokban. Nem a bekezdés volt kezdetben, hanem a 
regény. A regényt már csak a hallgatás előzi meg” (Ottlik, 1980, 185).

1.7. Ottlik Géza emlékezésművészetére állandó ambivalencia jellemző: egyrészt a „nem tör-
tént semmi” érzékcsalódása, ugyanakkor a „bármelyik pillanatban úgy érezhetjük, »minden 
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megtörtént« (pontosabban: „Minden megvan” – mint mondja egyik hosszú elbeszélésének 
címe), s immár birtokában vagyunk az Egésznek, az »Egészről való tudás«-nak”, felemelő 
érzése jellemzi világszemléletét és prózapoétikáját.

Ami miatt azonban a leginkább bizonyosak lehetünk ennek a világképnek s poétikának 
a titokzatosságában is egyértelmű derűjében, arra valószínűleg Kis Pintér Imre tapintott rá a 
legtalálóbban: „Ottlik írói univerzumában nincsen rossz ember, és teljességgel hiányzik belő-
le a gyűlölet” (Kis Pintér, 1982, 399).

„Rá voltam utalva Szeredyre. Nagyon megszoktam már. Száz meg száz közös dolgunk 
volt; egyebem nem is nagyon. Aztán meg ő elfogadott. Rég megtanultam már, hogy itt nem 
nagyon lehet ugrálni, azaz mozgolódni, nevetni, sírni, haragomat vagy jókedvemet szabad-
jára engedni. Ehhez más hőmérséklet kell. Sokáig úgy látszott, hogy egyáltalán élni is csak a 
szeretet éghajlata alatt lehet. Megbénultunk, moccanni is alig lehetett, nemhogy nyújtóz-
kodni, kedvünk, vágyaink mozdulatait követni, akár jelezve csupán. Aztán mégis, leesett a 
hó, kirajzolódott a jéghideg világ némely kontúrja. Megtanultunk élni a tájban és egyma-
gunkban a többiek közt. Eltűrtek egy-egy lélegzetvételt. Szeredynek köszönhettem a lélegzé-
si technikámat jórészt” (Ottlik, 1999, 326–327).

2. Az Iskola a határon idő- és térpoétikája

2.1. „Az időnek, nem mint »az örökkévalóság képmásának«, hanem mint az ember túllép-
hetetlen dimenziójának – mondja Hans Robert Jauss –, melyben mindenkinek megvan a 
csak neki rendelt helye […], és amelyben évei gigászi árnyát kell magával hurcolnia: ennek 
az időnek rá kell nyomnia bélyegét a műre; mert benne bírja az ember otthonát, és benne 
lelheti meg újra igazi Mennyországát – az emlékezés révén, ami visszahozza számára az el-
veszett időt, és a művészet révén, ami egyedül képes az időbelit időtlenné emelni és képben 
rögzíteni annak imbolygó tüneményét” (Jauss, 1996, 75).

2.2. Az idő- és térviszonyok ábrázolása, jelentésessé tétele meghatározó eszköze Ottlik pró-
zapoétikájának. Az Iskola a határon már címével is egy jelentős térosztó, térjelölő elemre, a 
„határ”-ra utal. Ez a szó később igen erős szimbolikus tartalmakkal telítődik: konkrét, ’ország-
határ’ jelentését szinte elveszíti – nem feledhetjük, hogy a regény egyik hangsúlyos játékidő-
rétege az 1923–1926 közötti három év, egészen közel még Trianonhoz –, és sokkal fontosabb 
lesz a címben az embert embertől elválasztó, lélektani határok jelölődése. 

E fő jelentéssíkok mellett a szimbólum több „aljelentés”-t is hordoz: például „feketeség”-et 
és „fehérség”-et határol el egymástól, s ezzel szakaszolja az időt és a teret egyaránt (Sár és 
hó – mondja a középső fejezet címe, amely rész egyben a két biblikus című keretfejezetet 
„határolja” el egymástól, vagyis maga is cezúra-szerepű), de nem kevésbé fontos az életko-
rok egymástól való „elhatárolás”-a sem (gyerekkor–felnőttség). Fontos határ-szerepe van a 
vakációknak és az újabb tanéveknek az időben, ahogy a térben például a kőszegi hegyeknek, 
a szombathelyi országútnak (azon innen a korlátozottság, azon túl a szabadság birodalma 
található), a regény végén pedig a Dunának (amely térélményként is megfogalmazza az idő-
ben való átlépést a felnőttkorba). 
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2.3. A térpoétika legfontosabb eleme azonban minden bizonnyal maga az Iskola, annak 
épülete, lépcsői, folyosói, tan- és hálótermei, kisebb és nagyobb egyéb terei – a Tulp tanár 
anatómiája című Rembrandt-képpel, amely nem mást tesz, mint az emberi test „belső terei”-
nek kutatását mutatja be, a már említett Velázquez-reprodukcióval, amely a többszörös ön-
tükrözésre ad példát, továbbá a szimbolikus mikrotérjelölőkkel, mint a tanszerláda, Medve 
konzervdoboza, Bébé szerecsendiója stb. –, illetve az épületet kívülről ölelő és a hozzá vezető 
terek (a hatalmas park, a főallé, a Gyöngyös-patak), amelyek egy nagyobb körben persze 
megintcsak behatároltak (téglakerítéssel, melyen ugyan át lehet ugrani – Medve szökése! –, 
de valamiért vissza kell jönni mégis: talán mert most már végképp ide tartozik az ember).

A külső, de még itteni térkört a kisváros – Kőszeg – főtere adja, ahol a regényt strukturáló 
bibliai idézet található a sgraffitós házon: „Non est volentis, neque currentis, sed miserentis 
Dei.” („Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”) Ezt a mondatot a 
regény szereplői akkor tudják elolvasni, amikor „kint” vannak az iskolából, a szabadság („fél-
szabadság”) birodalmában, talán ezért is lesz annyira fontos számu(n)kra – és a szerző szá-
mára is.

Mint távolabbi, de fontos térjelölő szubtextus jelenik meg a szövegben – mely egyben a 
víz fogalomkörét is mozgásba hozza a már említett Sár és hó fejezetcímmel, a Dunával, illetve 
a gyakori őszi köddel együtt – a(z Ottlik írásmódja szerint) Trieszti Öböl. Ez a szimbolikus 
motívum az Alpokalja hegyeinek „(horizont)határoló” láncolatával együtt alkotja a legkülső 
térpoétikai kört. 

2.4. Az idő közelebbi s távolabbi rétegeiről ekként vélekedik az író: „Nem tudom kifogás-
talan időrendbe szedni az eseményeket. Pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez s még 
sok más is, amit majd el kell mondanom, egyszerre volt érvényes, egy időben” (Ottlik, 
1999, 121).

Ennek a szerzői „bizonytalanságnak” természetesen ellentmond az Iskola-irodalom né-
hány megállapítása. Rónay László például így fogalmaz: „Az író újra meg újra figyelmeztet, 
hogy az idő kiismerhetetlen, egyetlen pillanatnak is oly gazdag tartalmai vannak, melyeket 
a töredékes megismerés nem foghat fel, és a művészi ábrázolás sem jeleníthet meg. Ottlik 
Géza nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a teljes valóság ábrázolását, s mert tudatában 
van feladata rendkívüli voltának, néha mintha maga is visszariadna tőle. Ez azonban csak 
látszat, ügyes írói fogás. A regény bonyolult, mégis áttetsző szerkezete, előadásmódjának vál-
togatása, az idősíkok egymásba játszatása ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a szigorúan vett 
jelen megnövekedett hatósugarába fogja a múltat és a jövőt is” (Rónay, 1990, 179–180).

Mészáros Sándor még tovább megy, amikor pontosan meghatározza az idősíkok – kü-
lönösen erősen egymásra rímelő! – tartamát, ám úgy véli, ennél is „mélyebbre kell ásnunk”: 
„Nem egyszerű időszembesítés strukturálja a regényt. Még csak nem is körkörös szerkezetű, 
bármennyire csábító volna a Non est volentis háromnapos, a Sár és hó három hónapos, a Sem 
azé, aki fut hároméves belső időgyűrűit csatlakoztatni a keret harminc évével, mert ez is csak 
váz” (Mészáros, 1986, 132).

Tolcsvai Nagy Gábor pedig így vélekedik idő-, térvonatkozások és nézőpontok egybe-
függéséről, továbbá mindezek grammatikai következményeiről, meghatározó szövegalakító 
szerepéről is szólva: „Ottlik regényében a tér- és időrendszer mindig pontos megjelöléseket 
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kap. Ez azokra az esetekre is igaz, amikor az időpontok körül bizonytalanság támad, ekkor 
ugyanis vagy egy időpontot ad meg az elbeszélő, vagy maga jelzi az időpont vagy az idő-
tartam bizonytalanságát. A teret az elbeszélő mindenkor egyes szám első személyű volta 
határozza meg. Ennek következtében a regény elbeszélt eseményeit közelről, belülről ra-
gadhatja meg az olvasó is; például az első részben a Lukács-fürdő teraszát az ott tartózkodó 
emberekkel, az ott beszélgető Both Benedekkel és Szeredyvel nem felülről vagy kívülről 
szemléli a befogadó, hanem belülről, itt Both Benedek nézőpontjából. Ehhez viszonyulnak 
térben az egyszerű főnévi megnevezések (lányok, padok, tömeg, zuhanyozó, napozópriccs 
stb.), a határozók (a Lukács-fürdő tetőteraszán; tehát nem a határozó adja meg önmagában a 
helyet, hanem a beszélő mint térbeli középpont és a határozó együtt), de még inkább, állan-
dó jelleggel a szám- és személyjelölések, hiszen az egyes szám első személy a beszélő, az origó, 
a második személy a közeli, a harmadik személy a távoli” (Tolcsvai Nagy, 1999, 133–134 
– kiemelések az eredetiben – F. B.).

2.5. A tér- és időelemek keresztül-kasul átszövik tehát egymást, s lesznek egymás jelentésé-
nek kiegészítői-erősítői, illetve lesznek a szöveg szimbolizálódásának, megalkotottságának 
alapjai, a regényegész jelentésének egymástól is elválaszthatatlan hordozói. Vagyis az Iskola a 
határon klasszikus – bahtyini értelemben vett – kronotopikus regény. 

„A kronotoposz a mi értelmezésünk szerint – írja Mihail Bahtyin – az irodalomban egy-
szerre formai és tartalmi kategória. Az irodalmi-művészeti értelemben vett kronotoposzban 
a tér- és időbeli ismérvek konkrét, tartalmas egységben olvadnak össze. Az idő itt besűrűsö-
dik, összetömörül, művészileg látható alakot ölt; a tér pedig intenzívvé válik, időfolyamattá, 
szüzsévé, történetté nyúlik ki. Az idő tulajdonságait a tér tárja föl, a tér viszont az időn mé-
retik meg és töltődik föl tartalommal. E kereszteződések, a tér- és időbeli ismérveknek ez az 
összeolvadása határozza meg a művészi kronotoposz jellegét” (Bahtyin, 1976, 257–258).

Az emlékek egymás mellé vetítése és az időben való előre-hátra sétálgatás Ottlik legked-
vesebb „szórakozása” és írói módszerének lényege – ezért nagyregénye képes lesz az idézett 
jaussi elvek megvalósítására, sőt: nemcsak képekké áttűnő szavakban tudja rögzíteni az idő 
„imbolygó tüneményét”, hanem akképpen emlékezik, hogy visszatekintéseiben éppen úgy 
benne lesz a jelen és a jövő, mint a múlt, mint az a bizonyos három év, amely „egyáltalán nem 
telt el, hanem van” (Ottlik, 1999, 142).

2.6. Összegzésképpen az elmondottakat – idősíkok és térpoétikai elemek létperspektívává 
való összefonódását a tudat mélyrétegeiben – végül hadd illusztrálja egy hosszabb idézet a 
regényből (Medve kéziratának eleje):

„A hálóteremnek három irányba néztek az ablakai, délnyugatra, északnyugatra és észak-
keletre. M. az egyik délnyugati, vagyis az épület homlokzata felőli ablakban könyökölt. Al-
konyodott. A nap már lebukott a hegyek mögött, de még nem volt este. Egyáltalán nem 
volt este, majdnem világos nappal volt. A napot csak eltakarták a Keleti Alpok nyúlványai, 
de voltaképpen még nem szállt le. Tisztán meg lehetett különböztetni odalent a színeket, 
a lombok zöldjének többféle árnyalatát is. Csak a főalléba kezdett betelepülni lassacskán 
az esti sötétség, amelyet a fasor gyéren elhelyezett vasoszlopos lámpái sem tudnak majd 
eloszlatni. Erős hegyi levegő mart jólesően M. arcába; elkalandoztak a gondolatai; elindul-
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tak kifelé a hosszú főallén, a százéves fák emeletmagas sátra alatt, vissza az úton, amerre 
reggel befelé jött az anyjával; keresztül a park ölén, ki a főkapun, át a patak kis hídján meg a 
másikon, a felduzzasztott malomág kőhídján s a sikátorszerű utcácskán vissza a kisvárosba, 
végig a főutcán, elhagyva a várfal maradványait, a templomot, a bencés gimnáziumot meg 
a kis tér sarkán az Arany Strucc Szállodát, ahol az előző éjszakát töltötték, ki az állomásra 
és még tovább, az ismeretlen-ismerős nagyvilágba, amely Verne-regények tájaiból, francia 
nyelvkönyve képeiből, emlékeiből és vágyaiból tevődött össze, végtelen volt és rejtélyesen 
izgalmas, s melyet egy szokatlan arc, furcsa világítás, új íz vagy ismeretlen szag bármikor 
fel tudott idézni. M. távoli, magányos lovasokra gondolt, a trieszti öbölre, egy régi-régi, ta-
lán három vagy négy évvel ezelőtti karácsony éjszakára, a tegnap esti kocsizásra a városka 
aszfaltos főutcáján, Kehrling Béla teniszbajnokra, kovászos uborkára, mohos sziklára, fehér 
vitorlára; így jött az esti lehűlés. De még nem volt este, csak leszállt a nap a hegyek mögé. M. 
nézte az eget, és látta is, amit néz. Közel kilencszázszor fog még így leszállni a nap az Alpok 
nyúlványai mögé, de ő soha többé, vagy legalábbis rettenetesen sokáig nem fogja látni, amit 
néz” (Ottlik, 1999, 29–30).
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Kovács Sándor Iván

AZ ÍRÓ ZRÍNYI MIKLÓS ÉS A MAGYAR IRODALOM

1. Zrínyi-művek

A magyar irodalmi barokk legnagyobbja, gróf Zrínyi Miklós 1651-ben adta ki Bécsben Adriai 
tengernek Syrenaia groff Zrini Miklos című verseskönyvét. Ebben Szigeti veszedelem című epo-
szát poétikai fejtegetés előzi meg, majd lírai versei következnek. A hősköltemény után ismét 
versekre lelünk, ezek méltó befejezése az Ovidiust követő Peroratio. 

A verseskönyv kinyomtatása széleskörű olvasottságra, ismertségre számíthatott. Így is 
történt: új kiadását is meg kellett jelentetni. Ezt Kazinczy Ferenc vitte véghez 1817-ben, Zrí-
nyinek minden munkáji címmel („Pesten Trattner János Tamás betűivel s költségével, 1818”). 
Kazinczy jó ösztönnel hozzáillesztette a könyvhöz Zrínyi híressé vált kiáltványát, a Ne bántsd 
a magyart! Ezt Forgách Simon már 1705-ben II. Rákóczi Ferencnek ajánlotta és önállóan is 
megjelentette. Kazinczy érdeme, hogy az eposz a második kiadással elindulhatott diadalút-
jára. A prózai művek kiadása a 19. századra várt.

2. Zrínyi-szövegek

2.1. Az 1566-ban végbement szigetvári ostrom megéneklője Tinódi Sebestyén lehetett volna, 
de nem érte meg a világraszóló ostromot. Szigetvár vívásának (egy asszonyai hősiességéről 
szóló históriás éneket leszámítva) nem is támadt magyar énekese Zrínyi felléptéig. Dédapja 
hőstettének korábbi megidézőit ezért nem ismerhette máshonnan, mint a horvát költészet-
ből. Brne Karnarutić „horvát poémája”, a Vazetye Sigetta grada (1584) mindig keze ügyében 
volt, „igen gyönyörűséges írását” nem győzte dicsérni. Mire „pennával, fekete téntával” írni 
kezdte őse és a maga „örök hirét”, a szigetvári ostrom elnyerte nemzeti mitológiai dimenzióit 
(ebben a latin költészetnek és a történetírásnak volt ösztönző szerepe): eposzi rangra jutott, 
és megtörtént poétikai kidolgozása.

Tekintsük természetesnek mind a kezdő Zrínyi- olvasó első nekifutásainak nehézségeit, 
mind a költőutódok ízlés-  és be fogadás- anomáliáit! Ezt a nehézkesnek vélt költészetet törté-
netiségében kell szemlélnünk, olyannak elfogadva, amilyen lenni akart és lehetett. Ha sikerül 
megragadnunk karakterjegyeit vagy műgondjának kérdését, közelebb léphetünk hozzá. Zrí-
nyi Miklós minden műfajában újat teremtő és irányt szabó legnagyobbja a magyar irodal-
mi régiségnek. Önmagát mégsem tekintette annak: ő hadvezéri, politikusi diadalra vágyott, 
a sors azonban nem nyitott tért az igazi kibontakozáshoz. „Evvel a géniumommal, evvel a 
hazám szolgálatjához való készséggel […] ebben a magyar romlásának saeculumjában hely-
heztetett engemet” – „panaszolkodott a szerencsére” a prózai művek Dedicatiójában, amiért 
„dicsőséges foglalatosságok” helyett „kis könyvecske” írására kényszerült. A Syrena- kötetnek 
(Bécs, 1651) Az olvasóhoz forduló poétikai bevezetésében sem szól másként: „az én profes-
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sióm avagy mesterségem nem az poesis, hanem nagyobb s jobb országunk szolgálatjára”. 
A nádorságtól elütött, a csak négy hónapig fővezér, a téli hadjárat bravúrját is véghezvinni 
képes Zrínyi többnyire kis csatározásokra kényszerült. De ezeket is megtervezte, és minden al-
kalmas idejét rájuk fordította. Eposzát, lírai költészetét, prózaírói remekléseit ezért tekinthet-
te „mulatságért” (értsd: ’időtölté sül’) készült műveknek és kellőképp kimunkálatlanoknak. 

2.2. A Szigeti veszedelemben az „eposzi gépezet” (a kellékek, machinák, elágazások) tekin-
tetében Tassót és Marino kiseposzait követte. Eleget tett a barokk poétikai és konstrukciós 
igényeknek, a mű stílusa azonban „mérsékelt barokk” (barocco mo derato), a történés idejét 
idéző erős nyelvi és verselési archaizmusokkal. Barokk stíluselemei, mesteri szerkesztésmód-
ja, Athleta Christi típusú hősformálása „a vereség mint győzelem” fikcióját teszik művészileg 
fokozottan hihetővé. A személyesség, a líraiság, az átélő azonosulások és a hitelesség mégis 
elkülönítik a hőskölteményt minden mintájától, mert Zrínyi Miklós talán az egyetlen olyan 
eposzíró, aki professzionális had vezér is volt (némiképp a portugál Camões rokonítható 
vele). Rokoni kötelék fűzte hőséhez, aki a bűnös, széthúzó magyarság isteni büntetése el-
engedésének lehetőségét példázhatta Szigetvár védőinek erkölcsi megjobbulásával, méltó 
megdicsőülésével. Az eposzi tárggyá növesztett szigeti ostrom történetét alapos forrástanul-
mányokkal hitelesítette, de a Syrena előszavában kifejtett poétikai elvek szerint különbséget 
tett a történeti tények és a művészi igazság között. Bátran alkalmazott anakronizmusokat, 
keverte „fabulákkal” a „históriát”. Így tulajdonította Zrínyinek Szulimán halálát, sűrítette 
egyetlen „ostroménekké” a tíz valóságos rohamot, alkotta meg a két záróének erős festőisé-
gű, barokk freskókra emlékeztető pokol–menny vízióját, képzelte el a Tasso Rinaldo–Armida 
szerelmespárjához hasonló Delimán és Cumilla epizódot. A „magyar nemességnek” dedikált 
Szigeti veszedelem felekezeti elfogultságokon felülemelkedő, erkölcsös nemzeteszményt, ab-
szolutisztikus államberendezkedést sugall, politikai célja a kivívandó függetlenség.

2.3. Zrínyi a maga családjának mitológiáját emeli eposzába, és főhősével afféle viszonyban 
van, mint ahogy Hunyadi Jánost és Hunyadi Mátyást szemléli: az apa virtusai a fiúra is 
rásugároznak. A dédapa legfeljebb „nagy atyámként” kerül elő, önmagát fiaként emlegeti. 
Az eposzt is önmagával kezdi és végzi – mutatott rá már a kutatás. „Én, az ki azelőtt…”, 
„Ő vitéz véréért vedd kedvedben fiát”: azaz vegyél kedvedbe, „Vitézek Istene” engem, aki 
Sziget mártírhősének fia, megéneklője és vitéz követője vagyok. Máshol is így jeleníti meg 
és így biztatja magát:

Engemet penig, midőn irom ezeket,
Márs haragos dobja s trombita felzörget.
Ihon hoz házamban füstölgő üszöget
Kanizsai török; óltanom kell eztet. […]

O, áldott, o, boldog, o, erős vitézek!
Ha mit az én magyar verseim tehetnek,
Soha ti dicséretre méltó hiretek
Meg nem hal, mig folynak alá sebes vizek.
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Ezek saját tapasztalatok, de amikor Tassót követve a Szigeti veszedelem szerelmespárja, 
Delimán és Cumilla nászjelenetét, az „öszvejüvést” (a coitiót) rajzolja meg, akkor sem tud 
kívül maradni a történésen:

Mit mondjak ezeknek öszvejüvésérűl,
Szerelmes ifiaknak szerelmérül?
Duplázzák csókokat egymás szája körül,
Venus triumfusán kedves szüvök örül.

Mint borostyán fával öszvekapcsolódik,
Mint kigyó oszlopra reá tekereszik,
Bachus levele is fára támaszkodik,
Ennyi mód két phoenix öszvecsingolódik.

Hallgass tovább Musám…

A borostyán, a kígyó, a szőlőlevél fonja így át a fát, az oszlopot, a karót, ahogy a szere-
tők összekapcsolódnak; a főnixpálmák csingolódnak így összefonódva, ahogy Delimán és 
Cumilla első és egyben utolsó egyesülése végbemegy. „Hallgass tovább”, ne mondasd velem 
tovább, Múzsám – inti meg önmagát Zrínyi, aki maga is fiatal házas, amikor átéli ezt a per-
zselő epizódot.

A Szigeti veszedelem olyan értelemben is személyes hitelű eposz, hogy szerzője tárgyához 
értő hadvezér volt, aki „nem iszonyodásból ismerte az embervért, mint az udvari költők”, 
és „aki maga is benne van az eposzban, maga is epikus hős”. Szerb Antal szerint ezt úgy kell 
elképzelni, mintha az Iliászt Akhilleusz írta volna meg, „vagy az Aeneist a gyermek Ascanius, 
akit kézen fogva vezet ki atyja az égő Trójából”.

2.4. Zrínyi 15 énekben, 1566 versszakban adja elő a szigeti ostrom, a vármegszállás törté-
netét. (Arany János emlegeti így, utalván ezzel az 1651. évi kiadás latin énekmegjelöléseire: 
„Obsidionis Szigetianae pars prima, secunda…”, azaz a Szigeti obsidio, az ostrom I., II. része.) 
A versszakok számszimbolikája is 1566- ra utal. Hogy mily tudatosan, mutatja ezt a XIV. és a 
XV. ének két utolsó szakasza: ezeket Zrínyi a nyomdai munkálatok közben tette hozzá szö-
vegéhez, hogy harmonikusabb tipográfiájú könyvoldalak készülhessenek. Ezt a két szakaszt 
azonban nemcsak nem számozta meg, de dőlt betűvel is szedette. A számszimbolika „kény-
szerét” a szerkezetet konstituáló elvnek is felfoghatjuk. Jelét adja azonban Zrínyi a szerkesz-
teni tudásnak, a komponálás művészetének korszerűbb barokk jellemzőivel is. A reneszánsz 
kompozíció elemeinek mellérendelő, egyenrangú elosztása után a barokk az alárendelést, 
a hangsúlyos középponthoz mért viszonyt preferálja. A Szigeti veszedelem énekeinek szim-
metriái és alárendelései (lásd például a II. vagy a XV. éneket) ezt a felfogást követik. Mint 
ahogy Michelangelo kupolája lebeg a Szent Péter-bazilika és Róma fölött, úgy boltozódik a 
XV. ének hatalmas íve is Zrínyi eposzára: itt már a keresztény–pogány viadal földi síkja fölött, 
a legmesszibb, a legmélyebb terekben is gomolyog a harc; a földön vitézek vívják, az űrben az 
egek angyali légiói és az ördögseregek.
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Az eposz militáns, heroikus hangoltsága a barokk művészet elhitetni, meggyőzni akaró 
propagandisztikus szándékával függ össze. Szigetvár valóban elesett, utolsó védőit is felkon-
colták. A morális győzelem csak úgy igazolható – fejtegeti Klaniczay Tibor –, ha a költőnek 
„sikerül teljes művészi hitellel elfogadtatnia azt a fikciót, hogy a túlerővel szemben elbukó 
végvár védői tekintendők valójában igazi győzteseknek Szo limán hatalmas seregével szem-
ben”. Ennek a fikciónak az elhitetését szolgálják a lenyűgöző szerkezeti méretek, e cél ér-
dekében formálódik a két főhős: a rendkívüli képességű szultán „vén tolvaj” zsarnokká lesz; 
a szigetvári hős mártíromságig magaslik és megdicsőül. Ezért a megannyi túlzás, felnagyítás, 
a hősök emberfeletti méretezése, az eposzi „theatrum” bedíszletezése az ég és föld, napkelet 
és napnyugat végtelen távolságai között. „Uram, ki az Oceanum tenger vizével / Határoztatod 
nevedet s az egekkel” (V. 58) – szólítják meg a szultánt; „Hon az meleg hajnal pirossan fel-
tetszik, / Hon az sötét estve tengerben enyészik, / Hon az Észak- tenger magában küszködik / 
Hired mindenütt van, s mint nap, ugy tündöklik.” (VI. 11) – dicsérik Sziget hősét.

A kis dunántúli mocsárvár ostromát a keresztény védők hősiességével együtt II. Szulimán 
halála tette világszenzációvá. A szultán elestét a költői fantázia a várvédő „Zrínyi kezének tu-
lajdonította”, valójában betegség végzett vele még az utolsó ostromnap, a kirohanás előtt.

Sziget hőséről tudják az olvasók, hogy dicsőséggel „kirohant”, a költő Zrínyiről is, hogy 
tragikus vadkanvadászaton lelte halálát. És a szigeti hős nem csak méltó ellenféllel küzdött, 
méltó halállal is halt meg. A dédunokának fenség nélküli tragikus vég jutott. Hadvezéri gé-
niuszát sem mutathatta meg nagyobb csatákban, csak a téli hadjáratával, amikor Eszéknél 
felégette azt a Duna- hidat, amelyen a mohácsi csatamező felé tartó Szulimán roppant ha-
dai először 1526- ban áthömpölyögtek. Zrínyi serege 1663–1664 telén vonult el Szigetvár 
mellett, s néhány martalóc elkezdte feldúlni a Szulimán halálhelye fölé emelt síremléket. 
Kíméletlenül megbüntette őket. „Nem a holtak, hanem az élők ellen jöttünk!” „A halott 
katona nem ellenség” – adott új formát ennek a Zrínyi- aforizmának egy magyar államférfi, 
Göncz Árpád. – Ma közös emlékműve áll Szigetváron a hódító szultánnak és a várvédő 
hősnek. „A harcot, amelyet őseink vívtak, / Békévé oldja az emlékezés.”

2.5. A Syrena- kötet előszavában Zrínyi Homéroszt és Ver gi liust nevezte meg hőskölteménye 
ösztönzőiként, a prózai  művek Dedicatiójában Tacitusra és Liviusra hivatkozik ilyen klasszi-
kus érvénnyel. „Propter brevitatem et compendium”: rövidsége és tömörsége miatt szerette 
inkább Tacitust, noha „többet tanulhatni vitéz dolgot Liviusból”. Már a 16. századi Busbe-
quiustól átvett exemplumot, a megrendítő pillanatban megszólaló néma fiú példázatát is 
milyen kiválóan használja retorikai támasztékként: „Ne bánts a királyt! Vajon nem hasonló- é 
az én mostani felkiáltásom, édes, nemzetem, tehozzád?” És többször ismétli: „felkiáltok”, „ki-
áltásom”, „kiáltson fel!”, hogy még fokozóbb nyomatékkal kiemelje: „íme kiáltok, íme üvöltök: 
Hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz!” Petőfi mintha ebbe 
a tűzbe mártaná tollát 1848 februárjában: „Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, / Vigyázza-
tok a házaitokra, / Hátha mire a nap lehanyatlik, / Tűzben állunk már tetőtől talpig.” Petőfi 
természetesen olvashatta az Áfiumot, mert az eposzt Kazinczy óta azzal együtt volt szokás 
kiadni. Zrínyi prózájának retorikusságát is Ka zinczy tudatosította először: az oratio suasoria 
(a tanácsot, rábeszélést tartalmazó szónoki beszéd) részeit fel is tüntette kiadásában: exordi-
um, relatio (narratio), operatio (propositio). Átvette Zrínyitől a disciplina militaris alcímet is 
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(ez felelhet meg az argu mentatiónak), de a peroratiót már nem jelölte. Az Áfium ismétlései, 
felkiáltásai axiomatikus, jelszószerű, szállóige érvényű gondolatokba tömörülnek. Nem csak 
a 19. századi politikai szónoklat (Kossuth, Széchenyi) használta ezeket a fordulatokat, néme-
lyik máig él: „Ne bántsd a magyart!”; „Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik és jó vitézi resolutio 
[elhatározás]!”; „Egy szívvel, egy lélekkel!”; „Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más ren-
det dolgainknak!”; „Egy nemzetnél sem  vagyunk alábbvalók!”; „Avagy most, avagy sohasem!” 
Amit latinul illesztett szövegébe, azt is jól értették  akkor, akik az Áfiumot olvasták: „Hic vobis 
vel vincendum vel moriendum est [Itt kell vagy győznötök, vagy meghal notok]!” „Aut cum 
hoc, aut in hoc [Vagy ezzel, vagy ezen]!” 

Az Áfiumnak legfelemelőbb helye a „non datur me dium” (nincs harmadik lehetőség) 
parancsolatát adja így elő: „Elfussunk? Nincs hová. Sohun másutt Magyarországot meg nem 
találjuk […] Az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannoniában. Itt 
kell vagy győznötök, vagy meghalnotok.” A romantika felkapta ezt a Liviusra visszavezethető 
szép szólamot is. A Zalán futása új „Zrínyije”, Vörösmarty adott neki halhatatlan formát:

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Kodály Afium- zenéje (bemutatója: 1956- ban volt) úgy hangsúlyozta ezt az Afium–Szó-
zat- összefüggést, hogy amikor a Li vius- locushoz ért a kottalapon, azokat a sorokat nem saját 
zenéjével, hanem Egressy Béni Szózat- megzenésítésének ütemeivel adta vissza.

Az Áfium perorációja a különös Brazília- exemplum, amely a helytállás vagy kivándorlás 
dilemmájára felel: „Ha Váradot vissza nem vesszük, ha Erdélyt elvesztjük, ne is hadakozzunk 
bár azután, hanem avagy most, avagy sohasem. Fussunk ki az országból, ha eztet restelljük. 
Úgy hallom, Brazíliában elég puszta ország vagyon. Kérjünk spanyor királytul egy tartománt, 
csináljunk egy kolóniát, legyünk polgárrá.”

Látnoki szavak. A 20. századi magyar olvasó belelátta mind a „kitántorgott Amerikába 
másfél millió emberünk” veszteségét, mind Trianont.

3. Zrínyi-szövegek utóélete

Zrínyi szövegeinek elterjedése és hatása jól kimutatható. „A magyar nemességnek” dedikált 
Syrena-kötet tucatnyi posszesszoráról tudunk. 1980-ban huszonnyolc 17. századi példányát 
számolhattuk meg. Kéziratos másolatai is voltak, ezek egyik értékes darabja Erdélyben ké-
szült 1686-ban. Egykori tulajdonosa, Zrínyi epigrammáinak mintájára, versikéket írt bele 
(Szent István király, Hunyadi Mátyás király, Második Lajos király, Első Ferdinánd és Szapolyai 
János királyok, Második Rákóczi György fejedelem).

A másolatok sok mindent alakítottak a szövegeken; a Zrínyi-filológia ezeket értelmezi és 
számon tartja.
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A történelmi Magyarország soknemzetiségű írói hungarus-öntudattal bírtak, de ha 
tehették, írásban-nyomtatásban anyanyelvükön fejezték ki magukat: németül, horvátul, 
szerbül, szlovákul, románul. A töröktől leginkább fenyegetett Balkán népeinek folklórjában 
eleitől fogva jelen lévő a Zrínyiek hősiessége. Tanúi lehetünk annak a páratlan esetnek is, 
hogy a Zrínyi testvérpár ugyanazt a verseskönyvet (Adriai tengernek Syrenaia groff Zrini 
Miklos, Bécs, 1651) horvátul is kiadja (Adianskoga mora syrena groff Zrinski Petar, Velence, 
1660). Sziget veszedelméről van tehát egy magyar és egy horvát barokk eposzunk: a magyar 
a szabadabb szellemű, a horvát a prűdebb; heroizmusuk, buzdító erejük azonban egyívású. 
A horvát fordítás ráadásul ikonográfiailag jóval reprezentatívabb: egy 16. századi Tasso-dísz-
kiadás inspirálta.

Mártírhalálával a szigeti hős mindjárt belekerült az európai röpirat- és reláció-irodalom-
ba, de dédunokájának sem kellett panaszkodnia: a költő Zrínyiről még életében dicsőítő 
angol nyelvű életrajzot adtak ki Londonban azzal a szándékkal, hogy propagálják kívána-
tos fővezérségét egy török elleni összefogás létrejötte esetén (The Conduct and Character of 
Count Nicholas Serini […] With his Parallels Scanderberg & Tamberlain, London, Printed for 
Samuel Speed, 1664).

A Wesselényi-féle rendi szervezkedés megtorlása 1671-ben a lefejezett Zrínyi Pétert tette 
sokkal ismertebbé Európában annál, mint amit a bátyja verseskönyvének horvátra fordításá-
val elért. Vérpadra lépése előtti búcsúlevelének különböző nyelvű fordításait kultikus kiad-
ványban jelentette meg egy horvát politikus: Dražen Budiša (Moje drago zerdcze. Pismo Petra 
Zrinskoga Katarini Zrinski u suvremenim prijevodima, Zágráb, 1988). A könyvecske – mutatis 
mutandis – a jugoszláv polgárháború elleni tiltakozás volt. Budiša barátunkat az 1970-es 
években a Zágrábi Egyetemi és Nemzeti Könyvtárba száműzték politikai nézetei miatt. De 
nekünk, akik akkor fogtunk hozzá az ott őrzött Zrínyi-könyvtár monográfiájának anyagy-
gyűjtéséhez, nagyon sok segítséget nyújtott. A Bibliotheca Zriniana története és állománya 
– History and Stock of the Bibliotheca Zriniana (1991), melyet Klaniczay Tibor szerkesztett, s 
melynek összeállításában tanítványaink is aktív részvevők voltak, horvát és angol előszóval 
jelent meg; horvát testvéreinknek és a külföldnek is készült.

A három legismertebb Zrínyi: a két Miklós és Péter a 20. századra elvesztette azt a gyújtó 
hatását, amellyel jó kétszáz éve még felruházták, istenítették őket. Nevük egyenlő volt a bá-
torsággal, a függetlenséggel, a hazafiúi öntudattal, a hőseszménnyel. Kazinczy Ferenc tette a 
legtöbbet értük: 1817. évi Szigeti veszedelem- és Áfium-kiadása a reformkor politikai parázs-
lását szította hevesebbé. Az írók – mint maga Kazinczy vagy Ráday Gedeon – Zrínyi hang-
ját és modorát próbálgatták verseikben és átdolgozásaikban. Gyöngyösi István édes rímeit, 
behízelgő gördülékenységét a robusztusabb, érdesebb Zrínyi-verselés elismerése váltotta fel; 
Arany János hatalmas Zrínyi-tanulmánnyal foglalta el székét az Akadémián (Zrínyi és Tasso, 
1859). A Zrínyiek már Kazinczy kiadásában összekavarodtak (1817). A költő Miklós helyére 
a szigetvári hős, annak helyére Zrínyi Péter arcképe került, a szerző: Zrínyi Miklós ábrázolása 
kimaradt. Nem úgy a köztudatból, az újabb költészetből. Nagy formátumú Zrínyi-regény 
azonban mindmáig sem született. Ha már Zrínyi-regényhős kívántatik, az inkább a költő, 
mint a szigeti hős (Jósika Miklós: Zrínyi, a költő, 1843), bár Sziget feltámasztott védője is 
elénk lép félszázad múltán Mikszáth Kálmán tüneményes politikai „persiflage”-ában (Új Zrí-
nyiász, 1898). A többi néma csend. 
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De a szigeti Zrínyiről sincsen új epikai látomásunk. Aki ezzel próbálkozna, annak Ho-
mérosz után kellene új „trójai veszedelmet” kreálnia, hiszen ott van a meghaladhatatlan, 
a „Szörnyű sziklaszál” (ahogy Móricz nevezte), a költő Zrínyi a maga Szigeti veszedelmével. 
Eposztablóval nem feleselhet alantasabb műfaj; a beszélyek, az unalmas-hosszú verses lau-
dációk, a drámamerényletek, az ifjúsági ismeretterjesztés produktumai nem érdemelnek 
katalógust. A 18. századtól amúgy is mindenki a maga korát írja. Legfeljebb két Zrínyi-drá-
mát említhetünk: a Sík Sándorét (Zrínyi, 1923) és a Keresztury Dezsőét (Nehéz méltóság, 
1977), de hát ezekben Szigetvár már csak referencia. Az egyik Trianon tragédiáját mondja, a 
másik egy összeomló családét és Kursanec fatumát. 

A szigeti Zrínyi Miklós jobbára eltűnik, inkább a költőt megidéző művekből tekint ránk 
áttételesen. Kölcseynél és Vörösmartynál azonban még jól megkülönböztethetők. Kölcsey a 
Vérmenyekző fikcióját helyezi Szigetvárba, s a Vanitatum vanitasban világtörténeti dimen-
ziók terében példálódzik „Zrínyi Miklós szent porá”-val. A Zrínyi dala és a Zrínyi második 
éneke a költő Zrínyi maszkjában kérdez és felel. 

Vörösmarty Sziget című epigrammája (1830) a szigeti várfalra is felkerült: áhítattal teli fő-
hajtás Zrínyi Miklós „bátor daliái”-nak hőstette előtt. A Szigetvár díszítettebb, bőszavú korai 
vers, de két sora szinte axiómává lett: „Te a hazáért halni tudál; dicső! / Mi nem tudunk már 
érte csak élni is.” A Zrínyi telt ragyogással idézi Sziget és Csáktornya katona-Zrínyiét, nemkü-
lönben a Zrínyiász hőseit és magát az anyagával diadalmasan küzdő költőt, Vörösmartyt:

Mint viharok közepett magasúlva fogantatik a sas,
És közel a villám honjához kél ki rideg kőn:
Úgy amit magas elmédben hadakozva fogadtál,
Harc villámi között keleted ki világra: azért forr 
Véresen és szilajon dalaidban az emberölő harc,
És az erő, a férfi kebel diadalma, királyként
Őrzi nehéz méltóságát zaj-szülte művednek.

A 20. század nagyjai – Kölcsey Balassájának és Vörösmarty Szigetjének mintájára – a 
hosszadalmas, szétesően komponált romantikus Zrínyi-verseket (ezek zöme epigonok ácsol-
mánya) rövid, tömör darabokkal váltották fel. Erre már a Syrena-kötet példát szolgáltatott: 
Zrínyi egyetlen Balassi-strófa szűk terébe helyezte hősmegidéző karcsú epigrammáit (Szigeti 
Zrini Miklós, Deli Vid Sarkovics, Radivoj és Juranics vajdák, Farkasics Péter). Ezt csinálja majd 
Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula a „magyar szonettekkel” és Móricz Zsigmond, Jékely Zoltán, 
Illyés Gyula is a maga szonettnyi terjedelmű Zrínyi-portréival (Rendületlenül…, 1981). Móricz 
Zsigmondot azonban most iktatom közéjük, Keresztury Dezső hívta fel rá a figyelmemet. 
Móricz Zrínyi-versét Babits közölte a Nyugat 1920-as évfolyamában:
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Zrínyi
Epigrammata

Szörnyű sziklaszál
magyar magában fényködben áll;
idegen erők kirobbantottja:
rettentő, fényverő, gyönyörű prisma.

Merő Mars orcája
fene indulatok félelmes lárvája
s Apolló kilobban
bozontos, dörgető, kevély kobzában.

A paraszterők
meggyőzhetetlen ős felhördülése; gróf;
elhullunk,
de talentomok: el nem múlunk.

Epigrammata (Epigrammák) címmel Zrínyi jelentette meg a Syrena-kötetben az Attilát, 
Budát és a szigetvári hősöket megidéző, rendkívüli sűrítésű sírfelirat-epigrammákat. Legis-
mertebbjük a Szigeti Zrini Miklós:

Mint Hektor Trójának,
Úgy én Szigetvárnak

Erős őrzője voltam;

Mutattam pogánynak,
Hogy nagy Jehovának

Kedves szolgája voltam;

És előbb éltemet,
Hogysem hüvségemet

Testembül kibocsáttam.

A hat Zrínyi-epigramma legalább akkora újítás, mint az 1566 sornyi hősköltemény. Mó-
ricz Zsigmond tájékozottan kapcsolódik hozzájuk, s robbanó erővel, felszakadó darabosság-
gal idézi a „Szörnyű sziklaszál” Zrínyi Miklóst, imitálva az érdes, „bozontos, dörgető” nyelvi 
erejű magyar-horvát Apolló „kevély kobzát.”

A Babitsék meghonosította „magyar szonett” – a Zrínyi-epigrammák, Vörösmarty és a 
francia parnasszista költészet hatására – az Arany-epigonok dagályos múltidéző portréver-
seinek ellenhatása. Babits, Kosztolányi, Juhász a nagy tekintélyű Zrínyi-kutató, Négyessy Lász-
ló tanítványai voltak az egyetemen, már csak ezért is gyakori hőse „magyar szonettjeiknek” 
Zrínyi Miklós. Közülük Babits Mihályé a felülmúlhatatlan: a Zrínyi Velencében. Zrínyi-portré, 
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eposzmegidézés, Babits-önarckép egyszerre, benne van mindkét költő (Babits és Zrínyi) és 
mindkét Zrínyi (a szigetvári és a csáktornyai):

Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam,
valaha réges-rég egy másik bús magyar,
méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan,
tiport hatalmasan, ki tudta mit akar!

Ki tudta mit akar s nem tudta, hogy a rosszban
fogyhatlan a világ s nem tudta, hogy hamar
ide vágy vissza a földről, hol bármi sorsban
élni és halni kell; mely ápol s eltakar.

Ezt mind nem tudta még s árva honára gondolt,
s döngött csizmája a márványon s lelke tombolt,
látván sok harci jelt ős ívek oldalán.

Alkonyfelhő borult lagunára, piarcra,
felhőn az angyalok készültek már a harcra,
melyre a holtakat felkölté Alderán.

Illyés Gyula 1956-ban írt Zrínyi, a költő címmel keserű verset. Pontos kettős portré: a meg-
idézetté és a megidézőé ez is, s négy évtized távlatából akár 1956-ra is vonatkoztathatjuk:

Nagy asztalán cirádás kicsi könyvek:
eszméből lett lakóik ki-kijönnek;
mint sziklákon szárítkozó szirének,
nyüzsögnek a kis Cid-ek és Chiméne-ek.

ha csitul a gond… Félévente hozta
Bécsig komisszár, Bécsből hadi posta.
Ha csitul a gond s szebbre vágy az elme, 
övék a tér… a néhány röpke percre,

ha a két végvár közt épp nem jajongnak,
a sebesültek, a karóba-vontak
s a bomló hullák bűzét odaátra
csapja a szél, a toportyán pogányra –

s hősöket láthat, hadakat teremthet,
kezében tollal diadalt szerezhet
nézve mereven a Mura vizére 
a magyarok seregtelen vezére!
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Illyésnek még két Zrínyi-verse van (Peroratio: Záróbeszéd; Hódolat a szigeti Zrínyinek). Az 
utóbbit 1976-ban Molnár Imrének, a szigetvári Várbaráti Kör alapító elnökének, a Zrínyi-kul-
tusz mindenre elszánt bajnokának unszolására írta. A Hódolat a szigeti Zrínyinek a legmeg-
rendítőbb önbiztatás – mindnyájunk biztatása jó sorsért, jó halálért:

Elvész ki megadja magát. El az is. Tehát
vissza a csűrt-csavart föltételekkel is, hogy
„szabad elvonulás”, meg „biztosíték” –
A fölvonulás útjába esik a vár.
Meg kell szerezni; tudjuk; selyemzsinóros parancs. Tehát
bármily esetben az várhat, ami
Temesvárnál Losonyczira – Tehát
tehát, tehát, – nyújtsd még egy töltetért
Poharadat a szivélyes háziasszony üvege alá,
fogadd el a készséges ifjútól ezúttal is
cigarettádra a tüzet
s lebegj, mintegy a füst hullámán, ringatóddz
a tájékozott társaság,
az emelkedett társaság hab-mormolásain, hogy 
mi is az új lírai és drámai
jelképiség Beckett (és Maeterlinck) nyomán –,
csak nem megadni magadat egy másodpercre sem,
egy tized-másodpercre sem,
nem egy barázdát sem, egy talpalatnyi 
hátrálást sem, függetlenül, hogy
jő-e vagy nem a császár fölmentő hada,
van-e had egyáltalán, van-e császár,
legyen magadé a halálod,
az legalább a lenti locsogások,
a fenti árulások közepette.
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AZ ARANY EMBER. AZ ÉRTELMEZÉS LEHETŐSÉGEI

1. Jókai regényformái

1.1. Különös és ellentmondásos élethelyzet a Jókaié: a hetvenes években, még a kiegyezés 
után is csak vonakodva fogadja el, hogy a Habsburg-birodalom létezik, s jobb híján létez-
nie kell; Kossuth álmaiban hisz és Tisza-párti képviselő, mégis szinte megolvad az uralkodói 
kegy első sugarára. Gorove miniszterrel szemben 1869-ben egy ország lelkesedése kíséri az 
országgyűlésbe, de a terézvárosi képviselő a parlament helyett írószobájában ül, s a Fekete 
gyémántokon dolgozik. Egy nemzet álmait fogalmazza regényekké káprázatos bőséggel, de 
naiv és ügyetlen a politikában.

Oly lágykezű laptulajdonos, hogy saját lapja is jóformán kicsúszik a kezéből, fullánkos 
szerkesztőit szabadjára engedi, s inkább be sem jár A Hon szerkesztőségébe, csakhogy ne 
kelljen veszekednie velük. Az ifjúsággal elszaladt az ő történelmi pillanata is; csetlik-botlik 
köz- és magánélete hétköznapjaiban; ekkor születnek azonban a legnagyobb regények.

1.2. Eötvös tipikus figurái, Kemény többdimenziós tér-idő konstrukciója megveti a magyar 
realista regény alapjait, Gyulai lélektani realizmusa már Mikszáth felé mutat – Jókai számá-
ra tehát adva volna egy regénytípus mint hagyomány. Mégsem ezen az úton indul. Sokkal 
erősebben érezhető rajta Dumas és Sue keze nyoma, bár követőjükként besorolni aligha le-
het. Romantikája öntörvényű, mert sajátosan kelet-közép-európai romantika. Nem pusztán 
ábrázolásmód, hanem világkép és jövőkép, legalábbis egy vágyott-álmodott jövő világképe, 
a szokásos történelmi késéssel formálódó kelet-közép-európai kapitalizmus torz és ellent-
mondásos jelenségei közepette valamely létteljesség álma. Eszmevilágában liberális-nemzeti, 
egyben polgári és demokratikus, de éppen azért, hogy e mindinkább illuzórikusnak bizonyu-
ló világ- és jövőképet magában és közönségében az ötvenes-hatvanas években regényeiben 
kibontakoztassa és ébren tarthassa, álmodnia és mesélnie kell. Romantikája tehát nemcsak 
alkati vonzalom, hanem történelmi helyzet szülötte is, nem öncélú rémséges csodagyűjte-
mény, nemes vagy félnemes ponyva, hanem tudatosan választott és kikísérletezett kompozí-
ciós és jellemzési módszer, mely egyedi és ismételhetetlen Jókai-regénytípussá érik.

1.3. Hogy a végtelen gazdag, szerteágazó életmű mely állomásai előzik-közelítik legszorosab-
ban Az arany embert, nehéz megállapítani. Az ábrázolás- és szerkesztésmód más-más voná-
sai dominálnak az Egy magyar nábobbal kezdődő regényfolyamban, melyik kalandosságával, 
melyik anekdota-gazdagságával, melyik heroizáló jellemalkotásával tűnik ki; mégis, anélkül, 
hogy a határtalan, csapongó mesélőkedvbe kísérletező szándékosságot kívánnánk belema-
gyarázni, tény, hogy a hetvenes évek elejének két legnagyobb regényét, a Fekete gyémántokat 
meg Az arany embert minden egyes kompozíciós és alakformáló mozzanatában lépésről 
lépésre előkészíti az ötvenes-hatvanas évek fő vonulata. Az Egy magyar nábob szerkezete 
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a szétesésig laza, de János úr alakjában – ha sokszor meghökkentő következetlenségben is 
– feltűnnek a teljes élet oly gyakran ellentmondó vonásai; a Kárpáthy Zoltán főhőse már-már 
végtelenül tökéletes, de a regényszerkezet terjengősségében is célratörő; a Mire megvénü-
lünk cselekményvezetése ágas-bogas, nemegyszer szervetlen motívumok keverednek bele, 
de lélekrajza friss és hiteles, hátat fordít mind a sue-i romantika papírfiguráinak, mind az 
anekdotizáló felületességnek. Impresszionisztikus líraisága, néhol leplezetlen önvallomásos 
jellege nem feledteti a történet következetlen bakugrásait, de kárpótol értük, s egy új, elmé-
lyültebb, a személyességre összpontosító regényformát készít elő. A Szerelem bolondjai az 
oly sokáig töretlenül optimista világkép megtörését jelzi; főalakjainak hiányos motiváltsága, 
hézagos beágyazottsága, önkényes és ötletszerű mozgatása aligha erénye a műnek, de a kor-
kép valódi, egy bomlóban lévő életformáé, a korai és már csírájában torzan fejlődő magyar 
kapitalizmusé, s a regény ily módon szorosan kötődik a Fekete gyémántok és Az arany ember 
meghasonlásos, már-már illuzionisztikus, de mindenképpen többértelmű, hagyományos ér-
telmezéseinket újragondolandó világához.

A Fekete gyémántok végletesen ellentmondásos. A mértani pontossággal fölállított, egy-
szersmind azonban egysíkú és egyszínű alakokat szembeállító jellemrendszer visszalépés a 
közvetlen előzmények árnyaltabb alaképítéséhez képest. Figuráiban nincs változás, belső 
mozgás – talán az egyetlen Evilát kivéve –, készek és emberfölöttien jók vagy rosszak. Üt-
közéseik jószerével előre kiszámíthatók, megítélésük magától értetődő, erkölcsi értékelésük 
nem kívánja az olvasó tűnődő mérlegelését. A szereplők e mesterien szerkesztett, de minő-
ségileg túlegyszerűsített világával azonban a zseniális arányérzék bonyolult, zűrzavaros és 
lehangoló külvilágot állít szembe. Az arisztokráciával összefonódó pénzemberek, a panamák 
és spekulációk, a magyar módra alakuló szabadverseny maradéktalanul korhű és hiteles, a 
cselekményben kibomló bukások és tragédiák nemcsak és nem is elsősorban a véletlenek 
írói fantázia mozgatta különös találkozásai, hanem valóságosan létez(het)ő gazdasági-társa-
dalmi folyamatok okán, tragikus logikája folytán következnek be. E kétarcúság a Fekete gyé-
mántok legfeltűnőbb sajátja, egyik, talán legfőbb oka a mű feszültségének – és a feszültség 
végső feloldatlanságának. És ennek szintetizáló-feloldó folytatása Az arany ember.

2. Az arany ember

2.1. Az arany ember minden elődjénél feszesebb, egységesebb, mélyebb, egyben pesszimis-
tább is. Kereshetjük ennek okát a személyesen megélt élettényekben: talán egyetlen regénye 
sincs, melyben ennyi személyes emlék, közeli ismerős formálódik mesévé, mesehőssé. A ko-
máromi kereskedőket épp úgy közvetlenül ismeri, mint a balatoni halászokat, a pletykálkodó 
cselédeket, az úrhatnám szépasszonyokat. Közéleti ember, politikus, színéről-visszájáról látja 
a hatalom és pénz játékait. Friss még és lángoló a szerelem (a regény írása közben éppen Ará-
cson gyógyulgató) Ottiliával, s nem ismeretlen számára a házasság kihűlése sem. Az arany 
ember számtalan epizódjának van önéletrajzi alapja, s persze a rezignált szomorúságnak is, 
magán- és közemberként egyaránt: nyilvánvalóan jövőtelen a szerelem; nyilvánvalóan mind 
elvtelenebb és korruptabb a hatalom, melynek – hajdani idealizmusának, negyvennyolcas 
ábrándjainak maradékait őrizve – kormánypárti képviselőként akarva, nem akarva maga is 
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támogatója; a polgárosodás hétköznapjai a legkevésbé sem lelkesítők, s a kuszált-zilált világ-
ban nem menedék már az otthon sem.

Az arany ember mégsem e szorongatóan erős motívumoktól válik nagy regénnyé. Ha-
nem azért, mert benne – nem előzmények nélkül – kiteljesedik a kompozíciónak az életmű-
ben szinte egyedülálló kimunkáltsága, szervessége, sugalmazó lírikus epikuma.

2.2. Az arany ember fabulája, a lemeztelenített váz, vezérfonal, amire minden szüzséelem fel-
fűzetik: Tímár Mihály minden eddigi Jókai-hősnél árnyaltabb (s persze ellentmondásosabb) 
jellemének kibontása.

A regény kezdetén Tímár szinte szokványos, kissé egysíkúan kontúrozott Jókai-hősnek tű-
nik: kifejlett, acélkemény jellem, magabiztos, céltudatos, tökéletes. Biztos kézzel vezeti át a Szent 
Borbálát a Vaskapun, erős szívvel és rezzenetlenül a határok útvesztőin, becsületes furfanggal 
minden buktatón, temet és szerelemre gyullad, de mindeközben akarata, önértékelése érintet-
len és változatlan. Nem rendíti meg a Szent Borbála süllyedése sem, Brazovics handabandázása 
sem; saját világában, cselekvési és gondolatkörében érinthetetlen és győzhetetlen.

A régi barát, Kacsuka szobájába lépve azonban egy másik, ismeretlen világ kísérti meg, 
lélekrajza új vonásokkal gazdagodik. A gabonaüzlet lehetősége megingatja, de ez csak első 
jelzése a lassan kibomló jellemábrázolásnak. Az igazi próba a Szent Borbálán meglelt mesés 
kincs. A tökéletes(en egyszerű) Jókai-hősök e próbát is tisztán kiállnák. Tímár azonban „el-
bukik”. Ez a bukás vegyes értékű vágyak, vonzalmak, érzelmek eredőjeként következik be, s 
a magányosan töprengő Tímár éjszakai monológjában fogalmazódik meg. Ilyen tisztán és 
pontosan egyetlen regény sem elemzi egy sorsforduló lelki válságát, a döntés csomópontját, 
mutatja fel az ellentétes értelmű és értékű erőket. E belső vívódás meghatározza sorsát – s a 
jelenet egyben az egész lélektani fabula egyik tartópillére.

A „realista” regényíró innen a gazdagodással párhuzamosan az elaljasodásnak mind 
mélyebb bugyrai felé vezetné hősét. Nem így a maga romantikus kozmoszában hívő Jókai. 
A sikeres üzletember, Tímár a tisztességes és szorgalmas, kezdeményező és gazdagságában is 
emberséges, országát-nemzetét is okosan gyarapító kapitalista vágyálom- és példaképeként 
teljesedik ki. De talán maga az alkotó sem hitte, hogy a semmiből a szerencse és az erkölcsi 
erő ilyen nemzeti kapitalistát teremt; hiszen ahogy a kezdet kezdetén, az üzleti sikerek első-
jét, a gabonaüzletet is a titokzatos, nem makulátlan kézzel szerzett kincs segíti sikerre – és 
igazolja majd irigyeivel szemben a kormányvizsgálat idején –, úgy a későbbiekben is nemegy-
szer egyensúlyoz furfang és becstelenség határán. A Hofkammer kegyelmesének meglátoga-
tása, a levetinci uradalom megszerzése még csak ügyes és okos önvédelem; a pleszkováci es-
peres számára kieszközölt kitüntetés, melynek árán vetőmaghoz jutnak a bácskai gazdák – s 
mellesleg nagy haszonhoz a haszonbérlő Tímár –, már furfang, amit akár jó cselekedetnek 
is tarthatunk, akár önérdekű ügyeskedésnek is. A monostori szőlők fölvásárlásával azonban 
már tudatosan viszi csődbe Brazovicsot és a többi vetélytársat – s erre magyarázatnak is ha-
lovány a Tíméa iránti szerelem. S persze a visszavágás, a „megmutatom” indulata Brazovics-
csal szemben legalábbis gyarló jellemvonás. Ismét egy rossz választás: a vörös félholdas zsák 
után a második. Az üzletember egyik legnagyobb sikere, a magánember csődtömegének 
kezdete. Erkölcsi-etikai bomlásának látványos, a dolgok tragikus logikája folytán előrelátha-
tóan végzetes lépése. S éppen ez a legizgalmasabb e regény fabulaépítésében: hogy teljesül 
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(részben…) a rossz választások tragikus logikája. Az arany ember valósítja meg a szintézist; 
vagy inkább megkísérel megvalósítani egy lehetséges szintézist. Feloldja azt az ellentétet, 
amelyet nagyvonalú felületességgel a romantika és realizmus alapvető ellentéteként szokott 
volt az irodalomtörténet- és elmélet felállítani: hétköznapiság és extremitás, heroikus vagy 
ördögi jellemek kontra szürke mindennapi emberek. A hétköznapiság szürke közegébe mé-
lyen beágyazottan is folyamatosan megőrzi hősének erkölcsi-etikai érzékenységét és önma-
ga tárgyilagos megítélésének legalább vágyát és szándékát, botlásaiban is megóvja a végleges 
romlástól, állandó kontrasztul állítja belső vívódásait, lelkiismereti válságait a külvilág alan-
tasságával, alacsonyságával szemben. Tímár nem él kívül-felül társadalmi környezetén, ha-
nem annak része, cselekvő alakja, gazdag polgárként korának nemegyszer néma cinkosa. De 
mindvégig meghasonlásaival küszködő, világos önismeretű, gondolkodó és érző személyiség 
marad. Ebben, ennyiben nem megfeleltethető alakja a jókais előképeknek, s ebből követke-
zően a kompozíció alapjaként értelmezhető jellemkibontás a hagyományos romantikafelfo-
gás alapján nem értelmezhető: Tímár kész jellem ugyan, de nem mozdulatlan tökéletesség, 
hanem nagyon is sokrétűen kibomló, gyarlóságaiban megbotló, de jobbra vágyó és jobbra 
képes, élő egyéniség.

Rossz és jó választásainak következményei ellentétesen, de nem egymást kioltva sodor-
ják a főhőst mind mélyebb válságba. Kettős élete ahelyett, hogy mindkét színterén lehorgo-
nyozná, mindegyiktől eltávolítja. A külvilág felé feddhetetlen, jótékony gazdag úr – tolvaj és 
házasságtörő, titkos bigámista. Komárom és a Senki szigete a változó kulisszák az öngyilkos 
depresszió felé rohanó Tímár körül, hogy a végső nagyjelenetben, a téli Balaton grandió-
zus díszletei között tetőpontjára jusson a történet. S ez a tetőpont a fabula másik pillére 
is egyben, méltó párja a Szent Borbálán töltött vívódó éjszakának: Krisztyán megjelenése, 
vádló monológja. Vagy még inkább: a „vádlott” védekezésképtelen hallgatása. Ha Tímár lelki 
vergődéseiben megpróbálta cselekedeteit a színükről nézni – Krisztyán megmutatja a visszá-
jukról. S persze végletesen kiforgatva, eltorzítva, de nem az igazság morzsái nélkül. Éppen az 
igazság-morzsák nehezednek mázsás súllyal az „arany emberre”, általuk válik bizonyossággá, 
hogy cselekedeteiben legalább annyi gyarló motívum mozgatta, mint nemes, hogy a jó dön-
tések nem teszik jóvá a rosszakat, jó szándékai a gyengeségeket, hogy döntésképtelensége 
bűnös felelőtlenség volt. Krisztyán nem az igazság hordozója – de meghozza az igazság pilla-
natát, vagy még inkább: visszahozza a Szent Borbála éjszakájának döntő pillanatát.

Ha a kompozíciót és a jellemrajzot ez esetben szoros egységükben értelmezzük, rá kell 
jönnünk, hogy ez a kompozíciós alapmotívum, az ismeretlenségből lassan, előbb körvona-
laiban, majd mindinkább részletes teljességében kibomló alakformálás nem is igen bírná el a 
jellem változását. Éppen kész, kiteljesedett mivoltának mind elmélyülőbb megismerése adja 
a befogadó számára azt az értelmezési tartományt, amelyben az emberi személyiség mind 
mélyebb és mélyebb rétegeit megismeri és teljességében magában újra felépíti. Szó sincs tehát 
a romantika elnagyoltnak, egyoldalúnak vélt figuráinak folytatásáról, hanem éppen a lélek-
taniság kiteljesedéséről. Aligha tévedünk, ha úgy fogalmazunk: ez a kompozíció beleillik a 
romantika azon vonulatába, amely az ábrázolás – „totalitását” tekintve mindinkább aggályos, 
de ismerős és megszokottabb vidéke felől a regényt elindítja a kifejezés ismeretlen világa felé.

A többi – néma csend. A halál csendje az egyik életében, az idillé a másikban. A két pillér 
közt ívben feszülő fabula véget ér.
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2.3. Nem így a szüzsé. Mert ahogyan Tímár életének és sorsának megvolt a lélektani logikája 
és hitele, megvan a történetnek is. Meg az alkotó csorbulatlan erkölcsiségének is. Az ember 
története végtelen történet attól a pillanattól, hogy keze nyomát rajta hagyta a világán. És Tí-
már rossz választásának keze nyoma fehéren-feketén rajta marad Tíméa és Kacsuka, Athalie 
és – szigorú és szomorú tisztánlátással – Tíméa fia sorsán.

Innen, a regény végéről visszatekintve bontakozik ki tehát az a – Jókai életművében rend-
hagyó – szerkezet, melyben a szüzséelemek gazdagon és változatosan, de szigorúan a hiteles 
és aprólékosan kibontott lélektani fabulának alárendelve, rendjét követve sorakoznak. Nem 
a pergő események viszik a hősöket, hanem a hős pergeti vagy állítja meg az időt; s ami talán 
még fontosabb, a mellékalakok tablója is – ellentétben például a Fekete gyémántok figu-
ráinak rendszerével – a tímári mintát igyekszik követni. Megmozdulnak belső valójukban, 
élnek, szenvednek, vétkeznek vagy bűnhődnek, de messze túlemelkednek a szokásos mese-
egyszerűségen. Az anekdotikus alakoknak is leáldozik; csak Zófi asszony meg a pleszkováci 
esperes marad hírmondónak, s még ők sem egyértelműen. A zsánerképes „jellemzés” Jókai-
nál hagyományosan egyet jelentett a felületességgel, a többnyire humoros illusztrativitással. 
S ez már Zófi asszonyra sem kizárólagosan igaz, hiszen a történet elejének szemtelen, ostoba, 
fölkapaszkodott cselédje a történet vége felé Kacsukának panaszkodva, őt amolyan nyelvelő 
kerítéssel Tíméa felé terelve, majdhogynem emberszabásúvá válik. Az előtér alakjai, a három 
nő: Tíméa, Athalie és Noémi egyszínűbbek Tímárnál, de nincsenek papírból. Legkevésbé 
Athalie. Túl egyszerű volna ördögien gonosznak tartani: megátalkodott gyűlöletét nagyon is 
érthető indulatok, megaláztatások, csalódások érlelik elvakulttá. Tíméában két világ ütközik: 
mohamedán neveltetése és friss kereszténysége izgalmas konfliktust sejtet – de kibontatla-
nul marad. Két vallás, egyben két civilizáció határmezsgyéjén tévelyeg, s ebből nem vezeti ki 
más, mint önnön természetes, tiszta embersége. Ha a történetnek valóban az előterében ál-
lana, s nem csak a Tímárt motiváló háttértablóban volna helye, tímári méretű és jelentőségű 
belső vívódása fontos, ellenpontozó kompozíciós tényezővé válhatna. Így csak a szerelem és 
a hála között való őrlődését éljük végig, amely megható és eszményített, de kissé élettelen. 
Noémi pedig egyenesen a legkevésbé dinamikusan formált alak. Ha valaki, ő igazán romanti-
kus álomkép, ahogyan birodalma, a Senki szigete sem volna más, ha a kompozíció egészének, 
Jókai lírai önvallomásosságának fényében új, más többletjelentést nem kapna.

A szüzséelemek szintjén felléptetett alakok sora nem volna teljes Kacsuka nélkül: igazi 
Jókai-torzó. Háttérben állva sem hely, sem idő nem jutott rá. Nyugtalanító ellentmondásai 
nem jellemében gyökereznek, hanem éppen érthetetlen motívumaiban, s ezek közül csak 
Tíméa iránti szerelme egyértelmű. A cinikussá váló, tehetséges és jól informált tiszt előtt 
ott fekszik a szerencse, ahogy Tímár előtt, mégis hozományvadász-gyanús; Athalie-t aljasul 
hagyja cserben, Tíméát középkori lovagként imádja – odavetett kontúrok ezek, melyeket 
nem tölt ki a meggyőző motiválás.

2.4. A romantikus regény cselekménybonyolításában mindig, Jókai francia mintáiban szinte 
kötelezően jelenik meg a véletlen, s rántja a történetet a legvalószínűtlenebb irányokba. Az 
arany ember szüzséje ebben is szakít az előzményekkel. A véletlen itt a jellemet kibontó 
fabula szolgálatában valóban a szükségszerűség megjelenési formájává válik. A történet vé-
letlenei a hősökből fakadnak, felbukkanásuk nem egyéb, mint annak a bizonyos tragikus 
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logikának következetes véghezvitele. A Dunán felbukkanó sodródó malom, a Szent Borbálát 
elsüllyesztő farönk, az első kis Dódi halála Tímár hagymáza idején – mind-mind a regényala-
kok felépítésének eszközei. Hozzátesznek az író által konstruált arcképkörvonalhoz egy-egy 
ráncot, felnyitnak egyet-egyet a lélek számtalan apró fiókja közül. S még a látszólag menthe-
tetlen, ponyvába illő fordulatok, amilyen Krisztyán és apja találkozása a gályán, vagy éppen 
a legfőbb: Krisztyán halála sem önkényes írói bakugrás. Előbbinek Tímár számonkéréséhez, 
utóbbinak a végleges és egyértelmű döntéshez kell elvezetnie. A kalandos, mesés, valószerűt-
len meseszövés itt tehát nem a lenyűgözés, ámítás vagy éppen borzongatás eszköze, hanem 
a kipróbált és kimunkált Jókai-cselekmény szerves beillesztése a kipróbált, de csak itt kimun-
kálódó Jókai-jellemzésbe.

Ez a szervesség feszes és egyenletes szerkezetet ad egészen az epilógusig. Ha van e re-
génynek, ez éretten tökéletes kompozíciónak gyengének tűnő, kérdéses pontja, az a Senki 
szigeti idill hozzáfűzése a Balaton jegén lezáruló fabulához. Tímár szerencséje és tehetsége ál-
tal meghívatott, cselekedetei az alkotó kényes mérlegén megmérettek, erkölcsi ingadozása, 
döntésképtelensége, kettős élete, a tőle függők boldogtalansága okán megítéltetett. Regény-
író nem tartaná tovább életben: a realista talán a Balaton jegén a fagyhalál felé imbolyogva 
hagyná magára, a romantikus egy Kacsukával vagy Krisztyánnal vívott párbajban temetné 
– de ezt a regényt a lírikus Jókai írja tovább.

2.5. Aligha van abszolút mérce, mit tekintsünk műnemi-műfaji keveredésnek epika és líra 
esetében. Az objektum-szubjektum viszony epikus vagy lírai eltolódása elméleti általános-
ságban aligha értelmezhető, ahogyan a költői nyelv epikus vagy lírai használata sem. De értel-
mezhető egy alkotói életmű vonatkoztatási rendszerében, egy-egy jellegzetes alkotói világké-
pet megfogalmazó ábrázoló/kifejező szövegfunkciók dominanciájaként. Jókai életművében 
a regény válik reprezentatív műfajjá, de ez a személyességen, világképalkotó lírai motívumain 
mit sem változtat. Lírikus és epikus dominanciákat csak e rendszeren belül, e világkép érvé-
nyességi körében értelmezhetünk.

Az arany ember legfeltűnőbb lírai mozzanata (bár nem az egyetlen) a Senki szigeti idill, 
ami egyik rétegében a történet és jellemfejlődés szerves része, egy másik rétegében azonban 
alig leplezett, az élettények által igen erőteljesen motivált önvallomás. Noémiban a tiszta-
ság forró szerelemmel párosul, természetes énjének alapvonása a szeretett férfi boldogítása, 
az egyszerűség, a csöndes tisztelet és alkalmazkodás, az érzelem fűtötte gyöngédség, mind-
mind olyan jellemvonások, melyek hiányoznak Jókai életéből, kihűlő házasságából. A vágy-
va-vágyott fiúgyerek – aki sohasem adatott – töri meg Tímár végzetét: érte menti meg hősét 
a megérdemelt haláltól, vezeti át a valóságból a mesék birodalmába. Visszatér benne a Fekete 
gyémántok Delejországának utópiája, de ami ott a romlott és torz társadalom teljes körű és 
pozitív ellenképe volt, itt szomorú-leszegényítetten már inkább csak a szerelem, a család 
boldog fészke. A Vaskaput legyőző, a kozmoszra is méltó és formálására képes Ember az in-
timszféra titkos kertjében, az idill időnkívüliségében tűnik el. A romantikus létteljesség mint 
világkép szétfoszlik, marad a szentimentális Senki szigete mint parányi rejtett tartomány a 
magánboldogság számára. Az arany emberben nincs benne az Ember fölemelkedése – csak 
egy ember világon kívüli boldog megnyugvása. Hihetnők, hogy szomorú letörés, a létteljes-
ség igényének és a kozmikus Ember álmának feladása ez. A romantikában gyakorta feltűnő 
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„hajléktalan”-motívum, amelynek a Senki szigeti ismeretlen oly közeli rokona, azonban más-
ként is értelmezhető, sőt, értelmezendő: egy élhetetlen, torz, kusza, embert roncsoló világból 
nemcsak menekülni lehet, hanem emelt fővel távozni is, megvédendő a legfontosabbat, a 
személyiség integritását, a létteljesség-igényt egy nagyon kicsiny, de átfogható és formálható 
közösségre transzformálva. A regény lezárása tehát ebben az értelemben is önvallomás és 
hitvallás, a személyes érzelmi indítékok fölé emelkedve is: a romantikus létteljesség-igény 
ki- és beteljesíthető a mikrokozmoszban is.

2.6. Az arany ember Jókai regényírói művészetének csúcspontja. Esztendőkön át kellett 
érnie, ha nyolc hét (!) alatt szaladt ki tollából. Ezért is reprezentálja a teljes és érett „Jókai-
romantikát”. A megelőzőket előkészítőnek, a későbbi regényeket fáradtabb utójátéknak is 
tekinthetjük. A jelentősebbek közül A jövő század regénye veszít mind a jellemkibontás, 
mind a korrajz hitelességéből, kalandos utópiává soványodik. Az Enyém, tied, övé vissza-
vesz valamit ezekből, de fáradtabb és töredékesebb, íve megtörik, narrációját szervetlen 
reflexiók szakítják meg. Az utolsó pályaszakasz kalandos történelmi regényei vagy éppen 
pikareszkjei hallatlan mesemondói rutinnal íródnak, egyik-másik felidézi a hatvanas évek 
nagyívű kompozícióit (Rab Ráby, A lőcsei fehér asszony), még számára új közegben is meg-
merítkezik (Gazdag szegények), az igazi mélységek helyett azonban gyakrabban beéri a felü-
lettel, az érdekesség pótlékával.

Az arany ember a magyar regény történetében azon művek egyike, melyek a romantika 
és a realizmus korszerű újraértelmezésének feladata elé állítanak, miképpen líraiság és epi-
kusság fogalmait is újra kell gondolnunk az ezt megelőző és követő pályaszakaszokra nézve 
is. Az arany ember nem tudathasadásos mű, hanem éppen e többszörös újraértelmezendő-
ségében töretlen, szerves, egységes kompozíció.
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A SZINDBÁD IFJÚSÁGA MINT MŰFAJTÖRTÉNETI PROBLÉMA

1. Összetett regény? Elbeszélésciklus?

1.1. A Szindbád ifjúsága 1911 legvégén jelent meg. Talán ezért olvasható a külső címlapon 
1912, a belsőn 1911. A kötet elbeszéléseinek nagy része 1911 során látott napvilágot az iro-
dalmi szempontból egyik legfontosabb napilapban, a Pesti Naplóban. A könyvet szinte azon-
nal, 1912. január 18-án, és ami még fontosabb, az első oldalon ismertette a Magyar Nemzet. 
Bár a napilapok anyaga és elrendezése némiképp más volt, mint mostanában, az első oldalon 
közölt könyvismertetés még akkoriban is ritkaságnak, vagyis jelentős eseménynek számított. 
A könyvről tekintélyes szerzők: Szép Ernő, Schöpflin Aladár, Lovik Károly, Várady István, 
Kemény Simon írtak elismerő kritikát. Ezek után, azaz 1912 elején csaknem négy hónapon 
át Krúdynak saját rovata volt a Magyar Nemzetben: minden egyes számban, rendszerint a 
lapnak ugyanazon a részén, többnyire ugyanazon az oldalon, megjelent tőle valami. A lap 
– nem tudni pontosan, miért, de talán a Szindbád ifjúságának köszönhetően, mintegy vissza-
tekintő életmű-sorozatként – Krúdy korábbi elbeszéléseit hozta folytatásokban. A Szindbád 
ifjúsága kétségkívül sikert aratott.

1.2. A Szindbád ifjúsága egyike Krúdy azon műveinek, melyekben felbukkan a Szindbád tu-
lajdonnév. 

Milyen jellegű művek társaságában érdemes elhelyezni a Szindbád ifjúságát?
Az összetett regény és az elbeszélésciklus annyira közeli rokonai egymásnak, hogy időn-

ként megtévesztésig hasonlítanak. Az összetett regény meghatározott darabszámú és meg-
határozott sorrendű, egy kötetben kiadott, de önállóan is közölhető elbeszélésekből áll. Az 
elbeszélésciklus szintén önállóan is megálló darabokat tartalmaz, de előfordul, hogy a ciklust 
alkotó elbeszéléseknek sem a száma, sem a sorrendje nem állapítható meg pontosan – néha 
még elvben sem. Egy-egy kötetben több, egymástól független elbeszélésciklus is előfordul-
hat, de nem biztos, hogy a ciklus minden darabját ugyanabban a könyvben kell keresni.

A hagyományos regény erősségei lehetnek a folyamatos és egységes cselekmény, az ok-
okozati kapcsolatok hangsúlyozása és a szereplők fejlődésrajza. Ezek közül egyik sem szük-
ségszerű velejárója sem az összetett regénynek, sem az elbeszélésciklusnak, melyek egészen 
másféle összefüggések feltárására képesek. Ha regénynek olvassuk, akár az összetett regény, 
akár az elbeszélésciklus töredékesnek, esetleg hiányosnak vagy elnagyoltnak látszhat. A ha-
gyományos regény ideálishoz közelítő változata a maga egységes cselekményével viszont 
nem feltétlenül alkalmas arra, hogy egyszerre adjon igazat azoknak a szereplőknek, akik elté-
rő felfogással, világlátással, lelkialkattal, neveltetéssel, erkölccsel vagy vallással rendelkeznek.

A Szindbád ifjúságát nyilvánvalóan nem a regény, hanem vagy az összetett regény, vagy 
az elbeszélésciklus összefüggésében érdemes tárgyalni. De a kettő közül melyik jellemző a 
könyvre?
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Krúdy két Szindbád ifjúsága című könyvet publikált. Az első 1911-ben, a Nyugat kiadá-
sában, a második 1925-ben, az Athenaeumnál jelent meg. A két kötet tartalmát összehason-
lítva a következőket állapíthatjuk meg. Az 1925-ben megjelent könyvből kimaradtak egyes 
elbeszélések, mások viszont bekerültek. Még azoknak az elbeszéléseknek a sorrendje sem 
teljesen azonos, melyek benne maradtak a kötetben.

Mivel a Szindbád ifjúsága mindkét kiadásában meghatározott számú és sorrendű elbe-
szélés található, önmagában mindkettő tekinthető összetett regénynek. A két könyv azon-
ban ugyanúgy tér el egymástól, ahogyan az elbeszélésciklus az összetett regénytől: más 
bennük az elbeszélések összetétele és sorrendje. A két kötet viszonya tekinthető értelmezési 
utasításként is. A később megjelent könyv nem valamiféle javított vagy végérvényes kiadása 
a korábbinak. Mindkét kötet a Szindbád ifjúsága, csak éppen tudomásul kell vennünk, hogy 
ez a mű két, egymástól számottevő mértékben különböző változatban létezik, s ha csak az 
egyiket olvastuk, még nem ismerjük a Szindbád ifjúsága című művet. 

A Szindbád ifúságának mindkét változatától idegen a cselekmény egysége és folytonos-
sága. A Szindbád-ciklus egy-egy darabja alapján nemigen lehet kitalálni, miről fog szólni a 
következő elbeszélés. A Szindbád ifjúsága és Krúdy számos más ciklusa jóval kevésbé kiszá-
mítható, mint a hagyományos regény, melyet olvasva tudjuk, hol tartunk benne, és gyakran 
megalapozott sejtéseink lehetnek arról, hogyan fog előrehaladni a mesemondás, és milyen 
fordulatot vehet a történet a következő fejezetben. A Szindbád ifjúságában az egyes darabok 
összefüggnek ugyan egymással, de az elbeszélések alapján aligha lehetne hagyományos, a 
folyamatosság és hiánytalanság illúzióját keltő életrajzot írni Szindbádról. Az eseményeket 
gyakran évek, évtizedek vagy súlyos logikai bonyodalmak választják el egymástól, és az elbe-
szélő – szemben például a 19. századi nevelődési regénnyel – a különböző helyeken elmon-
dott történéseket nem illeszti egységes fejlődési történetsémába. A Szindbád ifjúsága első 
kiadásában és a Szindbád utazásaiban még azt sem lehet biztosra venni, hogy a következő 
elbeszélésben is elő fog fordulni Szindbád neve. A két kötet az elhallgatáson, a töredékes-
ségen és a véletlenen alapul. Maga a ciklus lezáratlan: van első utazás, de nincs utolsó. Az 
elbeszélések egyikét sem lehet olyan tetőpontnak tekinteni, amely döntő módon határozná 
meg az előtte és utána álló elbeszélések jelentését vagy a főszereplővel megtörténő esemé-
nyek jellegét. Gyakran a hős folytonossága is kérdéses – még akkor is, amikor ismét a „Szind-
bád” szó utal rá. Sok egyéb mellett azt sem tudjuk meg, mi Szindbád polgári neve, és csak 
hozzávetőleges elképzeléseink lehetnek arról, miből és milyen körülmények között él, mi a 
foglalkozása. 

2. Kötetszerkesztés és időszemlélet

2.1. Megállapíthatjuk, hogy nem a cselekmény egysége alkotja a Szindbád ifjúsága szerkesz-
tési elvét. Nincs olyan átfogó történet, melynek alá lehetne rendelni az egyes elbeszéléseket. 
De van-e valami más, egységes szerkesztési elve a ciklusnak? Szükséges-e, hogy legyen? 

Általában véve az elbeszélésciklusokban nem szorul magyarázatra az idő- és térbeli vagy 
a logikai folytonosság megszakítása vagy hiánya. Nem kell külön indokolni, ha a ciklus egyes 
darabjai a többihez képest más időben, más helyszíneken, más szereplőkkel játszódnak le. 
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Megeshet az is, hogy az egyes darabok nyíltan vagy rejtetten más és más értékeket helye-
selnek. Az is előfordulhat, hogy az egyes darabok felfüggesztik vagy egyszerűen semmibe 
veszik a többi kimondatlan előfeltevéseit. Az elbeszélésciklusok ilyen és hasonló vonásait 
meglehetősen nehézkesen lehetne levezetni a 19. századi regényből. Helyesebb nem is kísér-
letezni ezzel. 

Mivel a Szindbád-sorozat legérdekesebb darabjai nem kapcsolódnak jól meghatározható 
módon az előzményeikhez, nehéz elhelyezni őket a romantika, realizmus, szecesszió, natura-
lizmus vagy más hasonló kategóriákban. Akkor sem jutunk sokkal többre, ha olyan terminu-
sokat veszünk alapul, mint amilyen például a klasszikus modernség. Az ilyesmi egyrészt azt 
sugallja, hogy az irodalomnak létezik valamiféle objektív fejlődéstörténete, melyet az egyes 
művek megvalósítanak, s melyet mérceként lehet használni az egyes művek helyének kijelö-
lésére, másrészt érzéketlen arra is, miképpen lehet a Szindbád ifjúsága sokkal archaikusabb, 
ugyanakkor sokkal frissebb is a vele egy időben keletkezett műveknél. Nem túlzás azt állítani, 
hogy a Szindbád ifjúsága kétségbe vonja, de legalábbis megbolygatja a lineáris időfelfogáson 
alapuló történeti elgondolásokat.

2.2. A Szindbád ifjúsága értelmezésekor két – egymással esetről esetre változó viszonyban 
álló – időszemlélettel lehet számolni. A lineáris időfelfogás szerint a bekövetkező események 
sorozata nem más, mint a változások megszakítatlan láncolata. A másik időszemlélet, mivel 
manapság valamivel nehezebben érthető, több figyelmet érdemel. A ciklikus időfelfogás az is-
métlődésből, illetve a változásokat megragadó szemlélet változatlan azonosságából indul ki. 
A két időfelfogás a történetek elmondásának egymásétól eltérő lehetőségeit rejti magában.

A ciklikus időben a világot változatlan formában visszatérő események értelmezik. Az 
elbeszélt események nem előrehaladó mozgásként, szakadatlan változásként jelennek meg, 
hanem hosszan tartó, ismétlődő történésekkel tagolt állapotok egymásutánjaként. Ebben az 
időszemléletben a változás nem fokozatos átmenet, melynek során a dolog önazonossága 
mindvégig fennáll, hanem hirtelen állapotváltás, mely – mivel nem szükségszerű, hanem ki 
nem zárható – mindig kérdésessé teszi a szereplő önazonosságát. 

Ezekben az elbeszélésekben az ismétlődés alanya nem elsősorban az egyén, hanem a tár-
sadalom. A közösség gyakran az egyénekkel egyenrangú szereplő. Az egyének nem pótolha-
tatlanul egyediek. Egyedi különbségeik értelmezhetetlenek maradnak az általuk betöltött, a 
hagyomány által megformált szerep feladatkörén kívül. Az egyének a közösségi hagyomány-
ból öröklik életformájukat. Bár a szereplő rendszerint a sok hasonló egyike, a hagyomány 
mégsem egynemű: egymással összeférhetetlen, egymást alapvetően tagadó dolgok is ismét-
lődnek. Egyazon szöveg egyszerre több világlátást, többféle valószínűséget hozhat létre. Még 
azt is az időszemlélet mondja meg, milyen jelenségeket lehet azonosnak tekinteni. Az ismét-
lődő időszemlélet önazonossága felülírja az órán mért időt. Az önazonosságnak ezt a fajtáját 
nagyjából úgy lehet elgondolni, mint a hét napjainak azonosságát. Megállapodás határozza 
meg, mit tartunk hétfőnek. Nem a világban végbemenő események határozzák meg, melyik 
napot kell hétfőnek neveznünk, inkább fordítva: bizonyos dolgok éppen azért történhetnek 
meg, mert hétfő van.

Az ismétlődésre, vagyis az azonosságra építő időszemlélet egymással párhuzamos néző-
pontokat és értékrendszereket rejt magában: a különböző ismétlődések mentén lehet értel-
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mezni a szereplők világait. A különböző világlátások és valószínűségek összeütközése mindig 
jelentést hordoz. Mivel különböző, egymással párhuzamos világok valószínűségei érvénye-
sülhetnek, és a véletlennek nagy szerepe van, a történetek többféle, egyaránt indokolható 
fordulatot vehetnek. Okot és okozatot nem a szükségszerűség, hanem a véletlen kapcsolja 
össze.

A lineárisnak látszó időben kibontakozó eseményeket a véletlen mellett néha a hason-
lóság fűzi egybe. A változatlan ismétlődés annyira magától értetődő előfeltevésnek számít, 
hogy időnként még némely egyedinek látszó eseménysorról is megállapítható, hogy nem 
más, mint az ismétlődő sorozat egyik láncszemének a kinagyítása. Bár gyakran az ismétlődő 
részleteket összekötő egyedi események képezik a legrészletesebb, legtöbb párbeszéddel kí-
sért jeleneteket, az ismétlődő mégis elnyomja az egyedit. Nem az ismétlődő, sokkal inkább 
az egyedi esemény igényel külön magyarázatot. A kihagyás, az elhallgatás, az egymásnak 
látszólag – vagy valóban – ellentmondó részek egymás mellé helyezésének lehetőségét az 
ismétlődő és egyedi esemény váltogatása előlegezi meg.

De ha a szövegben ellentétes világlátások vannak, akkor melyik álláspontnak lesz igaza? 
A világ többféle leírása közül rendszerint egyiket sem mellőzhetjük, az elbeszélések szövegé-
nek jelentése az egymástól eltérő világképek és az eltérő nyelvek feszültségéből áll elő. Az el-
beszélések nem ismernek sem kitüntetett nyelvet, sem mindenki számára egyaránt érvényes 
valóságot. Az elbeszélők pedig hajlanak arra, hogy mindenkinek igazat adjanak.

Amikor egymástól gyökeresen eltérő világlátások vannak jelen a szövegben, az ellent-
mondások minden bizonnyal el sem kerülhetők. Krúdy szövegeiben azonban nagyon gyak-
ran nem kiélezett, hanem a lappangó ellentmondásokat találunk. A lappangó ellentmondás 
azt jelenti, hogy az egymással nehezen összeegyeztethető állítások nem egyazon mondaton 
belül találhatók, hanem mondatok, bekezdések vagy oldalak választják el őket egymástól, és 
a szöveg nem hívja fel ellentétükre az olvasó figyelmét. A lappangó ellentmondások fontos 
szerepet játszanak az elbeszélésciklusok szerkezetében is.

Akadnak ugyan olyan elbeszélések is, melyek szembeállítják egymással a képzelgést és 
a valóságot, de sokszor más helyzetet találunk. Ezekből az elbeszélésekből nem az derül ki, 
hogy a valóság természete könnyedén megállapítható, és ehhez képest minden más látszat-
nak vagy képzelgésnek számít. Az egymással szembeállított világok egyike sem minősül va-
lóságosabb valóságnak, mint a többi. A különböző nézőpontok egyaránt valóságot látnak 
maguk körül, és a szöveg nem tesz önkényesen igazságot közöttük. Az elbeszélt események 
rendszerint nem az egyértelműsödés, az egyszerűsödés és a végső letisztulás irányába mo-
zognak.

Több elbeszélésben is olvashatunk célzást arra, hogy az első látásra egyértelmű műal-
kotás eredendően többértelmű lehet. Krúdy szövegeiben gyakran találkozunk azzal a jelen-
séggel, hogy az olvasott történet voltaképpen öt-hat, egymásnak ellentmondó történetre 
bomlik szét, mely történetek mindegyike önmagában következetes, egységes és önállóan 
is elmondható. Meg lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy az olvasott történet ellentmondásos, 
és éppen az ellentmondások mentén bontható szét önállóan elmesélhető történetekre. Le 
lehet írni a nézőpontokat, világokat, valóságokat egymás ellentéteiként is, de az elbeszélések 
nagyon gyakran abba az irányba haladnak, hogy a kezdetben felvázolt ellentéteket és ellent-
mondásokat halmozássá, egymás mellé helyezéssé, egymással párhuzamosan futó, egymás-
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sal kölcsönhatásban álló, egymással rivalizáló történetekké alakítsák át. Valószínűleg a lap-
pangó többrétegűségből adódik az elbeszéléseknek az a jelentésgazdagsága, melyet Krúdy 
minden értelmezője érzékelni szokott.

Ezek az elbeszélések első pillantásra egyszerűnek látszhatnak, de – mivel az összetarto-
zó darabok egymáshoz képest kapnak jelentést – közöttük olyan kapcsolatok alakulnak ki, 
melyek nehezen kibogozható vagy egyenesen kibogozhatatlan bonyodalmakat hoznak ma-
gukkal. „Ugyanazt” a történetet el lehet mondani ellentétes megoldásokkal, illetve ellentétes 
történetek végződhetnek hasonlóan. Bár a véletlen nagy szerepet játszik az egyes történetek 
alakításában, de ez a megállapítás a ciklus szintjén talán már nem igaz. Elképzelhető ugyanis, 
hogy a ciklus a megfontolandó elágazási lehetőségek megragadásának tekinthető. 

2.3. Az elágazásos szerkezeteken alapuló történetmondás a mondatok, az elbeszélések, sőt a 
kötetek szintjén is jelen van a Szindbád ifjúságában. Az 1911-ben és az 1925-ben megjelent 
Szindbád ifjúsága – abban a szabályrendszerben, melyet megteremtenek és fenntartanak 
– különbözőségük ellenére azonosak, illetve azonosságuk ellenére különbözőek. Az egyszerű 
önazonosság helyébe lépő paradox önazonosságot a kötet egyik legjellemzőbb vonásának 
lehet tekinteni. Pontosabban szólva a könyv kérdésessé teszi, létezik-e egyáltalán egyszerű 
önazonosság.

Ha nem a köteteket, hanem az egyes elbeszéléseket vizsgáljuk, szintén a paradox ön-
azonosság képletét fedezhetjük fel. A Szindbád, a hajós és a Szindbád titka című elbeszélé-
sek nagy vonalakban ugyanazt a helyzetet írják le. Mindkét elbeszélés azt az esetet mesé-
li el, amikor Szindbád megérkezik a határszéli kisvárosba, ahol gyerekkorát töltötte, majd 
a fogadóban a helyi kolostor paptanáraival beszélget. A kolostor igazgatója hajdanában a 
színészettel kacérkodott, a másik tanár, Ferenc, alkoholista, a harmadik pedig – a leírások-
ból kikövetkeztethetően – elmeháborodott. A két elbeszélésben még az egyes mondatok is 
hasonlítanak egymásra. A két elbeszélés mégsem azonosítható egymással. Viszonyuk para-
dox önazonosságként írható le. A fogadóbeli szolgálólány, aki az egyik elbeszélésben annyira 
mellékes szerepet játszik, hogy neve sincs, és mindössze három mondatot kap, a másikban 
főszereplővé lép elő. A Szindbád titkában Fáninak hívják, színésznő szeretne lenni. Szindbád 
Pestre csábítja. A lány végül önkezével vet véget életének.

Az egymással kölcsönhatásban álló elbeszélések az elágazó részeken keresztül olyan 
mélységi kiterjedést kapnak egymástól, amelyre önmagukban és önmaguktól nem tehetné-
nek szert. Ha – immár a Szindbád titka ismeretében – olvassuk a Szindbád, a hajós megfe-
lelő részleteit, akkor a mondatok értelmezése óhatatlanul átalakul: „– Tisztelt Szindbád úr 
– mondta az öreg fogadós, miután a hatalmas termetű zöld cserépkályha előtt foglalatos-
kodó, ráncos szoknyás tót cselédleányra egy jóságos pillantást vetett –, a Krakkói Kalapnál 
megtalál mindent, amit szeme, szája akar.” Vajon mit akar Szindbáddal közölni a fogadós? Mi 
az, amit szerinte Szindbád szeme, szája akarhat? Csak nem a cselédlányra gondol? A másik 
elbeszélés nélkül ez az értelmezési lehetőség – bár tagadhatatlanul előkerülhetne – megle-
hetősen jelentéktelen szerepet játszana, és bizonyosan nélkülözné a tragikus felhangokat. 
Néhány mondattal később pedig a következőket olvassuk az elbeszélésben: „A tót cselédlány 
a kályhával elvégezvén a dolgát, alázatos csókot nyomott a vendég kezére, és havas, sáros 
csizmájával kikopogott a szobából. Szindbád kedvetlenül, kezét, amelyet előbb a leány meg-
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csókolt, kabátjához dörzsölve, nézett utána […]” Vajon miért kedvetlen Szindbád? Miért 
akarja ledörzsölni a fizikai érintkezés nyomát a kezéről? Csak nem azért, mert sejtései vannak 
a másik elbeszélésben olvasható elágazó történet végkifejletéről? 

Önmagában mindkét elbeszélés olvasható megtörtént eseménysorról adott beszámoló-
ként, de együtt és egyszerre már nem lehetnek szó szerinti értelemben igazak: az események 
vagy így, vagy úgy mentek végbe, de nem történhettek meg mindkét módon. Az értelmezés 
értelmetlenné válik a közvetlen valóságvonatkozás, a mimetikus illúzió szintjén. Ezzel azon-
ban nem zárul le az értelmezés. Az értelmetlenség mindössze az előfeltétele annak, hogy 
az elbeszélések ellentmondásának feloldási kísérleteiben valamilyen mélyebb, közvetlenül 
nem megragadható értelmet keressünk. Az elbeszéléseken belüli lappangó ellentmondások-
ra emlékeztet, hogy az elbeszélő sehol nem hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy a két 
elbeszélés tagadja egymást. Mindkét kiadásban számos más elbeszélés ékelődik a Szindbád, 
a hajós és a Szindbád titka közé. 

Hasonló kapcsolatban áll egymással a Szindbád, a hajós és az Ifjú évek is. Az előbbiben 
Szindbád a városkapitánynál lakik, akinek három lánya van: Anna, Janka és a tizenhat éves 
Mária. Az utóbbiban Szindbád a főjegyzőnél él. A főjegyzőnek tör ténetesen szintén három 
lánya van: Magda, Anna és a tizenhat éves Róza. A két elbeszélésben olvasható részletek 
ezúttal is egymást idézik: „Mária füzetes rémregényeket olvasott, és ijedten egymásra néztek, 
amidőn a szél végigdudált az emeleten” (Szindbád, a hajós); „Róza ijedten, lehunyt szemmel 
hallgatta egy darabig a szelet, aztán a félelem mindinkább erőt vett rajta, és remegve, sápad-
tan simult a diákhoz, a fejét a vállára hajtotta, a karjával átkarolta a nyakát” (Ifjú évek).

Elképzelhető, hogy a Szindbád, a hajós és az Ifjú évek nem mondanak ellent egymásnak, 
vagyis lehetséges, hogy ki lehet találni olyan értelmezést, mely alapján mindkét elbeszélést 
szó szerinti értelemben lehet olvasni, de az bizonyos, hogy bármiféle értelmezési kísérlet 
beható szövegvizsgálatot igényel. Ha ki akar igazodni a leírt helyzetek részleteiben, az olva-
sónak sokat kell ide-oda lapozgatnia a két elbeszélés között. Mária ije delme egyébként indo-
kolt: neki már csak egy éve van a haláláig. Amikor Szindbád eljön meg látogatni a halottat, 
magában azt kérdezi: „Vajon hová tették a zabos zsákokat?” – annak ellenére, hogy a szö-
vegben korábban nem zabról, hanem rozsról és kukoricáról olvashattunk. A zabos zsákok a 
másik elbeszélésben, az Ifjú években fordulnak elő, „mint odadobott ha lot tak”. Ez a kifejezés 
felidézi – ismét csak a másik elbeszélésből – a kiterített halottat. 

A Szindbád, a hajósban a főszereplő olyan emléket keres, mely egyszerre múlt és jelen. 
Önmagát keresi, de nem arra kíváncsi, miképpen lett a kisvárosban tapasztalt egykori boldog-
ságból unalom és idegesség, melyek elől elmenekült Pestről, hanem egészen másra. A szaka-
datlan változás, melynek során az azonosság csak kisebb szakaszokat köt össze, de a kiinduló 
állapot és a végeredmény között nem feltétlenül áll fenn, a fejlődési regény mintázata. Az el-
beszélés annak ellenére áll távol ettől a mintázattól, hogy a folytonosság múlt és jelen között 
nem szakadt meg. Szindbád hajdanában is keresett. Tudásvágya akkoriban a másik nemre, 
a nőkre irányult: megleste a vetkőző Annát, és fellibbentette a halott lány szoknyáját. Szind-
bád jelenbeli kíváncsisága inkább befelé fordul. Amikor leskelődhetne a tánciskolában a létra 
alatt, nem néz a magasba. Most nem a nőkről, hanem önmagáról kell megtudnia valamit. 
Egyszer néz csak fel: amikor Anna kerül sorra. Az ifjú Anna, akinek a térdei „erős hullámzásba 
hozták a vérét”, azonossá válik saját anyjával – ahogyan ezáltal Szindbád is azonossá válik 
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gyermek önmagával. Az analógia azt sugallja, hogy ugyanaz a paradox elem van jelen Szind-
bád önazonosságában is, mint a két Anna azonosságában. Mindenesetre az unalom, mely 
elől Szindbád menekült, csak átmeneti, felületi jelenségnek bizonyult: Szindbád még mindig 
képes az izgalomra. De mi a hely zet az idegességgel? Az elbeszélés utolsó sorai adják meg a 
választ. Úton hazafelé Szindbád egyszer csak megállt, és „hosszasan, édesdeden felkacagott”. 
Nem a köznyelvben gyakoribb „nevet” fordul elő ezen a ponton, hanem a ritkább és éppen 
ezért hangsú lyo sabb „kacag”. Először Anna esti sétái kapcsán fordult elő ez a szó, másodszor 
a tánciskolai események leí rá sakor s harmadszor az elbeszélés zárómondatában. Szindbád 
kacagása válasz a két Anna kacagására. Szindbád az unalom és az idegesség elől utazott el, az 
emlékeit kereste. Izgalmat és kacagást talált.

Az elbeszélés párdarabjában, az Ifjú években szintén a szereplők önazonossága az elbeszé-
lés tárgya, de más módon, mint a Szindbád, a hajósban. Ez az elbeszélés sokkal inkább arról 
szól, hogyan szól bele a külvilág – meg nem ismerhető okokból – a szereplők önazonosságá-
ba, melyet sem adottnak, sem állandónak tekinteni nem lehet. Az elbeszélés több kisebb 
történetből áll. Ezek közül az egyik Müller Fánni története: „Szindbád tisztelte Lubomirski 
urat, de a kalapját csak olyanformán emelte meg előtte, mint Müller papírkereskedő előtt, 
akinek egy sötét kapualjban volt a boltocskája, és a boltocskában mindig sötét volt. És a 
sötétségben a természet eltévesztette a rendet, mert Müller bácsinak nem volt bajusza, de 
nagy, fekete, hamis lányának, Fánninak igenis volt bajusza. Fánni ezért sokáig szégyenkezett, 
de egyszer jött egy fiatal tanár a városba, aki Fánni bajuszát szépnek és hódítónak nevezte. És 
Fánni boldog lett, és boldogságában a Poprádba ugrott a malomgátnál.”

A történet hasonlóan furcsa összefüggéseket ír le kicsiben, öntükröző módon, mint 
amilye nek az elbeszélés egészében is szerepet játszanak. Müller Fánni történetét többféle-
képpen lehet értelmezni. Az egyik értelmezés szerint a bajuszos nő megjelenésével a „termé-
szet rendje” felborulni látszik. A világ azonban bonyolultabb a látszatnál, mert létezik olyan 
férfi, akit a természet hasonlóképpen megtréfált, és aki történetesen a bajuszos nőket találja 
hódítónak. Az egyik furcsaságot a kiegészítő és ellentétes furcsaság orvosolja, és ezzel hely-
reáll a természet rendje. De akár azt is ki lehet olvasni a történetből, hogy a természet nem 
pontosan úgy működik, ahogyan a róla alkotott bevett elképzelések sugallják. 

Ha Fánni boldogságával zárulna le mindaz, amit az elbeszélő elmond, akkor a lehető 
leghagyományosabb történet lenne. Fánni története azonban további fordulatot vesz: a lány 
a Poprádba ugrik. A szöveg azt állítja, hogy ezt „boldogságában” teszi – annak ellenére, 
hogy a túláradó öröm és a vízbe ugrás közötti összefüggés nem teljesen világos. De a legkü-
lönösebb az, hogy a történet ezen a ponton végleg le is zárul. A kérdések nyilvánvalóak. Mi-
ért ugrik a Poprádba? Így akar kijózanodni? Lehetséges, hogy öngyilkossági szándékkal veti 
magát a folyóba? Ha igen, akkor miért éppen a boldogság állapotában? Esetleg késleltetett 
választ ad ezzel korábbi boldogtalanságára? Akár ezért, akár azért ugrott, végül is túlélte a 
kalandot, vagy belefulladt a folyóba? Tragédiát, románcot vagy komédiát olvasunk? A tör-
ténetre többféle magyarázatot lehet adni, melyekre azért van szükség, mert Fánni története 
indoklás nélküli fordulattal ér véget. 

A másik értelmezéshez másféleképpen kell tagolni a történetet. Fánni számára a történet 
azzal kezdődik, hogy bajusza van. A lány kiismeri magát ebben a helyzetben, és megtanult 
együtt élni vele. A különböző erők egyensúlyban vannak: a világ természetellenesnek tekinti 
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a bajuszát, ő pedig szégyenkezik. Ez az állapot akár az emberi életkor végső határáig fenntart-
ható lenne, ha nem je len ne meg az a férfi, aki a lány bajuszát szépnek és hódítónak találja, 
s ezáltal kikezdi a lány önazonosságát. De a férfi felbukkanásával a világ értékrendje, melyet 
Fánni is elfogadott, nem változott meg. A lány boldogsága nem lehet tartós. A megízlelt 
boldogság után Fánni nem akar visszatérni sem a korábbi állapothoz, sem a korábbi énjéhez, 
és akkor vet véget az életének, amikor még boldog.

A két értelmezés nem mindenben mond ellent egymásnak, de minél inkább kibontjuk és 
értelmezni próbáljuk a rövid, négymondatos történetet, annál többet veszít az erejéből. Erre 
a történetre is áll: nincs olyan átfogalmazása, mely egyenértékű lehetne azzal a bonyolult 
jelentéshalmazzal, amelyet a szöveg olvasása közben tapasztalunk. Ez természetesen igaz, 
ugyanakkor csakis értelmezési kísérleteink során jöhetünk rá arra, hogy az egyes értelmezé-
sek kevesebbet mondanak, mint az eredeti. A második, valamivel talán meggyőzőbb értel-
mezés gyengéje éppen az, hogy a történetet egyértelműbbé teszi, mint az első. 

Miből adódik a történet többértelműsége? Részben abból, hogy a szövegből nem derül 
ki egyértelműen, hogy a lány meghal. Erre leginkább a történetet hirtelen lezáró, a többihez 
képest viszonylag rövid mondatból lehet következtetni. Miután a lány a folyóba ugrik, az 
elbeszélőnek többé nincs mit mondania róla. A többértelműség másik oka a hiányokban és 
az elhallgatásban keresendő. Tudunk arról, hogy a szereplő szégyent, majd boldogságot érez, 
de azt már nem tudjuk meg, hogy ezek az érzések milyen gondolatokra indítják, és csupán 
feltevéseink lehetnek arról, miért ugrik a folyóba. A szereplő mindössze a színtere a rajta 
átvonuló érzéseknek, mintha azt olvasnánk: a faluban esik az eső. Az elhallgatás azért le-
hetséges, mert az elbeszélő kívülről, némi távolságból írja le az eseményeket. Ahhoz viszont, 
hogy megértsük, mi történik, Fánni nézőpontjára lenne szükségünk. Az elbeszélt történet 
és az elbeszélő nézőpont nem illik össze, s ebből adódik az értelmezett négy mondat enyhe 
bizarrsága.

A második értelmezés értelmességét a tragikus cselekményváz szolgáltatja. Sorsa a lányt 
lehetetlen választás elé állítja: a boldogságát csak akkor nem kell elveszítenie, ha feláldozza 
az életét. A történet tragikus értelmezése csökkenti a lezárás hir te lenségéből adódó groteszk 
hatást is.

Fánni története több szállal kapcsolódik az elbeszélés egészéhez. Az inkongruencia végig 
jelen van az elbeszélésben. A gyerek szemével látott összefüggéseket a felnőtt elbeszélő teljes 
komolysággal mondja el: Róza szereti Szindbádot, ezért a haját cibálja. Szindbád Gergely 
pápával barátkozik, következésképpen gyakran megveri. A kolostor szegény diákjai tisztelet-
tudóan emelik meg sapkájukat az évszázadok óta halott Lubomirski herceg arcképe előtt. 
Szindbád nem köszönti alázatosan az arcképet, mert ő a szolgabírónál lakik. Házigazdája 
egykor csak hajdú volt, de tekintélyes szakállt növesztett, a hasa is megnövekedett, így szol-
gabíró lett. Róza felügyel arra, hogy Szindbád rendesen tanuljon, ezért azután mikor Szind-
bád igazán fel akarja bosszantani őt, komolyan elkezd tanulni. Gergely pápa biztonságban 
érzi magát, következésképpen meghal. Szindbád attól tart, hogy őt okolják majd Gergely 
pápa haláláért, de Róza hősnek tekinti.

A felsorolt esetek összefüggésben állnak a szereplők önazonosságával, és hasonló rugó-
ra járnak, mint Müller Fánni története. Az inkongruencia minden esetben csökkenthető a 
szereplők nézőpontjának bevezetésével, a hiányok kitöltésével és olyan magyarázatok kita-
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lálásával, melyek messze túlmennek az elbeszélés szövegén, de ezek a magyarázatok – éppen 
azáltal, hogy egyértelműbbé teszik a szöveget – egyúttal el is vesznek az elbeszélés jelenté-
séből.
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Kecskés András

KASSÁK LAJOS: A LÓ MEGHAL A MADARAK KIREPÜLNEK

1. Kassák műve és a korszak irodalma

1.1. Egy mai ésszel szinte felfoghatatlan, pénz és komfort nélküli nyugat-európai csavargás 
kusza emlékei 1909–1910-ből, úgy amint az időközben művésszé érett, kényszerű bécsi 
emigrációjában tevékenykedő egykori csavargó tudatában az 1920-as évek legelején felidé-
ződtek. (A vers 1922 végén, Kassák és Németh Andor közösen szerkesztett bécsi lapjában, 
a 2 × 2-ben jelent meg először, 481. sora is így hangzik: 2 × 2 = 4.) Az epikus történést hol 
elmélkedéssel, hol képzettársítással, hol elhallgatással, hol nem létező, titokzatos szavakkal 
félbeszakító lírai útirajz; melynek során a csavargó Pestről indul és Pestre érkezik; a költő 
viszont – az eseménysorral kibogozhatatlanul összefonódó belső folyamatok eredménye-
képpen – a „semmiből” indul és a tudatos versépítés szigorú önfegyelméhez érkezik; míg az 
ember hóbortos, céltalan, felelőtlenül lázadó „Kasi”-ból csupa nagybetűs, öntudatos KAS-
SÁK LAJOS-sá lényegül.

A pedagógiai szempontú, gondolkodásbeli előfeltételekhez szabott értelmezést azonban 
zavaró körülmények akadályozzák. Hogy csak az összegező célzatú befejezésből idézzünk: 
„amit fölállítunk az nem jelent semmit”, „én semmihez sem értek igazán”, „én láttam párist 
és nem láttam semmit”, „ez már az öregség jele / de nem jelent semmit”. És a nagybetűs 
önmeghatározás után közvetlenül ott a groteszkbe hajló zárósor: „s fejünk fölött elröpül a 
nikkel szamovár”.

Az egyéni, társadalmi és művészi csalódottság, a kiábrándultság verse? Sem a hajdani 
nagy gyalogtúra prózai leírása (az Egy ember élete I. részének Csavargások című fejezetében), 
sem az életrajznak a bécsi emigráció első szakaszára vonatkozó adatai nem igazolják egyér-
telműen ezt a feltevést. Akkor hát az egyéni, társadalmi és művészi célok megvalósulását 
hirdető, forradalmi töltésű, optimista látomás? A mű egészének végkicsengését aligha érté-
kelhetjük így. A konstruktív művészet törekvéseit jellemezve (1924-ben, Bécsben megjelent 
Álláspont című írásában) Kassák kifejtette, hogy ennek az új, forradalmi művészetnek az 
„élet törvényei hasonlók a világ élettörvényeihez s mint társadalmi produktumnak a törvé-
nyei hasonlók a társadalom általános törvényeihez. […] A konstruktív művészet […] a világ 
megszületendő rendjét sugározza ki magából, […] teljes erejével ki akarja fejezni önmaga 
rendtörvényeit, hogy önmaga konstruktív és architektonikus egységével hatással legyen a 
körülötte lévő világra és így az emberre is” (Rónay, 1971, l77–178).

Ugyanarról van itt szó, mint később A város peremén mérnök-költője kapcsán József At-
tilánál. Kassák 1955-ös naplójában mintegy poétikai „rendszabályként” említi azt a törekvést, 
„hogy egyazon kompozíción belül megszólaljon az igen és a nem is, hogy valójában a tenger 
egy csöppjében maga a kimeríthetetlen tenger is benne legyen” (Rónay, 1971, 260).

Kassáknak ebben a művében „az igen és a nem” többféleképpen, több szinten és több ér-
telemben is ellensúlyozza egymást. Reális és irreális, szubjektív és objektív, statikus és dinami-
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kus mozzanatok, pozitív és negatív értékek szembenállása szövődik itt harmonikus egésszé. 
Az ellentétpárok felsorolását csaknem vég nélkül folytathatnók: múlt és jelen, jelen és jövő, 
politika és magánélet, valóság és művészet, köznapiság és költőiség, hagyomány és modern-
ség, pátosz és irónia, folyamatosság és megszakítottság, prózaiság és versszerűség, epikai és 
lírai jelleg sarkpontjai között feszülnek az összekötő szálak. Önmagát jelenti a költemény, de 
nem a művészet életidegen öncélúságának, hanem világszerű belső teljességének igényével.

Más kérdés, hogy e megszerkesztett, működő rendszernek mégis van felismerhető moz-
gásiránya is: a múlttól a jövő felé, a gyermekkortól a férfikor, a céltalanságtól a költővé érés, 
a zűrzavartól a rend, a megalázottságtól az emberi méltóság, a rombolástól a teremtés, a 
csavargók és csendőrök világától egy megálmodott igazságos társadalom felé.

A tanítási témák ütemezését az irodalomtörténeti valósággal csak akkor tudjuk össze-
egyeztetni, ha Kassák életművét úgy tárgyaljuk, mint a Nyugat létező (bár lényegében egy-
személyes) ellenirányzatát, századunk magyar költészetének másik nagy lehetőségét.

Ady és Babits vagy akár Ady és Tóth Árpád, Babits és Füst Milán költői világa is lényeges 
vonásokban különbözik egymástól. Mégis, mindegyikük közös jellemzője, hogy a költészetet 
a kifejezés művészetének tekintették, és valamilyen szépségeszmény szolgálatába állították. 
Nyugat-Európában az avantgárd képviselői, a jövő új költői világrendjének „előőrsei” épp 
ezt az alapképletet zilálták szét. A fiatal Kassák előbb végigutánozta a hazai kortársak költé-
szetének különféle változatait. („Körbe kerülöm száz színét a szépnek” – olvassuk egy korai, 
Babits-módra hangszerelt szonettjében.) Aztán megismerte és kipróbálta a 19. századi köl-
tőiségnek hadat üzenő modern formarombolás fél Európa versbeszédének divatot szabó 
eszközeit. (Közben – mellesleg – ugyanezt tette a képzőművészet terén is.) Igazán jelentőssé 
azonban attól vált, hogy egyre tudatosabban és egyre hitelesebb művészi erővel valósított 
meg egy új, minden korábbitól különböző szintézist, a tagadás tagadását.

Kassák tehát nem egyszerűen „avantgárd költő”. Választott – és elméletileg is megfogal-
mazott – irányzata ekkor a konstruktivizmus, mely már nevében is az avantgárd irányzatok 
közös törekvésének, a múlt és a hagyományok lerombolásának ellentétét, az építés igényét 
hordozta. Bécsben, 1924-ben kiadott Álláspont című nyilatkozatában így írt: „Nem egy új 
izmusról, nem valami részlet új oldalról való felismeréséről vagy szakmai specialitásról van 
szó. A konstruktivizmus megjelenésével a régóta óhajtott és emlegetett szintézis jelent meg. 
A teremtő erő levetette magáról az örökölt művészeti sémákat, s hogy önmaga tisztaságát és 
egyszerűségét kifejezhesse, visszanyúlt a dolgok lényegéhez, a geometriához […]

A konstruktív művész alkotásai nem a már meglevő tárgyakhoz és tényekhez való ha-
sonlatosságukban, hanem önmaguk zárt harmóniájában adnak többletet […]” (idézi Rónay, 
1971, 175–176).

Hogy pedig mindezt nemcsak a képzőművész, hanem a költő Kassák is így gondolta, azt 
az Egy ember életének néhány sorával igazolhatjuk: „Azt akarom, hogy testük legyen a ver-
seimnek. Úgy nyúlok a szavakhoz, mint ahogyan annak idején a vashoz és acélhoz nyúltam. 
Azt szeretném, hogy olyan kemények és zártak legyenek a verseim, hogy kézzel megfoghas-
sam és odaállíthassam az asztalra, mint valami szobrot” (Rónay, 1971, 87).

Ez az új, teremtésközpontú művészeteszmény érzékletes módon öltött testet Kassák 
költeményeiben. Érdemes komolyan vennünk és mérlegelnünk Bori Imre álláspontját, mely 
szerint Kassák „a magyar versízlés megújítója”, a modern magyar líra megteremtője. Legfel-
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jebb e megfogalmazás végletességét kell más tények ismeretében enyhítenünk: a modern 
magyar líra egyik ágáról van szó, melynek nem volt ugyan közvetlen, azonos művészi értékű 
folytatása, de amely nélkül irodalmunk egésze is más képet mutatna.

Amikor Kassák alkotásmódját, költői magatartását szembeállítjuk a kortársakéval, első-
sorban nem értékbeli, hanem jellegbeli különbségeket kell megállapítanunk. Ma már van 
elég távlatunk annak megállapítására, hogy „a lélek atmoszférájában” született, bensőséges 
tartalmú, szándékolt szépségű Nyugat-líra és a külvilág mozgásait saját közegében működ-
tető, új minőség létrehozását célzó Kassák-líra egyaránt magában hordozta a nagy költészet 
lehetőségét.

Hasonló a helyzet Ady és Kassák szembeállításával is. A költészet világával ismerkedő fia-
tal Kassákot magukkal ragadták „a holnaposok őrültségei”; a Nyugatban olvasott Ady-versek 
„megkülönböztetett ereje” szenzációként hatott rá. A kezdeti lelkesedés azonban nem akadá-
lyozta benne, hogy később saját művészi felfogását, a valósághoz és a költészethez való viszo-
nyát elhatárolja az Adyétól. Az izmusokon nevelkedett, érett Kassák számára Ady már „roman-
tikusan patetikus”. Persze a különbségek itt is inkább jelleget, mint értékrendet fejeznek ki. 

Kassák életműve külön út a magyar költészet történetében, még akkor is, ha ő maga 
Berzsenyi versépítésében, „kemény, vasból és acélból való” mondataiban vagy akár Ady 
társadalmi elkötelezettségében, makacs életigenlésében, tág horizontú világszemléletében 
saját törekvéseinek előképét fedezte fel. (Vajda Péter emelkedett hangú prózakölteményei-
től, valamint a századvég városi költőinek téma-, ízlés- és kifejezésbeli újításaitól is vezet út 
Kassák felé.) A külön út nyomvonalát azonban sokkal inkább külföldi irányzatok és minta-
képek határozták meg. A különféle izmusok részleges, végül is összegződő hatása mellett ki 
kell emelnünk a kor képzőművészetében jelentkező igényt a valóság mértani értelemben 
vett felbontására és mérnöki újjáalkotására (mint például a Bauhaus körének konstruktiviz-
musa). A költők közül Walt Whitman és Guillaume Apollinaire munkássága befolyásolta a 
legerősebben Kassák működését. A ló meghal a madarak kirepülnek (1922) közvetlen ihle-
tőjeként Apollinaire 1912-ben megjelent Égöv (Zone) című versét, valamint Blaise Cendrars 
1913-as Transzszibériai expresszét (La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France) 
jelöli meg az irodalomtörténet.

Ugyanakkor tőlük is alapvető vonásokban különbözik. Követi a lassú hömpölygésű mon-
datsoros szabad vers whitmani (lényegében ószövetségi, zsoltározó) hagyományát. Már Ba-
bitscsal a szabad versről folytatott polémiájában (Nyugat, 1916) leszögezte azonban, hogy az 
ő ízlése szerinti szabad versek „a lehető legszigorúbban megkomponált egészek, és éppen ez 
a komponáltság választja el őket Walt Whitman szabad verseitől”. Szerinte az amerikai költő 
még „az intuíció rabja volt, impresszionista” (idézi Rónay, 1971, 90).

Apollinaire különösen közel állott Kassák ízléséhez: tőle vette át a térben és időben kü-
lönböző helyzetű mozzanatok együvé látásának, egymásra vetítésének szimultanista mód-
szerét. Számára azonban a szimultanizmus már nem csupán módszer, kifejezésmód, hanem 
költői világlátásának, emberi mivoltának lényege: maga a konstruktív, versteremtő ihlet.

1.2. Célszerűnek látszik, ha Kassákkal kapcsolatban nem külön-külön szólunk az egyes izmu-
sokról, hanem inkább a 20. századi művészetfelfogás egészének átalakulását érzékeltetjük 
néhány képzőművészeti és irodalmi példával, egyes irányzatok legnyilvánvalóbb stílusjegyei-
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nek említésével. Új fogalomként jelentkezik a konstruktivizmus. Az elemzett mű szintézis-
jellege alkalmat ad rá, hogy értelmezése során kiemelt szerepet szánjunk a költői világkép 
vizsgálatának, a világkép formai vetületének összetevőit kutatva pedig a motívumlánc, a lírai 
önértelmezés, a szubjektív idő, valamint a szabad vers kérdéseinek.

2. A ló meghal a madarak kirepülnek

2.1. A tényleges műelemző órát legalább 2 héttel megelőzve célszerű felhívnunk a figyelmet 
a költemény elolvasására, előzetes szempontokat is kínálva megértéséhez.

Lehetséges feladattípusok például:

1. Mit jelenthet a cím? Keressétek ki azokat a kifejezéseket, amelyek valamilyen kapcso-
latba hozhatók a ló, a halál, a madár és a repülés forgalmával! Keressetek ezek között 
nyílt vagy rejtett – bármilyen távolinak látszó – kapcsolatokat!

2. A költemény az idő képével kezdődik. Milyen évszám fordul elő benne? Ehhez képest 
mi volt a múltban és mi lett a jövőben? Hol vált át az elbeszélés jelen időbe? Ehhez 
képest mi a múlt és mi lehet a jövő? Gyűjtsd össze az idővel, az év- és napszakokkal, 
időpontokkal, életkorokkal kapcsolatos kifejezéseket!

3. A cselekmény kerete egy hajdani utazás. Melyek az út megnevezett állomásai, milyen 
szereplők bukkannak fel az egyes helyszíneken? Gyűjtsd össze a (csaknem kivétel nél-
kül kis kezdőbetűvel írt) tulajdonneveket, valamint a helyszíneket és a szereplőket 
meghatározó más kifejezéseket (pl. toloncház, stájer paraszt)!

4. Keress ismétlődő szövegrészeket (verssorokat, mondatokat, szószerkezeteket, jel-
legzetes szavakat) a mű szövegében! Próbáld megmagyarázni, miért éppen ezek is-
métlődnek és miért ott, ahol! Gyűjtsd össze azokat a jellegzetes szavakat (esetleg 
szófajonként táblázatba rendezve), amelyek legalább ötször előfordulnak a költe-
ményben!

5. Derítsd fel a vers szövegében a vallás, a politika, a művészet fogalomkörének tükröző-
dését! Gyűjtsd össze az ide tartozó kifejezéseket, utalásokat, és segítségükkel próbáld 
jellemezni az író felfogását, érdeklődését, gondolkodásmódját!

6. Végezz egy kis kutatómunkát a költemény köznapi szókészletére vonatkozóan! 
A gyűjtőmunka alapjául ilyen fogalomköröket választhatsz: népfaj, foglalkozás, nő, 
hang, szín, állat, fém, jármű, szám, idegen szó, közönséges (durva) szó, halandzsa- 
(kitalált, nem létező) szó stb.

7. Nézz utána valamelyik nagy könyvtárban, hogyan változott a költemény verssorainak 
tördelése az egyes kiadásokban! Milyen volt az első megjelenés írásképe, és miben 
különbözik ettől a szöveggyűjteményben közölt változat? Számozd meg (mondjuk 
tízesével, halvány ceruzával) a verssorokat!
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8. Keress szorosabban összetartozó, valamilyen szempontból zárt egységet alkotó ré-
szeket a költeményben! Kapcsold ezeket helyszínekhez, időbeli viszonyításokhoz (a 
megírás ideje, az utazás ideje, ezekhez képest múlt, jelen, jövő), személyekhez (útitár-
sak, egy-egy esemény szereplői)! Hogyan lehetne és miért nem lehet mégsem szaka-
szokra, fejezetekre tagolni a mű egészét?

9. A sorszámozás alapján keresd meg a költemény középső sorait! Mi köze lehet e sorok 
tartalmának a „térbeli” helyzetükhöz? Hol van még a műben utalás mértani fogal-
makra, összefüggésekre?

10. Hányszor, hol és hogyan nevezi meg magát a szerző? Figyeld meg, a költemény mely 
részeiben használ gyakrabban az elbeszélő egyes szám első személyű és mely részei-
ben többes szám első személyű igealakokat! Melyik a mű legszemélyesebb hangú, 
legbensőségesebb részlete? Melyik részben érvényesül leginkább a közösséghez tar-
tozás felemelő élménye?

11. Keresd meg, hol és milyen értelemben van szó a műben versekről, költészetről, ma-
gáról a költői tevékenységről! Emeld ki a szövegből és olvasd egybe ezeket a részeket! 
Milyen folyamat lejátszódásáról tanúskodnak?

12. Próbáld „lefordítani”, értelmes szavakkal kifejezni a költeményben előforduló idegen 
szavak és halandzsaszavak gondolati, érzelmi, hangulati töltését! Ne önmagukban 
vizsgáld őket, hanem szövegkörnyezetük, a mű szerkezetében elfoglalt helyük figye-
lembevételével!

A felsorolt (vagy más, hasonló) feladatok módszertanilag többféleképpen is hasznosítha-
tók. Mindenről természetesen a leggondosabb előkészítés mellett sem eshet szó, a célzatos, 
mértéktartó válogatás elengedhetetlen. 

2.2.1. A műben gazdagon egymásba fonódó motívumláncok közül érdemes a címben is 
jelzett ló-, illetve madármotívumokat kiemelni. A költemény szókészletében e két fogalom 
kapcsán az alábbi kifejezések fordulnak elő. (Itt és a továbbiakban is elsősorban Papp Fe-
rencnek a Formateremtő elvek a költői alkotásban című kötetben közölt gyűjtésére támasz-
kodhatunk.)

Ló: csatalovak, csikó, csikófogait, fölágaskodott, galoppoztak, kese (csikó), ló, (modern) 
lovaknak, napkocsi, nyerített, szügyemet.

Madár: aranyfészek, elröpül, galambok, hattyúk, kakas, kakukk, kukorékoltak, madarak, 
madártojásokkal, madárfészkekben, papagáj, papagájok, papagájosan, (kezei) röp-
ködtek, röpültek, szárnyaidat, szárnyaimat, szárnyait, tojás, tojni, turbékoló, tyúkok, 
üvegbaglyokat, verebek.

A nyitó kép egyszerre tartalmaz ló- és madármotívumot is, mindkettőt az idő képzetére 
vonatkoztatva:

Az idő nyerített  (ló)

azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait  (madár).
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Az összetett, többrétegű költői képbe még egy motívum illeszkedik: „mondom széttárt 
vörös kapu”.

(„Egy út végére értem, s egy kapu kinyílt előttem” – olvashatjuk az Egy ember életében is, 
épp a Párizs-élményre vonatkoztatva.)

Próbáljuk elemeire bontani ezt az összetett képet!

Az idő = (ló).

(A ló kinyitotta a száját) = nyerített.

(A papagáj) kinyitotta a szárnyait.

Az idő […] papagájosan kinyitotta a szárnyait.

(kinyitott) = széttárt

(Széttárták a) vörös kapu (szárnyait).

Az idő […] = széttárt vörös kapu.

Az idő = (ló) ~ (madár) ~ kapu.

Nyerített: visszahúzó, ironikus mozzanat.

Kinyitotta a szárnyait = röpült: előre vivő, patetikus mozzanat. Vörös: a vér és a forrada-
lom színe.

Vörös kapu: a test és a jövő kapuja = kozmikus fogantatás, a jövő születése (szerelem és 
politika).

Választhatjuk a motívumlánc kiinduló pontjául a sejtelmesen többértelmű zárósort is. 
A ló itt már nem jelenik meg. A faszobrász halálfélelmének éjszakáján, Stuttgartban „egy kese 
csikó még betolta fejét az ablakon / és nyerített”. Utoljára egy ellentétpár negatív hangulati 
értékű tagjaként bukkan fel, nem sokkal a zárósor előtt: „csipkebokor nyílik ki mindenütt / 
de a modern lovaknak vasból vannak a fogaik”. (E motívum előzménye a költemény elején, 
a múlttal való leszámolás kapcsán: „az ember elhányja csikófogait és néz a semmibe ahol az 
élet beleharap a saját farkába / a semmibe”.)

Itt van viszont a madár. Igaz, többszörösen átértelmezett formában. A nyitóképben az 
idő „kinyitotta a szárnyait”. A föld feletti szférának és a repülésnek az egész műben kiemelt 
szerep jut. A zárósorban egy fémtestű madár repül. (Előzményei: falusi szélkakasok, „vörös-
réz madarak kukorékoltak” a Duna partján, a pozsonyi hajóúton; majd Belgiumban, szittya 
vallásalapító buzgalmának kudarcát kísérve „a házak fölött csörömpölve más tájak felé rö-
pültek a madarak”.)

A zárókép madara egyben fémedény: teafőző. A 214. sorból ide villan egy pillanatra a 
teherbe esett kávéskanna motívuma. (A fogamzás, terhesség és szülés motívumlánca az 
egész költeményt átszövi.) Távolabbi kapcsolat a nikkel fémes fényével is összeegyeztethető 
„ezüst szalamander”, a szeretett asszony metaforája, annál is inkább, mert Brüsszelben, az 
Internacionálé felhangzásának pillanatában, egy szerelmes óhajtást követően, „a középső 
lámpa mellett elhajóztak a szalamanderek”. (A szalamander vagy szalamandra egyébként 
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gyíkszerű, fürge mozgású erdei kétéltű, melyről valaha azt állították, hogy sértetlen marad 
a tűzben.)

A csillogó fémmadár aligha került volna a versbe a repülőgép egykorú valóságának ösztön-
zése nélkül. Épp a nevezetes utazás évében, 1909 októberében szállt föl Rákoson Blériot, majd 
decemberben Adorján János gépe. Az a tény azonban, hogy a szövegben nem egyszerűen 
csak teafőző vagy teáskanna, hanem szamovár repül, félreérthetetlen kapcsolatot teremt a 
költemény csúcsmozzanatát képező brüsszeli munkásgyűlés orosz vonatkozásaival. Forrada-
lom? Jövő? Ábránd? Prófétai látomás? Kassák groteszk fintora önmagának és az olvasónak? Az 
„elröpül” bizonytalan hangulati értékű igekötője bármelyik értelmezést lehetővé teszi.

Ám egyetlen sor önmagában – „nem jelent semmit”. Ha az emigrációban írott mű ihle-
tésében jelen van is a csalódottság, a keserűség mozzanata, az legfeljebb az adott pillanat-
nak, nem általában „isten órájának” szól.

A nikkelfényű madár fejünk fölött röpül el, s a fönt fogalomköre (éppúgy, mint a madara-
ké) a vers más pontjain is az idő, a szükségszerű változás, a megépítendő új rend képzetével 
azonosul („azt hittük márciusok arany lobogói seregnek fölöttünk”). De művön kívüli, iro-
dalomtörténeti okunk is van rá, hogy az idő dimenziójában, a régi és az új szembeállításának 
feszültségrendszerében értelmezzük a zárósort. Apollinaire Égöve (1912) ilyen sorral lep meg 
bennünket: „S madárrá változik e század és akárcsak Jézus égre száll” (Radnóti Miklós fordí-
tása). A madár és a gépmadár („la volante machine”) képi azonosítása éppúgy megvan Apol-
linaire-nél, mint az égi szféra költői társítása egy új, szép, tiszta, eszményi világ ígéretével. 

KASSÁK LAJOS – csupa nagybetűvel – megtalálta önmagát, kiemelkedett a „mindennek 
vége” sivár tehetetlenségéből. A brüsszeli élmény tudatformáló hatását nem semmisíthették 
meg sem a történelem, sem a személyes sors buktatói. „Végre hát végre / eljött az idő s mi 
teljesek vagyunk mint a beojtott fák” – énekelték „halkan és messzire hangzón” a brüsszeli 
„tiszták”. (A motívum előzménye: „a fák alapjában véve teherbe esett lányok”.) Nos, a zárlat-
ban nem „nyerít” az idő, sőt „madarak lenyelték a hangot / a fák azonban tovább énekelnek”. 
A jelenné vált jövő nem azonos ugyan a megálmodott jövővel, de az idő nem állt meg, és a 
személyes elhivatottságának tudatában megerősödött, a közösségi társadalom eszméi iránt 
elkötelezett költő „tovább énekel”. 

2.2.2. A mű nyilvánvalóan tudatos szakozatlansága megnehezíti az iskolai feltételekhez szab-
ható szerkezetelemzést. Mégis – a verssorok megszámozása alapján, lehetőleg előzetes ott-
honi kísérletekre támaszkodva – feltárhatjuk a folyamatosságban a rendezettséget, az áram-
lásban a sűrűsödést, a kiemelkedést. Álljon itt egy lehetséges változat, mely a későbbiekben 
javasolt szerkezeti vázlat alapját képezi!

I.  Epikus keret: az indulás
  I/1 1–15. (Pest)
  I/2 16–47. (Érsekújvár: a gyerekkor)

II.  Az elbeszélt utazás
  II/1 48– 79. (Bécs)
  II/2 80–129. (vándorlás)
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  II/3 130–162. (Stuttgart)
  II/4 163–227. (Stuttgart)
  II/5 228–283. (vándorlás)
  II/6 284–329. (vándorlás)
  II/7 330–367. (Brüsszel)
  II/8 368–406. (Brüsszel)
  II/9 407–477. (Párizs)

III.  Epikus keret: a visszaérkezés
  III/1 478–500. (Pest)
  III/2 501–510. (a megtalált hivatás)

A mesterségesen – de nem önkényesen – elkülönített szakaszok belső összefüggéseket 
mutatnak, illetve nagyobb egységekbe rendeződnek. Az (1–15.) és a (478–500.) színhelye 
egyaránt Pest. Az indulás, illetve a visszaérkezés mozzanatával mintegy epikus keretbe fog-
lalják a cselekményt. Ugyancsak keretszakasznak tekinthető a (16–47.), melynek színhelye 
Érsekújvár, ideje a múlt, központi szereplője az apa, kulcskérdése pedig az elutasított hivatás 
(„káplán leszek”). Megfelelője a mű végén az (501–510.), mely helyhez és időponthoz nem 
kötődik, a megtalált költői hivatás vállalásával azonban visszautal a (16–47.)-re.

A 48.-tól a 477. sorig tart maga az elbeszélt utazás. Főbb állomásai: Bécs, Stuttgart, 
Brüsszel és Párizs. A megnevezett helyszínek között a vándorlás szakaszai teremtenek össze-
köttetést. A 48. sortól a 227.-ig az elbeszélő útitársa „a félkrisztus faszobrász”, majd rövid 
magányos kóborlás után, a 246. sortól „szittyával” folytatja útját. Bécsnek egy szakasz jut 
a lírai útirajzból (48–79.), Stuttgartnak kettő (130–162. és 163–227.), Brüsszelnek három 
(284–329., 330–367., 368–406.). Párizs – a többinél terjedelmesebb szövegrésszel – mintegy 
érzelmi fókuszába gyűjti a korábbi élményeket, előkészítve a zárórész gondolati összegzését 
(407–477.).

Az ily módon elkülönített szakaszok egyben az emberlét és a költői hivatás alapvető, 
nagy kérdéseit vetik fel: távlatkeresés (48–79.), közösség és költészet (80–129.), hit és rész-
vét (130–162.), szerelem és halál (163–227.), remény és kudarc (228–283.), élet és költészet 
(407–477.). A mű hangulati és eszmei csúcsa a forradalmi jövőt biblikus látomásban megidé-
ző „hármasoltár”: a brüsszeli események három szakasza. Este: vacsora „a maison du peuple 
hosszú asztalainál” (284–329.). Az apostolok utolsó vacsorájának profán változata az Inter-
nacionálé kezdőhangjaiban és a hozzájuk kapcsolt szerelmi vallomásban éri el hangulati te-
tőpontját. Éjszaka: „orosz gyűlés” a petit passage-ban (330–367.). Egymásra rétegződnek itt 
a jelen és a jövő, a prófécia és a majdani beteljesülés képei, nyilvánvaló újszövetségi utalások 
formájában (pünkösdi „lángok”, nagycsütörtöki út „a hegyre fölfelé”, az „új ember” születé-
sének ígérete, a majdani rendőrkém júdáscsókja, a lábmosás szertartása, felajánlott áldozat 
„a szegények asztalára”). Hajnal: letartóztatás, út a toloncházba (368–406.). E rész kulcsszava: 
„lefelé”. A láncra vert csavargók „a szakadó kékségben” „a szőke gyerekoroszra” gondolnak, 
akit modern messiásként fognak felakasztani „egy kék reggelen a kreml előtt”.

Mint mellékelt táblázatunk mutatja, a gondolati tagolásnak ez a módszere 9 egységet 
különít el az utazás elbeszélésében. Nem lehetetlen, hogy épp ezekre vonatkozik a „9-féle 
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tojást találtam a madárfészekben” ismétlődő kijelentése (407. és 421. sor). A fészkekből ki-
röppenő 9-féle időmadár a múlt meghaladásának, a társadalmi, egyéni és művészi újjászü-
letésnek 9 változata.

Nemcsak rejtett szakaszhatárokat, hanem gondolati csomópontokat is felfedezhetünk 
a költeményben. A kezdő- és a zárósor között az idő, a történeti meghatározottság társa-
dalomfilozófiai erőterét érzékelhetjük. Az 510 sor tükörtengelyében, a 255–256. sorokban 
ezt olvassuk: „igéim virágokban lobogtak már a mezőkön / dögöljenek meg akik elismerik a 
nyugvópontok szükségszerűségét”. Mi más ez, mint a szimmetrikus egyensúly elutasítása 
a mozgás, a változás, a dinamizmus nevében? (Néhány sorral előbb, ahol a vers elején meg-
említett „görbe vonalak” összeértek, feltűnt „szittya”, a vallásalapító.)

A mű hangulati tetőpontja azonban nem a középpont, hanem a forradalmi várakozás 
legfeszültebb mozzanata, amikor „mindenki tudta már nem lehet messze isten órája”. (Ez 
után hangzik föl az Internacionálé.) Az 510 sorból ez éppen a 317., pontosan a költemény ún. 
első aranymetszetében. (Az aranymetszet geometriai lényegének megfelelő arányviszonyok 
a költeményben: 316 + 194 = 510; 194 : 316 ≈ 316 : 510 ≈ 0,618.) Ezek után az sem meglepő, 
hogy a 194. sor körül szerveződő ún. második aranymetszet szintén kiemelkedő érzelmi cso-
mópont: az álombeli szerelmes egyesülés elragadtatott pillanata („vitézkötés az életemen”). 
A két aranymetszet és a tükörtengely gondolati pillérei egyben a költői világkép teljes súlyát 
hordozzák (politika, szerelem, költészet).

Ezek a sűrűsödések, kiemelkedések azonban már nem epikai, hanem lírai jellegűek. A szub-
jektív, személyes időfolyamat tempója más, mint az eseményeké. Az utazás néhány hónap 
alatt zajlik, ennek homlokterében azonban a brüsszeli „passió” néhány órája (estétől hajna-
lig) a terjedelem több mint egynegyed részét foglalja el. Az idő nyerítő-szárnypróbálgató 
kapunyitása és a „nikkel szamovár” röpte közötti belső lelki-tudati folyamat ugyanakkor egy 
teljes élet, egy alkotói pálya kibontakozásának, egy személyiség önmegvalósításának időbeli 
korlátok közé nehezen szorítható története.

Érdemes ennek igazolásaként külön is összegyűjtenünk a művészi tevékenységre, köze-
lebbről a költővé válás folyamatára vonatkozó verssorokat: 51, 52, 53, 54, 99, 102, 103, 104, 
105, 127, 129, 157, 158, 234, 235, 236, 255, 256, 396, 397, 426, 427, 428, 429, 500, 501, 502, 503, 
504, 505.

E néhány sornyi kivonatból tisztán elénk rajzolódik az a mozzanatsor, melyhez a költe-
mény egyik valószínű, lehetséges értelmezését kapcsolhatjuk. Kassák költészetfelfogásának, 
ars poeticájának kialakulásáról van itt szó, egyes szám első személyben elhangzó, lírai vallo-
más formájában. Ez a folyamat mintegy az útirajz időrendjétől eltérő személyes idődimen-
zióban zajlik, ugyanott, ahol a még tágabban értelmezett egyéni világkép kialakulása.

A ló meghal a madarak kirepülnek a kassáki világkép kiteljesedésének megszerkesztett 
költői vetülete. Az „én KASSÁK LAJOS vagyok” utolsó előtti verssor olyan értelemben „sem-
mitmondó”, hogy valójában mindent magába foglal. A költemény éppen úgy csak önmagá-
val azonos, mint az egyes ember. Valóban „nem jelent semmit”, pontosabban nem „jelenti” 
azt, amire vonatkozik, hanem egészében véve, a maga egyediségében és teljességében, lénye-
gileg azonos vele.
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2.2.3. A műben érzékileg testet öltött világkép sokféleképpen megragadható, sokfelől megkö-
zelíthető. Kiindulhatunk akár a mű szókészletének rétegződéséből is, annál is inkább, mert az 
erre irányuló gyűjtés (igaz, némileg pontatlan és rendezetlen) anyaga a Formateremtő elvek… 
című kötetben hozzáférhető. Ismertettük már a ló és a madár fogalomkörének szómutatóját. 
Ugyanígy választhatunk azonban más szempontokat, illetve fogalomköröket is.

Még többet árul el a szerző gondolkodásmódjáról, a művé formált világkép jellegéről 
egyes – a mindennapi nyelvben nem gyakori – kifejezések előfordulási mutatója. (Egy-egy 
számadat egyazon szó különböző alakjainak előfordulását is magában foglalja.) Legalább öt-
ször előforduló jellegzetes szavak szófajonként:

ige: (lát 21, tud 19, nyit, nyílik 9, néz 8, énekel 7, érez 7, lesz 7, döglik 6, hisz 6, segít 6, indul 
5, kezd 5, szalad 5);

főnév: (ember 16, Páris 15, nap 14, faszobrász 10, fej 10, hang 10, isten 8, világ 8, éjjel, 
éjszaka 7, fiú, fia 7, madár 7, reggel 7, szem 7, szittya 7, gyerek 6, hegy 6, költő 6, Orosz-
ország 6, part 6, szerető 6, testvér 6, fák 5, hajnal 5, szív 5);

melléknév: (vörös 11, francia 7, öreg 7, belga 6, szegény 6, szép 6, fekete 5, magyar 5, 
tiszta 5);

egyéb szófaj: (föl, fel 20, ó 19, én 16, egész, egészen 12, mi 12, minden 11, most 9, semmi 
9, mindenki 8, te 7, igen 6, holnap 5, mégis 5).

Néhány adatot csupán az útirajz elbeszélő jellegének tulajdoníthatunk (lát, tud, néz, Pá-
ris, faszobrász, szittya, francia, belga). Mindenképpen figyelmünkre méltó viszont a nyit, nyí-
lik, indul és kezd típusú igék, az ember, isten, világ, költő, Oroszország főnevek, a vörös, szép, 
tiszta melléknevek, a föl, fel szócsalád, az ó indulatszó, az én, mi, minden, semmi, mindenki, 
te névmások, a most és a holnap határozószók, valamint az Adyra is oly jellemző „mégis” 
kötőszó gyakorisága.

2.2.4. Ugyancsak a szintézis szándékával, a teljesség, a világképmodell igényével hozhatjuk 
kapcsolatba a mű nyelvi és ritmikai megformáltságát. Nagybetűvel kezdődik és – 510 sornyi 
lebegés után – ponttal végződik. A központozás hiánya ugyan avantgárd hagyomány, Kas-
sáknál azonban nem csupán utánzásról van szó. Versmondatainak jó részét nem is lehetne 
szabályos módon sem elkülöníteni, sem összekapcsolni. Hogyan tehetnénk írásjelekkel „lo-
gikussá” egy ilyen sorozatot: „az ember elalszik / így lesznek a vertikálisokból horizontálisok 
/ és viszont / az égből kiléptek a téntagyerekek / gyertek át velem a kerten / a folyó túlsó 
partján Mária altatgatja fiát / mindenki kattantsa be esze fölött a reteszeket / a padlón sárga 
tócsákban foszforeszkáltak az emlékeim”?

Az eredeti bécsi kiadás „csillagsoros” megoldása mutatja a legvilágosabban, hogy Kassák 
megszerkesztett szövegformája egyszerre hordozza a folytonosság és a feltagoltság jegyeit, 
szakítva mind a logikus mondatszerkesztés, mind a kötött metrikai formák hagyományával. 
A mondat és a verssor kölcsönösen határozza itt meg egymást: a verssort a mondatszerke-
zeti tagolódás teremti, a mondatot viszont a nyomtatásban jól felismerhető sorszerkezet 
azonosítja. Sem a mondat (vagy kiemelt mondatrész, folytonos szószerkezet = szólam), sem 
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a verssor (itt: változó terjedelmű, jelentésben és hangzásban is összefüggő, egy vagy több 
hasonló szövegrészre vonatkoztatható egység) határait nem lehet előre kijelölni. A mondat-
tani és a verstani tagolódás egyszerre, egymással szoros kölcsönhatásban születik az alkotás, 
illetve a mindenkori befogadás folyamatában.

Mondatsoros szabad vers ez, melynek elvi alapját nem egyszerűen a mondat és a verssor 
alaki egybeesése, hanem előre meg nem határozható, egyidejű létrejötte jelenti. A verssornyi 
mondat (vagy mondatnyi verssor) szerepét néha egyetlen, tudatosan kiemelt szó vagy szó-
lam játssza. Előzetes képlet híján a költői szándékot kifejező íráskép a befogadás szerves ré-
szévé válik, a versmondást és a vershallást is erősen befolyásolja. Az íráskép megnövekedett 
szerepe azonban nem jár a hangélmény megszűnésével. A mondatsorokat a hanglejtés legalább 
sorpáronkénti megfelelései (a dallamcsúcsok száma és rendje, illetve a lejtés iránya szerint), 
valamint a sorközi beszédszünetek teszik felismerhetővé. 

Lássunk egy példát a mondatsoros megfelelések különböző típusainak megvalósulására 
(a hanglejtés hozzávetőleges, nyelvileg kódolt menetét grafikusan követve)!

(317) mindenki tudta már nem lehet messze isten órája

(318) a fanatikusok bőre érzékenyebb mint a szeizmográf

(319) s mi valamennyien vakarództunk

(320) elvtársnő üljön a zongorához
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(321) föl

(322) föl

(323) ó ha most ide tudnám kapcsolni a szeretőm gyémántszemeit

(324) a középső lámpa mellett elhajóztak a szalamanderek

A folytonosság és a megszakítottság dialektikáját érzékelteti az elbeszélés vonalszerű 
időbelisége, valamint az ismétlődő vagy egymásnak megfelelő (egymásra utaló és visszauta-
ló) képek, motívumok, kifejezések térbelisége közötti feszültség is.

2.2.5. A költemény szövegében ábrázoló (leíró vagy elbeszélő), értelmező (gondolati) és 
önkifejező (személyes, lírai) részletek váltják egymást, e három műfaji réteg azonban egy-
idejűleg is jelen van a rendkívül összetett, több motívumláncba is beilleszkedő képekben, 
a köznapiságukból kiemelt, sokrétű többletjelentéssel telített kifejezésekben. Egy rövid, de 
érzékletes példa: 

(4)  a gyárkémények alatt ültünk (ábrázoló)

(5)  tudtuk holnap a görbe vonalak (értelmező)

(6)  ho zsup ho zsup (önkifejező)
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A vélhetően életrajzi hitelű valóságmozzanatban ott rejlik a lent („alatt”) és a fönt érzel-
mi-gondolati szembeállításának lehetősége. (Derkovits-festmények ember–világ kontrasztja 
juthat itt eszünkbe.) A „görbe vonalak” látszólagos elvontsága az elbeszélés szerves részévé 
válik a belgiumi utazás során: „de azért mégis itt értek bennem össze a görbe vonalak / itt ta-
lálkoztam össze szittyával aki zürichből jött és chilébe készült vallásalapítónak” (245–246.). 
A „ho zsup” élesen felcsapó, kétszeres jambusi (∪–∪–) halandzsája pedig nemcsak a sze-
mélyes kitörésvágy érzékletes kifejezője, hanem a fönt („a madarak”) világát is megidézi egy 
pillanatra.

Ugyanez a három sor alkalmat adhat a mű egészét átszövő stíluskeveredés („stílekleti-
cizmus”) bemutatására is. Reális (köznapi, sőt, néhol durván közönséges), patetikus (költői, 
szónoki, bölcseleti), valamint ironikus (ön- és világcsúfoló, néhol parodisztikus ízű) mozza-
natok fonódnak itt össze anélkül, hogy megbontanák a világkép egységét.

3. Kassák nagyszabású konstruktivista szintézise összetett, többrétegű, csak különféle fe-
szültségrendszerek közös erőterében értelmezhető műalkotás. Hátterében ott van a nagy le-
hetőségek elszalasztásának, a nagy remények meghiúsulásának, a sors- és korkérdések meg-
oldatlanságának keserű életérzése. Mérleg tovább című 1922-es cikkében így írt erről Kassák: 
„A tegnapi megválthatódás nagy ígéretei átestek a rostán. És a tegnapi úgynevezett teljes 
művészet teljes szépségei is átestek a rostán […] Az idő elment fölöttünk anélkül, hogy az új 
ember megmutatta volna nekünk vidám és piros arcát” (idézi Béládi, 1985, 131). A tudatosan 
megalkotott versszerkezet egésze, arányrendszere, mozgásiránya azonban épp a teremtés 
határozott gesztusával utasít el mindenfajta kisszerű sóvárgást, szenvelgő megalkuvást. Kas-
sák világképét az adott helyzetben is a teljesség, a rend, a szabadság, a szeretet, a szolgálat, 
a következetesség és a küldetéstudat eszményei határozták meg. Olyan világrendet gondolt 
el önmagában, és formált meg – e belső világ külső modelljeként – művében is, amelynek 
tartópillérei a politika, a szerelem és a költészet egyetemes értékei, létformája a megtalált 
hivatásában kibontakozó személyiség és a társadalom mint szabadon felvállalt, védelmező 
szeretetközösség harmóniája.

A ló meghal a madarak kirepülnek a régiből az új, az elavulttól, az eltorzulttól az eszményi 
felé tartó feltartóztathatatlan mozgás költői megformálása. A vers elején szárnyát bontoga-
tó, majd a zárósorban „nikkel szamovárként” tovaszálló idő Kassák számára a személyes és a 
költői világkép kialakulásának, valamint a megélt kudarcok ellenére is elérhető, emberlépté-
kű világrend létrejöttének éltető közege. 
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Cs. Varga István

AZ EMBERI ÉRTÉKKAPCSOLATOK REGÉNYTRAGÉDIÁJA: 
NÉMETH LÁSZLÓ: ISZONY1

Németh László életműve kivételes egység és teljesség. Iszony című regényében életművének 
minden problémája, jellemének és múltjának minden fontos ismérve megtalálható. Regény-
építésére jellemző, hogy az életes anyag, valóságreferencia, valóságvonatkoztatás helyett 
ontológiai kérdéseket, bölcseleti, lételméleti alapproblémákat állít gondolkodása és művei 
középpontjába. A modern, a 20. századi gondolatiság és létérzés adekvát formáját is kifeje-
ző műalkotástípust, a „tudat-regény” sajátos, új, az esztétika és a lélektan határait is tágító 
műfaji-tipológiai, poétikai formáját teremti meg. Az írói világkép három elemét, az ember-
re, a világra és a teremtésre, vagyis a genezisre vonatkozó tudásunkat is megújítja.

1. „Mi lehet szörnyűbb egy rossz házasságnál?”

A Gyász és az Iszony a problematikát tekintve is szorosan kötődik egymáshoz. A Gyász alap-
szituációja: a férjét vesztett, a házasságból tragikusan kiszakadó nő gyászsorsa felveti a kér-
dést: „Mit akarnak az élők a halottakkal, és mit akarnak a halottak az élőkkel?” A három 
részre tagolódó Iszony (Az esküvőig, A házasság története, A történet vége) alapvető kérdés-
felvetése: mit akarnak, mit akarhatnak az élők az élőkkel, mit várhat egymástól férj és feleség? 
A tragikus emberi kapcsolatok regénye az Iszony.

Az Iszony főalakjainak a sorsában eltérő értékrendek küzdelmét figyelhetjük meg: „Az 
emberek viszonyát nem az szabja meg, hogy mit érnek, hanem hogy mit akarnak egymás 
életében.” (448)2 A Gyász elidegenedésének közege a gőg volt, az özvegység büszke magánya, 
az Iszonyé az összezártság, a testi-lelki kiszolgáltatottság, amelynek érzése Nellire a nászúton, 
az autóban tör rá. 

Nelli a házasságot vállalva remélte: a pusztán férjét is belehangolhatja a maga „csendes 
köreibe”. A puszta és a dolog volt a fellegvára: „A bozót suhogása, a csendes pusztai hold, az 
akácfák ismerős árnyéka, mint boldog kikötő várt” Nellire. Az apósa halála után beköltözik 
Sanyi lételemébe, amely neki rabságot és fokozódó nyugtalanságot jelent (528, 543). 

A házasság előtt is „valami ágaskodott, borzolódott” Nelliben Sanyi ellen. A faluban pe-
dig feltámad „hadakozó iszonya” és idegenségérzete. Nelli a házasság kötelékében a faluban 
kerül végleg szembe korábbi énjével. Kiderül, hogy a házastársak értékélményei, tapasztala-
tai annyira eltérőek, hogy nincs remény az egyeztetésükre.

Nelli folyton értékel, ítél: minden mozdulata, gesztusa, magatartása értéktudatát fejezi 
ki. A pusztán sajátos emberi minőséget képviselt, amely a házasságban, családban, a falu 
világában alárendelődik Sanyi egyéniségének. 

1 Egy hosszabb tanulmány rövidített és átdolgozott változata.
2 A zárójelbe tett oldalszámok a Bűn és az Iszony 1971-es kiadásának megfelelő helyeit jelölik.
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Kétféle szabadságszemlélet ütközik össze a két főalakban. Sanyi a biológia, anyagi szük-
ségletek kielégítése révén akar szabad lenni, Nelli pedig a szükségletek fölötti uralmában érzi 
magát szabadnak. Szabadság és alávetettség ellentétében vívja harcát egyénisége jogaiért.

Németh egyéniségük magvában ragadja meg hőseit, orvos-alkattani szemlélettel antro-
pológiai nézőpontot érvényesít. Sanyi kurta, izmos karú, vastag nyakú, állhatatos mosolyú 
alakját. Kedveskedő, ingerlő tekintetű: „diónyi meleg lében forgó” szeme, tömzsi tömött, sző-
rös háta, keze érezteti alkati jegyeit. Nelli még férje tapintatában, finomságában is „ragadozói 
tettest” érez: „dicsekvése is fényes, jóízű, akár az evése.” Kérkedő, komédiázó: „gyermekes 
önteltsége, parádés érzelmei, lelki kényelmessége” elviselhetetlennek tűnik. Sanyi hiú, az ön-
érték élvezője, Nelli értékeit is élvezni akarja. Már a nászúton is az a legnagyobb bánata, hogy 
Nelli elzárkózott a dekoráció-szereptől, parádézási alkalmaktól fosztotta meg Sanyit, aki férji 
tündöklésre éhesen tért vissza ifjú feleségével (448, 353).

A Kárász Nelli- és Takaró Sanyi-féle világaspektus hierarchikus jellegét az író – rejtetten 
érvényesülő – rokon- és ellenszenvének egyenlőtlen elosztásával is érzékelteti. Sanyi hiába 
igyekszik beleélni magát Nelli értéktudatába, és onnét szemlélve értékelni a világot, képtelen 
Nelli magasába emelkedni. Ezért érzi Nelli úgy, hogy Sanyi „vitatkozó húsember” (652).

Amikor beteg férjét lefogyva, lesoványodva látja, felidézi lidércnyomásként ránehezedő, 
erőtől duzzadó korábbi alakját: „Milyen húsos, telt volt ez a mell akkor: a szőr is egy egész-
séges bozót. De az ami Sanyit Sanyivá tette, lám, nem változott” (653). Házasságukban ezért 
alakul ki az „iszony” mint viszonyfogalom, amelynek nem önmagában van szubsztanciális 
értéke (nem biológiai-pszichológiai értelemben felfogott individuumhoz kötődik a léte), ha-
nem a tágabb érvényű emberi kapcsolatok terméke.

Takaró Sanyi alakja hitelesebb, több típusvonást tartalmaz, mint Nellié. A szájhős, a maga 
„fehér hadseregbeli” jelenlétével is kérkedő, hazardírozó, parádézó Sanyi Nellivel szemben 
nemcsak negatívumot képvisel. Kedélye, igyekezete, szenvedése méltóvá tehetné rokonszen-
vünkre, ha primitíven önző bírvágya nem játszaná el felébredő szimpátiánkat. Nem önmagá-
ban áll, ő képviseli a legerőteljesebben a világot, a falu valóságát, és közvetíti is Nelli számára 
az őket körülvevő közeget.

Nelli „elegyedni nem tudásának” tágabb értelmű oka egyértelmű negatívumot is tartal-
maz: tolerancia-képtelenséget, túlzó énközpontúságot. Megbékélni Sanyi emlékével Nelli 
számára azt is jelenti, hogy kilép túlzó énközpontúságából, toleranciát vállal a világgal és 
Sanyi emlékével szemben is. De ez csak úgy lehetséges, ha Sanyiban is volt szeretnivaló, 
mert ha csak gyűlölte volna a férjét, akkor nem juthatott volna el a regényt lezáró mon-
datokhoz, nem nőhetett volna fel benne a belátás, nem válhatott volna jellemalakítóvá a 
megértés.

Az Iszony kéziratai bizonyítják, hogy Németh László a már korábban megírt első rész 
szövegén keveset változtatott, de a javítások mégis fontosak. Németh „hangfogózta” az 
„iszonyt”, a regény „iszonygerjesztő” hatását, hogy az „irgalom” gesztusa megjelenhessen 
a fináléban.

Az Iszony a fogantatás pillanatában még „iszonytatóbb” volt. A közvetlenség, életesség 
erősödik meg a kihagyás, tömörítés révén. Csökkent a szövegben a metaforák számaránya 
(K. Szoboszlay, 1972, 77); ritkultak az ábrázolás „pihenői”. Konkrétabbá vált a regényvilág, 
eltűnt a jellemzés, a leírás zsúfoltsága, pergőbbé vált a regény.
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A mű végkifejlete az eredeti koncepció szerint öngyilkosság lett volna, de a végső vál-
tozatban más finálét kapott. Nelli a „világszenny” gyűlölőjéből a belátás és az irgalom egyik 
korai hősnője lett. De nemcsak emlékező narrációja lesz enyhültebb, hanem a regény végki-
csengése is a valóságvállalás és a szolgálatetika révén.

2. „Emberszenny, világpiszok” és „Diana-komplexus”

Nelli szíve-lelke nem tudott összhangba kerülni Takaró Sanyi egyéniségével, vágyaival. A nagy 
distanciával létrejött házassági kapcsolat szakadékká mélyül. Túlságosan kevésre becsüli a 
testi szférát, Sanyi pedig túlzottan is nagy jelentőséget tulajdonít neki. A nemi erők szub-
limálása Nelli személyiségének szűkítése, redukciója révén történik, ezért nem jön létre az 
egymást gazdagító öröm, a létezés élménye: a férfi és nő kapcsolatában elérhető boldogság.

A nemiség lelki-szellemi kapcsolat is. A benne megnyilvánuló morális érték a személyes 
létérdekkel mérhető, e nélkül léthazugsággá lesz. A partnerviszony személytelen formáit 
eszménynek tekintő Sanyi Nellit is puszta szexuális partnerré fokozná le, felesége ezért nem 
engedi, hogy Sanyi autonóm és önző módon éljen vissza nemi erőivel. A nemiség nem tisztán 
autonóm rendszer a teljes személyen belül, az egész emberi személyiség függ alakulásától.

Nelli pillanatra sem tud szabadulni a személyes éntől. A méltóság, öntörvényűség in-
tegritásának folytonos védelmi készültsége jellemzi. Mindez szellemi-erkölcsi portréját ka-
rakterisztikusan kirajzolja, de alakját, magatartását szoborszerűvé merevíti. Benne is munkál 
az írónak és hőseinek megkülönböztető ismérve: a hatalmasra növelt superego kontrollja. 
Érzelmei deformálódnak, elveszítik poétikus arányosságukat. Túlnőnek jelentőségükön: a 
túlzás deformálja, más tulajdonságok rovására megnöveli őket.

Nelli élete ott lesz pokol, és általa pokollá válik Sanyi számára is, ahol a létörömök forrásai 
fakadhatnának. Érvényteleníti az általános törvényt: a férfi nőre, a nő férfira való ráutaltságát 
(Ozsvath, 1979, 67–77). Az asszonyiság sem elégíti ki. Nem csap át rajta „az asszonysors 
tengerárja”. Nem vonja hatalmába sem a hitvesi, sem az anyai gyengédség. Nem a nőiségben, 
asszonyiságban, hanem a munkához, természethez való viszonyában érez derűt, örömet. 
Később felismeri: „A munka is lehet éppolyan bálványozás, mint a pénz vagy kicsapongás. 
Abban is meg kell a mértéket tartani” (505). 

Nelli iszonyodása testi-lelki irtózás, alkati mélységekbe hasító borzadály. A Diana-
komplexus az „emberszenny, világpiszok” elleni védekező ösztön is. Nem frigidség, nem 
biológiai végzet, nem is ösztönhiba vagy életképtelenség, amely szexuálpatológiai kate-
góriákkal megragadható. „Koporsó-állapota” leginkább a „kafkai ketrechez” hasonlítható: 
„Kinn lassan elnyugvó ház, a kialakult halottas szoba. Ideát én szinte egy másik koporsó-
ban.” Tragédiájának okát így fogalmazza meg: „A testem alkalmas volt mindarra, amire más 
asszonyé. […] A lelkem nem tudott elegyedni a világgal.” A legfőbb érték, az autonómia, az 
önérzet sérelme váltja ki az autoritás elleni normabontó cselekedetet.

Nelli alakjában felerősödik a mítoszi sugárzás: „Ahol a szüzesség túlságosan sok borza-
dállyal védi magát, ott valami magasabb tiltja, hogy elvegyék. S ha erőszakot vesznek rajt, a 
szüzesség megbosszulja magát: mint sértett angyal szaggatja köteleit, amíg csak így vagy úgy 
– ha kell, gyilkosság árán is – ki nem tépi magát a szabadba” (689–690).
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Nelli szoborszerűsége jellemszilárdságának is kifejezője. Szépnek érzi a világban való 
egyedüllétet. Képes meghaladni az individuális-érzelmi életérzést. Erkölcsi-értelmi tudata 
lehetővé teszi a szociális-szellemi érzékenységének felerősödését. A szörnyeteglétből sza-
badulva Cencen, az „irgalom” színterén a „sámsoni indulatot” belátással, másokért végzett 
munkával gyógyítja. Bekövetkezik a „tolsztoji” fordulat: Nelli önmaga fájdalmát, tragédiáját 
meghaladva elszegődik közösségi szolgálatra, betegek ápolására.

3. Típusalkotás és „a világ „növényi” alaptermészete

A fogalmi nyelv bizonytalanságait ismerő író a képek, hasonlatok, metaforák, párhuzamok 
megvilágító erejét hívja segítségül emberfogalmának, hőstipológiájának érzékeltetéséhez. 
A növényi jelleg vázlatos kifejtése már a Csokonai és a botanika (1930) című írásában meg-
található. 

A növényi létmetafora részletes kifejtését a San Remo-i napló Frobenius fejezetében ta-
láljuk. A Schicksalskunde tudósa kíváncsi a tünetek mögötti lényegre. Az etióp és a hamita 
ellentétes fogalompárban találja meg Frobenius a kultúra két alapvető típusát: a növényi és 
állati jelleget. A növény a mintája az etióp típusnak: „az etióp kiterjed a földön, a hamita meg-
szállja […] A növény hajt, virágzik, magot ejt, levelet hullat, újra hajt.” Az etióp számára „nem 
az egyén, hanem a törzs, nem a dolgok, hanem a dolgok értelme” a fontos; alapérzésének „a 
tér helyett az idő a hazája.” A hamita nem akar beleoldódni az örök változásba, hanem úrrá 
akar lenni rajta: „A világ neki prédaterület, amelyen az ésszerűség hasznot hajt, s a harcosból 
birtokos lesz. […] A térben lakik, és nem az időben; gyűlöli a homályt…” A hamita hódító, 
nem a valóság, hanem a tények embere: „Ha az etióp csillag: a hold, a növő-fogyó, időmérő; 
a hamita csillaga a nap: a teret négy égtájra osztó, a külön dolgokat a közös homályból kihá-
mozó.” Az etióp rokonszenves, a hamita ellenszenves (Németh, Tanu, 1935, II, 59–60).

A gondolkodás hajlékony, árnyalt lehetőségeit kihasználja Németh a két típus alkalmazá-
sakor, de nem követi Frobeniust a tipológia népekre való helytelen átvitelében. Tudja, min-
den emberben és népben adott mindkét típus lehetősége. A népeket sorsuk, történelmük 
alakítja. A költő barátjával, Gulyás Pállal megvitatott gondolatot így összegezi: „az ember… 
minél különb, annál jobban hasonlít a növényekre, s annál kevésbé az állatokra. Mintha ez 
volna a hivatása a földön: a világ növényi alaptermészetét helyreállítani: a ragadozó világ 
ragadozó kedvét a növények csendesebb erkölcsére szorítani” (Németh, 1944, 36–37).

A növények is részesei a létharcnak, de náluk az erősebb túlnövi társait: harcukból azon-
ban hiányzik „a gyilkolás szörnyű másodperce”. Ugyanezt mondja ki a Nem tudom a bota-
nikát című versében: „Ily növény-erkölcs kellene / Belénk is, ember állatokba, / Vértelenebb 
vetélkedés, / Magasabb fa lesz különb” (Németh, 1977, II, 329–330).

Az Iszony alakkettősének természetében ellentétes dominanciában érvényesül a kétfé-
le típus. Takaróék családjában is adott a növényi ág az anya természetében és Imrében. Az 
anyós kemenesaljai hétszilvafás ivadék: nemeslány. Apjától örökölte a növényszerető „ker-
tészvért”. Nelli érezte benne a rokon természetet, a csendes emberi méltóságot. Az emberi 
lét növényi és hamita oldalát egységben mutatja fel. A választásról című fragmentumban 
Németh László az egzisztencialista felfogással vitázva írja: „Az egzisztencialista ragadozó 
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mintája az állat; a növésterv mintája a növény. A hősi – az inkább misztika – nem osztozik a 
kor tettmániájában. A tett akkor jön, ha a lét elakad. A legnagyobb tett: lenni, és nem szorul-
ni tettre. Az organikusan növő életben ritkák a sartre-i választások: nem harc, hanem idill” 
(Németh, 1980, 750).

4. Táguló mélységdimenziók

A Németh-regények közül az Iszonyban érvényesül legmélyebben és legteljesebben az embe-
ri kapcsolatoknak, a pszichikumnak, a belső és külső valóságnak az egyetlen tudaton átszűrt 
ábrázolása. Az író retrospektív módszerének kulcsszava a „visszafejtés”. Némethnél egészen 
másképpen történik mindez, mint az áradó epikussággal, szimultán módon, végtelen intui-
tív érzékenységgel emlékező Proustnál, akinél „a regény nem a nap színén, hanem az emlé-
kezet lágy körzeteiben játszódik le”. Németh „a lélek geológiai rétegződését” sem prousti 
módszerrel követi, más jellegű nála „az emlékezés gondos lélektana”, másképpen fordul „a 
megjelenített emlékektől a valódi emlékekhez” és „az elbeszéléstől az emlékezéshez”. Nála 
az alak egységes, Proustnál pedig a hangulat, amelyben a hős megjelenik (Németh, 1973, 
329–330).

Nelli visszaemlékezése, naplóírása nem prousti, nem is mélypszichológiai fogantatású, 
hanem inkább görög inspirációjú, abban az értelemben, amit a görögben az „analysis” jelent: 
„visszafelé dolgozást”. A hősnő naplóírása a „visszafelé dolgozás” munkáját és a szintézis igé-
nyét egyszerre vállalja. Az emlékezés során ez az értékszemlélet keres kapcsolatot az eltérő 
értékű élmények között. A „történés után” a hősnő érvényesíti az emlékezés rendteremtő le-
hetőségét, a távlatot. Nelli naplóírásában a „helyreállítás” erkölcse érvényesül a számvetően 
„analizáló” visszaemlékezés révén.

Ennek az elvnek az értelmében történik Nelli gyilkosságának az „analízise”, a „feloldása”, 
„kibogozása” is (Szabo, 1974, 118–130). Vallomásos gondolatmenetben választja szét az 
összecsomózott szálakat – a raszkolnyikovi én-kettőzés ellenpéldájaként: „Mióta műveltebb 
barátaim vannak, én is olvastam néhány híres könyvet, köztük olyanokat is, amelyek a bűn 
elkövetésével, következményeivel foglalkoznak. Nemhogy nem rendítettek meg, de azt kell 
mondanom, hogy ezek a legidegenebbek tőlem. Mintha sem a bűnözés, sem a bűnhődés 
iránt nem volna érzékem. Kizárt, hogy én egy öregasszonyt a pénzéért agyonüssek. De ha 
már agyonütöttem volna, akkor az a természetemből következnék, és nem bánnám meg. 
Efféle megbánásokra én nagyon is egy vagyok…” (680–681).

Kárász Nelli gyilkosságával kapcsolatban szövegszerűen is utal a raszkolnyikovi gyilkos-
ságra. Ebben a párhuzamban a két tett közti különbözőségre esik a hangsúly. Az orosz diák 
eszmei gyilkosságot követ el, végsőkig vitt teoretikus tettet hajt végre tudatosan, előre elter-
vezetten. Szabad akarattal és misztikus választással viszi véghez „lélektani próbáját”. Tettének 
elkövetésével alapeszméje omlik össze: „nem egy öregasszonyt ölt meg, hanem egy elvet”. 
Nem a büntetéstől fél, hiszen „a büntetést ő maga is megköveteli” (Dosztojevszkij, 1980, 32, 
37–38). Raszkolnyikov a tettét valóban nem nyomorúságos helyzete, hanem „egyéniségé-
nek démona” miatt „racionalista öntúlbecsülésből” követi el. Arra is tanulság az Iszony, hogy 
karakterünket tettekkel alakítjuk, és hibáinkat is csak tettekkel lehet korrigálni. Az ember 
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változásra képes, amíg él, válaszol körülményeire, alakít és önmaga is alakul, vagyis halála 
pillanatáig csak a tettei révén és nem önmagában ítélhető meg. A gyilkosság „kioldási” fo-
lyamata az elkövetéstől fogva nyomon követhető. Az „iszonyt” a „bűntudathoz hasonlítja, 
amely nem önmagában, hanem körülötte keresi az igazságtalanságot” (598–599).

Nelli számára Sanyi: „Nyálból és húsból: a végzet”, akit elpusztíthatatlannak érzett.
 
A ki-

indulópont: „Mért hoztál vissza Cencről? Én elszöktem; és Szeréna néninek is megmondtam, 
hogy beléd verem a kést. Nem tudom, mi történt, de olyan, amivel szemben az akarat te-
hetetlen. Olyan eleven volt bennem az ágybeli iszony, a verejtékszag – nem is az ő szaga, az 
egész házasságunké –, hogy a bűntudatnak nem jutott hely mellette” (652, 662).

Jókutinak, a halott Sanyihoz hívott orvosnak a cinkos kérdéseire Nelli „pontos, bűntársi 
választ” ad, hogy a történtek titokban maradjanak. Tudja róla, hogy „ezekkel a hazugságok-
kal bűntársammá avatta magát. S én azzal, hogy hallgatok, elfogadtam. Ez volt a célja, hogy 
össze legyünk kapcsolva: akár volt bűn, akár nem…” (665, 669).

Nelli tudja, hogy mit követett el, de érzéketlen a bűn és bűnhődés iránt. Sokáig nem érez 
bűnvádat: „nincs hajlamom sem a bűntudatra, sem a bűnbánatra. De hát miért is érezném 
bűnösnek magam? Még ha csakugyan gyilkoltam is? Az, ami történt, úgy történt, ahogy a kő 
leesik.” Ezért is nem vállalja Jókuti közeledését, nem akar a cinkossága rabja lenni, a börtön 
rabsága helyett. Végkövetkeztetése, annak tudatában, hogy „nagy hercehurcák után a bíró-
ság is” felmentette volna, mégis az azonosulás, a bűn bevallása és ezzel élete legerősebb 
gúzskötésének a „feloldása”: „Én magam viszont, ahogy távolodunk, egyre biztosabban tu-
dom, hogy a Sanyi gyilkosa én vagyok. Az voltam kívánságomban az egész betegsége alatt. 
Milyen csalódott voltam, hogy meggyógyult!…” (679).

5. Bethlen Kata, az „erdélyi Antigoné” inspirációi

Az Iszony írója számára a távoli prousti ösztönzésnél sokkal jelentősebb és meghatározóbb 
egy hazai inspiráció: Bethlen Kata, az „erdélyi Antigoné” Életének maga által való rövid leírá-
sa. 1939 nyarán írja Bethlen Kata című drámáját, 1940 a dátuma a Sziget Erdélyben című nagy 
tanulmánynak. Németh szerint „Kata az én asszonyaimból való, s ha nem, közébük költhető.” 

Felismeri: „Akibe belekölteni akartam magam: itt áll magától megköltötten.” Tamási népé-
hez és Szophoklész fenségéhez érzi mind közelebb Bethlen Katát, aki „fekete ruhában fehér 
ragyogás”, akiből „hajthatatlan, nagy, korlátolt: archaikus lélek árad a ritka, pallérozott és 
asszonyi csillogásban” (Németh, 1969, 145).

Bethlen Kata Nellihez hasonlóan sodródott „élete témája, a hibás házasság felé”. Anyja 
gondviselő kezéről, fiatalon adatott a „soha eléggé meg nem siratható keserves házasságra”. 
Őt az istene nem engedte „a világgal elereszkedni”. A „kelletlen szövetkezés elbocsátásában” 
Katának éppúgy nincs segítője, mint Nellinek. Rokonítja őket több jellemvonás is. Kata az őt 
„megkörnyékezőknek” „igen meg szokott felelni”, de képtelen „a mostani világhoz […] szabni 
magát”. Németh szinte a görögök módján hiszi, hogy egy ember emberfeletti szenvedése ér-
ték, maradandó szellemi-lelki erő a közösség számára. Bethlen Kata szenvedése megmaradt 
erőt adó példaképnek az Erdélyt benépesítő példaadók közt. Bethlen Kata magát gyötrő 
szenvedése az erdélyi „szigeten”, „kis körben új életet képező erővé” tudott válni (Németh, 
1969, 145, 168).
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Nyiri János

ILLYÉS GYULA: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL

Az alábbi dolgozat a vers eddigi elemzéseinek összefoglalásán kívül egy lehetséges szempon-
tot mutat be, amelynek fonalára fölfűzhető nemcsak magának az Egy mondat…-nak az elem-
zése, hanem a magyar és európai kapcsolódásainak hálója is. Ez utóbbival bőséges lehetőség 
kínálkozik egyéni gyűjtőmunka, érettségit előkészítő ismétlés, illetve egyéni érdeklődésből 
megszerzett tudás bemutatására, és talán arra is, hogy a diákok átérezhessék: jelenük, jövő-
jük a múltban gyökerezik, és nemes örökséget kapnak.

1. A történelmi háttér

Az Egy mondat… keletkezéséről szólva eleven képet adhatunk a diákoknak az úgynevezett 
ötvenes évekről. A korkép felrajzolásában segíthetnek a történelmi tanulmányok, továbbá 
a tanulók jelentős hányadának már markánsabb egyéni érdeklődése, amely nem ritkán a 
jelenkorhoz, illetve a közelmúlthoz kötődik.

1.1. Az általánosabb történelmi ismereteken túl az érdeklődő diákok bemutathatják egy-
másnak Szász Béla Minden kényszer nélkül című memoárját, különösen annak utolsó rész-
letét, Rajk Lászlóék 1956. október 6-ai újratemetéséről, kiemelve Szász Béla ott elmondott 
beszédét. A kort érzékletesen ábrázolja Aczél Tamás–Méray Tibor Tisztító vihar című korraj-
za, amely a résztvevők tapasztalatait ötvözi a már Nyugatra emigrált túlélők távlatos érté-
kelésével.

1.2. Ugyancsak ismertetésre érdemes Arthur Koestler Sötétség délben című műve, megemlít-
ve, hogy ez a Budapestről elszármazott baloldali forradalmár szerző kiábrándulásának fikciós 
lenyomata, azaz egy forradalmár műalkotásban objektiválódott kijózanodása. Szóba lehet 
hozni George Orwell 1984 című regényét is, mint a kortárs európai irodalom azon darabját, 
amely az Illyésével rokonítható felismerést önt műalkotásba. Orwell regénye két évvel koráb-
bi, mint Illyés verse, így szépen példázhatjuk ezzel azt a tényt, hogy bizonyos érzékenységű 
emberek egyformán hangolódnak a korszellemre, akár egymástól több ezer kilométerre is, 
sőt meglehetősen eltérő élményanyag birtokában is. A felismert történelmi állapot – illetve 
művészszemmel nézve élmény – röviden: a totális diktatúra.

1.3. Illyés politikai gondolkodását, világlátását termékenyen közelíthetjük meg Bibó István 
gondolatvilága, sőt életútja felől is. A két zseni életútja több ponton találkozott, hatottak 
egymásra, ami kivált az 1945 utáni demokratikus időkben készült Bibó-tanulmányok tartal-
mában érhető tetten. A Nemzeti Parasztpárt történetéről is lehet ejteni néhány szót.
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Szemléletes, mi több, megrázóan eleven, ízig-vérig reális ábrázolása a lágervilágnak Var-
lam Salamov életműve. Bármelyik novellájából megérti a diák, hogy bizony vaskos valóság 
volt a kényszermunkatábor mint egy fél vagy egész élet kerete. Salamov novellái minden 
háború- és diktatúraellenes filmnél ékesebben mutatják be, miként válik természetessé az 
elviselhetetlen. Kóstoló gyanánt Salamovhoz idézzünk röviden a magyar kiadás előszavából, 
Gereben Ágnestől: „»Kolima – írta Mihail Geller a Salamov-elbeszélések első, londoni orosz 
nyelvű kötetét útjára bocsátva – nem pokol volt, legalábbis nem a szó vallási értelmében. 
A pokolban a bűnösök bűnhődnek, vétkesek sínylődnek. Pokol az igazság győzelme, Kolima 
az abszolút rossz diadala volt.« A magyar olvasó feltételezett asszociációját megerősítheti a 
felirat, amelyet a Dalsztroj lágereiben rendszeresítettek a főkapu fölött: »A munka becsület, 
dicsőség és hősiesség dolga.« Arról azonban, hogy fel is szabadítana, nem esett szó…”

2. A vers keletkezése, története, filológiája

2.1. Az Egy mondat… 1950-ben keletkezett. Ezt a tényt több memoárból is tudjuk. Illyés 
el is szavalta néhány barátjának, például egy nyári hajnalon a tihanyi hegyoldalban. Csoóri 
Sándor fel is idézi Bibó István észrevételét: „Kitűnő vers, Gyulám, csak egy kicsit hosszabb a 
kelleténél” (Csoóri, 1987, 364–365).

2.2. Németh G. Béla ennek a ténynek a jelentőségét tömören foglalja össze: Illyés akkor írta 
meg ezt a versét, amikor a kortárs magyar értelmiség és benne a népiek is, Veres Pétertől 
Darvas Józsefen át, egészen Szabó Pálig még nem győztek földig hajolni a lángeszű Sztálin 
és rendszere előtt. „…íly súllyal, íly sokrétűen, íly világosan nem az ötvenes évek közepén, 
hanem legelején írta meg Illyés oly tiszta lényeglátással, oly hiteles indulatú és művészetű 
versben e korszak politikai, szellemi, társadalmi lényegét, mint utána eddig is alig valaki” 
(Németh G., 2000, 71).

2.3. A verset a nagyközönség az Irodalmi Újság 1956. november 2-ai számából ismerhette 
meg. Cynolter Károly lényegre törően foglalja össze a lapszámot: „Az élet sorssá válik […] 
A versnek élete, sorsa, jövője van. Az Irodalmi Újságban jelent meg, 1956. november 2-án, 
a harmadik oldalon, negyvenhét versszakban, a korhoz illő környezetben. A lap első olda-
lán Petőfi Sándor kiáltja, hogy »Ismét magyar lett a magyar, Mert ekkorig nem volt a’.«” És 
tovább sorolja a szerzőtársakat az újságoldalon meg az egész lapszámban: Pálóczi Horváth 
György, Déry Tibor, Németh László, Kassák Lajos, Tamási Lajos, Kónya Lajos, Fodor József, 
Benjámin László. „Ilyen az Egy mondat… szövegkörnyezete” (Cynolter, 1996, 15).

2.4. Az Irodalmi Újságban megjelent vers 47, javarészt négysoros strófából áll, azonban a 9. 
versszak háromsoros, a 14. és a 17. pedig kétsoros. Tehát összesen 183 soros a költemény. 
Filológiai vitát gerjesztett az a tény, hogy még Illyés életében, 1971-ben, a zágrábi Mladost ki-
adónál napvilágot látott a vers hosszabb, ráadásul itt-ott eltérő szövegű változata is. Ez utób-
bi textus kereken 50, kivétel nélkül négysoros szakaszból áll. Ránézésre tehát szabályosabb. 
Némiképpen bonyolítja a helyzetet, hogy 1986. februárban a Nyugati Magyarság című ka-
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nadai lap is megjelentetett egy 193 soros szövegvariánst. A zágrábi és az Irodalmi Újság-beli 
változatok tekinthetők a két „szélső esetnek”, a kanadai nem hoz újat a zágrábihoz képest.

2.5. Péter László síkra száll a vers legbővebb, kereken 200 soros változata mellett. Szerinte az 
Irodalmi Újságban 1956. november 2-án megjelent változat, amelyet Illyés Miskolcon, fejből 
vetett papírra, a zaklatott körülmények okán lett hiányos. Hiányosnak tekinti Péter László a 
Nyugati Magyarság című folyóiratban 1986. februárban megjelent, 193 soros változatot is, 
amelyről a lap azt írta: „A verset a költő később tíz sorral kibővítette.” Péter László szerint az 
ultima manus, és ezért véglegesnek tekintendő, hiteles versszöveg a Zágrábban a Mladost 
kiadónál 1971-ben megjelent kétnyelvű kötetben található 200 soros változat.

Vörös László is a zágrábi 200 soros szövegre esküszik, amelyet Szabó Lőrinc fia is meglelt 
atyja hagyatékában.

2.6. Ezzel szemben Domokos Mátyás, a Menet a ködben című posztumusz kötet gondozója, 
az 1956 utáni első magyarországi megjelentető, ragaszkodik a 183 soros változathoz. Indo-
kait az Újhold-Évkönyv 1987/2-ben foglalta össze.

Módfelett tartalmas írásában Domokos Mátyás minden érvet, vitatható momentumot 
számba vesz, például az 1950-es datálást megkérdőjelező Földes Anna-írást, A költő felel cí-
műt, amely először ismertette magyar nyelven, hogy a vers 1966-ban francia nyelven is meg-
jelent, mégpedig 1952-es datálással.

Részletezi személyes emlékét arról, miként utasította vissza Illyés, hogy Pándi Pálék be-
szerkesszék a verset 1965-ben a Hét évszázad magyar versei című antológiába, egyébként 
azzal az indokkal, hogy nem kívánja utólag szentesíteni azt a vádat, miszerint az Egy mon-
dat…-ot 1956 lázas októberében írta volna, és csupán antedatálta.

Domokos részletesen megemlékezik arról, hogy Illyés maga mesélte azt neki, hogy a ver-
set 1956. október 23-án Szabó Lőrinc előadói estje után, Miskolcon, fejből írta le az Irodalmi 
Újság szerkesztőségének, és „a nagy sietségben kifelejtett belőle négy versszakot”.

Miért szerkesztette hát akkor Domokos Mátyás a Menet a ködben kötetbe a 183 soros 
változatot? A filológus szerkesztő indoka nem más, mint Illyés egyik megjegyzése 1959-ből, 
az akkor alakuló Új versek kötet elé tervezett előszóból: „Nyilván megütközést keltene, ha 
múzeumban függő képeit a festő ecsettel s fejében mindahányszor azzal a gonddal látogatná 
meg, nem lel-e rajtuk igazítani valót. De nincs anya, aki ne rendezne valamit a lányain, táncba 
bocsátásuk előtt. Életem utolsó pillanatáig jogot és kötelességet érzek, hogy javítsak azon, 
amit hátrahagyok.”

2.7. Végeredményben nincs okunk megtiltani a diákoknak sem a 183, sem a 200 soros változat 
ismeretét, elemzését, szavalását. Mindkettő eredeti versszövegnek tekinthető. A 183 sorost a 
történelmi megjelenés, 1956. november 2-a hitelesíti, a 200 soros pedig annak okán, amit maga 
Domokos Mátyás így foglal össze: „figyelembe kell venni Illyés örökös javító-átíró szenvedélyét”.

2.8. Itt említjük meg, hogy az 1986-os közvélekedés szerint a Menet a ködben, benne az Egy 
mondat…-tal azért kerülhetett könyvesboltokba, mert a csernobili atomkatasztrófa körüli 
kommunikációs bukásába beleroggyant Szovjetunió nem tudott már pressziót gyakorolni az 
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amúgy is erjedőben lévő Kádár-rezsimre. Emlékezetes, hogy a Menet a ködben tulajdonkép-
pen egyszerre jelent meg a könyvesboltokban Bibó István Válogatott tanulmányaival, és ezt 
tekinthetjük a kiadók fölötti pártellenőrzés tényleges megroppanása első jelének.

3. A vers előzménye

Az Egy mondat… irodalmi előzményeként tartják számon Paul Éluard egyik versét. Erről a 
kérdésről írt alapos összefoglaló tanulmányt Péter László, aki elvégezte Paul Éluard Egyetlen 
gondolat című versének és Illyés Egy mondat…-ának párhuzamos elemzését. Éluard verse 
1941-ben született. Szegeden előbb 1943-ban, azután ’47-ben is megjelent, Madácsy László 
fordításában. A címet egyébként később maga Éluard változtatta Szabadságra, és ezzel a 
címmel van több magyarítása is a Madácsyén kívül. 

Éluard később egy előadásában fölfedte, hogy az alkotási folyamat kezdetén szerelmes 
verset formált magában, s csak a mű előrehaladtával döbbent rá maga is, hogy gondolatait, 
agyát nem egy nő, hanem maga a szabadság foglalta le, töltötte ki. „Így az asszony, akit sze-
rettem, inkarnált egy nála hatalmasabb vágyat.”

Tételesen tudjuk, hogy Illyés ismerte, de „talán éppen azért nem fordította le ezt a verset, 
mert 1950-ben, amikor a maga egyetlen gondolatát megírta, úgy érezte, ezzel teljesen kiak-
názta önmaga számára Éluard példáját” — írja Péter László 1987-ben.

4. Elemzési szempontok

A versről 1986 óta több elemzés is napvilágot látott. Alább ezekből szemezgetünk.

4.1. Cynolter Károly szerint ez dal. Litániaszerű a halmozott -ban, -ben toldalék. 
„Személytelenségében van a modernsége: mázsás súlyokat bíz a főnevekre, ragokra, ame-

lyek főszerepet visznek a versben. Itt és ekkor az ÉN kimondhatatlan. Majd a vers közepe felé 
haladva, a 15. versszakban jelenik meg először az önmegszólító TE. […]

A nyelv írja a verset. […] Ki mondja a befejezésben, hogy a zsarnokság »…ott áll / eleve 
sírodnál, / ő mondja meg, ki voltál, / porod is neki szolgál«?

»A nyüzsgő égi sátor: egyetlen munkatábor« — ez József Attila ujjnyoma, az Eszméletből: 
a csillagok rácsok a hallgatag cella fölött. […]

Illyésnek annyi más versével szemben, ebben az Egy mondatában nincs narratív elem, 
nincs didaktika, nincs politika sem. De van a mindent átsugárzó értelem, mindent átható 
tekintet, megvilágosító képzelet, és van a nyelv, amelyből kigomolyog, kiárad és formát kap 
a valóság. Egy rettenetes, emberellenes, veszélyes és titokzatos rendszer valósága, amelyet a 
vers – jobb szó híján – zsarnokságnak nevez.”

4.2. Csoóri Sándor az alkotó ember reflexióját így foglalta össze: „…a személyi kultusz fogal-
mával fölcégérezett korszakról senki nem írt ilyen sistergő, dühödt, fénycsóvás költeményt. 
Ilyen tébollyal töltött sorokat.”
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4.3. Már idézett dolgozatában Péter László emlékeztetett arra is, hogy a mintául szolgált 
vers hasonlóan üstökösi pályát futott be: „Éluard harcostársa, Claude Roy szerint az Egyetlen 
gondolat „néhány hét alatt lett klasszikus a megszállt Európában… minden elnyomott és 
harcoló nép magára ismert benne. Ne feledjük: 1941-et írtak.”

Péter László is szól a 13 „nemcsak” és a 11 „mert” versépítő szerepéről, mint ismétléssel 
fokozó hatáselemről.

4.4. Németh G. Béla – Cynolter Károllyal ellentétben – úgy ítéli meg, hogy a vers nem ön-
megszólító abban a formában, ahogy Aranynál, Kosztolányinál, József Attilánál oly gyakori. 
„Az is, de nem elsősorban az. Hanem hirdető, közösséghez forduló, rétori, papi, prófétai, 
bírói, intő, figyelmeztető, ítéletmondó megszólítás… sírbeszédre utalóan evilági végítéletet, 
társadalmi, történeti, etikai végminősítést jóslóan fejezi be mondanivalóját” (Németh G., 
2000, 75).

A beszédforma, a beszédhangsúly határozza meg a versformát. A jambusi nyolcas az 
európai és a magyar irodalomban számtalanszor váltakozik jambusi négyessel, hármassal, 
sőt két és felessel, kettessel is. E versben a beszéd dinamikája határozza meg a sorhosszúság 
váltakozását. Tegyük hozzá: ezt a lüktetést erősíti a nagyon egyszerű, hol páros, hol bokor-
rím, egyedivé, egyben rapszodikussá, azaz ismét csak élőbeszédszerűvé téve a verszenét.

4.5. Színes, tartalmas elemzést ad Pomogáts Béla. Illyés visszahúzódását az ötvenes évekre 
„szinte belső emigrációként” határozza meg. A textusok közül a 183 soros változatot részesíti 
előnyben, mivel a költő Amerikában, ahol semmi sem korlátozta a döntésében, ezt a variánst 
mondta hangszalagra.

Pomogáts felidézi Illyés nézetét, miszerint: „Minden jó hatás: erősítés”, mint például a 
Nem volt elég és a Ditirambus a nőkhöz című versei.

Éluard többször említett, Szabadság című verse verse azért is előzménynek tekintendő, 
mert például 1948. november 12-én a Zeneakadémián el is hangzott Illyés és Éluard jelenlé-
tében, Somlyó György fordításában, Palotai Erzsi szavalta.

A „zsarnokság” szó 13-szor szerepel a versben, a „Hol zsarnokság van, / ott zsarnokság 
van” kétszer, az első tagmondat magában háromszor, a második magában négyszer.

Három motívumsor fonódik egybe a versben. Az első képsor: rendőrség, bíróság; a máso-
dik a civil élet színtereiben (lakás, folyosó stb.), a művészetben, a személyes kapcsolatokban 
(hitves), a társadalmi aktusokban közös; a harmadik színtér pedig az emberi lélek, amely 
elveszíti autonómiáját, és ez a legszörnyűbb: amikor a személyiség elveszíti ellenálló képessé-
gét, átengedi magát az önkény uralmának.

A vers főképpen retorizált, mutat rá Pomogáts Béla. Tegyük gyorsan hozzá Kányádi sza-
vával: ezért „kell” mondani, mint a kortárs költészet másik két halhatatlan darabját, Márai 
Halotti beszédét és a Mennyből az angyalt.

4.6. A „zágrábi” 200 soros szöveget elemezve Vörös László figyelmeztet, hogy ne essünk az ol-
csó szimplifikálás bűnébe. Noha mindig a magyar viszonyokra gondolunk, azt látjuk magunk 
előtt, a versben egyetlen utalás sincsen az 50-es évek Magyarországára.
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Vörös László rámutat – gazdagítva-alátámasztva Pomogáts motívumokról szóló gon-
dolatát –, hogy a vers kívülről halad befelé, a zsarnokság közvetlenebb, külső megnyilvánu-
lásaitól az áttételesebbekig, a belsőkig.

Fontos stilisztikai felismerés, hogy a vers a „monotónia és változatosság művészi egy-
ségének költeménye”, amely – nyilvánvaló irodalmi előzményként – a litániák formai meg-
oldásaiból is vett át. Ebben fontos szerep jut a 13 „nemcsak” és a 11 „mert” kötőszónak. 
Említendő költői előzmény Ady Krónikás ének 1918-ból című versének rímelése is, a sok 
ragrím keltette monotónia a gépi háború monotóniája ellen.

Vörös László izgalmas és az elemzésben szépen kibontott gondolata, hogy a vers a totális 
diktatúrát festi meg. Tegyük mindjárt hozzá, előleg gyanánt a következő fejezetünkhöz: ezért 
kell „a saját fegyverével”, totálisan leírni, kimondani.

4.7. Végül – nem utolsósorban Vörös László felismerésének támogatására – azt is illuszt-
rálhatjuk, hogy az irodalmi elemzés nem feltétlenül egy kaszt kizárólagos előjoga, netán 
hóbortja. Lovas István akadémikus, atomfizikus így érti a vers utolsó harmadát: „Régóta 
gondolok arra, hogy a diktatúrák sorozata a nemzetiszocializmussal és a kommunizmussal 
nem ért véget. Fenyegetve közeledik egy harmadik, aminek a neoliberalizmus az ideológiai 
szálláscsinálója. A felvilágosodás három szent jelszava: a fraternité, az égalité és a liberté, 
így együtt egy embernek való társadalom alapját jelenthetné. Eddig azonban e három idea 
együttes megvalósulása még sehol sem sikerült. Ehelyett elszakították őket egymástól, és 
túlzásba hajtották őket, mert ilyen az ember, ez a sárkányfog-vetemény… Efféle gondolatok 
jártak a fejemben, amikor Illyés Gyula versét kezdtem el olvasni.

Olvasás közben feltűnt, hogy a vers utolsó harmadában nem esik szó puskacsőről, börtö-
nökről, vallatószobákról, szögesdrótról, határsávról és hasonlókról. Ehelyett azt olvashatod, 
hogy »töprengenél, de eszmét tőle fogan csak elméd«, »csak azt látod, mit ő eléd varázsolt«, 
»hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban«, »ő mondja meg, ki voltál«.

És akkor megvilágosodott az elmém! […] Meg vagyok győződve arról, hogy ebben az 
utolsó harmadban Illyés Gyula váteszi módon a most készülő legújabb zsarnokságról, a neo-
liberalizmus diktatúrájáról beszél. Ez kegyetlenebb lesz, mint az előző kettő volt, kegyetle-
nebb, mert nem az emberek közti viszonyról, hanem egyedül az egyénről szól, az egyéni 
szabadság kútjába zuhant egyénről. Az egyénről, akinek szabadságát csak a másik egyén sza-
badsága korlátozhatja, semmi más, és akinek szent a magántulajdon, bárhogy is szerezte, és 
istene a haszon” (Lovas, 2003).

5. Az idő fogalma, avagy miért „egy” mondat?

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy a fentieket egybeolvassuk egy olyan új aspek-
tussal, amely feltárja a vers antikvitásba nyúló gyökereit, egyszersmind lehetőséget kínál arra, 
hogy a diákok ismét átlapozzák a magyar és az egyetemes irodalom néhány fontos művét.

5.1. Vegyük föl a fonalat Németh G. Béla imént idézett gondolatánál! Felidézve Németh G. 
Béla másutt szemléletesen kifejtett gondolatát arról, hogy a vers stilizált, retorizált és poé-
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tizált szöveg (Németh G., 1982, 188–189), röviden ráébreszthetjük a diákokat, hogy az Egy 
mondat… legnagyobb kihívása: el lehet-e mondani „egy levegővel”? Nyilvánvalóan képtelen-
ség. Miért egyetlen mondat hát az Egy mondat…?

5.2. A válasz megközelíthető abból a sokszor sulykolt nyelvtani kliséből, miszerint Egy mon-
dat egy gondolat nyelvi megformálása. Az Egy mondat… alapja hát az, hogy egyetlen gon-
dolatot rögzít. Mint Vörös László rámutatott: a vers a totális diktatúrát festi meg, s mint 
fentebb jeleztük: a művészi feladat a felismerés totalitásának megörökítése.

A vers egy pszichés folyamatot rögzít, egy felismerés születésének pillanatát: „Hol zsar-
nokság van, / ott zsarnokság van / nemcsak…” És ebben érjük tetten a vers egyik nagy titkát: 
a 13-szor szereplő „nemcsak” és a 11 „mert” azzal nyitja meg a verset a ki-nem-mondott tar-
tományba, hogy ezek a morfémák (egyébiránt egymással ellentétesen, de) egyformán hatnak 
az ép nyelvérzékű magyarra. A „nemcsak” mint egy szóbokor tagja, hívószóként megnyitja 
a pszichés várakozást a „hanem… is” kötőszókkal kikerekedő nyelvi tartalomra. A várakozás 
azonban beteljesületlen marad…

Hasonlóképpen hiányérzetet kelt a „mert” kötőszó is. Ezt a nyelv logikája szerint illenék 
megelőznie az okozat ismertetésének, elvégre a „mert” okhatározói alárendelést vezet be. Vi-
szont a főmondat (az „azért” utalószóval) mindahányszor elmarad, pontosabban a befogadó 
„utólag” döbben rá, hogy főmondat – nem is volt.

A kettős bizonytalanságérzet kínzóvá fokozódik a vers végére. Nem tudjuk meg, hogy 
mihez képest érvényes a „nemcsak”, illetve, hogy mit is eredményezett a „mert”-tel beve-
zetett ok. Kínzó rossz érzésünket totálissá növeli, hogy a zsarnokság túlélt mindent és min-
denkit, legfőképpen engem/minket, olvasó(ka)t: „ott áll / eleve sírodnál / ő mondja meg, ki 
voltál, / porod is neki szolgál.” Ha kéznél van, érdemes felidézni Szász Béla emlékiratának a 
Rajk-temetésről szóló részletét…

5.3. Miután sikerült megfogalmaznunk, miért marad az olvasóban hiányérzet, illetve kínzó 
rossz érzés a vers végére, megpróbálkozhatunk ismét annak tisztázásával, hogy mégis miért 
érzi oly mélyen érvényesnek az olvasó a verset, noha az (látszólag) logikailag sokszorosan 
hibás, nyelvileg befejezetlen, illetve megkezdetlen. Mondhatnánk akár rossz versnek is!

5.4. Mélyre kell merítenünk az emlékezés hálóját a múltnak tengerébe, ha meg akarjuk ra-
gadni azt, amitől mégis jó, mégis érvényes műalkotás az Egy mondat… 

A válaszért egyenest az antikvitásig kell visszalapoznunk. Kezdjük a Bibliával, az antik 
kultúra legélőbb forrásával!

Nyilvános működésének kezdetén Jézus így tanít: „Beteljesedett az idő, és már közel van 
az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,14) Máténál 
így áll ez: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” (Mt 4,17)

Kicsit bonyolultabb, de nem érthetetlen Pál apostolnak a Galatabéliekhez írt leveléből 
ez a részlet sem: „[…] amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet 
mindennek ura. Gyámok és gondviselők felügyelete alatt áll, apjától meghatározott ideig. Így 
mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett 
az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a tör-



595ILLYÉS GYULA: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL

vénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 
Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! 
Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Azelőtt 
nem ismertétek az Istent, és olyan isteneknek szolgáltatok, akik valójában nem azok. Most 
azonban, amikor ismeritek az Istent, sőt az Isten is ismer titeket, hogyan térhettek vissza az 
erőtlen és esendő elemekhez, ismét szolgálni akarván nekik, mint korábban?” (Gal 4,1–9)

A közös elem mindhárom idézetben: az idők teljessége. Mikor teljes az idő? Miképpen 
értendő, hogy az idők teljessége elérkezett, itt van? A válasz lényege egy fontos kettősség 
felismerése: kétféle idő létezik. Az idők teljességét nem mérhetjük órával, az mást jelent.

5.5. Az ógörögök időfogalmát Bogár László plasztikusan és a lehetséges mértékben rövi-
den így foglalta össze: „Az ógörögök számára kétféle idő létezett. A felsőbb jelentőségű időt 
khairosznak nevezték. Ez a khairosz volt a helyet működni engedő idő. Ahogyan a hely sem 
különbözhetett az őt alkotó létezőktől, éppúgy a khairosz is az őt alkotó létezők ideje volt. 
Minthogy azonban a létezők a létre való nyitottságukban részei a helynek, s ezért bennük a 
tér helyett az egyetemes nyilvánul meg konkrét alakjában, a khairoszra való nyitottságuk is 
azt jelenti, hogy bennük a lét, mint idő is megnyílik. A lét, mint idő egyfelől az örökkévaló-
ságot jelenti. Az örökkévalóság azonban nem jelenti a mozdulatlanságot, hanem az időmi-
nőségek egymásra való megnyílását, amikor a jelen – azaz a pillanat – a múlt felé éppúgy 
nyitott, mint a jövőre, akkor nyílik meg. A létezőnek a múltra való nyitottsága azt jelenti, 
hogy benne felhalmozódik minden előzménye, s hatni képes. S mert előzményei közé a lét, 
az egyetemes minden előző állapota is odatartozik, ezért a múltra való nyitottság a létező 
számára a megelőző létszintek egyetemességére való nyitottságot jelenti. És ugyanígy a jö-
vőre való nyitottság egyfelől önmaga jövőjére való nyitottságot, s a lét minden lehetséges 
mélyebb szintjére való nyitottságot is jelenti. S mert a jelen nyitottá válik a múltra és a jö-
vőre is, egyfelől a szentnek is az ideje. A khairosz a szent idő, az istenek ideje, amelyben az 
ember akkor részesülhet, ha jelenét kinyitja a lét minden minőségére, kitárulkozik a létező 
jelenében az elrejtettségből keletkező időminőségekre. Ennek következtében a khairosz az 
időminőség, a létező múltbéli és jövőbeli létminőségére – létszintjeire – való nyitottságot 
jelenti. […] És a khairosz azt is jelenti, hogy mindig minden a maga idejében történik meg: 
a lét ritmusa által feltételezetten. Amikor e ritmus szerinti cselekvésre megérkezett a válasz, 
akkor van az ideje a jövő kialakításának, akkor kell cselekednie az erdőkiélő embernek, s ha 
ekkor cselekszik, akkor a lét nyílik meg a létezőben, akkor megtörténik a szent és a létigazság. 
Így a khairosz a létező létminőségén túlra lépést jelenti, azt a tartamot, amely túlvisz a létező 
saját minőségén, hogy az eljövendő létminőségre tegye nyitottá. Ezért a khairosz az erőt 
alkalmazó embernek az időmértéke: a maga idejében a létező jelenében megnyíló múlt és 
jövő létszintek egysége, az isteni örökkévaló idő. 

A kronosz ezzel szemben a létezőnek a jelenbe történő bezárása, az, amikor az erőszakté-
vő ember lehasítja az örökkévalóságot a létezőről. Ezért az erőszak ebben az összefüggésben 
– mint a hely lehasítása a létezőt magába foglaló térről – az örökkévalóság lehasítása a létező 
jelenéről. Az örökkévalóság nélküli jelen sem jelenti azonban az idő megszűnését. […] Ami 
megmarad, az az elnyújtott jelen, az azonos létminőségen belül telő puszta időtartam. 
A minőségi különbség nélküli pillanatok egymásutánja. Ez a kronosz, a minőség nélkül telő, 
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puszta időtartam, a számossági idő. A számossági idő, mivel zárt a múltra és a jövőre, a lét-
minőségen belül marad, szárnyaira hiába kapaszkodik fel az ember, az nem emeli ki a jelen 
korlátozottságából. A létezőt a magába záródó jelenben megnyitó erőszak így – mint előbb 
láttuk, az erőszak a létezőt a puszta térbe nyitja bele – csak a puszta tartamot nyitja meg. Ez 
a puszta tartam is múlik, s visszahozhatatlanul. Ezért joggal mondják a kronologikus időre, 
hogy az visszafordíthatatlan” (Bogár, 2003, 54–56).

Kétféle időt ismer tehát az európai kultúra. A mechanikusan (el)telő időt, amelyet a gö-
rög kronosz fogalma ír le, és a khairoszt, a „szent időt”. Ez utóbbinak megértetése a diákok-
kal nehezebbnek ígérkezik a kronosz fogalmánál, amelyet a karórájuk segítségével azonnal 
szemléletesen megtapasztalhatnak.

5.6. A khairosz megértetéséhez érdemes elővennünk a korábban tanult irodalmat. A magyar 
literatúra talán legmegrendítőbb kronosz-invokációja Arany Jánosé: „Az óra lüktet lassu per-
cegéssel, / Kimérve a megmérhetlen időt; / Ébren a honfigond virasztva mécsel, / Homlokra 
összébb gyűjti a redőt. / Vajúdni meddig tart még e világnak? / Sors! óraműved oly irtóztató: 
/ Hallom kerekid, amint egybevágnak: / De nincs azokhoz számlap, mutató.” Megrendítő 
példája a khairosz utáni vágynak a Magányban című költemény.

József Attila A Dunánál című versében ezt találjuk: „Én úgy vagyok, hogy már száz ezer 
éve / nézem, amit meglátok hirtelen. / Egy pillanat s kész az idő egésze, / mit száz ezer ős 
szemlélget velem.” Ezek a sorok a khairosz születését, pontosabban elérkezését rögzítik.

Számtalan hasonló momentumot találunk az irodalomban. Az a diák, aki jól megtanulta 
a négy év anyagát, sok példát tud rá hozni.

Kiterjeszthető a példagyűjtés más művészeti ágakra is. Például a Szelíd motorosok (Easy 
Rider) című kultuszfilm elején a főhős eldobja a karóráját, azaz kilép a konvencionális időből, 
a kronosz helyett a khairoszt kívánja választani.

6. Összegzés

6.1. Az Egy mondat… – mint Vörös László is rögzíti – nem szimplán a Rákosi-rendszerről szól. 
Az Egy mondat… a totális elnyomásról szól. Azt írja le, milyen a szabadság teljes elvonása. 
A szabadság maga is khairosz, az idők teljessége. A teljes hiány felismeréséhez szükségeltetik 
a kegyelmi pillanat, a khairosz. A vers a szabadság univerzális hiányáról szól, megkoronázva 
azzal, hogy a lineáris időben, a kronoszban nem lehet megtörni a zsarnokságot. Ehhez – a fel-
ismeréshez – kell a kegyelmi pillanat, a khairosz, más szóval az idők teljessége. Ez a felismerés 
egyébként Orwell 1984-ének hősét is áthatja, s különös öröm, ha egy érzékeny diák fölismeri 
a párhuzamot, azt, amikor Winston, a telekép elől szobája sarkába húzódva, megteszi az első 
bejegyzést a naplójába: beleírja, hogy 1984. április 4. – és ezzel egyben megörökíti életének 
döntő pillanatát: a pillanatot, amikor gyanakodni kezd…

Ezért Illyés műve nem lehet több, mint Egy mondat. Ezért mondta Csoóri, hogy „sistergő, 
dühödt, fénycsóvás költemény”. Egy ihletett pillanat, a idők teljessége.
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6.2. Pomogáts Bélánál szerepel a legerőteljesebb hangsúllyal, hogy ez erősen retorizált szöveg. 
Retorizáltsága igen figyelemreméltó. A klasszikus retorikai szabályok szerint ez egyfelől egy-
szerű (simplex) beszéd, mivel egyetlen kérdést ölel fel, a zsarnokság problematikáját. Ezzel 
szemben két beszédfajtát is ötvöz: a tanácskozó beszédet, amennyiben azt mutatja be, hogy 
tárgya káros, és le akar beszélni a zsarnokság szeretetéről; viszont megvannak benne a szem-
léltető beszéd vonásai is, mivel a tárgyául választott zsarnokságról azt bizonyítja be, hogy rút 
és gáncsolja (szemben a rendszert dicsőítőkkel, amint ezt Németh G. Béla is felhozta).
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Görömbei András

KI VISZI ÁT A SZERELMET1

A szabadságharc bukása láttán az őrület felé sodródó Vörösmarty tragédiájához fogható 
Nagy László megrendülése, hangjának a „Most tél van és csend és hó és halál”-ra rímelő 
zaklatottsága, színeinek elsötétülése. De lírájában, világképében ez csak a látvány és tapasz-
talat mérlege, csak a tények számbavétele s az általuk motivált közérzet megjelenítése. Ezzel 
rendíthetetlenül szemben áll, s egyre jobban fölnöveszti magát a humánus értékeket őrző, 
azokért harcoló költői személyiség. Az alapvetően társadalmi, történelmi indítékú dráma 
összefonódik a betegséggel küzdő, a halállal közvetlen közelségből szembenézni kényszerülő 
költő szenvedésével: társadalmi-történelmi és létküzdelem vetül egymásra, az apró jelensé-
gekben is a létezés törvényei mutatkoznak meg. Ez a szemléleti átalakulási folyamat koráb-
ban megkezdődött, de most teljesedik ki.

Az állandó motívumok – mint a tél, dér, csönd – a világ negatív vonásainak jelképévé 
emelkednek. A csönd az ötvenes évek derekán daltalanná vált társadalom jelképe volt, de a 
versek szövetében egyértelmű a József Attila-i csöndmotívum közelsége is, a társadalmi je-
lentésnek ismeretelméleti tágítása. A hidegség, a télképzet az élettelenséget, életellenességet 
jelenti, általában a létezés pusztulásba fordulását is. A Rege a tűzről és a jácintról apasirató 
soraiban is ilyen értelemben szerepel: „Most fáj nekem, hogy a tél a szájába veszi ujjaid.”

Míg a világot festő képek jobbára a természethez kötődtek, a küzdő ember portré-
ja leggyakrabban képi megjelenítés nélkül, közvetlen vallomásban, fogalmilag jelent meg. 
Vonásai gyakran a gazdagon bemutatott negatív világ elleni tiltakozásképpen csattanóként 
összegezve rajzolódtak ki. A költői én küzdelmes és elszánt különállása, protestálása eviden-
cia volt, bővebb motivációt nem is kapott. A csalódás, veszteség- és pusztulásérzés szinte 
muszájherkulesi szerepbe kényszerítette: „Voltam én szelíd s muszáj, hogy legyek már buj-
togató”, „konokon az élethez kötődöm”, „gázolnom kell ami rút” – hangzanak tételszerűen 
az önvallomások. Pontos Kiss Ferenc megállapítása, mely szerint ez a „sokszor már mítoszi 
vitalitás a Nagy László-vers egyik legállandóbb sajátsága.” A vitalitás motiválja lírájának alap-
vetően erkölcsi beállítottságát és erkölcsi parancsainak sérthetetlen, biztos irányát. Innen 
eredeztethető lírájának egyetemes részvétele minden szenvedés iránt, s dühödt indulata 
minden pusztítás és aljasság ellen. Érvelése is ezért evidenciaérvényű, vitathatatlan erkölcsi 
hitelű. Talán ez a gyökere annak, ahogy a költészetet varázserejű, igazságtevő hatalomnak 
tartja, olyannak, amely eséllyel szállhat szembe a rontás és pusztítás erőivel, s képes arra, 
hogy a világot otthonossá és emberivé tegye. Ez a morális vitalitás nem ismer lehetetlent, 
feltöri akár az értelem törvényét is, hogy cáfolja a „halálos logikát”. Legnagyobb belső küzdel-
me azért van, hogy az élet törvényét a szellem törvényével összeegyeztethesse. Az ötvenes 
évek második felében s a hatvanas évek elején Nagy László költészetében a társadalom meg-
oldhatatlannak látszó gondjaival és az emberi létezés kínzó dilemmáival való küzdelemben 
a morális vitalitás erői szerveződtek tág horizontú rendszerré. Olyan kétségeken lett úrrá 

1 In: G. A., Nagy László költészete, Debrecen, 20052, 267–278.
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ebben a poklokat járó küzdelemben Nagy László, melyek már-már léte értelméhez írtak kér-
dőjeleket. Ez a dráma egyre erősebb sodrású volt. 1953 és 1956 között ennek egy-egy – fő-
ként társadalmi – mozzanatát jelenítette meg. 1956 után az újabb megpróbáltatások terhe 
alatt tágította teljes világgá, a szélsőségeknek, mint életelveknek az ütköztetéséig, s emelte 
létfilozófiává a humánus értékekért való elszánt küzdelmet. Az egyes mozzanatokat egyete-
mes összefüggések rendjébe illesztette. Diadalát az bizonyítja, hogy az egyedi és az általános 
olyan dialektikáját képes megvalósítani, melyben az empirikus motívumok eszmeiekkel gaz-
dagodnak, az eszme pedig a konkrét mozzanatból evidenciaszerűen bontakozik ki. Élmény 
és kifejezés tökéletes harmóniája valósul meg nagy belső feszültségű, disszonanciákon úrrá 
levő versvilágában.

Létfilozófiai érvényű, összegző műve e korszaknak a Ki viszi át a Szerelmet. Keletkezéséről 
így vall Nagy László: „Ki viszi át a Szerelmet című versemet először 1954-ben próbáltam meg-
írni, nem sikerült. Csak később, talán három év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem. 
De később ezen is javítottam.” Az érzés és gondolatkör tehát sokáig foglalkoztatta a költőt. 
S ez egybevág a vers világszemléleti összegző jellegével, ars poetica–ars vitae igényével. Nem 
egyetlen élmény váltja ki, hanem a személyiség tartósabb ihlete, világnézeti érzelmei sűrű-
södnek benne. Hosszas alkotásfolyamatra utalnak a megmaradt verskéziratok is. Egy valószí-
nűleg 1962 végéről származó füzetben még csak szilánkjait találjuk a végleges változatnak, a 
nyilvánosság elé pedig csak 1964-ben tárta Nagy László:

Ki viszi át a Szerelmet

Létem ha végleg lemerűlt
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

A vers lírai szituációja egyértelművé teszi, hogy a költő megszólalását drámai küzdelem 
előzi meg, melynek élmény- és érvrendszerét nem látjuk, de bizonyos, hogy a költő nagy két-
ségekkel birkózik. A küzdelem tetőfokán szakad ki belőle ez a monológ. Személyes léte kény-
szerű feladásának esélye merült fel előtte. Nyilvánvaló, hogy nemcsak a fizikai halál gondo-
lata gyötri, a „Létem ha végleg lemerűlt” sor tágabb értelmű ennél. A létezésről, tehát fizikai 
és szellemi tartományról egyaránt szó van. Nyomatékosan utal erre a szellemibb aspektusra 
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a „végleg lemerűlt” kifejezés, hiszen a fizikai halál esetében funkciótlan volna a végleges-
ség hangsúlyozása. A lemerüléshez is inkább az elhallgatás, egy bizonyos létezési formából 
való kimaradás képzete társul, ami a szó mítoszi holdudvara következtében természetesen a 
halállal is terhes. Az első sor negatív létperspektívája elsősorban mégis a költői létezés vagy 
nemlétezés gondjába, az elhallgatás esélyének döbbenetébe vezet. Válaszra nem váró költői 
kérdések sorát nyitja meg, s ezek a kérdések a költő önjellemzését, életelveit és ars poeticá-
ját fogalmazzák, hiszen arra kérdeznek rá, ami a költő létének lemerülése után gazdátlanná 
válna a világban. Azokat a cselekedeteket sorolja fel, melyek elmaradnának. A kérdésekben, 
melyek a vers folyamán evidenciaszerű parancsokká minősülnek át, Nagy László ekkori lírájá-
nak legjellemzőbb motívumaira ismerünk, költői egyéniségének alapvonásai tárulnak elénk.

Az ötvenes évek közepén a személyi kultusz idejének torzulásait elszenvedő társadalom 
képét leggyakrabban a feszült csönd és a dermesztő hideg, a hirtelen jött ártó természeti 
csapás, a jégverés és deres táj, „dérverés” jeleníti meg. A májusfás piros örömöket a „ráfe-
szült hidegen a csönd a tájra” látványa váltja fel, s ebben az elnyomottság érzése tárgyiasul. 
A csönddel szembeni tiltakozása jeléül becsüli istenség gyanánt a „tücsök-hegedűt”, eme 
legparányibb, de tiszta és természetes zenét. Hiszen a tücsökzene csak akkor szólal meg, 
ha teljes a nyugalom, ha a létezés a maga természetes rendje szerint folyik, ha semmi sem 
zavarja. A teljes nyugalom kifejezéseként veszi át a tücsök „csendes birodalmát” Arany János 
Családi körében, Szabó Lőrinc pedig ezért nevezi Tücsökzenének lírai emlékezése könyvét, s 
tücsköknek az egyes verseket, mert fél évvel Buda ostroma után a pasaréti nyáréjszakában 
a tücsökzene teremtette meg lelkében az emlékezés nyugalmát. Az egyes darabokban olyan 
boldogság kap hangot, mely a legszerényebb örömökben is kielégülést talál. Az irodalomban 
a tücsökzene a létezés legelemibb örömeinek szimbólumává is vált. Nagy László verssora mé-
lyebb értelmű tehát, de a lényege – az élet legparányibb értékeinek megbecsülése és tisztelete 
– első látásra is nyilvánvaló. Ebbe a parányi képbe az élet harmóniájának követése szövődik.

A következő kérdés társadalmi vonatkozása erősebb, egyértelműbb, mert a „deres ág” 
közvetlen utalás, hiszen a dér, dérütött rét, dérverés Nagy László lírájának 1953 és 1956 kö-
zött állandó jelképei, a megcsalatottság, tékozlás költői szimbólumai. 1957-es gyűjteményes 
kötetének is a Deres majális címet adta. A kényszerű pusztulás eme „hideg” képzetéhez való 
költői viszony mindig az otthonossá, élettelivé varázsoló „melegítés” mozzanatában nyilat-
kozik meg. A deres és fagyos világgal szemben a költői megváltó szándék a tűz, a láng képze-
téhez kapcsolódik. Ő az, akinek a „világ telével”, „vas-hidegével” veszekednie kell. Ő az, aki a 
reménytelenség hómezejére kiteszi a szívét „nagy tüzes pontnak”, s aki kísértések ellen szívét 
a „hatalmas naphoz” köti. Kiáll a télbe „a faggyal kötekedésre”. Máskor emlékek „melegítik” 
fázó gerincét. A kegyetlen világgal szemben menedékké növő szerelem számára „hajnaltüzes 
hajlék”. A költő lángként akart lobogni „fázókhoz egyre közelebb”. A Havon delelő szivárvány 
nagy jelentőségű záróképeiben is azoknak hódol, akik a „hegy havasába” viszik a „vicsorgó 
szivárványt”, s akik „anyái a tűznek, a vérnek”, munkájukkal elérik, „hogy este a horgas aszu-
ág / hegedűljön, / hogy az otthon, mint a nagyvilág, / ki ne hűljön, / hogy az ember az életet 
/ újra kezdje, / ha szétzüllött a csillagok / égi kertje”. A láng és a deres ág gazdag jelentésű 
képeit a „lehel” ige vonatkoztatja egymásra – a költői szándékot oly igen érzékletesen kife-
jezve: a költő hisz abban, hogy az élet nem fagyott meg végképp, dermedtségéből visszave-
zethető a teljes értékű létezésbe. Ilyen összefüggésben a „lehel” igéhez a létezésbe visszahívás 
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képzete több vonatkozásban is társul. A „lehel”-nek erős emberi vonatkozása van, hangsú-
lyosan emberi cselekvés. A deres ágra viszont a nap hozza az éltető meleget, a „lángot”. Így 
emelkedik a kép emberi aktusa a természeti erő hatásfokára, de közben megőrzi az emberi 
szándékosságot is. Ebben a képben immanensen már benne van az élet reménységének a 
hite, azé a reménységé, melyet Nagy László lírája a legfeketébb időben is töretlenül vállalt, 
s melynek átplántálása az emberek tudatába a legnehezebb és legnagyobb költői feladata, 
hiszen a megváltás ára az önfeláldozás, a megfeszülés.

Ennek a reménynek a költői jelképe a szivárvány. A motívum a Bibliából való. Az Úr a 
vízözön után vigasztalásképpen adta az emberiségnek a szivárványt, vele ígérve meg azt, 
hogy nem lesz többé vízözön. A bibliai motívum aztán az idők folyamán irodalmi toposz-
szá lett, a remény közkeletű szimbólumává. Nagy László bibliai eredetű képzetekben gazdag 
költészetében is ilyen értelmű. Tűz-szivárvány című versében még szimpla jelkép volt, de 
már ott is a költészet értelméhez kapcsolja a költő: a dal „legyen a szívek táján / örökös tűz-
szivárvány”. 1954-ben közvetlenebb társadalmi vonatkozásban s feszült drámai helyzetben, 
óriási küzdelem tétjeként jelent meg (Havon delelő szivárvány). Nem a megszánt ember kap-
ja meg a reményt a szivárvány révén, hanem a lehetetlennel is szembefeszülő ember szerzi 
meg küzdelemben, poklokat legyőző önmegváltása eredményeképpen. A költő átalakította 
a bibliai motívumot, ahogyan a Jézus-motívumnak is új értelmet adott (Zene az istállóban). 
„Önjézusító” verseiben saját költői és emberi küzdelme kap hangot, a válságait lebíró költő 
a feltámadt Jézussal érzi magát rokonnak: „a kínt, a halált is kibírtam… s dacból fölemelked-
tem”. Az önmegváltás mozzanatát hangsúlyozza, a segítésére nem jön angyal, maga fordítja 
a követ félre (Csodák csodája). A költészetről szóló vallomásában írja: „A költő hiszi, hogy ha-
talma van. Ez eredendő vonás. Történelmünk elején a varázsló költő is volt.” Egybevág ezzel 
a Rege a tűzről és jácintról lírai önvallomása, melynek szentcsalád-motívumában a költőé „a 
fiú” szerepe, hogy a költészet erejével perlekedjen a romlás ellen: „hiszem, van erőm a varázs-
láshoz. / A versem érted kiáltoz.” Az édesanyához szólnak e sorok, aki a fiú számára a viha-
rokban „csoda-szivárvány”, s akiért a fiú haragjában „megfeszül”. A szivárványra fölfeszülés 
képéből az éltető reménységért vállalt áldozat értelmét olvashatjuk ki. A költő veszteségek 
fölé emelkedő bizakodását és a költői erőbe vetett hitének nagyságát éppoly érzékletesen 
közvetítik a költői személyiség törekvéseihez hajlított mítoszi motívumok, mint a feladat 
emberfeletti méreteit, arányait.

Az első három kérdés erős intenzitású költői képekben fogalmazza meg a parányi érték 
tiszteletét és a remény elvének kiküzdését, s ez a vers első, kisebb szerkezeti egysége.

A következő rész újabb három kérdésből áll, s ezek párhuzamosak az első hárommal. Az 
intenzitásuk is egyre fokozódó, az ívelésük is hasonló: a természeti képektől vezetnek eszmei 
régiókba. Ez a második kisebb szerkezeti egység az első rész továbbfokozása és konkretizá-
lása is egyszerre. Ez a hat kérdés alkotja a vers első nagy szerkezeti egységét. Eme „leltározó” 
gazdagságnak a végső mondandó szempontjából alapvető funkciója van. A vers alanyának 
a cselekvése intenzitásban tovább erősödik, teremtő ereje monumentálissá növekszik. Szen-
vedése is nagyobb. Termékennyé és gondozottá, „lágy hantú mezővé” öleli a terméketlen és 
kietlen világot, a „sziklacsípőket”. Cselekvése a szeretet ölelő gesztusában nyilatkozik meg, 
küzdelmének, erőfeszítésének nagyságát sírása jelzi, meg az az ellentét, amelyik a cselekvést 
kifejező ige és a cselekvés tárgyai között feszül.
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Az első rész életre lehelő gesztusával párhuzamos az élet feldajkálása, becézése, a már 
„megeredt”, létre kelt élet felnevelése – a lehetetlen körülmények ellenére is. A Ki viszi át a 
Szerelmet kérdező-felszólító nyelvi struktúráját előlegző Kinek fáj, emberek című versében 
a költő éppen ennek az ápolásnak, törődésnek a hiányát panaszolja: „Kinek fáj, emberek, / 
ha az élet ér-fala átfagy / s dörrenve megreped?” A falban megeredt hajak, verőerek a Kő-
míves Kelemenné balladára utalnak, a becézés az értelmes áldozat megbecsülését is jelen-
ti. A termékenységre és a fizikai létezésre utaló képek a harmadik kérdéssel egészülnek ki 
teljes világgá, a létezés fizikai szintjét az eszmeivel egészíti ki, s ennek veszélyeztetettsége 
váltja ki a vers legdrámaibb kérdését: „S dúlt hiteknek kicsoda állít / káromkodásból ka-
tedrálist?” A szivárványmotívummal párhuzamos ez a kép, nagyobb izzását a személyesség 
minden eddiginél erősebb megnyilatkozása, a megteremtett érték eltékozlása magyarázza. 
A végsőkig fokozott feszültséget a keményen pattogó, eleve feszültségekből kipattanó vagy 
feszültségben képződő zár-, rés- és pergőhangok gyakorisága is sugallja. A kérdőszó pedig 
dühös segélykiáltássá hevül: „kicsoda?” Az eddigi kérdészuhatag képei is feszültségre épültek. 
A kérdésekben keresett személy mindig szélső pólusokat társított össze, mindig negatívat 
változtatott pozitívvá. A fagy, halál, reménytelenség, terméketlenség, vadság, kietlenség 
ellenében a meleget, az életet, reményt, termékenységet, otthonosságot teremtette meg. 
A kérdések mindig azt keresték, aki ezt a pozitív irányulást az élet minden dolgában képviseli. 
A szélső pólusok közötti távolság és feszültség mégis itt a legnagyobb, az ellentétek több-
szörösek, összetettek. Nagy László reményeinek megcsalatkozását korábban is legtöbbször a 
természeti csapások képeivel fejezte ki. „Micsoda dúlás volt itt” – írja a Gyöngyszoknyában, 
s ugyanott a hit megőrzését is tanúsítja: „S mégis: amiket a szív s ész gyönyörűn eregettek, / 
ábrándok, tervek sárba lesújtva nem lehetnek!” A „dúlásnak” már ekkor emberi vonatkozása 
van. A „dúlt hitek” kifejezés közvetlen utalás ifjúsága szép, éltető eszméjére, melyet megcsú-
folt akkori megvalósulása, s ez nem az eszményt rombolja le benne, hanem az eszmény ne-
vében elkövetett tettek ellen lobbantja haragra. A veszteségérzésből fakadó szomorúság és a 
tehetetlenség dühe, a szókimondó dac és szembeszegülés hangja váltakozik ekkor lírájában. 
Legtöbbször egyetlen versen belül is. Ez a teremtő és dühös keserűség magyarázza a vers leg-
mélyebb zengésű, legnagyobb feszültségű képét, melyben az ellentétes képzeteket kifejező 
szavak alliterációja is fokozza a hatást: „káromkodásból katedrálist”. Nemcsak a hit megőr-
zéséről van tehát szó, katedrálist kell neki állítani. Kiteljesíteni, fölvirágoztatni kell. A „dúlt 
hitek” kifejezés – a többes szám révén – mindezt általánosabb szintre is emeli, az aktuális 
társadalmi vonatkozásokat az egész emberi létezés és történelem viszonylatába is beállítja. 
Az első nagy szerkezeti egység drámai kérdéssorozata ezzel a végsőkig feszített képpel zárul. 
Gazdag tárgyi világ és sokrétű, de mindig evidenciaszerűen fontos akció képe ez. Valamennyi 
cselekvésnél fontosabb és nagyobb erőfeszítést kíván ez az utóbbi, hiszen totális ellentéteket 
kell egyforma minőségűvé teremteni: káromkodásból kell katedrálist állítani.

A vers utolsó négy sora – a másik nagyobb szerkezeti egység – mégis képes tovább tá-
gítani ezt a világot. Nemcsak a költői léthelyzet negatív perspektívájának megismétlésével 
éri ezt el, hanem azzal is, hogy az első rész gazdag látványából konzekvenciaként erkölcsi 
törvényt állít újabb szemléletes, parancsoló képekben. Kérdőmondatai végképp átminősül-
nek felszólítókká. Az írásjelek is jelzik ezt, de az etikai imperatívuszok továbbra is kérdező 
struktúrájú mondatokban szólalnak meg. Ezek a kérdezve felszólító mondatok a vers első 
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szakaszának gazdag látványát, képeit, akcióit azzal emelik még tovább, hogy a bennük meg-
ütköző két alapelvet szembesítik, a rosszat és a jót, a halált és az életet. Rettentik a pusztítást, 
és megóvják, mentik azt, ami a lét megváltását jelenti.

A keselyű a rossznak, pusztulásnak, igazságtalan szenvedésnek a jelképe. Az emberek 
pártfogója, Prométheusz ellopta az égből a tüzet, hogy vele az embereket az állatvilág fölé 
emelje. Ezért a „lopásért” időtlen időkig sziklához láncolva kellett szenvednie a nyár hevét, 
a tél hidegét, s közben májából sas lakmározott. Petőfi a nép szenvedését, kitaszítottságát 
fejezi ki e jelképpel: „Ott fekszik, mint egy uj Prométheusz, / Évezred óta a bilincsre-vert nép, 
/ És rágja máját a saskeselyű.” A Nagy László életérzésével mély rokonságot mutató Vörös-
marty-vers, A vén cigány is a „lázadt ember vad keserveit”, „Prométheusz halhatatlan kínját” 
idézi meg a „keselynek szárnya csattogásá”-val. Arany János a Prométheusz-mítosztól eloldja, 
a hatalmas pusztítás képzetét társítja hozzá: „Azér’ vijjog a keselyű, / Azér’ szállong turul s 
ölyű, / Mert holnap ilyenkor halott / Százezrivel fog veszni ott.” Nagy László verse – miként 
a bibliai szivárványkép esetében is láttuk – a keselyűmotívummal is gazdag mitológiai és népi 
képzetkört modernizál, tölt meg új értelemmel. Félelmesen elijeszti, „rettenti” a keselyűt, a 
pusztítás dögmadarát, ezáltal védi, megmenti az áldozatsorsra kárhoztatott értékeket. Az 
erős hangzás is (k, r, t, s hangok) kiemeli a küzdelem heveny voltát és a tét nagyságát, mint 
ahogy a „káromkodásból katedrálist” képnél is láthattuk. A költő a versben kétszer kapcsolja 
„s” kötőszóval is az egymással összefüggő kérdéseket, hogy ezáltal is jelezze a látszólag egy-
mástól távoli jelenségek közeli rokonságát, ikerkapcsolatát. A mondatstruktúrák különleges 
egyszerűsége, valamint a hang-, rím- és ritmikai hatások gazdagsága mellett ezek a gyorsító 
kapcsolások is szembetűnővé teszik a vers világának tágasságát, rendkívüli arányait s ugyan-
akkor zárt, szigorú, katedrálisszerű felépítését. Az egyes motívumok szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, s együtt teljes világot képeznek. Az életet óvó, becéző tartáshoz hozzátartozik 
a hitek feltétlen őrzése és ápolása. A pusztulás elrettentése, elijesztése éppily közvetlenül je-
lenti már az élet értékeinek védelmét. Azoknak az értékeknek, melyeket át kell vinni „a túlsó 
partra”, ki kell menteni veszélyeztetett léthelyzetükből, az ellenükre törő körülményekből. 

Melyek ezek az értékek, mit jelent az ezeket összegző fogalmi szimbólum, a Szerelem? 
Szinte fölösleges a kérdés, hiszen eddig mindig erről volt szó, ennek foglalata, leltára a vers. 
Elvontan a „jó” princípiumának nevezhetnénk, de nem elvont jóságról van szó, a vers min-
den eleme a konkrétból, a közvetlen élményből és látványból emelkedik egyetemesebb je-
lentésekhez. Az élmény és az eszme együtt szólal meg, s ez emeli mindkettőnek az érvényét. 
A Szerelem annak az életelvnek, világnézetnek, cselekvő meggyőződésnek a jelképe, mely a 
vers világában teremtő módon nyilatkozik meg: imád, lehel, fölfeszül, ölel, becéz, állít, rettent. 
Mindig azt teszi, amit a makulátlan emberi erkölcs jegyében tennie kell. Szerepe nemcsak a 
megőrző, hiszen minden akciójában a teremtés mozzanatát fedezhettük fel. Nem emléket, 
hanem katedrálist állít. Az élet, a mindenség szerelme ez. Ítélkező, jót és rosszat a világ ős-
elvéig szétválasztó szándék és cselekvés. Ezt a tiszta és kemény, dacos emberséget menti át 
a költő „fogában tartva” a „túlsó partra”. Az állat szokta a kölykét a szájába fogva átvinni a 
folyón, vagy szétdúlt otthonából új környezetbe menteni. Önmagánál is jobban óva, maga 
fölé tartva, hogy jobb körülmények közé mentse a még tehetetlent.

A versben feltárulkozó világos és gazdag tartalomnak a kompozíció lényegbevágóan fon-
tos része. A „Létem ha végleg lemerűlt” időhatározói mellékmondat nyitja a vers mindkét 
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nagyobb szerkezeti egységét, a kérdések sorát. Ebből a mondatból nyilvánvaló az is, hogy 
a jövőben kérdésessé vált teremtő cselekvést most, létének lemerülése előtt, a kérdéseket 
föltevő költő vállalja és végzi. Létének ez adja a célját és az értelmét. Nagy László ars poeticá-
ja tehát a vers, megvilágítja a költemény akcióit végző lírai személyiséget, tanúsítja ennek a 
személyiségnek a kételyeit a versben megmutatott eszme további sorsát illetően.
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Tarján Tamás

ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK

1. 1967. február 24.

1967. február 24-e kiemelkedően fontos dátum az újabb magyar dráma történetében. Ezen 
a napon tartotta a Thália Színház a Tóték ősbemutatóját. Az átütő sikerű premier után a da-
rab egy-két esztendő leforgása alatt meghódította a nagyvilág színpadait, sok tucat társulat 
tűzte műsorára, még Európán kívül is. Örkény István kétrészes tragikomédiája a hatvanas-
hetvenes évek fordulóján hirtelen megélénkülő, föllendülő magyar drámairodalom szállás-
csinálója lett külföldön, Örkény drámaírói oeuvre-je pedig – elsősorban épp a Tótéknak kö-
szönhetően – a mai magyar művészet kevés számú, határainkon túl is jól ismert, méltányolt 
teljesítménye közé emelkedett. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a darab útja sima 
volt. Örkény és a rendező, Kazimir Károly maguk is meghökkentek a Tóték újszerűségétől, 
sőt – nem szégyen – eleinte nem is tudták pontosan, milyen horderejű a közös munkájuk. 
Elbizonytalanodva s a várható fogadtatást, visszhangot kishitűen latolgatva a próbák utolsó 
hetében a stúdiószínházba kívánták „áttelepíteni” az előadást, hogy – úgymond – keveseb-
ben legyenek tanúi a bukásnak. Erre szerencsére nem került sor, s ily módon nem is gyara-
podtak még eggyel a mű előtörténetének kudarc-stációi. Az eredetileg filmforgatókönyvnek 
szánt szöveget ugyanis – még Pókék, illetve Csönd legyen címen – a filmgyár illetékesei va-
lamennyi változatában visszautasították. Hogy teljességgel holt anyag ne maradjon, az író 
kisregénnyé formálta, s a Kortárs 1966. augusztusi számában publikálta. Ekkor „csapott le 
rá” az éles szemű Kazimir, és sikerült is elérnie, hogy szinte rekordidő – kevesebb, mint fél év 
– leforgása alatt elkészüljön a dramatizált változat, és színpadra kerüljön a dráma. Ezeket az 
állomásokat – ha nem is teljes részletességükben – érdemes megemlíteni a tanórán, hiszen 
a dráma- és regényvariáns futó összevetése elkerülhetetlen. Arra is ráirányítható a figyelem, 
hogy a művészi új mily gyakran ütközik ellenállásba (s természetével esetleg maga az alkotó 
sincs teljesen tisztában). Végezetül épp a drámai műnem jobb megértése, megbecsültetése 
érdekében eshet szó arról is, hogy a Tóték széles körű sikere elképzelhetetlen lett volna a 
színház drámát fölröptető, új művet kreáló vállalkozása nélkül. Dráma és színház ebben az 
esetben megbonthatatlan szövetségesnek mutatkozik.

Értelmezési tartományait tekintve a Tóték a maradandóan jelentékeny alkotásokra jel-
lemző többrétűséggel, polifóniával bír. A párbeszédes szöveget ritkán olvasók is könnyűszer-
rel megérthetik alapjelentését, akik pedig fogékonyak a szellemi csemegék iránt, esztétikai 
örömet bőven lelve haladhatnak végig szintjein. A színházi bemutatók kritikai anyaga arról 
győz meg, hogy roppant széles skálán mozgott az interpretálás: számos rendező hagyta meg 
eredeti terében és idejében (vagyis a második világháborúban) a darabot, de nem kevesen 
akadtak, akik az általánosat, a modellszerűt hámozták ki belőle. Az Őrnagy lehetett bomlott 
idegzetű magyar katona, lehetett az agresszív, militáns, pszichikailag deformált személyiség 
jelképe –, de felölthette az egyik előadásban Hitler, a másikban Sztálin maszkját. S ez egyál-
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talán nem ellenkezik Örkény elképzeléseivel, hiszen Levél a nézőhöz című előszóféléjében 
kijelenti: „sok a Tótunk”, mert a történelem sokszor ismételte a csak végleteket kínáló válasz-
tásszituációkat. Sok tehát az Őrnagyunk is.

2. Tóték

2.1. Örkény István nevével már feltehetően találkoztak a diákok: talán olvasták a Ballada a 
költészet hatalmáról című egyperces novellát. Ha igen, ennek kapcsán bizonyára sor került 
az egypercesek elvi és stiláris problémáinak, sajátszerűségének érintésére. Ebben az esetben 
célszerű a Tóték bemutatását bizonyos fokig a korábban tanultakhoz kötni. Hangsúlyozandó 
azonban, hogy a Tóték helyzete annyiban speciális az életmű egészében, amennyiben sem 
nem kezdő, sem végpontja –, de fordulópontja Örkény groteszk iránti vonzódásának. Isme-
retes (Lázár, 1979), hogy az író szinte pályakezdésétől fogva „kacérkodott” a szigorúan rea-
lista ábrázolás átszínezésével, a kevésbé egyértelmű, példázatosabb, asszociatívabb formák-
kal. Ennek a törekvésének csak a hatvanas évek vége táján engedett szabad utat. A Tótékra is 
hatottak az egypercesek, de még inkább ösztönözte az egypercesek íródását a Tóték sikere. 
Addig csak elszórt egyperces novellák keletkeztek, s néhány régebbi elbeszélésről derült ki, 
hogy tulajdonképpen már ebbe az irányba mutatott. 1967 után viszont mind karaktere-
sebbé lett az úgynevezett egyperces dramaturgia formaelve. A mozaikos, kis egységekből 
dolgozó drámaépítkezés. Az 1969-es datálású Macskajáték s még inkább az ugyanakkor ke-
letkezett Pisti a vérzivatarban már egyértelműen ezt az eljárást követi. A színpadon jelenetek 
helyett osztatlan folyamat elevenedik meg, valóság, álom, vízió egymásba tűnik, többféle 
szemszögből nyílik rálátás az eseményekre. A Tóték még vállalja a hagyományos jelenetező 
technikát, de egyes villanásaiban már ott bujkálnak az egyperces dramaturgia jelei. (Érdemes 
például két-három egyperces fölolvasása után rögtön idézni Tót és a lajt tulajdonosa jelene-
tét a darab elejéről: a tanulók bizonyosan érzékelni fogják, hogy ez is kerekded egyperces no-
vella, azzal a csattanóval, hogy a kevésbé jövedelmező ügyvédi pálya helyett a pöcegödrök 
tisztítására átnyergelt doktor a szag- és masszaviszonyok felől érdeklődő Tóttól nem fogad el 
fizetséget: „Csak a szivattyúzás kerül pénzbe. A tanácsadás énnálam díjtalan.”)

2.2.1. A darab cselekménye általában talán tudott a diákok körében, pár szavas fölelevení-
tése, áttekintése azonban mindjárt szerkezeti, a jellemekkel kapcsolatos és egyéb kérdések 
tárgyalását szolgálhatja. Pár szóban összefoglalva: a fronton szolgálatot teljesítő Tót fiú pa-
rancsnoka, a zilált idegzetű (Varró) őrnagy pár napig a család mátraszentannai otthonában 
vendégeskedik, hogy a dús hegyi levegőn, nyugodt körülmények között, bőségesen táplál-
kozva pihenje ki fáradalmait. Tóték természetszerűleg azt remélik cserébe, hogy az Őrnagy 
valamit könnyít majd fiuk helyzetén, és olyan tennivalókat bíz rá, amelyek távol tartják őt 
a halálveszedelemmel fenyegető tűzvonaltól. A kis mátrai falucska népe egy emberként, 
a maga módján igyekszik Tóték segítségére lenni a vendéglátásban; számukra az Őrnagy 
különben is szinte mitikus, lenyűgöző férfiú. A darab konstrukciós elve tehát hamar kivi-
láglik: a középpontban az Őrnagy áll, ő a főhős, körötte az első gyűrűt Tóték – Tót Lajos, 
a felesége és a leánya – hárman alkotják, a külső, második gyűrűn pedig a további kilenc 
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(epizód)szereplő foglal helyet. Ha talán részben akaratlan, akkor is beszédesen racionális és 
– ennek még hangsúlyos szerepe lesz! – „szimmetrikus” a figurák rendszere. Szembetűnően 
szabályos legalábbis. Egy – három – kilenc: centrum, első kör, második kör. Mellékes kérdés, 
hogy az Elegáns őrnagy csak egy (félreismerésen alapuló), nem túl lényeges poén kedvéért 
lép színre pillanatig, s hogy dr. Eggenberger Alfréd hétéves kisfiú, a görkorcsolyázó zseni nem 
szokott megjelenni az előadásokban, lévén inkább szimbólum, mint hús-vér alak. Egyáltalán 
nem lényegtelen viszont, hogy a Tót fiú, akiért lényegében minden történik – és aki miatt 
is, hiszen az ő ötlete volt a nyaralás – a tizennegyedik, láthatatlanságában, távollétében is 
meghatározó figura.

Épp, midőn az Őrnagy súlyos idegfáradtságát kúrálja Tótéknál, a fiú, Tót Gyula zászlós 
hősi halált hal a fronton. Ezt egy hivatalos tábori lap tudatná, ám a félnótás Postás, a kedves 
család iránti torz szeretetből, megsemmisíti az üzenetet. Tóték tehát mit sem sejtve törődnek 
bele a mindinkább unatkozó vendég hirtelen támadó rögeszmés szenvedélyébe, s éjt nappá 
téve „dobozolnak” vele: vágják, hajtogatják azokat a kötszercsomagolásra szánt papírdobo-
zokat, melyeket eddig Mariska és Ágika készített szabadidejében, amolyan bedolgozóként. 
Az Őrnagy a normális emberi életvitel valamennyi kialakult szabályát fölrúgva parancsnokol 
a mind őrültebb munkában. Elkínozza vendéglátóit, különösen a családfőt, a községi tűzol-
tóparancsnokot. Szándékos a szóismétlés: két egyenruhás között válik egyre kiélezettebbé a 
konfliktus, két parancsnok ütközik meg egymással. Az egyikkel mintegy a háború pusztító 
szelleme költözik a kis ház idilljébe, a másikról viszont kiderül, hogy – szelíden bamba mó-
don bár – maga is elnyomója családjának és felebarátainak. Részleges hasonlatosságukban 
is fölsejlik már a dráma értelmezésének egy kikerülhetetlen mozzanata: az Őrnagy és Tót 
fölcserélhetőségének ténye.

Tót Lajos a lázadás, a menekülés több nevetséges módozatát kísérli meg nyugalmának 
és megszokott életrendjének visszaállítása végett, hiába. A megpróbáltatástól csak akkor 
szabadulhat(nak), amikor az Őrnagy szabadsága lejártával távozik tőlük. Örkény ekkor mes-
teri módon megismétli a kezdéskor látott meghitt családképet, egy pillanatra azt az illúziót 
sugallva, hogy íme visszatérhet minden a normális kerékvágásba. Ám ekkor újra betoppan az 
Őrnagy: a partizánok felrobbantottak egy hidat, három napig nem járnak a vonatok, s „úgyis 
olyan nehéz volt elválni egymástól”. Megint kezdődne a dobozolás, ha Tót az időközben 
a kertbe kicipelt hatalmas margóvágóval – a dobozkészítésnek a guillotine-ra emlékeztető 
szerszámával – négy egyforma darabba nem szabdalná az Őrnagyot. Ezt a hátborzongatóan 
groteszk gyilkosságot jogos megtorlásnak érezzük – bár Tóték persze továbbra sem tudnak 
gyermekük haláláról. Az ő elnyomatásuk – s vele minden militáns elnyomatottság, minden 
halálos meghurcolás nyeri el méltó büntetését. Az Őrnagy, akinek őrültségét hajlamosak 
vagyunk általában a háború őrültségének fölfogni, jogosan pusztul.

Látnivaló, hogy a szerkesztés kulcskérdése: mikor értesüljön a néző a Tót fiú tragikus 
sorsáról? A regényíró Örkény már öt-hat lap után beiktatta az informáló sürgönyt, s csak 
ezt követően mutatta be a leveleket, táviratokat elsikkasztó, félhülye Postást. Ugyanezt drá-
mában – színpadra szánt műben – semmi esetre sem engedhette meg magának, mivel a 
szöveggel való közvetlen, jelen idejű – szinkron – találkozásban kihunyna a mű feszültsége, 
ha a nézőt nem feszítené jó ideig a Tótékért, a katonafiúért érzett drukk. Örkény a hírhozó 
sürgönylapot az első rész zárópercére időzíti. Ezzel a közönség „sokkját” a játék sajátos holt-
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idejébe, a szünetbe utalja – a második rész kezdetétől pedig tökéletesen más viszonyulást 
parancsol a publikumra, mint addig. Mostanáig érthettük és elfogadhattuk Tóték korlátlan 
szolgalelkűségét: a fiukat akarták menteni. Mostantól a család erősödő lázadásának pártján 
vagyunk ugyan, de egy pillanatra sem felejtjük a szembefordulás megkésettségét, illetve az 
Örnagy kedvét-kegyeit kereső dobozolás tökéletes értelmetlenségét.1*

2.2.2. A dráma további, részletesebb elemzése előtt fontos kérdés: hogyan illeszthető be a 
darab drámatörténeti ismereteink rendszerébe?

A tanulók, eddigi ismereteik alapján, önálló munkával is kihüvelyezhetik, hogy Örkény 
egyelőre „a kályhától indul el”, azaz többé-kevésbé a legklasszikusabb drámai szabályhoz, a 
hármasegység törvényéhez tartja magát. De rögtön lazít is némiképp a dramaturgiai dogma 
merevségén. A drámai időt egyhuszonnégyóráról több nappá nyújtja. Mátraszentanna az 
egységes színhely, az egységes tér – de ezen belül az író sűrűn váltogat. A cselekmény egysége, 
folyamatossága és zártsága a legnyilvánvalóbb, ám ebbe a Postás: a kommentáló figura mo-
nológjai ékelődnek. Gyuri atyus periferiálisan szereplője is a darabnak, de inkább informatív 
magánbeszédeinek van jelentősége (s hogy mennyire van, bizonyíthatja: játszották már néha 
a Tótéknak olyan változatát, amelyben az Őrnagyon és a családon kívül csak ő maradt a szí-
nen. Vagyis a négy főalak mellett kétségtelenül a Postás a legfontosabb). A tanulók könnyen 
rávezethetők arra, hogy a Postásban megsejtsék vagy fölismerjék a narrátort. Örkény István 
a hangsúlyosan realista-naturalista darabot a modern dráma több injekciójával is beoltotta. 
Így a brechti dramaturgiából kölcsönzött – és egyénien átformált – narrátor szerepelteté-
sével vagy az abszurd drámától is kedvelt kabaréelemek, viccek alkalmazásával. Hogy a mű 
írásakor Örkény legelsősorban épp az abszurd hatásának engedhetett, az említett, a nézőhöz 
intézett leveléből is kitetszik: Albert Camus nevének és Sziszüphosz mítoszának idézésével 
bocsátja útra darabját.

2.2.3. De vajon abszurd-e a Tóték, ahogyan a kezdeti bírálatok szinte kivétel nélkül minősí-
tették? Az abszurd és a groteszk mibenlétére való kitekintés, a lehetőség szerinti pontos és 
tömör különbségtevés az Örkény-dráma tanításának igen lényeges járuléka kell legyen! 
S bizony nem is egyszerű föladat megragadni e két esztétikai minőséget!

Nehezíti a tájékozódást, hogy az abszurd és a groteszk egyaránt használatos melléknévi 
és főnévi funkcióban (például: abszurd dráma – a második világháború utáni évektől szá-
mított drámatörténeti iskola; az abszurdok – Ionesco, Beckett és társaik, de akár műveik 
is; groteszk látásmód – egy bizonyos világszemlélet; Örkény groteszkje – az író valamelyik 
műve stb.). Mégis – vázlatos áttekintésre, a szerteágazó, gazdag, ellentmondásos szakiro-
dalom futó öszszegezésére törekedve – kiindulhatunk abból, hogy az abszurd és a groteszk 
közös lényege az egyes ember és az egész emberi nem létére ránehezedő katasztrófa fölisme-
rése, tudata és tudatosítása. A személyes élet kivédhetetlen vége, a halál, illetve a történelmi 
folyamat kivédhetetlennek tűnő vége, a részleges vagy teljes világpusztulás a döntő élmény 
az abszurd és a groteszk művelői számára. Ez a szembenézés többféle attitűdből eredhet: 
lehet tragikus vagy komikus hangoltságú, lehet ateista vagy transzcendens beállítottságú stb. 
Ezek a rokonító jegyek.

1 Regény és dráma e ponton mutatkozó lényeges különbségéről: Szigethy, 1971.



609ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK

Az abszurd két abszolúte össze nem illő dolog viszonyából keletkezik. E végletes sza-
kadás mögött, magyarázatként és mintaként, az embernek és tőle végképp elidegenedett 
létének viszonya húzódik meg. Mivel a szakadék áthidalhatatlan, az abszurd szükségképpeni 
jellemzője a mozdulatlanság; jellemző állapota a teljes tagadás, jellemző megoldása a világ 
modellálása. Az abszurd kíméletlen végletessége, nyersessége a részvét, a szánalom morális 
energiáit szabadíthatja föl a nézőben, olvasóban.

A groteszk ugyancsak két össze nem illő dolog viszonyából jön létre, e kettő jellemzője 
azonban nem az abszolút össze nem illés, a teljes elütés, hanem az erős, de csak részleges 
diszharmónia. Mivel az össze nem illőknek marad terük, a groteszk szükségképpeni jellem-
zője a mozgás, a dinamizmus. Nem tagad, de kritizál, nem modellál, hanem analizál. Sugárzó 
életszerűsége cselekvés-energiákat, tettkedvet indukál: a változtatásba vetett reményt.2

Visszatérve az Örkény-drámához: felszínén, egyes ötleteiben az abszurd csillámlik 
– mélyében, lényege szerint a groteszk hat. Az abszurd drámák vonzásában megalkotott 
figura az a bizonyos dr. Eggenberger Alfréd; és az abszurd drámák sokszor látott klozettja 
jelenik meg – budiként – Örkény színpadán. De eddigre már el is veszti eredeti szimbolikus 
funkcióját; már nem az ember partikuláris, fiziológiai, rejtegetni való, gusztustalan énjével 
kapcsolódik össze elsősorban: a groteszk lázadás jelképe, illetve „tere” lesz.

2.2.4. A Tóték groteszkségét döntően a drámában kulcsszerepet kapott aránykérdés hor-
dozza. Örkényt meglehetősen sokat foglalkoztatta, mérhető-e bármi is pontosan a világban 
(a Pistiben a címszereplő egy furcsa mértékegységnek is nevet ad; a Babikban is minősítenek 
a „babikkal” stb.). Mivel a normális világrend: a harmónia maga is sajátságos arány, értelmes 
dolgok szép viszonya, Örkény a Tóték feje tetejére álló világában, a tébolyult kavalkádban elő-
ször is az arányokat, a méretviszonyokat bontja meg. Például – és ezeket a példákat érdemes 
diákjainkkal gyűjtetni össze, soroltatni föl – az Őrnagy és Tót legelső, máris vésztjósló konf-
liktusa is ilyen természetű. „Mondja csak, Tót! Lát valami rendellenességet a hátam mögött?” 
– kérdi a frissen érkezett vendég: a magas Tót és az alacsony Őrnagy konfliktusa ez. Tót Lajos, 
a helyzetet orvoslandó, maga is az arányok ellen kénytelen véteni: tűzoltósisakját mélyen a 
szemébe húzza, holott „az Ügyrendi Szabályzat értelmében a tűzoltó függőleges tengelyé-
nek és a sisak vízszintes tengelyének kilencven fokos szöget kell bezárnia”. Ide tartozik, hogy 
a postás csak a páros számokat, csak a szimmetriát tűri el, s ide, amit Cipriani professzor 
mond: „Mostanában, asszonyság, úgyszólván senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp 
olyan kórtünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a 
többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szeretne látszani.”

Ezek az apró, gyakorta mulatságos zavarok nőnek át az őrület teljes zavarába. Az elme-
gyógyász Ciprianira kényszerzubbonyt húznak, mert már maga is belebolondult hivatásába. 
Tomaji főtisztelendő úr hívei – a regényből tudjuk – „mintha meghőbörödtek volna […] 
Tegnapelőtt azzal állított be egy fűrésztelepi munkás, hogy a saját árnyéka üldözi. Kint a nap-
sütésben mindjárt meg is mutatta az árnyékát, mely valóban csendőregyenruhát viselt […] 
S mit mondhatott volna Tomaji főtisztelendő úr Leonhardt luxemburgi hercegnek, a hetven-
ezer holdas uradalmi erdők tulajdonosának, amikor a szikár aggastyán (akinek az ereiben an-

2 Némely vitatható részlet ellenére az összehasonlításhoz a legtöbb segítséget adhatja: Szerdahelyi, 
1984.
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gol királyi vér folyt) ugyanannak a napnak estéjén, a gyóntatószékben megvallotta neki, hogy 
meggyőződéses kommunistának érzi magát? Arra a kérdésre, hogy mit lehet ez ellen tenni, 
[…] a plébános hústalan böjtöt javasolt…” (A regény szövegébe való át-átpillantás azért is 
hasznosnak ígérkezik, mert a Tóték drámaváltozatát a mai középiskolások nagy többsége 
nem feltétlenül láthatta színpadon. A Fábri Zoltán irányításával 1969-ben elkészített – azaz 
mégiscsak elkészített – Isten hozta, őrnagy úr című filmfeldolgozás a televízió jóvoltából vi-
szonylag sokaknak ismerős. Ez a becsületes szándékú, de kevéssé sikerült, nem kellőképp 
invenciózus mű középúton áll a regény és a dráma között. Egyes látványokat továbbvihet, 
továbbgondolhat, mint a színielőadás: itt valóban dobozfelhőkarcolók emelkedtek az esz-
telen munka nyomán. Máskor meg a regényből őrzi meg azt, ami színre nem állítható: így 
a föntebb már jelzett „megijed a saját árnyékától” motívumát. Arra a jelenetre gondolunk, 
amelyben Tót és az Őrnagy nem ijed meg egy árok árnyékától…).

Az Őrnagy: az őrület kóresete. Efelől már kezdetben sem hagy kétséget, s végképp meg is 
szilárdítja gyanúnkat, amikor – alig, hogy beköltözködött vendéglátóihoz – a tisztelettudóan 
távozó Tomaji plébános láttán ekként szól: „Senkiben sem szabad megbízni. A pisztolyom 
ott van mindig a párnám alatt. Ha még egyszer be meri tenni a lábát, legyen olyan szíves, 
Mariskám, lője agyon.” S hogy valóban feje tetején áll a drámai világ, azt az ártani a légynek 
sem tudó Mariska riadt válasza tükrözi: „Hát ez csak természetes, mélyen tisztelt őrnagy úr.”

Shakespeare-rel szólva, az Őrnagy őrülete olyan őrület, melynek rendszere van. Ő maga 
is a háború áldozata, sőt, mondhatni egy darab háború, aki áldozatokat szed. Immár minden 
önreflexiót nélkülöző, tébolyultan megszállott magatartása, pusztító ösztöne paradox mó-
don, de művészileg roppant termékenyen a túlfokozott, túlpörgetett aktivitásban ölt testet. 
Értelmetlenül épít az, aki valójában zúz, rombol: a dobozhegyek közt már egy olyan magas 
ember is elbújhatna, mint Tót.

2.2.5. Az arányok fölborulása és a szereplőkön áthullámzó őrület a színi szcenírozás és meg-
szólalás módjait is jelentékenyen befolyásolja. Megszaporodnak a triviális, az infantilis és 
a fatális megnyilvánulások. A normálistól, az átlagostól, a hétköznapitól mindhárom elru-
gaszkodik: több vagy kevesebb annál, s mindhárom szabályszerűtlensége, szeszélyessége az 
abnormitást is magában hordozza. Triviális elem például a pöcegödör állagáról, „a massza 
megbolydításáról” és a talán kissé szúrós szagról folytatott eszmecsere (a mindvégig munká-
ló ellenpontozó törekvés ebbe azzal játszik bele, hogy a lajt tulajdonosának jogi végzettsége 
szükségképp finomkodóvá is teszi a beszélgetést.) A trivialitás határán mozog a budijelenet 
is – s a dolgát elvégezni nem tudó Őrnagy toporgásával mindjárt átcsap az infantilisba is. Az 
infantilitás valamilyen formában az összes szereplőt kísérti. Ne feledjük: a jámbor Tót „jaj, 
anyám…”-at szeret brummogni, nyújtózkodás közben, a bakfis Ágika érettsége jóval alatta 
marad korának, Lőrincke szomszéd cuppogni szokott, a Postás büszke arra, ahogyan farba 
tudja rúgni önmagát – és így tovább, egészen, mondjuk, Tót elbújási kísérleteiig (a plébános 
szoknyája alá stb.). A fatális a Tót fiú halálába éppen úgy belejátszik, mint az Őrnagy és az 
Elegáns őrnagy összecserélésébe. (Örkény más műveiben is igen kedveli, dominánssá teszi 
ezeket – a groteszkhez jellegzetesen társuló – elrajzolásokat. Amikor például a Macskajáték 
ismert befejező jelenetében a hosszú távollét után hazalátogató, tolókocsijához szögezett 
Giza hirtelen támadt nevethetnékjében bepisil, az egyszerre fatális – épp, amikor hazajött! 
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épp, amikor testvére megmenekedett a haláltól! –, triviális – hogy csinálhat ilyet egy tisztes 
matróna! –, és infantilis – az öregkorban, a „második gyerekkorban” a tetteiért csak kis rész-
ben felelős gyermek sejlik föl.)

2.2.6. A darab kritikusai – élükön Almási Miklóssal – hamar fölfigyeltek arra, hogy Tót Lajos 
és az Őrnagy bizonyos tekintetben fölcserélhetők, s nemcsak a zsarnok nyomja el áldozatát, 
de az áldozat is mintegy provokálja önnön elnyomatását. A fölcserélés képzetének jogosult-
ságát a cím is erősíti: nem kétséges hogy a főszereplő is beletartozik valamiképp Tóték körébe 
– némiképp ő is Tót, azaz némiképp Tót is Őrnagy. Megfontolandó mellékesen, hogy a szin-
tén beszédes Pókék nevet fölváltó Tóték a lehető legarányosabb: előlről-hátulról egyformán 
olvasható, tengelyszimmetrikus név. A nevekben szokásos szóvégi h (Tóth) – nélkül a szónak 
pejoratív éle van, és – népnévként – az elnyomatottságra is utal. Érdekes az is, hogy Örkény 
darabcímei általában többes számúak Tóték, Vérrokonok, Kulcskeresők, A holtak hallgatása 
– sőt Pisti is négyen vannak. A fölcserélhetőség, az összecserélhetőség kérdése általában is erő-
sen foglalkoztatta Örkényt. A Sokszor a legbonyolultabb dolgokban…, az In our Time és más 
egypercesek kapcsán így írt erről Balassa Péter: „…az egymást nem értés, a félreértés, a sza-
vak, a dolgok evidenciájának elvesztése és képtelen értelembe öltöztetése, vagyis a különbség 
mint perverzió fölmutatása, ez a Karl Kraus-i, daccal leleplező és Közép-Európában azóta élő 
hagyomány Örkény művészetében is rendkívül eleven. Egymást nem értésünk a lehető legap-
róbb élettények és döntések dolgában, mint a valóban nagy és fatális világtörténelmi félreér-
tések elő- és utójátéka, sőt feltétele, mindez megint csak a ‘mi a különbség?’ kérdését sugallja. 
A sugallat ez volna talán: válaszoljatok ti! Mi a különbség aközött, ha felfújható gumimatracot 
keresünk, és viszont, ha felfújható gumimatracot keresünk?” (Balassa, 1982). Az ilyen típusú 
– többnyire nyelvileg, informatíve megalapozott – nemértés, félreértés a Tótékból sem 
hiányzik (például az Őrnagy többször félrehallja, s ezért sértőnek találja Tót szavait. A család, 
a helyzetet mentendő, bele is megy ezekbe a félreértésekbe). Örkény a Párbeszéd a groteszkről 
című kötetbe fölvett több nyilatkozatában kifejtette, hogy – a Flaubert–Bovaryné párhuzam-
hoz hasonlatosan – Tót, de az Őrnagy figurájával is azonosítja magát. A fölcserélhetőség kér-
désének nyomvonalán haladva a Tóték általánosító, összefoglaló leírását ebben adhatjuk: ez a 
dráma – pontos műfaji meghatározása szerint: tragikomédia – a kedvezményezett helyzetből 
fakadó diktatórikus hatalmi jelenlétnek a bemutatása; ám ebben a viszonylatban az elnyo-
mottban is fölfedezhető az elnyomó, és az elnyomót magát is elnyomja – a háború.

2.2.7. Nem hangsúlyozható elégszer, hogy mint minden műalkotás, a drámai mű is élő orga-
nizmus, s jóval elkészülte után is új tartalmak, jelentésrétegek rakódhatnak rá. Sőt, a mindig 
új közelítésű, újraértelmező színházi munka a drámairodalom műfajai esetében szinte bizto-
sítja is, hogy a színmű állandóan „mozgásban” legyen.

A Tóték analíziséhez a közelmúltban egy kandidátusi disszertáció járult hozzá teremtő, 
láttató erővel, és egy németországi színházi bemutató gazdagította jelentősen a drámáról 
való ismereteinket.

P. Müller Péter Drámaforma és nyilvánosság című értekezésében Jürgen Habermas A tár-
sadalmi nyilvánosság szerkezetváltása című, magyarul 1971-ben kiadott könyvének nyilvá-
nosságfogalmát vette alapul. A kommunikációelméletben, a szociológiában, a szemiotikában 
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is meghonosodott kifejezés a létesemények, a társadalmi történések publikusságának fokát 
méri (közelebbről ugyan csak a feudális és a polgári társadalmak nyilvánosságszerkezetére, a 
kettő különbségeire vonatkozott). A drámaelemzésben a nyilvánosság alanyi oldalon és tárgyi 
oldalon is jelentéssel bír. Az alanyi oldal aspektusa – Habermas szavaival – „a közönséggé ösz-
szegyűlt magánszemélyek világa”; a tárgyi oldal aspektusa „a közönséget érintő információk 
és hatalmi döntések hozzáférhetősége” (kiemelés mindkétszer tőlem, T. T.). P. Müller Péter Ör-
kény teljes drámaírói életművére kiterjeszkedve izgalmas eszmefuttatásban követi végig, hol 
és miként hagytak nyomot az 1948 körüli évektől kezdve jellemző és az 1960-as, 1970-es évek-
ben – „finomítva” – még mindig működő cenzurális intézkedések a darabok szövegén. Nem 
közvetlenül persze, hanem lehetőségként: annak latolgatásaként és (rejtett!) bemutatásaként, 
hogyan is dolgozik a korlátozó hatalmi beavatkozás, amely akkor is int, fenyeget, jelen van, ha 
éppen passzív, vagyis átmenetileg önkorlátozó. (A cenzúra mint irodalmi és erkölcsi dilemma, 
a hetvenes esztendők végétől egyre akutabb lett. Elegendő csupán Esterházy Péter írásainak 
gyakori, elhíresült – ironikus-fájdalmas – „öncenzúra”-reflektálásaira emlékeztetni.)

A Tóték egyik legkorábbi jele, sejtése volt annak, hogy a hivatalos társadalom – a szocia-
lista diktatúra – elleni védekezésként megindult előbb a második gazdaság, majd a második 
társadalom kiépülése, s ezek létrehozták saját nyilvánosságukat, a második nyilvánossá-
got, melyet paradox módon szükségképp a viszonylag szűkkörű értés és elfogadás jellem-
zett. E renegát nyilvánosság ellen a politikai, kultúrpolitikai hatalom elhallgatással vagy kü-
lönböző súlyú figyelmeztető szankciókkal védekezett (amíg tehette, nagyjából a nyolcvanas 
évek közepéig). A második nyilvánosság az első társadalomra reflektált, önmagát pedig mint 
„első” nyilvánosságot: mint a fönnálló rendnél jobb, demokratikusabb, távlatosabb rend nyil-
vánosságát igyekezett megszervezni.

Nem kalandozunk-e ezzel nagyon messzire a tragikomédiától? Nem, hiszen Örkény drá-
maírói működésének fénykorában a színműveket is gyakran érte cenzurális – részleges vagy 
teljes – tiltás, ha a renegát, második nyilvánosság gyanúja esett rájuk. Egyes emlékezések 
szerint a Tóték esetleges kamaraszínházi premierjébe az óvatosság, a várható tiltás megelő-
zése is belejátszott. A Pisti a vérzivatarban színrevitele a hatalom packázásai miatt sokáig 
késett, csak 1979-ben kerülhetett rá sor. Az író utolsó műve, a Forgatókönyv körül hasonló 
huzavona alakult ki. Ezek a goromba, értetlen beavatkozások még elrettentőbbek voltak, 
mint jóval később például az a már-már komikus rendelkezés, amely Spiró György Csirkefej 
című drámájának játszását csak viszonylag késői, nyolc vagy kilenc órai kezdéssel tette le-
hetővé, azt remélve, hogy a csillapíthatatlan értelmiségi érdeklődést is meg lehet fékezni e 
kényelmetlenséggel.

A színházi nyilvánosság a társadalmi nyilvánosság egyik kifejeződéseként és mércéjeként 
is fölfogható. P. Müller Péter a színpad és a nézőtér korabeli viszonyát e nézőpontból is vizs-
gálja, más drámaírói életműveket is tartalmasan érintve.

Első pillantásra nem is gondolnánk, hogy a Tóték egésze értelmezhető nyilvánosságprob-
lémaként. Az expozícióból kitűnik, hogy a közmegbecsülésnek örvendő községi tűzoltópa-
rancsnok, Tót úr egyben a falu első embere, informális vezetője. Föltétel nélkül elfogadják, 
amit mond, döntéseinek híven engedelmeskednek, az akadékoskodók is fejet hajtanak aka-
rata előtt. Az „Őrnagy előtti” nyilvánosságot tehát a spontaneitás és az őszinteség uralta. Az 
Őrnagy érkeztével Tót nemcsak sorozatos megalázkodásokra kényszerül, de kulcsszerepét 



613ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK

is elveszti. Ebbe a pozícióba a vendég nyomul, és a békés, naiv lakosság őt ugyancsak bálvá-
nyozza, noha nem a szeretet és a szolidaritás nevében, nem közülük valóként, hanem ret-
tegve-álmélkodva. Tót a köz ség „szellemi elitjénél”, a plébánosnál és a professzornál sem lel 
menedéket. Élete kifordul sarkaiból – elsősorban azért, mert a családon belüli, illetve a falun 
belüli, soha meg nem kérdőjelezett tekintélye elillan. P. Müller Péter szerint a vezető egyéni-
ség személyének megváltozása nem okoz megrázkódtatást a mátraszentannaiaknak. Ez nem 
egészen így van, hiszen stréberkedve bár, ám a család tagjai is érezhetően szerepet játszanak 
Tót negligálásában. Így vélik szolgálni céljukat, a Tót fiú sorsának jobbra fordítását.

A nyilvánosság a kontrollban mutatkozik a legerőteljesebben, sőt a legpolitikusabban. 
A külvilágból érkező leveleket egy félhülye manipulálja, az ő szelekciója dönt arról, ki mit 
tudhat vagy nem tudhat meg. Ez az információszűrés egyfelől a háborús propaganda és cen-
zurális gépezet fölidézése, másfelől a hatvanas évek tájékoztatáspolitikájának karikatúrája. 
Örkény nem intézményesített machinációt ábrázolt: az irracionális motivációjú, hírkorláto-
zó magánpraxis partizánakcióként jelent meg nála. Ezzel élét vette az esetleges támadások-
nak, hiszen a Postás „periferiális”, különc alak, aki kihullott a mikrotársadalomból is.

A Postás mint narrátor a darabon belül a szereplőkkel és a darabon kívül a közönséggel 
is kommunikál. „Kifelé” cinkos, igazmondó, sőt szószátyáran informáló. Örkény ezzel drama-
turgiai funkciót is ráruház: amíg fecseg, realizálódik az időmúlás konvenciója (és esetleg mód 
van a színhelyváltoztatásra). A drámakoncepció is a nyilvánosság egyik – leglényegesebb 
– aspektusán alapozódik: a Tót fiú halálhírének nyilvánosságán. Ezt a közönség (késleltetve) 
megtudja, a család és az Őrnagy – az egész „benti” világ nem tudja meg. A totalitarizmus, a 
diktatúra működésének hátterében a manipulált nyilvánosság húzódik meg.

P. Müller Péter elméleti oldalról – Székely Gábor a gyakorlati színház oldaláról szólt hozzá 
a Tóték problematikájához. Stuttgart egyik jelentős kisszínházában, a – csupa kisbetűs – tri-
bühnében vitte színre vendégrendezőként a darabot. Neki elévülhetetlen érdemei vannak a 
drámaíró Örkény sikereinek megalapozásában. Ő rendezte, előbb Szolnokon, majd a Pesti 
Színházban a világszerte utóbb legtöbbet játszott Örkény-darabot, a Macskajátékot, és ő 
dirigálta Szolnokon a Kulcskeresők ősbemutatóját is.

Székely is koncepcionálisan, átfogó érvénnyel közelített a műhöz, ezt azonban a rész-
elemek felől, mozaikosan tette. Az epizódok árnyalásával, teljesebbé tételével alkotott mara-
dandót. Nézzünk egyetlen példát az írott szöveg továbbgondolására. Az első rész 2. képének 
eleje tájt a tétlenségtől irtózó, ideglázában munkamániás őrnagy legalább valami játékkal 
szeretné elütni a falusi estében számára csigalassúsággal telő időt. Ám minden próbálkozása 
hiábavaló. Nem elég, hogy Tót úr tohonya semmittevő – esténként csak „levegőzik”, és csu-
pán a verandaajtóba állva pillant le, nincs-e valahol tűz; a társasjátékokhoz sem konyít. Egy-
más után háromszor ad nemleges választ: se sakkozni, se dominózni, se lórumozni nem tud. 
Örkény nem ügyelt arra, hogy a két szereplő kényes kölcsönviszonya kiegyenlített maradjon. 
Ekkora lustaság, elnehezült butaság láttán egyértelműen a mozgékony elméjű Őrnagy párt-
jára állunk. Székely fölismerte ezt, és az utolsó idevonatkozó replika két mondatát hosszú 
néma jelenettel eltávolította egymástól. „Akkor lórumozni fogunk” – ez a vendég harmadik 
kísérlete. „De én a kártyákat sem ismerem” – ez a válasz csúszik percekkel odébbra. Közben 
Székely Gábor színpadán a házigazda mégiscsak leült az asztalhoz – vagyis legalább hajlan-
dóságot mutatott szégyenében és igyekvésében a játékra. Ezzel egy kissé a maga oldalára 
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hangolt. Hogyan zajlott a kártyaparti? A szabályokat nem ismerő Tót az Őrnagy minden 
mozdulatát leste. Ha az elsőre elvitt – nagy boldogan – egy ütést, akkor másodikra ő csapott 
le ugyanilyen harsány örömmel a vendég lapjára. Ha az gusztált, ő is gusztált. A számolgatást 
számolgatással viszonozta. Csak a negyedik-ötödik ütemben derült ki a turpisság, az Őrnagy 
csak ekkor – egy szabálytalanságból, „renonszból” – vette észre, hogy partnere a bolondját 
járatja vele, pedig a tűzoltóparancsnok csak kínjában imitálta a kártyázást.

Ez a kis beékelt jelenet megszabadított attól az előnytelen viszonylattól, hogy Tót eleve 
vesztes, az Őrnagy eleve szellemi, fizikai és hatalmi fölényben levő győztes. A színházi injek-
ció a drámaszöveget, a drámai matériát roborálta. Az iskolai munkában mindig kiemelendő, 
hogy a színház és a dráma kapcsolata: két különböző művészeti ág együttlélegzése; s hogy 
általában is a lankadatlan, mindig új úton induló műelemzés (tehát egy tanulói közelítés, 
dolgozat is) gyarapíthatja a műalkotást.

2.2.8. A darab számos mozzanata érdemel e föntebbi meghatározó vonások után, mellett 
elemzést. Közös földolgozás tárgya lehet elsősorban a mindig puritán, hétköznapi kifeje-
zésre törekvő író tiszta egyszerűségű, mégis rafináltan szellemes, a folklorikus humortól a 
pesti viccig sokfelé iskolázódott stílusa. S kikerülhetetlen Örkény magyarságának, magyar 
íróságának problematikája is. Mint számtalanszor kijelentette: darabjai egymás folytatásai, 
és minden esetben a „magyarnak lenni” kérdéskörét érintik. (A mindig kiváló „szemlélte-
tő anyagból”, az egypercesek sorából a Gli ungheresi és A Vár mindenkié fölolvasása lehet 
hasznos, tájékoztató segítség.) Örkény István a Pisti a vérzivatarban publikálásakor ezt írta: 
„Egy nagyra termett, de sokszor tévedett, s tévedései súlyánál sokkal, méltatlanul sokkal töb-
bet szenvedett nemzetnek vagyok egyszerű fia – se okosabb, se különb, mint az országos 
átlag. Ami másoktól megkülönböztet – engem és írótársaimat –, csak annyi, amennyit a 
mesterségünk megkövetel tőlünk. Végezni a dolgunkat – a még ki nem mondottnak, de 
mindenkiből kikívánkozónak hangot adni. Hogy ez a hang: sikoly? Mi más lehetne? Akár a 
retteneté, akár az örömé, de a világon minden művészi alkotásnak ez az egyetlen lehetsé-
ges megszólalása, ez volt, és ez is marad.” A Vérrokonokhoz illesztett bevezető azt tudatja: 
„Sokféleképp szerethetjük hazánkat. Lángolva, ostorozva, mint Ady, életünket áldozva érte, 
mint Petőfi, üres szólamokat rakétázva, mint a hordószónok. Ráadásul a szenvedély hőfoka 
nem örökérvényű, mert függ az időtől, más ma, mint száz vagy százötven évvel ezelőtt.” 
S hogy a Kulcskeresők tanúságát is megidézzük: abban a diadallá hazudott kudarcról mint 
nemzeti sajátosságunkról esik szó. Örkény – aki katonaként megjárta a második világháború 
poklát, majd hosszú ideig hadifogoly is volt – a Tóték első, legközvetlenebbül ható szintjével 
a „bűnös nemzet” problémakörében foglalt állást. Az Őrnagy képviselte deformáló erővel, 
a háborúval a Tót Lajost jellemző, megkésett, ösztönös-öntudatlan, peremen megragadó, 
ám legalább cselekvő lázadást, tiltakozást állította szembe egyfelől – és Cipriani professzor 
átgondolt, bátor, intellektuális vértezettségű, ám cselekedni képtelen vétóját másfelől. Az 
író magyarság-gondolatában mintha Ady „mindenről lekésünk” kétségbeesése villanna meg 
egyszerre groteszkebb és érzelmesebb formában. A figyelmeztetés, hogy a tett idejét elvétő 
vagy a hatékony tettre nem képes magatartás a Tót Gyula zászlósok életét követeli.

A Tóték otthonos meghittsége, ismerőssége, magyarsága ezért eltéphetetlen része a da-
rabnak. Örkény maga – a marosvásárhelyi és a helsinki bemutató: tehát egy romániai magyar 
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és egy finn előadás – kivételével még a legjobb külföldi interpretációkból is hiányolta azt a 
melegséget, azt a magyar specifikumot, amellyel a kérlelhetetlen kritika ellenére is kötődik 
hőseihez. A figurák esendőségét, helyzetük szorítását valóban csak ebből a szemszögből le-
het teljességgel átlátni. Természetesen megmarad a jogosultsága azoknak az értelmezések-
nek is, amelyek közvetettebben, általánosítva tárják a nézők elé ezt a művet – mégis, amit 
azok nyernek a réven, elveszítik a vámon.

2.2.9. Summázva mindazt, aminek kimondására vagy jelzésére e terjedelmi keretek közt mód 
nyílott: a Tóték az újabb magyar drámatörténet kulcsfontosságú alkotása. Reveláló sikere, 
fölszabadító hatása, külföldi visszhangja egy nemzetközi mércével mérve is formátumos drá-
maírói munkásságot indított: a csúcsra érkezett Örkény virágzó évtizedét. A kortársi világ-
irodalomban kiemelkedő szerepű groteszk ábrázolás nem kis mértékben e darab révén nyert 
polgárjogot napjaink magyar irodalmában. A „közép-kelet-európai groteszk mind közkeletűbb 
terminusa – alkalmanként Mrożekkel, a cseh filmiskolával történő rokonítása – a Tótéknak 
köszönhetően lett reményből tény, természetesen most csak magyar aspektusból szemlélve 
ezt az „irányzatot”. Örkény sikere a hatvanas-hetvenes évek fordulóján nem egy hazai drama-
turgiai műhelyre hatott kedvezőleg – ezt például Szakonyi Adáshiba című tragikomédiájának 
rokon vonásaitól Spiró György Kalmárbélájának Örkény István-i ihletéséig művek sorával lehet 
alátámasztani. Mindezek ellenére a Tóték korántsem hibátlan színdarab: szerkezeti bizonyta-
lanságok, kisebb következetlenségek még föllelhetők benne –, de, mint Örkény maga állította, 
minden darabja írásakor épp a maga korábbi fogyatékosságaiból tanult a legtöbbet.
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Honti Mária

A „SZÓ ÉS SZÓTLANSÁG” KÖLTŐJE – 
NEMES NAGY ÁGNES VERSEIRŐL

Nemes Nagy Ágnes 1946-ban, költői pályája korai szakaszában írta le a nevezetes, sokat idé-
zett – ars poeticai sugallatnak ható – két sort: „…ne mondd soha a mondhatatlant, / mondd 
a nehezen mondhatót…” (Elégia egy fogolyról). Fél század után és a lezárt életmű tükrében is 
látva kimondhatjuk: az aforisztikus megfogalmazás mögött már érett személyiség állt, aki 
szigorú etikai és művészi mércét szabott magának. E mércének mind életével, mind műveivel 
megfelelt.

1. Líra és tárgyiasság

Költői helyének kijelölésekor – saját nyilatkozataira is támaszkodva – szívesen nevezik Ne-
mes Nagy Ágnest az ún. objektív líra vagy az elvont tárgyiasság költőjének. E minősítések 
azonban – bármilyen szakszerűek és ma már közkeletűek is – csak botladozó segédszavak-
nak tűnnek ahhoz képest, amit egy interjúban így fogalmazott meg a maga költői alkatáról, 
a költészet határairól és az olvasó „feladatáról”:

„Engem életemben, sőt költői tapasztalatomban mindig az lepett meg legjobban, hogy 
milyen közel van egymáshoz a kicsi és a nagy, a mindennapi és a szédítően magas. Nekem 
egy katángkóró, a 6-os villamos, vagy egy kóbor macska mindig elég lehetőséget adott arra, 
hogy átlendülhessek az ún. filozófiai kérdések felé. Sőt sokszor bennük, a mindennapok ap-
róságaiban tapasztalhattam meg mintegy a beléjük zárt kódot megfejtve lebontva azt, amit 
magasnak vagy mélynek nevezünk. Elég, ha kellő pontossággal válaszolunk a ’milyen’ kér-
désre, ha valamit le akarunk írni. Hogy miért olyan, amilyen, hogy mi minden van belerejtve 
egy neonlámpába, egy tölgyfába, egy autópálya kanyarulatának ívébe, azt talán jobb, ha az 
olvasóra bízzuk.”

A Nemes Nagy Ágnes-i tárgyiasság tehát – az Újhold nemzedékét kutató Schein Gábor 
szavával mondva – „intencionált tárgyiasság”. Némi egyszerűsítéssel ezt úgy értelmezzük, 
mint az emberi létérzékelésnek, a létállapot nevetlen érzéseinek pontos megragadását, még-
pedig a tárgyi (külső, objektív) világ képének látványából kinövesztett látomások által. Így 
lesz Nemes Nagy Ágnes számára lírai tárgy A gejzír, A tó, a Vihar.

Látomássá válik számára egy pályaudvar átépítése is; ontológiai kérdések, jelképessé növő 
tapasztalások és köznapi terefere egymáshoz rendelésének színtere lesz egy séta a múzeum-
ban; más versben meg apropója a költői absztrakciónak egy villamoskanyarulat íve – ennek 
ellenpontja pedig az utolérhetetlen pillanat tovatűnő macskája, „két szeme orgonazöld levelé-
vel”. (A kiemelt szavak utalások az alábbi prózaversekre: Egy pályaudvar átalakítása, Múzeu-
mi séta, Az utca árnyai.) E késői prózaversek azonban nem maradnak meg az intencionált 
tárgyiasság körében. Továbbra is érvényes ugyan, hogy Nemes Nagy Ágnes verseiben szinte 
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egymásra van utalva a látvány és a látomás, azonban a prózaversek mégis jelentős fordulatát 
jelzik költészetének. A 70-es évek második felétől születő művek a nyelv esszéizálódását, 
dialogikusabbá válását tanúsítják, bennük – Schein Gábor szerint – „a megvitatott bizonyos-
sága helyett maga a vita alakítja a verseket” (Schein, 1998, 117). A késői versekben nemcsak 
az emlékezetre és a képzeletre nyitott, hanem egy dialogikus helyzetben kinyíló szövegben 
formálódik előttünk a versek belső virtuális tere. S itt a versépítésben a korábbiaknál jóval 
nagyobb szerepet kapnak a különböző – és egymással nemegyszer váltakozó – időrétegek is. 
(E verstípus jellegzetes példája a Villamos-végállomás és A Föld emlékei.)

Dolgozatunk azonban nem foglalkozik e késői versekkel (középiskolában csak igen éret-
ten olvasó diákoknak ajánlhatnánk). Megmaradunk abban a körben, amelyben „a látható 
minden helyzetben valami láthatatlanra utal, ami ugyanolyan, mint a megjelenő, csupán más 
dimenzióban lakozik…”, s amelyben „a lényegi és a megjelenő szakadását csupán a költészet 
képes áthidalni, hiszen a jelként önmagára vonatkozó allegorikus metaforában – amely Ne-
mes Nagy Ágnesnél mindig megfelel a természetesnek – megtörténhet a transzcendentális 
igazság” (Schein, 1998, 118–119).

Szemléljük közelebbről és értsük meg e költészet, Nemes Nagy Ágnes sajátos tárgyias-
ságának néhány alapvonását egyetlen versen! A Fák című versét, amely a Napforduló (1967) 
című kötetben jelent meg, később maga a költő emelte ki és tette mintegy mottó gyanánt 
verseinek összegyűjtött kiadása élére. Olyan műről van tehát szó, amelyet nem önkényesen 
ragadtunk ki. A választással pusztán követjük a szerzői „intenciót”, amely e kötetszerkesztési 
gesztussal kulcsversnek minősítette e rövid költeményt.

2. Fák

Fák

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Mozdíthatatlan, függönyök.

Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög,
és ködbe úszik át a fa,
akár a test emlékezetbe.

És a folyót a fák mögött,
vadkacsa néma szárnyait,
s a vakfehér, kék éjszakát,
amelyben csuklyás tárgyak állnak,
meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.
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2.1. Poétika és jelentés Lefegyverzően szűkszavú, egyszerű vers. Mindössze 13 sor. Jam-
bikus lejtésű, 9 és 8 szótagos soraitól akár dal is lehetne: ennek azonban ellene mond egy-két 
poétikai jegy, mindenekelőtt a szabálytalan strófaszerkezet és a rímelhelyezés.

Egy-egy 3, 4 és 6 soros szakaszból áll a vers felépítése. Ám a mondatok száma szerint a 
három szakasz nem három lélegzetvétel: a legrövidebb strófa több (4) rövid mondatból áll, 
majd egy-egy felsóhajtásból egyre hosszabban kanyargó összetett mondatok bújnak elő. Az 
egyenletes lejtés nyugalmat és emelkedettséget sugall, a mondatszerkezet és a mondatépítés 
azonban tördelt és zaklatott indulatmenetet tükröz. A rímekben egyre szegényedő versze-
nében kitüntetetten fontos, mondhatnánk racionális értelmező szerepet kapnak a rímek: a 
széttörtség ellenében összepántolják a szöveget, és a bonyolult mondatfolyamban emlékez-
tető-visszautaló gesztussal mutatnak rá az összetartozásokra és a váltásokra.

Bemutatjuk e képletet:

1. a … fákat

2. b … zúzmarásak

3. b … függönyök

4. c …………………* * váltás: Meg kell tanulni

5. b … füstölög

6. d …………………

7. f …………………

8. b … fák mögött

9. g …………………

10. h …………………

11. a tárgyak állnak

12. i …………………* *váltás: meg kell tanulni

13. j …………………
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A meg kell tanulni mindkét helyen a rímek megfogyatkozásának terébe került, s a másik 
két emberi attribúció, az emlékezet és a tett is rímtelen sorban áll: tehát képek és igen fegyel-
mezetten adagolt rímzene veszi körül, illetve vezeti be az etikai absztrakciókat. Így juttat el 
a vers bennünket ahhoz a rendkívüli élményhez, hogy veszélyesen közhelyes fordulatok (Ta-
nulni kell. – meg kell tanulni) különös derengő fénybe vonódnak, sőt képes bennük mintegy 
felszikrázni a gondolat.

2.2. Perspektíva – kép – jelentés Az egyszerű, rövid és áttetsző szöveg két perspektívá-
ból – fölülről és kintről s egyúttal belülről és mélyről – láttatja azt a folyamatot, amely az 
ember-lét rendeltetésének és feladatának megértéséhez vezet. A „tanulni kell” és a „meg kell 
tanulni” nyilvánvalóan a nehéz tapasztalásokban megmunkálódott lélek-elme külső-fönn-
ső nézőpontjából szól, hisz e szók a tudás és értés szavai. A versszöveg nagyobbik tömege 
azonban – a kinti képek által – éppen a tapasztalások belső útján vezet, az ontológiai létezés 
titkai közt, a sejtés és nem a biztos tudás tájain. S ami csak sejthető, abból kell kiküzdenünk 
magunknak egy kevés tudhatót. Ezt (is) „meg kell tanulni”.

Az, hogy e végső kérdésről van szó, kitűnik a szöveg képanyagának két kulcsmotívumá-
ból. A fa az élet univerzális és archetipikus szimbóluma. (Az ikont, a fa univerzális és archeti-
pikus képi motívumát több vetületben is vizsgálhatnánk. A művészi konnotációkkal egyen-
értékűen fontosak a mítoszi példák, de fontosak azok a nyomok is, amelyeket a köznyelvi 
emlékezet vagy néprajzi hagyomány őriz.) A víz az élet princípiuma. Egymásrautaltságuk 
pedig evidencia: a vers zenéje ezt azzal fejezi ki, hogy rímhívó szavak – csaknem kizárólag 
– belőlük, általuk születnek a szövegben.

A fa jelenlétét, szerepét kiemeli maga a cím és nyomatékosítja a szó négyszeri előfordu-
lása, s grammatikailag, poetikailag mindig kitüntetett szöveghelyen. A víz is mindvégig jelen 
van, ám más-más halmazállapotában: zúzmara, füstölgő kristály, köd, folyó. A sorrend sem 
mindegy: mert rácáfol a vízhez társuló köznapi képzeteinkre. Előbb szilárd, majd szilárdból 
légnemű, ebből nedvesen párás, majd valóban „víznemű” – folyóvíz. E szüntelenül változó 
alakváltozatok az életnek fájdalmasan szép vagy titokzatos és megérinthetetlen, méltóság-
teljes, ám hozzáférhetetlen közegét képviselik, amely épp tünékenységével hat folytonosan, s 
egyetlen állandó, természetes vonása maga a változékonyság. A fa a véges élet, a víz a végtelen 
lét hordozója a szövegben. A végtelent sejteni és benne saját végességünket tudni: ezt (is) 
tanulni kell.

2.3. Stílus és grammatika A vers manifeszt színtere mozdulatlan és hidegen csöndes. 
A tél és a mozdíthatatlanság az első szakasz képi kulcselemei. A továbbiakban ez a csönd 
folytatódik az emlékezetbe átúszó test, a vadkacsa néma szárnya és a vakfehér éj képében. 
Az objektív világból a vers egyetlen pontján sem szólal meg semmilyen hang. E csöndnek 
természetesen üzenete, jelentése van; bizony ez (is) „tanulni valónk”: a titkok, a hallgatások 
és elmúlás csöndjével szembesülni.

Mégis: e statikus, néma és hideg közegben észre kell majd vennünk a rejtőzködő mocca-
násokat, a látható mögötti titkos elmozdulást a halál tudomásulvételének „hogyanja” felől 
az élet élésének a módja felé.
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Meg kell tanulni azt a sávot…

Itt fordul a vers. De mi történik eddig?
A vers első három sora – egyúttal első szakasza – az élettények visszafordíthatatlanságá-

nak, a megtörtént dolgok vissza nem vonhatóságának tudomásulvételére hív. Amit örökkön 
tanulni kell. Így: időtlenül és mindig újrakezdve. Figyeljünk föl e három sorban az erőre, a 
méltóságra és a szikrázó szépségre – kapaszkodóink ezek vagy támaszaink a gondolat súlyá-
nak viseléséhez.

Az első két mondat köznapi beszédszinten egy mondat volna:

Tanulni kell. A téli fákat.

A költő kettétöri a természetes mondatformát: egy tőmondatra és egy hiányos mondat-
ra. Ezzel súlyos csöndet ékel az igenévi alany és az igenév tárgya közé. A közhelyes felhívás 
– Tanulni kell – épp ezáltal válik eredetivé és egyszerivé. A külön mondatba emelt és jelen-
téstanilag váratlan tárgy – a téli fa – húzza föl a figyelmünket létezésünk magasabb szintjére. 
Ezer más dologra szokás mondani, hogy tanulni kell, csak épp nem a téli fákra. És ezerféle 
dolgot mondhatnánk a téli fákról, csak épp azt nem, hogy tanulni kell őket. A grammatikai 
töréssel nyomatékosított távolság s hozzá még az ige és tárgya jelentésmezőinek szokat-
lan átfedése kifeszíti a figyelem ívét: mit lehet tanulni a téli fákon? Legfőképpen nem azt, 
hogy „milyen szép zúzmarásak”. Hanem azt, ahogyan azok: talpig és mozdíthatatlanul. De ezt 
megint külön-külön mondatban nyomatékosítva. Fontos jelentéshordozó tehát a mondat-
formálás: egy értelmezői mellékmondat – Ahogyan talpig zúzmarásak – kél itt önálló életre. 
Ezzel a felsőbb grammatikai szintre emeléssel kapja meg az etikai töltését az ahogyan kötő-
szó. És ugyancsak mondat-rang jár ki a téli fák metaforájának: Mozdíthatatlan függönyök.

Mit lehet hát tanulni a téli fákon? A teljességgel és méltósággal való viselését a „téli sors-
nak”. Mindent, ami a téli kép jelentésében rejtőzködhet. E teljesség- és méltóságigényből szik-
rázik föl a szépség: a zúzmara-csipke függönyének képe. E metafora szikrázása fogja össze a 
külön-külön mondatokra hasított mondatrészleteket. Figyeljünk föl rá, hogy a téli fa a maga 
rendíthetetlen tartásával egy magatartásmód képe – s mint ilyen: megnevező oldala egy me-
taforának. A harmadik sorban azonban maga a fa válik megnevezetté: a zúzmarás téli fák  
mozdíthatatlan függönyök. A függöny tehát a fa metaforája, a fa pedig egy etikai absztrakcióé. 
(E kettős, köztes szerep révén, vagyis hogy a fa képből szinte fogalommá nő, az első szakasz 
előkészíti a vers zárórészét: a megtanulandó tettek kimondhatatlanságát.)

Az elmúlással való szakadatlan és befejezhetetlen szembesülés közben azonban valamit 
meg kell tanulni. Így, befejezett igealakkal szólva: „Meg kell tanulni azt a sávot…”

E sávban jelennek meg a mozgást idéző igék – füstölög, úszik – és főnevek – folyó, szárny, 
tett. A látomás tere már háromdimenziós: a tekintet már nemcsak föl-le mozog, hanem szél-
tében is pásztáz, és mélységeket sejtet. Föltűnik a vadkacsa képe, amely – a folyóval együtt 
– távoli remineszcencia, visszacsengés a Patak című versből, amely szintén a lét végső kérdé-
seiről szólt, Isten elvesztéséről és az őt mégis hívó vágyakozásról. E sáv tehát maga az emberi 
élet – egy sávnyi lét az örökké való világban – a maga titokzatos természeti mozgásaival 
(a kristály füstölög), sejthető nagy hömpölygésével (a folyó a fák mögött) és emberi titkok-
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kal feltöltődött tárgyaival (csuklyás tárgyak). Ez a sok bizonytalanság és hozzáférhetetlenség 
sem kisebb teher az életben, mint az elmúlás bizonyossága.

Amire eddig felfigyeltünk, amiatt a versnek leverően kellene hatnia. És mégis emel. Nem-
csak a záró sorpár csattanójával (erről később szólunk). Hanem például azzal, hogy most 
már nem tördeli darabokra a költő a mondatokat, hanem neki-nekilendülő folyamban hul-
lámoztatja őket: a 4 és 6 soros szakasz egy-egy többszörösen összetett mondat. Mindkettő a 
„Meg kell tanulni” magabiztos főmondatán függ, sőt az utolsó szakasz És kötőszóval kezdődő 
mondat, kapcsolatos folytatása az előző strófának. E mondatfolyam az elme, a lélek mozgá-
sa: a kutató és magát meg nem adó gondolkodás jele. Fölgyorsul a tempó: a 9 szótagos sorok 
számaránya jelentősen csökken a 8 szótagosak „javára”. Az utolsó szakasz – egy sor kivételé-
vel – csak 8 szótagos sorokból épül fel, s ezekben egyre tisztábban csendül a „szökő”, a jambi-
kus versláb, ezek már 4-es jambusok. A 9 szótagos sorok nemcsak hosszabbak, hanem három 
ütemre tagolódva lassúbbak is. A statikusan álló vagy az alig-mozgásos képben ez a fölgyor-
sult és egyenletes tempó a célra rendeződés, a céltudatos haladás zenei jele, emberi jeladás 
az amúgy ködös, néma és vak világban. Aztán a vakfehér szín kékre lágyul, és e derengésben, 
a kép messzeségbe vesző vízszintesében egyszerre tisztán és közel állnak előttünk függőleges 
méltóságukban a fák. Jelző nélkül (ahogyan a címben is): a telet és az éjszakát talán túlélni 
képes fák, a zúzmara alatt is hordott (megóvott) zsendülés reményével. Ahogy elmarad a téli 
jelző, ahogy – a zúzmara és a kristály köddé válva – a víz ősanyaga visszaszelídül folyóra: úgy 
moccan a vers az elmúlásból az élet felé. Szinte titokban. De mégis.

2.4. A verszárlat A verszáró két sor mondattanilag egybeépül a megelőző sorokkal, és 
strofikusan sem válik külön. Mégis olyan csattanószerű, mint egy szonett zárlata. (Talán az 
is ez a vers; egy szabálytalan,13 soros, 20. századi szonett. Kissé csonkább a kívántnál, de bát-
rabb-szuverénebb a szabályosnál: mint a Nemes Nagy Ágnes-i életmű.) A verszáró sorpár előtt 
lefékeződik az iram: egy 9 szótagú és spondeuszokkal lelassított sor zárja a „sáv-lét” titokzato-
san hallgató világának képét. E sor végén találjuk azt a rímet, amely visszacseng a mű legelejére 
(…A téli fákat. – …tárgyak állnak). E távolból hozott rím mintegy átkarolja a vers egész eddigi 
részét, hogy aztán e tömbről elrugaszkodva lendüljön fel a végső gondolat egy variációsan 
tömörített ismétlésben, amely összefoglalása, de meghaladása is az előző 11 sornak:

…meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.

Ezen a ponton találjuk a versben az egyetlen enjambement-t: egy megkezdett birtokos 
szerkezet hajlik át a következő sorba. E poétikai tagolás újabb jele annak, hogy itt egy önma-
gában is vizsgálandó versrészlettel van dolgunk. Kicsit játszik a fülünkkel a szöveg: hiszen a 
„tanulni itt” felkínálná a rím esélyét a „tetteit”-tel. Ez a rímlehetőség azonban rejtett, bujtatott 
marad, hogy a kitüntetett sorvégi helyet átadja a vers kulcsmotívumának (– a fák –), s azért 
is, hogy nyomatékos, sorkezdő helyzetbe kerüljön a grammatikailag amúgy alárendelt hely-
zetű jelző: a kimondhatatlan.

Érdemes egy kicsit szemügyre venni e mondat grammatikáját, retorikáját, stilisztikáját, 
poétikáját – végsősoron: etikáját.
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A grammatikai szerkezet áttetszően egyszerű:

 Alanyi oldal    Állítmányi oldal

 megtanulni     kell

 itt   tetteit

  fák  kimondhatatlan

Látható: az enjambement – mint poétikai megoldás – révén a legalsó szinten álló mon-
dattagok kerülnek kiemelt, hangsúlyos helyzetbe. Ezért „mond le” a vers a második gramma-
tikai szinten rejlő rímlehetőségről. A mondat stílusa dísztelen: ez már nem képes beszéd, itt 
nincs már elrejtve semmi; ami elmondható, azt elmondta a vers, a többi pedig kimondha-
tatlan. Feltűnő – s ez már retorikai jegy –, hogy a fürtös szerkezetű alanyi oldallal szemben 
az állítmányi oldal egyetlen szóból áll – kell –: s épp ezáltal válik kategorikus imperativusszá 
az egész mondat.

A költő tehát „nem alkuszik”: határhelyzetbe érve direkt módon fogalmaz, a rím most 
nem szabadulhat ki a gondolat kötelékéből, s nem kelhet itt más önálló életre, mint a legfon-
tosabb: a tett, amely több a szónál – s ezért kimondhatatlan. Ez a vers végső etikai üzenete.

S hogy mi mindent érthetünk a fák tettein? Ennek értelmezését valóban jobb, ha a min-
denkori olvasóra bízzuk. Hiszen a cím és a fa-motívum folytonos jelenléte ellenére a vers 
nagyon keveset, de annál fontosabbat mond el a fákról: mozdíthatatlanul állnak (1. vsz.). 
tovatűnnek (2. vsz.), tesznek (3. vsz.). Ennyi. A sorrend persze nem mindegy. Nem az idő mú-
lása mentén rendeződik. A vers kezdete és zárlata a létszorongással és az elmúlással szemben 
fölmutatható erkölcsi értékekre teszi a nyomatékot. Bár voltaképpen nem is a fákról szól a 
vers, mégis őket szeretjük a versben, és rájuk szeretnénk hasonlítani, noha érezzük, hogy ez 
nagyon nehéz.

2.5. Motívumháló Nemes Nagy Ágnes olvasói így vannak mind az ő fáival, a megnevezet-
tekkel, de a névtelenekkel is. Ugyanis ez a motívum ugyancsak otthonra lelt a költőnő vers-
világában. A korai Diófa, mely „földből égbe hat”, a „serdülő tavaszt” idéző Ecetfa, a későbbi 
évekből a Fenyő, amely „paleolit táviratot” szállít; aztán a Tölgy, a nem-köznapi fájdalom képe: 
„A tölgy-magasnyi fájdalom önnönmagában megvigasztal”. Vagy említsük a legkésőbbi versek 
közül az alkotás, a szülés és a megszületés gyönyörű jajkiáltását, a Nyíló gesztenyét, amely a 
lomb és a fa, a gally és az ág, a virág és bimbó párbeszédében szól a megszületés fájdalmas 
átmenetéről, „lomb és törzs” összetartozásának „értelméről”: a gyümölcsről. És jönnek még 
a módosulatok: a fenyő mint távíróoszlop, s az Éjszakai tölgyfa: „mint egy hír, tölgyalakban, 
/amely elfárad megfejtetlenül”. S a nevezetes névtelenekből idézzünk föl még hármat, villa-
násnyira. Hogy mondja el az emberi érés belső történetét és fájdalmas titkát egy vers?
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Azelőtt nőtt a tulipán.
………
De most titokban egy fa nőtt
ott benn, nem vettem észre, nem,
de most már érzem, érdesen,
………
Mellette minden puszta gyom.
De a nevét, azt nem tudom.
                                          (Azelőtt)

Önképpé válik a fa A látvány című versben is. Az alkotás kifogyhatatlan szomját és nyo-
monkövethetetlen jövőjét látjuk a vers végén, ilyenformán:

Egy fában lakom.
                  Lombja évszaktalan,
az égig ér, a dadogásig,
és látom zsúfolódni zárva-termő
gyümölcseit.

A késői prózaversek közül a Falevél-szárakat vegyük elő! Ahogy a címe mondja: egy hulló 
levél puszta száráról, nyeléről szól, az „átmenetről az ág és a levél közt”, amit nem veszünk ész-
re, amire nem figyelünk – csak a törzsre és a lombkoronára –, pedig tartó száruk és a fényre 
irányuló szögük nélkül nem volna fa a fa. Ok, a levélszárak: „a lombkoronák pátoszában elbújt 
szabatosság”. A fák újabb titka tárul itt elénk: a „segédvonalak hálózata”. A névtelenek, az ész-
revétlenek, a sosem ünnepeltek, a mellőzöttek – mint értékteremtők, értékhordozók:

A nyél, a kacs, a kar, a tartó. A szinte-láthatatlanok. Gyökerekkel oly rokon kusza rendjeiket 
gyökér-dicsérő áhítat nem súrolja; létük: egy csukló-izület alázata imádkozó tenyerek alatt, egy 
gondolat nyaka.

Leginkább azt mondhatnánk erre a műre: esszé-prózavers. Úgy véljük, Nemes Nagy Ág-
nes e műfaj megteremtője a magyar irodalomban.

Nemes Nagy Ágnes fáinak e rövid és töredékes szemléjével is meggyőztük talán az ol-
vasót, hogy valóban nem önkényes döntés volt tőlünk egy rövid költői portré centrumába 
helyezni a Fák című vers értelmezését. Hiszen e motívum éppen ősi és egyetemes mivoltában 
alkalmas arra, hogy a költői eredetiség „mérésében” – ha és amennyire ez egyáltalán mérhető 
– az egyik etalon legyen, és egyben tükör is, amelyben egy személyiség senki máséval össze 
nem téveszthető arcát pillanthatjuk meg. Semmi kétség: életünket fákkal, fák közt éljük le. 
De hogy ki mit lát meg egy fában, hogy miképpen lesz egy fából a fa, s hogy minderről ho-
gyan mond olyat, amit csak versben lehet elmondani, a lehető legkevesebb szóval a lehető 
legtöbbet: erről ismerszik meg a költő.

Nemes Nagy Ágnes bátran vállalta és vallotta: modern költő. Világosan megfogalmazta 
azonban, hogy ezt hogyan érti – és azt is, hogyan nem.



624 HONTI MÁRIA

„Eszem ágában sincs érthetetlennek lenni. Egy betűt le nem írtam életemben abból a 
célból, hogy érthetetlen legyen. Gyökeres tévedés a magamfajta költőt összetéveszteni 
a programszerű vagy alkati (és világszerte általános) »érthetetlen« irányzatokkal – amiknek 
a maguk helyén persze megvan az értelmük. Ellenkezőleg: hiszek az észben. Tíz körömmel 
ragaszkodom hozzá, amennyire csak lehetséges. Bár tudjuk, hogy az a vers, amelynek csak 
racionális szférája van, fabatkát sem ér – hiszen akkor a költő elvégre prózában is elmesélheti 
mondókáját, minek fáradna a versbe szedéssel? –, mégis hiszek benne, hogy a versnek van 
racionális szférája is. Nem árt, ha ez az értelmi szféra kitapintható. Ez már sajnos vagy nem 
sajnos – abból következik, hogy a költő szavakkal ír. Szavakkal, amik közhasznú kommuni-
kációs eszközök.

[…] Ma nagyjából azt hisszük, hogy a költészet a tudatosítás egyik eszköze. Mindunta-
lan a tudat hományos részeivel foglalkozunk, hogy megnevezhessük azt, ami eddig névtelen 
volt. Ez pedig nem könnyű dolog, sem költőnek, sem olvasónak. Hadd idézzem Rilkét: »Ha-
tárainkon megvetjük! a lábunk, s a Névtelent magunkhoz tépjük át.« Legalább egy hajszállal 
szélesíteni az érzelmi megismerés körét: ezt véljük a költő feladatának.

[…] Azt hiszem, a homállyal is megküzdő önismeret égetőbb a kor és a költő számára, 
mint valaha…” (Nemes Nagy, 1989, 82–83).

Épp e névtelenek megnevezésére, a homállyal való megküzdésre szolgálnak Nemes Nagy 
Ágnesnek az élet (a költészet) legősibb elemei is, a föld és a víz, az út és az ég; a mítoszok 
világa, a lovak, angyalok, madarak; a köznapi élet terei és szereplői is, az állomások vagy épp 
a macskák.

Ebből az ismerős anyagból – akárcsak a fákból is – egész motívumhálók szövedéke fogja 
össze egyetlen művé ezt a költészetet. A háló anyaga ismerős. Csakhogy a mintázata, meg 
a csomózások, a kötések: ez bizony sosem-volt-, sosem-lesz-féle. Az ismerősben meglátott 
ismeretlen, az ismeretlen újban előderengő ismerős: ezzel lep meg bennünket egy Nemes 
Nagy Ágnes-kötet – lapról lapra.
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Szabó B. István

MÉSZÖLY MIKLÓS: SAULUS

1. A magyar próza lehetőségei az 1960-as években

1.1. Útelágazások rajzát mutatja az 1960-as években a magyar prózairodalom. Az 1956-ot kö-
vető néhány esztendő depressziója és irodalmi dermedtsége után, a politikai konszolidációval 
és az életkörülmények javulásával szinkronban, szabadabb légkörben és puhább cenzúra mel-
lett, gazdag, sokszínű virágzásnak indult a magyar próza. Kiszélesedett az ötvenes években a 
nyilvánosság számára egyedül járhatónak deklarált és erősen leszűkített hagyományos, társa-
dalomábrázoló realista próza útja, az úgynevezett „móriczi örökség”. Korábbi korszakok nagy 
mesterei: Tamási Áron, Veres Péter, Szabó Pál pályazáró műveiben, kiemelendő jelentőséggel 
Németh László Irgalom című regényében is megfigyelhető ez a kiszélesedés. A hagyományos 
prózaeszményt követte az ekkor „derékhadnak” nevezett, erőteljesen közéleti gondolkodású 
és elkötelezettségű nemzedék is – Darvas József, Mesterházi Lajos, Urbán Ernő, Cseres Tibor, 
Karinthy Ferenc, mindenekelőtt Sarkadi Imre (Bolond és szörnyeteg, A gyáva). Az Emberavatás 
(1955) antológia még fiatal novellistái (és a hozzájuk csatolhatók) – Sánta Ferenc, Szabó István, 
(Kamon dy) Tóth László, Csurka István, Szántó Tibor, Galgóczi Erzsébet, Moldova György az 
írói hitelt mindenekelőtt az igazmondásban, vagyis az etikai és nem az epikai hitelben keresték. 
A tematika – a társadalmi téma – primátusa emelte az érdeklődés reflektorfényébe a 60-as 
években Fejes Endre (Rozsdate mető), Somogyi Tóth Sándor (Próféta voltál, szívem) műveit, 
ugyanennek révén kapott néha aránytalanul nagy figyelmet és gyors elismerést az 1956 után 
pályára lépő Galambos Lajos, Gerelyes Endre, Gáll István, Kertész Ákos, Szakonyi Károly, Bertha 
Bulcsu prózája. S a 60-as évek közepén még úgy látszott, hogy ezt a társadalmi igazságok-igaz-
ságtalanságok iránt érzékeny, hagyományos, realista eszközökkel dolgozó, a magyar prózában 
„fővo nalnak” kikiáltott tendenciát a pályakezdők – Császár István, Simonffy András, Marosi 
Gyula, Módos Péter, Ördögh Szilveszter és mások – folytatni fogják.

1.2. A tematika túlsúlya, hegemóniája megmutatkozott a kor irodalmi vitáiban (pl. a „pa-
rasztábrázolás” és a „munkásábrázolás” kérdéseiről folyó terjedelmes vitában), de még a 
prózaformák változásaiban is. A kisregény, a 60-as évek reprezentatív műformája, – amelyet 
kérdező regénynek, problémaregénynek is neveztek – abban különbözött a hagyományos, 
„nagyrealista” epikától, hogy egyetlen problémát – legtöbbször egy halálesetet – ragadott 
ki, s annak az előzményeit „nyomozta ki” riporteri eszközökkel, kiemelve a tágasabb, terje-
delmesebb összefüggésekből. A kor reprezentatív kisregényei – Sarkadi Imre: A gyáva, Sánta 
Ferenc: Húsz óra, Fejes Endre: Rozsdatemető, Darvas József: Részeg eső, Somogyi Tóth Sándor: 
Próféta voltál, szívem, Galgóczi Erzsébet kisregényei stb. – kimondva-kimondatlanul mind 
egy kérdéscsoportra irányultak: mi történt itt 1956-ban?, miért történt?, s mi a hatása an-
nak az emberi viszonyokra és lelkekre? A kimondhatóság határa ebben az irodalomban nem 
próza-poétikai és ismeretelméleti kategória volt, hanem az író bátorságának, tekintélyének, 
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másfelől a kultúrpolitika tűrőképességének a kérdése. Ez a próza meg volt győződve arról, 
hogy „a magyar író mindenben illetékes”, különösen a közügyekben (itt a magyar íróknak 
az 56-os forradalmi szerepvállalásával való szolidaritása és igényként annak folytonossága 
is megnyilvánult). Az irodalom elsőrendűnek deklarált anyaga és tárgya „a valóság” volt, 
amelynek objektív megismerhetőségét és realista „tükrözésének” lehetőségét nemcsak Lu-
kács György ekkoriban megjelenő esztétikája hirdette (tanítványain és közvetítőin keresztül 
igen erős gyakorlati – kiadói, szerkesztői, kritikai, oktatási – hatással), de hitt ebben a legtöbb 
író is, és a közügy-irodalom által érintett és aktivizált, nagyszámú olvasóközönség is. Az iroda-
lom hitele tehát etikai és politikai kérdésként merült fel.

1.3. A realista közügy-irodalom kiszélesedő útjáról további elágazások nyíltak. Az egyik az iro-
dalmi szociográfia újabb virágzásához vezetett: a 30 évvel korábbi kezdemény még aktív részt-
vevői – Veres Péter, Féja Géza, Darvas József, Ortuay Gyula, Erdei Ferenc, Boldizsár Iván – újra 
elindították a Magyarország felfedezése könyvsorozatot, abban, s azon kívül is, fontos művek 
jelentek meg – például: Csoóri Sándor: Tudósítás a toronyból, Csák Gyula: Mélytengeri áramlás, 
Moldova György: Tisztelet Komlónak, László-Bencsik Sándor: Történelem alulnézetben, Sütő 
András: Anyám könnyű álmot ígér – mint egy a hivatalos szépítésekkel szembenálló, a tények 
igazmondásának „eleve ellenzéki” műfaját bontakoztatva ki. Sütő szociografikus regényének 
irányában haladva egy másik elágazáshoz, a memoárirodalom gazdag terméséhez érhetünk. 
Az ekkoriban búcsúzó nemzedékek utolsó nagyjainak (Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán, Re-
ményik Zsigmond, Gyergyai Albert, Lesznai Anna, Kassák Lajos, Veres Péter, Szabó Pál, Kodo-
lányi János, Németh László, Bernáth Aurél, Granasztói Pál, Borsos Miklós és mások) naplói, ön-
életrajzi regényei közül az epikai hitel és világkép modernizálása szempontjából, az igazság írói 
megállapítása és kifejezése problematikusságának megvallásában is kiemelkedő Déry Tibor: 
Ítélet nincs, Vas István: Nehéz szerelem című regénye, továbbá Illyés Gyula prózája, az Ebéd a 
kastélyban, a Kháron ladikján és legfontosabbként majd a 70-es években a Beatrice apródjai.

1.4. Más utak is nyíltak vagy újranyíltak ekkoriban. Megjelentek az 50-es években polgári szemlé-
letük miatt elhallgattatott vagy háttérbe szorított írók, akik a regény tárgyának nem a társadalmi 
osztályok küzdelmét és nem a politikai történet változásait tekintették, hanem sokkal inkább 
az ember belső világát, lelkiismeretét, örömeit és szorongásait. A regény hivatásának pedig nem 
„a valóság tükrözését” tartották, annak megváltoztatását igényelve, hanem az író saját, belső 
igényességéhez mért megfelelést. Szélesre nyílt itt a skála a Nyugat-örökösök (Illés Endre, Rónay 
György, Sőtér István, Bóka László) fegyelmezetten intellektuális prózájától Szentkuthy Miklós-
nak a szellem szabadságában szertelenül tobzódó „divertimento”-regényeiig; az olvasmányos 
történelmi regény hagyományait követőktől (Passuth László, Hegedüs Géza, Ignácz Rózsa, Dal-
los Sándor) a nyugati abszurdok hatását is mutató, áltörténelmi parabolaregényekig és utópiá-
kig (Déry Tibor: G. A. úr X-ben, A kiközösítő, Karinthy Ferenc: Epepe stb.), Kolozsvári Grandpierre 
Emil frivolan „magánéleti” regényeitől vagy Szabó Magda tudatosan „régimódi történeteitől” 
(Freskó, Disznótor, Pilátus, Ókút) Mándy Iván saját, szuverén mikrokozmoszt teremtő prózájáig 
(A pálya szélén, Fabulya feleségei, Régi idők mozija). Különféle kísérletek folytak a magyar regény, 
a magyar próza világképének tágítására, a szerkezet, a beszédhelyzet, a műstruktúra, a vízió, a 
regénytér és regényidő felbontására és átalakítására – az egzisztencializmus és más filozófiai 
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iskolák, illetve azok által befolyásolt modern világirodalmi áramlatok és alkotások hatásától 
sem függetlenül – például Hernádi Gyula (Folyosók, Sirokkó), Kardos G. György (Avraham 
Bogatir hét napja), Konrád György (A látogató), Kertész Imre (Sorstalanság) regényeiben.

1.5. Azt az alapvető változást, divatos műszóval: paradigmaváltást, amely a magyar iroda-
lomban a 70-es, 80-as években végbement, s amely egyszeriben (és olykor bizony igazságta-
lanul) múlt időbe, szinte „múlt századivá” tette az egész történelmi-társadalmi, realista, leíró 
„közügy-irodalmat” éppúgy, mint a hagyományos belletrisztikát és minden olyan művet, 
amely az omnipotens (mindenható, mindentudó, mindenben illetékes és erkölcsbírói ítéletet 
mondó) író pozíciójából készült – döntően három életmű és e háromnak az újabb nemze-
dékre gyakorolt hatása készítette elő.

1.5.1. Ottlik Géza irodalomszemléleti határkőnek bizonyuló Iskola a határon című regénye 
1959-ben jelent meg; bevezető fejezetének címe és tárgya: Az elbeszélés nehézségei, nem kül-
ső (politikai, kiadási) okokkal, hanem belső korlátozottságokkal (a megismerés és a kifejezés, 
a kifejezhetőség határaival) mutatja be a valóság és az azon „túli” nem-valóság tökéletes iro-
dalmi reprodukálásának folytonos közelítését és teljes elérésének lehetetlenségét, mintegy 
az „abszolút irodalom” eszményét hozva az irodalmi köztudatba.

1.5.2. Örkény István csaknem tíz évi kényszerhallgatás után kiadott köteteiben (Jeruzsálem 
hercegnője, 1966; Nászutasok a légypapíron, 1967), a Macskajáték és a Tóték című kisregé-
nyekben, majd ezek drámaváltozatában, valamint az Egyperces novellákban és az ezekből 
felépített Pisti a vérzivatarban című drámában – Kafka iskoláját is kijárva – az abszurd és 
groteszk modern és sajátosan magyar válfaját teremtette meg, abból a látószögből, hogy „az 
ember, ha egyet is lép, már kockáztatja a hasraesést”, s a groteszk nem más, mint a „hasra-
esett valóság” bemutatása, amely „a 19. századi ember határtalan önbizalmára” a 20. század 
elképesztő élményei alapján felel; s a magyar irodalom 19. századi eredetű magabiztos kije-
lentő mondataival szemben azt hirdeti, hogy „Éljen a kérdőjel!”

1.5.3. Mészöly Miklós pedig – Albert Camus, az egzisztencialisták, a francia újregény inspirá-
cióját sajátjává érlelve, a lapos materializmussal szemben álló agnosztikus filozófiák tanításait 
az írói gyakorlatban kérlelhetetlen logikával továbbgondolva – a Jelentés öt egérről (1967) 
című kötetében és három összetartozó regényében (Az atléta halála, 1966; Saulus, 1968; 
Film, 1974–76) a magyar irodalomban egyedülálló – és különálló – módon valósította meg 
szigorúan önkorlátozó programját: az író nem tehet mást, mint azt, hogy pontosan, világo-
san leírja a megismerhetetlent, a homályt.

2. Mészöly az iskolában

2.1. Mészöly (családi nevén Molnár Miklós) 1921-ben született Szekszárdon (a családi, gyer-
mekkori helyszínek és emlékek – mint „pannon töredékek” – főként a Film utáni, idősebb 
kori pályaszakaszában épültek be a műveibe). Jogi doktor, de csak egyetlen pert folytatott 
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le az ügyvédi pályán. A háború utolsó, legádázabb időszaka beszippantotta; megélte a front, 
szökés, hadifogság élményeit. Első novelláját (Bridzs és nyúl) 1943-ban közölte a pécsi Sor-
sunk című folyóirat; mindössze négy elbeszélést tartalmazó, debütáló füzete, a Vadvizek 
1948-ban jelent meg szintén Pécsett, visszhangtalanul. Műveinek stílusa és irodalomfelfo-
gása alapján az irodalomtörténet joggal sorolja az Újhold körébe; bár egyetlen írása sem 
jelent meg a rövid életű folyóiratban. Pályája viszont 1949 után az újholdasokéhoz hasonult: 
kiszorítottság, mellőzés, gyermekmesék, bábszínházi dramaturgia jelezték életútját. Első igazi 
kötetét (Sötét jelek) 1957-ben publikálhatta. Az értők szűkebb köre felfigyelt rá, de újabb 
évtizedig a „modernista”, „egzisztencialista”, „dekadens” minősítésekkel az idő tájt együttjá-
ró gyanakvással, visszautasítással, hátrányokkal kellett megküzdenie. Első regénye Az atléta 
halála előbb jelent meg Párizsban (a Magyar Műhely körének támogatásával), mint itthon. 
Az írói teljesítménnyel közelítően arányos elismerésben, néhány értő elemzésben a Jelentés 
öt egérről (1967) című elbeszéléskötete, majd 1968-ban a Saulus részesült. A Pontos törté-
netek, útközben (1970), az Alakulások (1975) és különösen a Film (1976) áttörést hozott, a 
posztmodern korszakához közelítő magyar próza – és a historizáló-szociologizáló marxista 
irodalom felfogással szakítani kívánó, a művek belső világát elemző, új irodalomtudomány – 
kiemelt jelentőségű és elismertségű alkotójává emelkedett. Ekként ünneplik műveit a 80-as, 
90-es években (Érintések – esszék, Megbocsátás, Merre a csillag jár, Sutting ezredes tündöklése, 
Wimbledoni jácint, Bolond utazás, Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról, A pille magánya, 
Az én Pannóniám, Lassan minden – drámák, Hamisregény, Családáradás).

Hetvenedik születésnapjára Tagjai vagyunk egymásnak címmel impozáns kötettel kö-
szöntötték barátai (szerkesztette Alexa Károly és Szörényi László); ez a kötet a 90-es évtized-
ben egy új történelmi, társadalmi és irodalmi korszakba lépő modern magyar szellemi élet 
valóságos enciklopédiájának tekinthető. A rendszerváltozáskor elsők között kapott Kossuth-
díjat (Csoóri Sándorral és Konrád Györggyel együtt). Néhány évig kultúr-közéleti tisztsége-
ket is vállalt: a Magyar Írószövetség alelnöke, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
alapító elnöke volt. 2001. július 22-én halt meg. Hagyatékának gondozója felesége, Polcz Alaine 
pszichológus, író.

2.2. Mészölyt tanítani az iskolában rendkívül nehéz feladat. Mindenekelőtt azért, mert 
„Mészöly más” (Lengyel Balázs). Nem kapcsolható kézenfekvő módon a magyar irodalom 
egyik hagyomány-vonulatához, csoportjához, nemzedékéhez sem, ami megkönnyítené a jel-
lemzését, megértését. Nehezíti Mészöly tanítását az is, hogy tudatos aszkézissel mond le írá-
saiban szinte minden „szórakoztató” hatáselemről. Műveinek alig van elmesélhető „sztorija”, 
cselekménye, csattanója. Kerüli a stílus-színező szóképeket, megszemélyesítéseket, hasonla-
tokat, inkább a tudományos leírások precíz egzaktságához közelít. Eltérően még azoktól is, 
akik társai a magyar próza megújításában – mint Örkény vagy Ottlik –, a Mészöly-könyvek-
ben feltáruló élet abszurditását nem oldja sem a szatíra vagy a groteszk humora, sem a felül-
emelkedés iróniája. Szorongás és az ember kiszolgáltatottságának, megválthatatlanságának 
nyomasztó közérzete uralja legtöbb munkáját. Nem könnyű író tehát, olvasni sem könnyű, 
s kivált nem értelmezni.
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2.3. Néhány fogalom előzetes tisztázása nélkülözhetetlen a Mészöly-próza vizsgálatához:

• egzisztencializmus: a létezés (egzisztencia) mibenlétével foglalkozó 20. századi fi-
lozófiai és irodalmi irányzat. Filozófiájában Kierkegaard és Nietzsche alapvetése 
nyomán, a legjelentősebb Heidegger (Lét és idő, 1927) és Jaspers (Filozófia, 1932) 
munkássága. Az irodalomban, elsősorban a francia irodalomban az egzisztencia-
lizmus legnagyobb hatású alkotói az 1940-es, 50-es években Jean-Paul Sartre (Az 
undor, A fal, A legyek), Albert Camus (Közöny, A pestis, A bukás); Simone de Beauvoir 
(A vendég, A mandarinok)

• nouveau roman (új regény): a modern francia próza irányzata, amely a hagyományos 
történetelmondás helyett a tárgyi világ részletes, szenvtelen leírására törekszik. Legje-
lentősebb alkotói: Nathalie Sarraute (Tropizmusok, 1939, Egy ismeretlen arcképe, 1948 
stb.), Alain Robbe-Grillet, „a regény technokratája” (Királygyilkosság, 1949, A radírok, 
1953, Tavaly Marienbadban – forgatókönyv –1961 stb.), Michel Butor (A módosulás, 
1957, A velencei Szent Márk leírása, 1963 stb.)

• elbeszélő nézőpont: az író és az olvasó kommunikációjában megállapítható, hogy ki 
az elbeszélő (az író beszél, vagy szereplők, vagy „senki”, s hányadik személyben); mi 
a beszélő viszonya az általa elmondott történethez (kívülről szemléli, a közepében 
áll vagy változtatja a helyzetét); mekkora távolságot teremt az olvasó és a történet 
között

• az elbeszélő illetékessége: a regényből kimutatandó, hogy az író (a régebbi, „minden-
tudó” elbeszélőtől eltérően) hol és milyen alapon húzza meg saját ismereteinek a 
határait, „mit tud” és mit „nem tud” a máskor és a máshol történő dolgokról;

• narráció, leírás, történet, cselekmény: a regényen belül megkülönbözteten dő a narrá-
ció: az egész mű elbeszélése, előadása, ezen belül az idő, a tér és a szereplők leírása, a 
történet (a „sztori”) és az egyes részekben történő események sora, a cselekmény

• regénytér, regényidő: meghatározandó a regény helyszíneinek térbeli kiterjedése, a te-
rek nagysága, formája, struktúrája. A regénybeli idő fontos alkotóelem: az időmúlás 
érzékeltetése, az idősíkok szerepe, a kronológia felbontása, előidejűség, utóidejűség

• parabola: az összevetésen, hasonlóságon alapuló stilisztikai és műfaji fogalom, amely 
a példázatoktól, tanítómeséktől az utópiákig sokféle formában megjelenhet. Leggya-
koribb olyan történelmi, társadalmi körülmények között, amikor az író nem akarja 
(vagy nem teheti meg), hogy mondanivalóját közvetlenül, áttételek nélkül adja közre, 
így a jelkép, illetve a szimbólumszerű hasonlóság, a hasonlóságképzet felkeltése útján 
éri el a célját
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3. Saulus

3.1. A Saulus teljesebb megértéséhez a legbiztosabb út néhány korábbi Mészöly-mű elol-
vasásán keresztül vezet. Az első a Magasiskola. Ez az 1956. július–augusztusi keltezésű, 60 
oldalas kisregény vagy nagy elbeszélés valóban „magasiskola”: egy solymásztelep minden-
napi, kegyetlen drilljének pontos, szenvtelen leírásával iskolapéldáját nyújtja az író erkölcsi 
szigorának, ugyan akkor a kinyilatkoztatásokat, ítéletmondásokat kerülő, az olvasót mégis 
megrendítő ítélőerejének. Példa lehet a Magasiskola arra is, hogy Mészöly nem az allegória 
felé hajló, áthallásos, lefordítható jelképekkel operáló parabolát ír, hanem a mű egésze fe-
jezi ki az író és a kor „aktuális közérzetét”, „csupán” az atmoszféra válik jelentéshordozóvá. 
A regénytér alakítása is figyelemre érdemes a Magasiskolában, különösen a tágasság és a szű-
kösség relativitásának érzékeltetésében. 

A második Mészöly-olvasmány lehetne a Jelentés öt egérről című novella. Az alig tíz oldal-
nyi szöveg a gazdag magyar novellairodalom egyik legtökéletesebb, legemlékezetesebb alko-
tása. 1958-ban készült, és az 1956-ot közvetlenül követő nehéz évekre vallóan nincs ennél 
reprezentatívabb művünk, sem a rövid formákban, sem a nagyepikában. Pedig a novella csak 
annyit beszél el, hogy az éléskamrába befészkelt öttagú egércsapatot hogyan irtja ki a lakás-
ban lakó házaspár. Nincs megjelölve a makro-helyszín (ország, város) – annál részletezőbben 
a mikro (polc, ablakpárkány, ládatető, fiók stb.); nincs jelezve a makro-idő (év, évtized – a 
legnagyobb egység, amelyre utal, a karácsony és a szilveszter), de nagyon pontosan jelzett 
a mikro-idő (első nap, két nap múlva, éjjel, délután stb.). A zárt történeten túlra egyetlen 
hasonlat, egyetlen jelző sem utal, mégis sokszorosan többet jelent önmagánál: a nagyobb 
erő érdekérvényesítésének éppen az „ésszerűségében”, „indokoltságában” könyörtelen tör-
vényszerűségét mutatva meg. Különös feszültséget teremt az olvasóban az, hogy a narráció, 
a semleges elbeszélő mindvégig pártatlan marad az üldözött egerek és az üldöző házaspár 
harcában, s a felemás érzet – sem önigazolás, sem szégyen – nyugtalanítóan fennmarad az 
irtóhadjárat – és a novella – befejezése után is.

A harmadik mű, amellyel a Saulushoz közelíthetünk: Az atléta halála, Mészöly 1960–61-
ben készült, de csak 1966-ban megjelent első regénye. A rossz lelkiismeret regénye ez is, amely-
ben az önmagát a halálba hajszoló futóbajnok szerelme, társa nyomozza vissza és beszéli el 
a lelkiismeret-furdalástól sarkallt Őze Bálint személyiségvesztésének történetét. Ez Mészöly 
Miklósnak a hagyományos – cselekményes, leíró – regényhez legközelebb álló, helyenként 
romantikus hangulatú, leginkább olvasmányos műve.

3.2. A Saulus végén olvasható keltezés: 1962–66–67. A viszonylag rövid, 130 oldalas re-
gényhez képest szokatlanul hosszú terminust nem kizárólag az akkori, Mészöllyel szemben 
fenntartásos, elutasító kiadói politikával lehet magyarázni, hanem azzal is, hogy ez a regény 
– meghaladva Az atléta halála módszerét – igen nagy műgonddal, tudatos sűrítés, le-
faragás módszerével, újabb és újabb átfésülések során minden elhagyható elhagyásával 
készült. A megjelenés idején, 1968-ban, a magyar irodalomban divatosak voltak a történelmi 
regények és az áltörténelmi parabolák, de a Saulus nem történelmi regény és nem parabola. 
Ihlető forrása a pálfordulásról szóló példabeszéd az Apostolok cselekedeteiből. Négy évvel 
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Jézus keresztre feszítése után Saulus, a Jézus-hívőket fanatikus megszállottsággal üldöző je-
ruzsálemi templomi nyomozó, az ortodox zsidó Törvénynek az élet minden részletét be-
töltő, mindenkire kötelező egyeduralmát szívósan és tehetségesen képviselő inkvizítor a 
damaszkuszi úton hirtelen megvilágosodik, mennyei szózat hatására Jézus követőjévé, taní-
tásainak hirdetőjévé, a majdani Pál apostollá válik. A Biblia erről így szól: „Saulus pedig még 
fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére 
őtőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői 
[…] fogva vigye Jeruzsálembe. És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy 
hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely 
ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? […] Az Úr pedig monda: Én vagyok 
Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod.” (ApCsel 9,1–5, Károlyi 
Gáspár fordítása) – A regény azonban ezt a bibliai jelenetet már nem mondja el, hanem csak 
a megelőző nyolc-tíz nap és visszaemlékezésként a megelőző egy év eseményeit. Az elbeszélői 
nézőpont mindvégig következetesen Saulusé, a narráció egyes szám első személyű, amelyet 
néhány helyen dialógusok, függő beszédek és álomképek közbeiktatott leírásai tagolnak. Ne-
hezebb meghatározni a narráció időbeli nézőpontját: az elbeszélő belül áll a történeten, jelen 
idejűen alakítja az eseményeket, ugyanakkor némiképp felül és kívül áll a cselekmény-időn: 
mintegy a pálfordulás előtti pillanatból tekint vissza „az ösztön elleni nehéz rugódozásra”, 
azokra a mozzanatokra, amelyek korábbi meggyőződésének és személyiségének átválto-
zásához vezettek. Részletes regényelemzésben szinte katalógusszerűen kigyűjthetők ezek a 
gyanús, kétértelmű bibliai motívumok Saulus környezetében, családja, szállásadói, főnökei 
és beosztottai körében, a tisztátalan nyúlhús-evéstől a bárány vérén és a letört ág árnyékán 
keresztül az Egyenes Útig és az elveszett anyajuhig. S találkozásokban, beszélgetésekben az 
ébredő kételytől addig a bűntudatig, amelyet utolsó kötelességteljesítése miatt, Istefanosz 
fiatal törvénymagyarázó (azaz István vértanú püspök) elfogatásában, megköveztetésében és 
halálában részesként érez, s akinek ráhagyott sarujában elindul a damaszkuszi útra.

A regény tehát színtiszta fikció: annak elképzelése, hogy milyen jelek vezethették Sault a 
pálforduláshoz. De nemcsak fikció, hanem apokrif is: a példázatnak a Bibliától eltérő értelmű 
magyarázata. A megvilágosodás és a pálfordulás szaporodó előjelei ugyanis nem a megvál-
tás, a boldog megdicsőülés érzetével töltik el Sault, hanem a végzet, a balsors kivédhetetlen, 
elháríthatatlan beteljesedésének, az egzisztencia kiszolgáltatottságának előérzetével.

3.3. Így kapcsolódik a Saulus az egzisztencializmus filozófiájához és irodalmához. A kapcsola-
tot expressis verbis is jelzi Mészöly a Közönyből, Camus és az egzisztencializmus alapművéből 
kiemelt mottóval: „Miért, mondja, miért lőtt egy földön elterülő testre?” – Az öszszetarto-
zás a Közöny-nyel nem tematikai, hanem mélyebb: szemléleti. Maga az író – még a regény 
készülése közben – így szólt erről: nem a közönyről lesz szó; éppen ellenkezőleg „a szenve-
délyes érdekeltség drámáját szeretném megírni benne – mindazokkal a nagyon is átélhető 
felhangokkal, amelyek máig ismerősek. A szenvedélyes érdekeltség lelki-biológiai potencia, 
irracionális vitalitás, aminek nem az a sorsa, hogy megváltozik, átalakul, csak úgy egyszerű-
en-logikusan, hanem, hogy új tárgyra fonódik rá, s ez az új tárgy megváltja. S attól kezdve 
abba oltja minden addig-volt vitalitását. Pál egyszerűen ilyen alkat.



632 SZABÓ B. ISTVÁN

A regényt kétrészesnek tervezem. Az első rész az üldöző, a perzekutor Saul, egészen István 
püspök megkövezéséig; ami számára közvetett módon elkövetett gyilkosság […] A második 
rész a damaszkuszi küldetés. Magát a »megvilágosodást« már nem ábrázolom; irodalmon 
túli, s megoldhatatlan feladat […] amit tenni tudok-szeretnék: az új sors rejtett előkészüle-
teit bemutatni. Gyakorlatilag valahogy úgy, hogy az első rész motívumai – amelyek ott egy 
bizonyos magatartás, sorsvállalás igazságát igazolták – a második részben megmutatják a 
másik arcukat, a leleplezőt és cáfolót. Olyan összecsendítésekre gondolok, melyeket nem 
az olvasói értelemnek kell majd észrevennie, hanem az érzelmi nyitottságnak, az atmoszféra 
sugallatára” (Mészöly, 1977, 188).

3.4. A regény első megjelenésekor – és ma is – legelőször az a felhang, az az összecsendítés 
tűnik fel, amely egy nagy történelmi, eszmei és emberi-pszichológiai megrázkódtatás hatá-
sára – akár 1956 után, akár 1989 után – nem a közönyös, hanem a szenvedélyesen érdekelt, 
sőt megszállott embereket arra készteti, hogy korábbi igazságaik bizonyosságát revideálva, 
megszállottságukat új – esetleg épp ellentétes – irányba tereljék. Ezek az emberek nem fel-
tétlenül egy meggyőződés, egy Törvény nyomozói és besúgói, de alkalmasint ilyenek is lehet-
nek közöttük.

Egy réteggel mélyebb összecsengés: a túlhatalommal, a fegyveres erővel szembeni szel-
lemi ellenállas erkölcsi apoteózisa. Ez 1968-ban nagyon is átélhető felhang volt, amelyet a 
regényben felerősít a Judeát uraló idegen katonai hatalom, a római katonák és a százados 
motívuma, az a cinikus-elnéző sajnálkozás, amellyel – biztos hatalmi pozíciójából – nézi a 
leigázott zsidók testvérgyilkos vallásháborúját.

A legmélyebb, legtartalmasabb összecsendítést a kor és a regény között maga a regény 
formája és módszere (avagy: formateremtő módszere) adja. Ez pedig a nyomozás, a nyomo-
zó és a megfigyelt lelki és fizikai állapota. Helyes és célravezető, ha a regény elemzésekor 
elfogadjuk ezt a felkínált nyomozói módszert, s így, nyomról nyomra haladva figyeljük meg 
a motívumokat. Például azt, hogy milyen egzakt, mértani pontosságú a regény tereinek a 
rajza, s milyen homályos és bizonytalan az idő meghatározása, milyen megbízható a vizuális 
memória és milyen csalóka az időbeli emlékezet. (E jellemzőkkel egyébként a Saulus A pestis 
városleírásaihoz és a francia új regény színtérbemutatásaihoz kapcsolható.) 

3.5. Nyomozások: a 60-as évek végén Mészöly Miklós három elbeszélését kötötte egy ciklusba 
ezzel a címmel és ezzel a módszerrel. 1977-ben – és a közelmúltban is – a Saulus egy kötetben 
és nyilván tartalmilag is összekapcsolva jelent meg Az atléta halála és a Film című regényeivel, 
melyek szintén mind: nyomozások. Az Atléta még hagyományosnak mondható nyomozás, a 
Saulusban maga a nyomozó és a nyomozás a formateremtő lényeg, a Film pedig eljut a nyomo-
zás módszerével elérhető írói világteremtés (az egyes helyszíneken található nyomok írói vissza-
következtetésével elérhető) végpontjáig. A Filmmel lezárult pályáján az egzisztencializmussal 
és a nouveau romannal rokon modern regények sora. S 1975-ben az Alakulások prózapoétikai 
és nyelvfilozófiai kísérletével megnyílt egy új szakasz, amelyben különválik a „nyomozati anyag” 
és az elbeszélői reflexió, maga az írói alakítás lesz a regény legfőbb tárgya, az a szakasz tehát, 
amelyet Mészöly Miklós pályáján – és az ő kezdeményezéseitől egyáltalán nem függetlenül a 
fiatalabb írónemzedék munkásságában – posztmodernnek szokás nevezni.
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3.6. Mészöly Miklós – Mészáros Sándor megállapításait idézve – szkeptikus (eredeti ér-
telme: kereső) moralista. Prózájának alapmotívuma, az állandó úton-lét azt hangsúlyozza, 
hogy kérdésessé vált a világban-lét kalandjának elbeszélhetősége, ezért az elbeszélésben a 
lét megismerése válik kalanddá. Művészi világértelmezésében meghatározó a tragikus han-
goltság és látásmód, ami az abszolútum keresésének és hiányának, a metafizikai támasz el-
vesztésének a következménye. Így ebben az epikai térben csak a szakralitás hűlt helye érhető 
tetten. A megváltó istentámasz nélküli világban az abszolútum keresése reménytelen, de 
mégsem adható fel a teljesség igénye, vagy legalábbis – az író szavával – az alkalmi abszolút 
elérése. Ez a feloldhatatlan ellentét indukálja műveiben a lefojtott drámai atmoszférát és a 
szuggesztív erőt.
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A TÖRTÉNŐ ELBESZÉLÉS
Darvasi László: A Zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története

Darvasi László hosszabb elbeszélése, A Zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története több 
szempontból is hangsúlyozza, hogy a történet eredendően viszonyfogalomként értendő, 
azaz az elbeszéléssel való relációjában szükséges tárgyalni. Az értelmező előtt ugyanis az a 
tapasztalat az irányadó, mely szerint „epikai műveket olvasva teljes mértékben egy előttünk 
konstituálódó elbeszélés útmutatásaira vagyunk ráutalva” (Kulcsár Szabó, 1993, 46–47). 
Darvasi történetmondásának összetettségét az alábbiakban ennek megfelelően vizsgálom 
több aspektus figyelembevételével.

1. Tér és test – a tényszerűség szempontjai

A szövegben minduntalan előforduló utcanevek és épületek a tényszerűség igényének meg-
felelő szerkezetet alkotnak, amelyben a tér jelölői a bizonytalansággal szembeni szilárd ins-
tanciákra vonatkoznak úgy, hogy a szöveg koherenciáját biztosító utalások is ezek mentén 
helyezkedjenek el, és az állandó elbeszélői reflexiónak is efféle rögzített teret adjanak. Az e 
térben zajló, érzékeléssel kapcsolatos tudati folyamatok tehát a tényekként kezelt elemek-
nek a kontrollálható megismerés érdekében történő funkcionálását biztosítják a főszereplő 
számára, ami így a mindig tudatos cselekvés lehetőségét adja meg neki: „Csurog a vérem, és 
csak bámulom, míg el nem szédülök. Azóta ájulat sem, révület sem, látomás sem. A szemem 
mindig lát, a kezem mindig fog.” (Darvasi, 1995, 69 – kiemelés tőlem, B. G.); „Két hatalmam 
van énnekem, a testi milyenségem és a figyelem” (Uo., 85). Ez a tudatosság részint a szerep-
lő nagybátyja által kijelölt tanulási folyamatnak tudható be: „Géza bátyám el-elhagy, éljek, 
tanuljak utcát magam is, teret és embert” (Uo., 69 – kiemelés tőlem). Ám a beszédhelyzet 
meghatározta narratív szint nem a referenciális sík feltárására törekvő interpretációt követeli 
meg, hanem inkább a térbeliség esztétikai vonásait – a hely motivikus-képi terét – hangsú-
lyozva poétikailag teremti meg azt az egyénített művészi topológiát, amely csak ebben a 
formájában válik hozzáférhetővé a mindenkori értelmező számára. Ezért tekinthető például 
a Vágóhídra vezető villamosút a halál felé tartó élet metaforájának, s az Esti Kornél tizennyol-
cadik fejezetére, valamint a részben szintén ezt a művet parafrazeáló Vakk Bek című Darvasi-
novellára alludál (Szilágyi, 151), a szövegben pedig a Schwarc-házban zajló jelenet „emberek 
részére létesült vágóhídjával” létesít kapcsolatot.

Az empirikus indíttatású, mindenre magyarázatot kereső s mindent a maga helyén tudni 
vágyó magatartás a testiség és az ehhez társuló képzetkörök (érzék és értelem egymásba 
játszása, a tények világa), illetve a tér messzemenőkig pontosított jellege között azonban 
érvénytelenítődni látszik bizonyos relativizáló tendenciák hatására. Hiába törekszik ugyanis 
a főszereplő arra, hogy maga szervezze a történéseket, mégis észlelnie kell, hogy rajta kí-
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vül zajló, számára nagyrészt érthetetlen események sorozatának résztvevője csupán: „Miféle 
ügymenet bonyolódik itt körülöttem, engem nem kérdezve, de használva, mint akármi rossz 
segédszínészt” (Darvasi, 111). A történet síkján a Werner úr által tervezett bűntény elhall-
gatottsága jelenti a cselekménynek ezt a sajátosságát, amihez az elbeszélt tudat szintjén a 
főleg Mosolygós Mici előidézte uralhatatlan érzések felszaporodása csatlakozik (vö. Uo., 96). 
A motivikában mindez a test egészébe vetett bizalom megnyilvánulásai („Napra nap, szép 
vagyok” – Uo., 69; „Bőröm illatos, testem, mint a görögé” – Uo., 70) felől halad a kitüntetett 
szerepű – pozitív vagy negatív értékindexszel illethető – testrészek, szervek trópusai szöveg-
beli előfordulásának irányába, illetve a fizikai vonások teljes privációja felé („Csak az árnyé-
kom, az él” – Uo., 85). A belek, a hús és a hímtag negatív tónusú képeivel szemben azonban 
a mosolygás értéktelített motívuma egyre gyakrabban bukkan fel, ami egy második fokon 
létrejövő fordulat bevezetését eredményezi. A titokzatos mosoly halasztódása – amely a tró-
pus többszörös perspektiválásáért és annak ezáltal fokozatosan feldúsuló szemantikájáért 
felelős – ebben az esetben is egyfajta Mosolygós Micihez köthető változást hoz létre (akinek 
színrelépésekor „halott az arca”, a neve pedig eredetileg Schwarc, azaz ’fekete’ volt), ami át-
szervezi az előbb felsorolt motívumok jelen értelmezés során felállított hierarchikus rendjét 
is (vö. Uo., 136).

2. Az idő dimenziója: halál és emlékezés

A halál feladatul kirótt állandó szem előtt tartása (Uo., 71) olyan időbeli horizontot nyit, 
amelyben minden egy kijelölt végső állapot felé tart, és efelől az állapot felől nyerhet ér-
telmet: „Úgy halad bennem az idő, mint egy rögeszmés ember, szemét a végtelen egyetlen 
pontjára függesztve” (Uo., 69). Ez a vég meghatározta jelentés azonban korántsem nyil-
vánvaló a reflexió szintjén, annál inkább jelen van viszont a motívumok és a történések 
síkján. A testiség fentebb felsorolt trópusai ugyanis kivétel nélkül az elmúlás képzetkörét 
konnotálják (Uo., 72, 110, 130). Ám a szerelem és a szexualitás körébe tartozó motívumok 
is a halálhoz viszonyított pozíciójukban értelmeződnek újra, megszakasztva ezzel azokat 
az értelmezői elvárásokat, amelyek az élet oldalán határoznák meg az ilyetén vonatkozású 
képeket, jelen esetben a hímtag metaforikus vonatkozásait, illetve a főszereplő – idősebb 
nőkkel zajló – nemi aktusait1 (Uo., 106, 112). A hímtag azonban – a bél és a hús motívumától 
különbözően – olyan ambivalens jelölő, amelynek jelentésmezejében a (normatívtól de-
viánsnak tekintett) szerelem és a (naturális módon szemléltetett) halál – egyébként szecesz-
sziós szemléletű – koincidenciáját megbontja a pusztulás tragikus jellegét megkérdőjelező 
lehetőségek felismerése (83, 75). Ahogy tehát a testiség motívumkörénél is megfigyelhető 
volt a fokozatos érvénytelenedés mechanizmusa, úgy a halál felé tartó élet esetében is ha-
sonló transzfiguráció eredményeképpen tárulnak fel új interpretációs perspektívák.

Az emlékezés folyamatának a szövegben betöltött szerepe egyrészt a halál kínálta jövő 
kontrasztjaként, másrészt pedig a tényekre alapozott megismerést viszonylagosító funkciójá-

1 „Még a meleg és véres disznóbelek gőzölögnek a kofferben, mint valami élő labirint, egy koffernyi tekergő bél, 
bélsár. S e bélhalom közepében még valami. Egy disznó vérpamacsos, halott nemiszerve” (Uo., 112); „A Vágó-
hídra menjen […], olyan húsok vannak ott, mint ez! – szorítja hímtagomat…” (Uo., 106).
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ban értelmezhető. Ugyanis az öntudatos cselekvések kifejeződéseinek mintegy ellentmondva 
már az öntudatlanságra vonatkozó reflexiók is megjelennek a szövegben (Uo., 93). A térhez 
kapcsolt kifejezőeszközök is az emlékezés technikájának alkotóivá válnak oly módon, hogy 
az egzaktként aposztrofált topográfiai jelölők az emlékek felidézői, illetve azoknak vonatkoz-
tatási pontjai lesznek. Az időbeliségnek ezek az aspektusai a maguk múltra vonatkoztatott-
ságában viszont nemcsak a narrátor megnyilatkozásainak és a cselekménynek az esetében 
említendők, hanem az elbeszélés szintjén is alapvető struktúraalkotóként funkcionálnak. 
Az emlékezés folyamata ugyanis a narrációt szervező olyan eszközként jelenik meg, amely 
a közlésmódban formálódó elbeszélői szituáció elsődleges – de nem egyedülálló – szöveg-
konstituáló eszközévé válik (vö. 67–68). Az emlékezés és a felejtés kölcsönös viszonylatában 
a múlt szerepe nagy fontosságú lesz, amelyet az elbeszélő a reflexiójában is hangoztat (104), 
de mindez csak egy olyan jelenbeli pozícióban gondolható el, amelyet a halál, vagyis a jövő 
felől értett léthelyzet is meghatároz.

3. A megszólított múlt

Mindkét motivikus alapon nyugvó értelmezési irány a századforduló beszédmódbeli sajátos-
ságait mint alapvető szövegalkotó tényezőt emeli ki. A mondatszerkezetekben alkalmazott 
szórendi inverziók és a mai elvárásokhoz képest nehézkesnek tűnő, latinos szavak (régies 
írásmódú) gyakori használata a mondatokban olyan nyelvi-poétikai alapot nyújtanak a szö-
veg számára, amelynek egy szembetűnően archaizált nyelvezet az eredménye. Ez a nyelvezet 
teremti meg annak a modalitásnak az illúzióját, amely az elbeszélést egy nagyobb emlékezet 
folyamatába helyezi. Ez a tágabb kontextus viszont bizonyos szemléleti tartalmak közvetí-
tésére, illetve ütköztetésére is szolgál, melyek a jelen tapasztalatainak birtokában újraértve 
többféle horizontot nyithatnak meg az értelmezés számára.

A történet szintjén eddig megfigyelt érvénytelenítő hatású tendenciák egyfajta poé-
tikailag meghatározott világképet konnotálnak, amelyre jellemző, hogy nem foglalja ma-
gában mintegy kiindulási alapként a mindenre kiterjedő figyelem elemző reflexióját. Ez a 
főszereplő nézőpontján keresztül megnyilvánuló szemlélet ugyanis nem pusztán a ráció kri-
tikájaként jelenik meg, hanem inkább olyasfajta megidézett kortapasztalatként, amelyben 
„a legkülönfélébb etikai szemléletformák éltek egymás mellett”, így biztosítva a különböző 
eszmerendszerek viszonylagosságát, a racionális alapokra helyezett nézetektől az azokkal 
ellentétes álomfilozófiákig (Dobos, 1995, 168–169). Az elbeszélés síkján az eddigiekben 
a főszereplőhöz kapcsolt relativizált magatartás új értelmet nyer. Egyrészt mert nyilván-
valóvá válik, hogy a kor szemléletének megidézéshez csak a retrospektív helyzetre épülő 
prózatechnika segítségével juthat a narrátor, vagyis a közlésmódon nyomot hagy az elvá-
lasztottság és az utólagosság tapasztalata, és a jelen nem lesz kizárható az elbeszélés folya-
matából (Bónus, 1994, 50). Másrészt nem hagyható figyelmen kívül az ironikus modalitás 
sem, melynek alapjait az érvénytelenítő hatású ellenpontozó szövegszerkesztés rakja le, és 
amelyben a századforduló ambivalens életérzését egy olyan szereplő fogalmazza meg, aki 
prostituáltként ismerkedett meg Bécsben Freud és Weininger nézeteivel, illetve a szecesszió 
művészetével (Darvasi,  104).
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A helyzetet tovább árnyalja, hogy ezek a tapasztalatok még egy kortárs horizont köz-
vetítésével is telítődnek. A mottóban idézett Lengyel Péter-mű ugyanis már kísérletet tett 
a századvég retorikájának és egyes jelentősnek ítélt vonásainak, eseményeinek a felidézésé-
re. Márpedig éppen a Macskakőben fellelhető formai-tematikai sajátszerűségek variációira 
lehet figyelmes A Zord Apa értelmezője, amely variációk – talán éppen a fentebb említett 
ironikus vonások eredményeképpen – nemcsak a szecesszióval, hanem a közelmúlt egyik 
epikai formájával is feszültségteli kapcsolatot létesítenek. A hasonlóságok – a fényképek kor-
felidéző hangulatán és az egyes fejezetek abbreviatúraszerű összefoglalásán túl – leginkább 
a cselekmény bűnügy köré szervezésében ragadhatók meg, aminek tematikus jelölői (az al-
világi éra és a rablás aktusa) mindkét mű történetében fontos szerepet játszanak.2 Sokkal 
fontosabbnak tűnnek azonban a transzformált hasonlóság poétikai eljárásai. Amikor ugyan-
is a főhőst Pestről Szegedre (nagyvárosból egy kisebbe) viszi nagybátyja, az figuratív szin-
ten kapcsolatba hozható a nagyregény és a kisebb epikai forma szembeállításával. Mindez 
pedig olyan litotészként fogható fel, ahol a szöveg legtágabb kereteit érintve értelmeződik 
át az elbeszélőnek a tradícióra vonatkoztatott reflexiója (Uo., 65). Az iróniát eredményező 
kicsinyítő alakzat funkcióját bizonyos formai-tematikai vonások is megerősítik. A térbeli el-
tolódáshoz hasonlóan ugyanis a történet ideje is későbbi, mint a Macskakőé, de a kor még 
mindig a századforduló kora: a kisebb város is idővel a modernizáció útjára lépett, ám pél-
dául a 19. század végén újszerűnek számító macskaköves útépítési technikát a „komprimált 
aszfalt” váltja fel. A nagyepika formájával együtt járó enciklopédikus szemléletet is a vállaltan 
egyszerű keretek közti szövegalkotás kérdőjelezi meg, mint ahogy a Macskakő jelképes hatos 
száma is másképpen fest A Zord Apa hármas struktúráinak viszonylatában (vö. 80, 108).

4. A közlésmódban szituált elbeszélő

A Zord Apa egyik legfontosabb szerkezeti alapsajátosságát a jelen idejű, egyes szám első sze-
mélyű igealakokkal felépített elbeszélés adja. E szerint a főképp grammatikai fogás szerint 
ugyanis olyan perszonális narrátorra kell következtetnie az értelmezőnek, ki egyben szerep-
lője is az általa elmondott történetnek. A főszereplő doktor ugyan ténylegesen tekinthető 
a történet elbeszélőjének, de az emlékezés fentebb vázolt prózatechnikájának figyelembe-
vételével semmiképpen sem állítható, hogy a narráció és a cselekmény egyazon időhatárok 
között folyik. Hiszen „az esemény az időbeli kifejezés szempontjából soha nem lehet jelen 
idejű, nem lehet jelen idejűként megfogalmazni” (Benveniste, 1963, idézi Dobos, 1995, 138) 
azt, vagyis a történetmondás aktusára egyfajta distanciáló, objektiváló vonás jellemző, mely 
megköveteli, hogy még a perszonális elbeszélőt se tekintsük azonosnak a szereplők egyikével 
sem. Ilyenkor a két szubjektum között – főképp időbeli – távolság és tárgyias viszony van, 
amely különféle funkcionális különbségeket eredményez a narratíva szerkezetében.

E szövegben az elbeszélő én felelős a megformáltság módjáért: olyan hangon közvetíti 
az eseményeket, amely csökkenteni próbálja a főszereplőtől való távolságát. Ezért tehát úgy 
formálja a közlés módját, hogy a retrospektív emlékezés segítségével rendezi el a történé-

2 Lásd még ehhez Darvasinál „…az elbeszélések rendre egy bűn felderítésének folyamatát tárgyazzák, bizonyos 
fokig a detektívtörténet szüzséjének hatáselemeit hasznosítva és földúsítva” (Szilágyi, 149).
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seket, de mindeközben az igék jelen idejű formájával elleplezi a történet és elbeszélés közti 
anakróniát. A nézőpont problematikája azonban tovább bonyolítja a narratíva viszonyrend-
szerét. Az elbeszélés során folyamatosan reflektáló történetmondó – megnyilatkozásai sze-
rint – a főhős értékszempontjait kívánja hangoztatni. Így az ő nézőpontját bizonyos etikai 
normák szerint szemléltetheti az elbeszélő, mégpedig úgy, hogy a mottóban felléptetett 
jó–rossz ellentétpárokra épülő rendszerben önmagát nem helyezi el. Ez utal először arra, 
hogy a közlésmódban formálódó narratív hang nem jellemezhető afféle szövegen kívüli in-
dividualitásként. Az a hagyományosnak tekinthető poétikai eljárás, hogy a főszereplő nincs 
megnevezve, illetve hogy a tanulásra és nevelődésre irányuló törekvései mind félbeszakad-
nak, a szövegben megjelenő ént viszonylagossá teszi, vagyis a történetben is egy identitással 
nem rendelkező szubjektum jelenik meg. A narrátor tehát csak mint a különböző eredetű 
és helyzetű szövegek szervezője létezik, nem pedig a szereplővel azonos, illetve a vele való 
kapcsolatból elvont oszthatatlan személyiség. Az elbeszélő nem részese az eseményeknek, 
hanem megfogalmazója azoknak, akit ráadásul a szövegek egymásra hatása is alakít. Ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a különböző, alternatívnak nevezhető részletek (a képeslapokhoz 
tartozó összefoglalás és a fejezetek elején lévő tartalmi kivonat) más kontextusba helyezik 
a történetmondó szubjektumot, akkor annak referencializálható vonásai végképp megkér-
dőjeleződnek, s voltaképpen a beszédhelyzet meghatározta (és nem az azt meghatározó) 
hangként nyeri el végső funkcióját.

A közlésmóddal ilyen viszonylatban lévő narrátor azonban nem csak a főhős sajátos-
ságaival próbál azonosulni. A szövegben ugyanis tematizált jelek sorozata utal egy olyan 
lehetséges elbeszélő alakjára, aki szereplőként felelős az események alakulásáért. Ő a „sors 
ügynöke”-ként jellemzett Géza bácsi, aki álnéven novellákat ír (Darvasi, 70), és az esemé-
nyek végső szakaszában „kéziratokat küldözget egy budapesti hírlapnak” (Uo., 142), vala-
mint olyan dolgokról tud, amelyekről csak a Mosolygós Mici képeslapjai című rész tájékoz-
tatja az olvasót (például tudja, hogy Werner úr Kolozsvárott járt – Uo., 114). Mindemellett 
irányítja unokaöccse sorsát is, akivel olyan dialógus kialakítását kezdeményezi, amelyben a 
megszólított szubjektum úgy veszíti el korábban szilárdnak vélt pozícióit, hogy integrálódik 
a megszólító horizontjába: „Magamról szólok most, de csak azért, hogy hozzád eljuthassak” 
(Uo., 70). Ha mindehhez még az is hozzájárul, hogy az erre vonatkozó megnyilatkozást az 
az elbeszélő közvetíti, akinek abszolút alanyi helyzetét kell kioltania az övéhez képest má-
sodlagos beszédaktus folyamán, akkor az értelmező számára az a lehetőség adódik, hogy 
a narrátori funkcióban lévő megszólított szubjektumot magát is megelőzöttnek tekintse, 
méghozzá egy, a történetben viszonylag körülhatárolt karakter által, aki – bár apoteózisa 
megtörténik („Isten vagyok” – Uo., 131) – nem uralkodik a narráció eszközei fölött. Az állan-
dóan a másikra reflektáló pozícióban lévő elbeszélés a többszörös integráció ellenére még-
sem válik afféle monologikus „parole vide”-dé. Az értelmező számára legfőbb instanciaként 
létező nyelvi univerzum fenti dialógusa ugyanis itt sem egy individuálisan értett alany beszé-
dének narcisztikus kivetítése, hanem kísérlet az elbeszélhetőség paradoxonjainak egyidejű 
bemutatására: „Nézd csak, fiam. A történet olyan, mint a kígyó. Mit tehet mást, minthogy a 
saját farkába harap” (Uo., 131).
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5. Alternatív szövegek játéktere

A Zord Apa szerkezetét több, egymással és a mű egészével intenzív viszonyban lévő szö-
vegegység jellemzi. A terjedelmét tekintve hosszabb, tizenhat fejezetre osztott főszöveg is 
tartalmaz kisebb betéttörténeteket, amelyek az elbeszélő közvetítő hangján keresztül jutnak 
el a befogadóhoz. Éppen ezért nem rendelkeznek ezek a kisebb narratívák formailag külö-
nös egyénítő jegyekkel, hanem leginkább csak témájuk miatt válnak ki a cselekmény lineá-
ris folyamatából. A főhős köréhez tartozó szereplők történetét bemutató jelenetek például 
egyfelől az eredmények előzményének magyarázatára, másfelől a főszereplő némely vonásai 
és cselekedetei múltbeli alapjainak felfedésére szolgálnak. A Géza bácsi már-már legendasze-
rűen botrányos életét és Mejerné férjének mitikussá fokozott halálát az elbeszélés menetébe 
illeszkedő betétekként olvashatjuk, a doktor családjára, ifjúkori szerelmeire (Fekete Sárikára, 
Holl Ilonkára, Verbác Arankára) irányuló emlékképek pedig a viselkedés motivációinak meg-
értéséhez adnak támpontot.

A főhőst jellemző nézőpont valóban lineáris cselekményszövést kíván meg. Az elbeszélő-
nek tehát úgy kell felvázolnia a történetet, hogy egyetlen fő cselekményszál mellett fokoza-
tosan bontakozzék ki néhány, első előfordulásakor szervetlennek tűnő mellékvonal, amelyek 
a későbbiekben – a befejezés felől újraolvasva – a narrációt perspektiváló szövegrészekként 
jelennek meg. A doktor látószöge – melyhez a narrátor meglehetősen leszűkített beszéd-
helyzete kapcsolódik – képezi ugyanis azt az elsődleges eseménysort, amelynek horizont-
jában válik értelmezhetővé minden másodlagos elbeszélés. Schwarc János akasztása (Uo., 
78–83), Hoffer Ilonka „románca” (Uo., 86–88) és Leininger Károly története (Uo., 98–99) a 
közlésmód szempontjából ugyanazon hang és modalitás által szerveződnek, mint az elbe-
szélés egésze, de az egyes szám első személyű narrátor mellé még egy másik síkon megszólaló 
történetmondó is csatlakozik (vö. Uo., 83). A grammatikai jelölők ugyanis az egységesítő 
hangnem irányába mutatnak, míg a szituáció meghatározta narrátor azonosíthatóságával 
kapcsolatos problémák a homogenizálódás ellenében működnek. 

Az első olvasásban a történet retardációjaként előforduló betétszövegek azonban nem 
a közlésmód megalkotódásának érdekében funkcionálnak, mert a cselekményszálak a kri-
miszerkezet megkívánta módon egyetlen pontban futnak össze, vagyis integrálódnak az 
események folyamatába. A kórházi jelenet viszont mind poétikailag, mind pedig a történet 
síkján összegzője és átértelmezője lehet a narráció helyzetének, illetve a szöveginterferencia 
tapasztalatának. Az önkívületi állapotában elbeszélt tudat a műbeli kontextusból kikövet-
keztethető helyek, események, szereplők bemutatását formailag olyan párbeszédbe rende-
zi, amelynek fő sajátossága az, hogy a több aspektus kínálta nagyobb narrációs folyamatba 
helyezkedve szélesebb távlatokat nyit a befogadó előtt. A főképp motivikusan felépülő epi-
zódban a főszereplő mentális történéseit – amelyek az elbeszélés eddigi szakaszában a törté-
netmondó reflexióiként voltak értelmezhetők – nem lehet az elbeszélő sajátjának tekinteni. 
A tartalmi összefoglalóban magát „makszimálisan realistá”-nak nevező elbeszélő ebben az 
esetben (is) inkább egyfajta szerkesztőként funkcionál, aki bár a főhőssel való azonosulásra 
törekszik, mégis hangsúlyozza a kettejük közötti különbséget.

A szívsütés jelenete (112–116) ismét csak másfajta strukturálódást mutat a narráció fo-
lyamatának szintjén, mert a Prófétában zajló étkezés elbeszélése – amely a szöveg logikai 
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szerveződését tekintve a kontinuitás fenntartásának eseményeként jellemezhető – epikus 
keretbe helyezve zajlik. A nagybátyjának mesélő főszereplő szituációját így mintha a narrá-
ció egésze fölé helyezné a más funkciójában már bemutatott szerkesztő, teret adva ezáltal 
az olyan interpretációknak, amelyek a cselekmény elmondását másodlagosnak tekintik egy 
– szintén fiktív – beszédhelyzethez képest. Ez az átfogóbb szituáció jelen esetben is a közlés 
módja és a narrációs szint közötti interferenciának fogható fel, ahol is a jelen idejű igék ki-
zárólagos használata felfüggeszti az idővonatkozásokat, és így a szöveg megformáltságának 
poétikai, illetve – a prózaepikai tradíció által meghatározott – logikai-oksági megközelítése 
két különböző értelmezési irányt tesz lehetővé.

A jelen idejű grammatikai forma, amely jórészt a befogadás aktusában nyeri el az egy-
másra következés által időben tagolható jellegét, talán nem is önkényesen hozható kapcso-
latba a film poétikájával (Lotman, 1977, 103–104). A mozi, illetve a film szerepeltetése azon-
ban ennek a párhuzamnak a szemléltetésénél is fontosabb szerepet tölt be a műben. A 12. 
fejezetben (Uo., 117–122) nyelvileg elbeszélt filmcselekmény az egész kisregényt értelmező 
„mise en abyme”-mé válik. A korábbiaktól eltérően párhuzamosan egymás mellé helyezett 
narratív struktúrák – melyeket ugyanaz az elbeszélő hang irányít – jórészt motivikusan anti-
cipálják a későbbi cselekmény néhány mozzanatát. Ezek közül – a filmbeli szerelmi történet, 
illetve a doktor és Mosolygós Mici kapcsolata közötti átfogó párhuzamon túl – a mosoly 
trópusának gyakori, többszörösen perspektivált szerepe emelhető ki leginkább. A nézőpont 
által kijelölt kétosztatú értékrendszer jegyeivel felruházott moziszereplők közül csak Rezsin 
apja nem mosolyog, a pozitív karakterek „zavart jókedvvel nevetnek” (Uo., 118), miközben 
a Hold „kajánul vigyorog” (Uo., 120), illetve Emil „antipatikusan” (Uo., 120) és „sötéten” (Uo., 
121, 122) mosolyog. A pénz szétszóródása (Uo., 121 és 130) és a főhős megtámadása, majd 
szökése a kórházból (Uo., 121 és 129, 134) a cselekmény síkján szintén a betéttörténetek 
koherenciaképzését példázza, míg a film, az elbeszélés és az összefoglaló rész narrációjában a 
nyitott befejezés szövegbeli kapcsolatainak kérdése érdemel figyelmet.

6. A vonatkoztatási pontok viszonylagosítása

A zárlat problematikája a Darvasi-prózában azon alapszik, hogy a novellák befejezésének 
szükséges „összefognia a metaforaszerkezetet, és itt kell igazolnia, hogy a korábbi utalások 
kivétel nélkül funkcionálisak voltak”, így „a szerkesztés leegyszerűsíti a novellák hatásmecha-
nizmusát”, és „a kiszámíthatóság, az állandóan várható váratlanság automatizmusa” reális 
veszélyként jelenik meg (Szilágyi, 152). Az ezáltal hermetikusnak tűnő struktúrának a meg-
bontására lehet példa A Zord Apa többféleképpen értelmezhető zárlata. A nyitott befejezés 
ugyanis jelen esetben olyan – az újraolvasások horizontjában keletkező – átértelmezésekre 
ad lehetőséget, amelyek a narráció szintjén megszüntetik a főképp motivikus elemek és az el-
beszélés homogenizáló hangneme által konstituált, zárt prózaepikai egység képzetét. Mikor 
a narrátor megszólaltatta szereplő felteszi azt az elbeszélést lezáró kérdést, hogy „Elmesél-
jem, uram, mi lett a Zord Apa befejezése?” (Darvasi, 137), akkor a szövegben elbeszélt film 
végének elmesélése – mely a találkozás egyfajta emlékezetfelidéző szerepét hangsúlyozza 
– egyúttal A Zord Apa befejezésére vonatkoztatott utalásként is interpretálható. Az egye-
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nes idézet másodlagos helyzete tehát az első fokon zajló narrációs szituáció fölérendeltségét 
kérdőjelezi meg, méghozzá úgy, hogy az elbeszélő tudat hiányosságait a szereplők történetre 
irányuló tudásának teljességével szembehelyezve a történetmondás logikáját – mely a bűn-
ügyi történet esetében a megoldás felé tartó cselekményszövést jelenti – mintegy felfüg-
geszti. Az epikai konvenciók segítségével azonban az értelmező könnyen következtethet a 
happy endingre, amit a mozifilmek hasonlóan szerencsés kimenetelű befejezésének ismerete 
is alátámaszt.

A cím, amelyre a főszöveg végső mondta utal, a „Zord Apa” titulust egy Werner úrra is 
vonatkoztatható megnevezésként tartalmazza. Az itt is kettős perspektívát láthatóvá tévő 
szerkezeti alkotó második fele ugyancsak a többirányú értelmezhetőség feltételeit teremti 
meg: a Werner-lány – hiteles története szerint – voltaképpen Schwarc-gyermek, ami azon-
ban nem az eddigi értelmezés során főszövegként kezelt részből derül ki, hanem a képesla-
pokhoz csatolt összefoglalásból. Ennek figyelembevételével talán azt sem túlzás kijelenteni, 
hogy a cím szándéka szerint a terjedelmében kisebb narratívára vonatkozik, vagyis annak 
primátusát hangoztatja a hosszabb szöveggel szemben. Azaz az olvasó számára nyitva ma-
rad a kérdés, hogy a cím útmutatásait követve közelítsen-e a szöveghez, és így a Mosolygós 
Mici képeslapjait tekintse-e a szövegértés alapjának, vagy a terjedelmesebb szöveget kezel-
je-e kommentárként (bár az olvasási konvenciók feltehetőleg a második út mellett szóló 
döntést szorgalmazzák az esetek többségében). Ha mindehhez ráadásul annak felismerése is 
hozzákapcsolódik, hogy a címben megnevezett szereplők egyikének sem tulajdonított jelen 
értelmezés olyan kitüntetett pozíciót, mint a főhősként említett karakternek, akkor az eddigi 
megállapítások dekonstrukciójának eshetőségét és a szövegnek a konvenciókra épült befo-
gadást elvető igényét is tudatosítani kell.
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KÁNYÁDI SÁNDOR: KRÓNIKÁS ÉNEK

1. Műfaj és dedikáció

Kányádi Sándor költészete az erdélyi magyar sors kényszerűségében egyre erőteljesebben 
közösségi érdekűvé vált a hetvenes-nyolcvanas évek folyamán: a költői személyiség élmény-
világát és kifejezési formáit egyaránt az erdélyi magyarság léthelyzete határozta meg. Ez a 
sors már a hetvenes évektől egyre komorabb, a költői feladat ezzel párhuzamosan egyre ke-
gyetlenebb lett: egy kényszerűen pusztuló közösség képviseletében kellett a költőnek meg-
szólalnia. A méltó emberi élet lehetetlenné válása szabta meg műformáit is: a nemzetiségi 
sorsot kikiáltani hivatott költő így talált rá a históriás ének mai változatára. Sörény és koponya 
(1989) című kötetének utolsó ciklusa csupa ilyen versből áll: Históriás énekek odaátra. Ennek 
a verscsoportnak egyik jellegadó darabja a Krónikás ének, melyet ajánlása szerint „Illyés 
Gyulának odaátra” küld Kányádi Sándor. A kötet másik Krónikás ének című versét Jékely 
Zoltánnak ajánlotta, szintén „odaátra”. A két versből került a helyhatározó a cikluscímbe, s ez 
nyomatékosan jelöli meg a régi és a mai históriás ének szerzője közötti lényeges különbséget. 
A 16. század és a későbbi idők énekszerzője azért vette számba az ország történetének egyes 
meghatározónak vélt eseményeit, hogy az utókor számára megörökítse azokat, s ezáltal a 
hazafiság érzését erősítse, a híradással is helytállásra buzdítson. Kányádi Sándor „odaátra” 
címzett krónikái olyan mélységben szólalnak meg, amelyikben már kétséges a nemzet foly-
tonossága, a krónikás a nemzetiség végállapotáról készít jelentést.

A dedikáció azonban azt is jelzi, hogy költői hivatását a nemzeti sorskérdéseket vállaló 
nagy magyar irodalmi hagyomány folytonosságába kapcsolódva végzi, azokkal a bajokkal 
néz szembe, melyeket a maguk idejében legnagyobbjaink sohasem tudtak félretolni. Így kap-
csolódik már a címben össze a jellegzetesen nemzeti sorskérdésekkel küzdő két klassziku-
sunk: Ady Endre és Illyés Gyula. Maga a vers pedig úgy ad nagy erejű költői helyzetjelentést 
és ítéletet az erdélyi magyarság mai állapotáról, hogy motívumrendszerében szokatlanul 
gazdag utalásokkal, allúziókkal és parafrázisokkal tágítja, rétegezi a lírai szituációt. Az utalá-
sok bősége nem veszélyezteti a költői kreativitás eredetiségét, mert Kányádi Sándor szuveré-
nül mondandójának érdekei szerint alakítja, módosítja az átvett elemeket. Ezáltal egyszerre 
jelentős idegen szituációkat idéz meg, azok üzenetét, sugallatát is elevenen érzékelteti, de 
ugyanakkor az erdélyi magyarság mai létszituációja, Kányádi Sándor mai létküzdelme áll 
a vers centrumában. Az utalások ehhez adnak érzékletes történelmi és kulturális közeget, 
árnyaló, megvilágító szempontokat az azonosságok és a lényeges különbözések feszültség-
teremtő ütköztetésével is. Ha átvilágítjuk ezt a verset, maga diktálja elemzésének egyik fő 
szempontját: az utalások szembesítését a közvetlen mai léthelyzettel, azzal, amelyiknek a 
kifejezését vannak hivatva megteremteni az allúziók és parafrázisok is.
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2. Az intertextuális háló rétegei

2.1. Ady Endre, Illyés Gyula, József Attila A címről nemcsak egy archaikus műfaj jut 
eszünkbe, hanem Ady Krónikás ének 1918-ból című verse is, a háborúban megsemmisülő 
humánus értékeknek ez a hatalmas jeremiádja, az értékpusztítás fekete víziója. Fölidéződik 
bennünk Ady látomása, de a legracionálisabb magyar költőnek ajánlott vers indító szituá-
ciója csak abban a sok-sok krónikára jellemző elemben rokon ezzel, hogy harc képeit hozza. 
Ezzel viszont különbözik is a krónikák és Ady helyzetétől, hiszen Kányádi költeményében a 
harc tulajdonképpen a mai erdélyi léthelyzet allegóriája, összetett, sokrétű kifejezése:

ég már a szekértábor is
remény sincs fölmentő seregre
a föld is ég
futja-e még
csonkán-bonkán elkeseredve
egy utolsó lesz-ami-leszre
csak hős ne légy
mert ebben
a hősietlen
korban hősnek lenni nem érdemes
és nem szabad 
de meg se add magad

Ez a sokrétű nyitóstrófa a maga láttató, szemléletes és diszkurzív kifejezésmódjával már 
itt nyilvánvalóvá teszi, hogy szó sem lehet itt hagyományos értelemben vett allegóriáról, 
sokkal közvetlenebb hang ez annál. Kányádi Sándor a krónikák harcleírásaiban az erdélyi 
magyarság mai létküzdelmének kifejezési formáját találta meg, de mert ez a lét valóban, a 
szó tiszta értelmében küzdelem, a vers allegorikus jellege áttűnik a közvetlen kifejezésbe. 
A gazdag sugallatú nyitósor nemcsak a védelmi harc jellegzetes formájára utal, de – az ajánlás 
okán is – Illyés Magyar Csillag-beli beköszöntőjének eszméjét is eszünkbe idézi: Első állomás 
című írásában Illyés a védekező összefogást, az acsarkodó világban a legjobbak szükségsze-
rű védekező tömörülésének a parancsát nevezte szekértábornak. A jobbak szellemi-erköl-
csi helytállásának nemzetmegóvó reménységével hirdette meg a szekértáborba tömörülés 
történelmi parancsát. Kányádi Sándor verse első sorával az erdélyi magyarság nemzetiségi, 
közösségi megőrzésének bázisát láttatja súlyos veszedelemben, égő állapotban. Ez a megálla-
pítás, illetve ennek ismétlései adnak a versnek – egyéb ismétlődő, felsoroló elemeivel együtt 
– sirató, jeremiádszerű alaphangot, de a versbeli krónikás, a költői személyiség rendíthetetlen 
helytállása folytán ezt az alaphangot konstatálva tagadja meg. A pusztulás tényét kénytelen 
megállapítani, de a látvány sugallatait ítéletté és önerősítő magatartássá formálja. A szekér-
tábor metaforáját Illyés is a történelem roppant kényszerűségében röpítette föl megtartó 
erőnek. A Krónikás ének nyitányában azonnal nyilvánvaló, hogy a történelmi szituáció lelki 
értelemben most sokkal rosszabb, hiszen az is ég már, ami Illyés tudatában még menedéknek 
látszott. A zaklatott dikció egyfelől megállapítja a veszedelem világnyivá hatalmasodását, a 
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teljes reménytelenséget a külső segítségre vonatkozóan, majd a teljes katasztrófa versbeli 
kifejezéséhez („a föld is ég”) rímmel szorosan hozzáköti az erkölcsi felhívást is magába rejtő 
kétségbeesett, önvédelemre szólító kérdést, mely a kissé régies kifejezéssel, ikerszóval és a 
végső küzdelmet jelölő, sziszegő hangjaival is a belső feszültséget kifejező szólással egyszerre 
mutatja a megcsonkított, töredezett és elkeseredett sereget s az annak látványából fölszálló 
riadalmat, de immanensen a végső helytállás kérdésbe foglalt parancsát is. Mielőtt azonban 
a helyzet tárgyilagosan szemlélt esélyeitől valamiféle utolsó hősi roham romantikus káprá-
zata felé vinne a kép, a diszkurzív folytatás nyilvánvalóvá teszi, hogy a költőkrónikás nem 
a romantikus, látványos hősiességet sugallja, hiszen az „ebben a hősietlen korban” a gyors 
önpusztítással lenne azonos. Ennek ma nincsen értelme, sőt az önmegőrzés és közösség-
megtartás mélyebb parancsa egyenesen tiltja a látványos önfeláldozást. A gondolatritmussal 
erősített érvelő dikció éppen arra mutat rá, hogy e lehetetlen helyzetben is meg kell találni 
a megmaradás okos, az erdélyi hagyományok felől nézve mondhatjuk: Bethlen Gábor-i út-
ját. Ily módon a vers anyagában a végső helytállás – az „utolsó lesz-ami-lesz” (Illyés Gyula 
Árpád című versében is szereplő kifejezés) – erkölcsi természetű felhívásként értelmezhető 
és értelmezendő. Olyan tehát a létszituáció, melyben hősietlen hősiességre, önmegőrzésre 
kell berendezkedni. A túlélés módozatát erkölcsi helytállásban kell megtalálni. Különleges 
nyomatékot ad ennek az eszmének az, hogy a Krónikás ének idézett első strófáján – Ká-
nyádi Sándor költészetére jellemzően folytatással, kiegészítéssel – áttűnik József Attila Szállj 
költemény, szólj költemény kezdetű versének két legfontosabb gondolata. József Attila verse 
azt kívánja a „mindenkihez külön-külön” szóló költeménytől, hogy biztatást adjon: „hogy 
élünk ám és van remény”. A szorgalmas szegényeknek pedig „rágd a szívükbe – nem muszáj 
/ hősnek lenni, ha nem lehet”. A Krónikás ének a „van remény” hitét csak a „fölmentő sereg” 
vonatkozásában tagadja meg, de ez csak azt jelenti, hogy a személyiség és a közösség a maga 
szorongattatott „égő szekértábor”-helyzetében csak önmaga helytállásában bízhat. A re-
ményt tehát átmenti a személyiség és a közösség belső erőibe, helytállásába. Ezért folytatja a 
József Attila-i gondolatot morális paranccsal: „de meg se add magad”.

2.2. Tompa Mihály A Krónikás ének első strófája a súlyos helyzet ellenére az önmegőrzés 
igényét fogalmazza meg, a kort minősítő elemző racionalizmusával azt is sugallja, hogy erre 
van is mód, hiszen különben nem szólítana erre. Az önpusztító hősiességet kissé pejoratív 
értelmű módosítószócskával is nyomatékosítva utasítja el („csak hős ne légy”), ám határo-
zottan vallja, hogy van más megmaradási lehetőség is. Az első strófa feszített, de kiegyensú-
lyozott: a látványt ellensúlyozni tudja az etikai felhívás. A további strófák azonban a látványt, 
a léthelyzetet részletezik és differenciálják. Előbb a bemutató elemek kerülnek előtérbe, a 
jeremiád jellegű krónikák felsoroló helyzetfelmérése, tudósítása mellett az anaforikus ismét-
lések Tompa Mihály 1850-ben írt, az oldottkéve-állapotot számba vevő A gólyához című 
költeményének hangjai is fölsejlenek a Krónikás ének drámai tárgyilagosságában. A szabad-
ságharc leverése után Tompa a nemzet pusztulását a fizikai megsemmisítés és kínzás mellett 
a belső árulásban és az elmenekülésben jelöli meg. Költeményének talán legdrámaibb része 
a tömör felsorolás dikciója mellett a „van aki” sorkezdettel is Kányádi Sándor krónikájának 
előzménye:
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Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul,
Van aki felkél és sírván, megyen
Új hont keresni túl a tengeren.

A lírai szituáció minden különbözősége ellenére nyilvánvaló párhuzam is van érzelmileg 
a Tompa-vers és a Krónikás ének között. Nem hatás, nem utalás formájában nyilatkozik meg, 
hanem a tragikumról tudósító, érzelmileg telített költői attitűdben. Kányádi Krónikás éneké-
nek felsoroló dikciójába kétségbeesett jajszó ékelődik a soha nem sejtett borzalmak láttán:

van aki már
kötélre vár
csüggedni is erőtlen
ég már a szekértábor is
istenem hová vetődtem
van aki sír
van aki szül
van aki hallgat
van aki jajgat

Ebben az ötszörös anaforikus szerkezettel nyomatékosított drámai helyzetképben az égő 
szekértábor tulajdonképpen még tagolatlan: az öt ige még a szenvedés árnyalataiban is az 
egységet sugallja. A szenvedés totalitását, de egy sorsközösség vállalását is. Itt még az önfel-
adás sem kap igazában morális ítéletet, a „csüggedni is erőtlen” áldozatokat a kétségbeesés 
irányítja. A többiek párhuzamos mondatokban megjelenő állapota a szenvedés szoros sors-
közösségét fejezi ki. A tragikus közegben még a „van aki szül” sem jelent többet, mint azt, 
hogy a totális kiszolgáltatottság állapotában is élni akar az élet, de elfödi ezt a születést a 
tragikus közeg, igazán örömmé ez sem válhat. A vers következő tömbje az erdélyi magyar 
irodalomban oly sokszor előforduló árulásmotívummal a belső megosztás-megoszlás tragi-
kumát érzékelteti – határozottan elítélő dikcióval:

a zsoldosok az elmaradt
hópénzért kiabálnak
a tisztjeik
az átállás esélyeit
latolgatják suttyomban
szorosra húzzák a hevedert
s a tönkrevert
védők közt kilovagolnak
van aki sír
van aki hallgat
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A „szekértábor” a nemzeti-nemzetiségi kohézió, összetartó erő, a legjobbak egysége lett 
volna. Itt pedig a megoszlás tragikusan ironikus képeit látjuk. Itt már szétválik két félre a 
„szekértábor”: zsoldosokra és védőkre. Az adott szövegösszefüggésben már maga a zsoldos 
kifejezés is pejoratív, elítélő, hiszen olyan ügy itt a tét, melyet csak teljes azonosulással lehet 
szolgálni, megfontolásból, zsoldért, „hópénzért” nem. Jellemző, hogy ezek a zsoldosok nem 
sérültek meg, miközben a védők „tönkrevert”-ek. Az üggyel való azonosságuk hiányát jelzik 
a versben az erőteljesen pejoratív kifejezések: „latolgatják” és a „suttyomban”. Az ügyet ben-
sőjükből vállalók, a nemzetiségi megmaradás igényével teljes személyiségükkel azonosulók, a 
védők nem latolgatnak, nem megfontolásból és nem titokban cselekszenek. Kányádi Sándor 
más költeményeiben is gyakori – jelentésgazdagító erővel funkcionáló – enjambement-jaira 
emlékeztetően szerepel itt a „suttyomban” határozószó: egyaránt vonatkozik a „latolgatják” 
s a „szorosra húzzák a hevedert” kifejezésekre. Így is nyomatékot kap ítélő morális minősíté-
sük, de ezt fokozza a „kilovagolnak” ige is, hiszen a védtelen védők nyilvánvalóan helytálló 
gyalogosok, akik tehetetlenek az árulókkal szemben. Bennük folytatódik az előző strófában 
még az egész közösséget jellemző magatartás, csökkenő számukat, erejüket az őket minősítő 
kifejezések fogyó ismétlése is drámaian jelzi.

2.3. A Biblia és a Kiáltó szó A következő strófában a morális ítélet biblikus erejűvé fo-
kozódik:

akik elmentek közülünk
nem voltak közülünk valók
mert ha közülünk valók lettek volna
nem mentek volna el
szétosztjuk az úr testét
utolsó kenyerünket
mindenki hallgat

A költői kifejezés ereje a prózában el nem mondható sokrétűségben, hangulati-gondolati 
összetettségben van. Az Erdélyből való fejetlen menekülés idején megjelent Krónikás ének 
eme strófáját – a vers először az Alföld 1987/5. számában jelent meg – az áttelepültek kö-
zül nagyon sokan zokon vették, morális megbélyegzésüket látták benne. Kemény ítéletével 
az értelmetlen pusztulás elleni tiltakozás ideológiáját vetették szembe. Árnyaltan kell tehát 
számba vennünk a strófa versbeli üzenetét. Ha szigorú olvasással csak magát a verset nézzük, 
nyilvánvaló, hogy ez az ítélet elsősorban a zsoldosokra vonatkozik. Ők mentek ki a „védők 
közt”. Egyértelmű, hogy a krónikás költői személyiség ebben a részben teljesen azonosul a 
védőkkel, tehát akik „elmentek közülünk”, azok a vers logikája szerint elsősorban az átál-
ló zsoldosok, hiszen a versben más elmenőkről nem volt eddig szó. E strófa első négy sora 
a Bibliából való, János apostolnak közönséges első levele 2:18–19. részének alig módosított 
parafrázisa. Az eredeti Károlyi Gáspár fordításban így szól: „Fiacskáim, itt az utolsó óra; és 
a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan 
tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók: mert ha 
közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, 
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hogy nem mindnyájan közülünk valók.” Az antikrisztusi szerep kizárólag az ellenséghez átállt 
zsoldosokra lehet érvényes. A Krónikás ének azonban az eredeti szövegkörnyezetből kiemel-
ve csak azt a részt parafrazálja, amelyik nem utal az Antikrisztusra. Ily módon a hangsúly 
magára a kiválás, elhagyás tényére és annak erkölcsi minősítésére tolódik át. A szöveg első, 
logikailag szoros jelentésében a zsoldosokra, de tágabb értelemben mindenkire vonatkozik, 
aki a védők közül elment. Egyértelmű ez a második jelentés is, hiszen az idézett sorok nem-
csak bibliai asszociációkat keltenek bennünk, hanem majdnem olyan súllyal kötődnek az 
erdélyi magyar kultúrához is. Kós Károly szintén biblikus hangvételű és keménységű Kiáltó 
szó című röpirata 1921-ben, az erdélyi magyarság első nagy menekülése idején hangzott fel: 
„Aki pedig elindult a vizek mentén, az többé ide nem jöhet vissza, aki közülünk elmegy, az ne 
is kívánkozzék vissza valaha; annak itt helye nem lesz soha, és jussa sem lesz annak.” Kányádi 
Sándor Kós Károly arcképe alá című versében a „kőnél, cserefánál / erősebb igékből / várat” 
rakó „megtartó példá”-t idézi. A Krónikás énekben nem veszi át sem János apostolnak az 
Antikrisztusra vonatkozó utalását, sem Kós Károly ószövetségi keménységét az ítélkezésben, 
hiszen az előbbivel egyebek mellett az „utolsó óra” tényét is el kellene fogadnia, az utóbbi 
pedig azt az erőtudatot is szükségképpen feltételezné, melyről Kós Károly Kiáltó szó című 
röpirata még tanúskodhatott. A Kiáltó szó mottója János evangéliumából való, a belőle itt 
idézett sorok gyökere pedig éppúgy a János apostol leveleiben található fel, mint a Krónikás 
éneké. Kányádi Sándor versének biblikus részlete a maga körkörös gondolatritmusával azt 
sugallja, hogy a beléje foglalt ítéletet maguk a távozók fogalmaztatták meg cselekedetükkel, 
lényegében csak azt állítja róluk, amit maguk választottak. Ez az ítélet mégis rendkívüli er-
kölcsi súlyú a versben, hiszen a vers szövetében az önmagukat meg nem adók, a védők ma-
gatartása – fogyatkozásuk ellenére vagy épp azáltal – kap erkölcsi igazolást. S ennek is bibliai 
utalással párhuzammal ad nyomatékot, amikor a strófa három utolsó sorában a védők Krisz-
tus apostolainak szerepébe kerülnek az elárultatás éjszakáján. A tömör sorok gazdag bibliai 
asszociációkkal telítődnek itt is. Szent Pálnak a Korintusiakhoz írt első levele szerint Jézus az 
utolsó vacsorán a kenyeret törte meg, s így szólt: „Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely 
tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (11:24). Az apostolok hité-
ben ez a kenyér, mely Jézus testével azonos, mindannak a jelképe, ami küldetésük értelme. 
A Krónikás ének megfordítja a sorrendet, itt az úr teste az utolsó kenyér a nagycsütörtök 
éjszakai csendben. Kiszolgáltatottság és konok hit, teljes azonosulás a megmaradás eszméjé-
vel egyszerre szólal meg ebben a parafrázisban, a teljes vereség és teljes eltökéltség hallgatása 
ez, de az igazolásé is. A bibliai utalás szerint nem méltatlanul veszik magukhoz az úr testét, 
hiszen arra csak tiszta lelkűek érdemesültek. Ebben a hallgatássá fogyott helyzetjelentésben 
a bibliai allúzió révén az emberileg mindent megtevő védők igazolása is benne van. A költői 
személyiség, a krónikás az átállókat, árulókat minősíti, az elmenőket kioldja a közösség etho-
szából, maga azonban a veszteségek láttán alapmagatartásában erősödik meg. Ítélete nem 
könnyelmű általánosítás, hanem árnyalt és megfontolt számvetése annak az embernek, aki 
az otthonmaradásban, az otthoni erkölcsi helytállásban látja a közösségért való cselekvés 
lehetőségét, aki a helytállásban a körülmények ellenére is egyedüli létlehetőséget lát a maga 
számára. Keserű kifakadását tehát innen kell nézni: ítéletével az otthon maradókat akarja 
erősíteni. 



650 GÖRÖMBEI ANDRÁS

2.4. Petőfi A katartikus záróstrófa azt is bizonyítja, hogy a vers a helytállás parancsát nem 
illúziók, hanem a lélek belső törvényei szerint fogalmazza:

ég már a szekértábor is
ég már a szekértábor is
a föld is ég
füstje a kék
egekbe tova ködlik
potomság
a többit
megírja ha megírja más
zizegni kezd zizegni kezd
a hajdani
a majdani
kukoricás

Érezhetően fölerősödött a vers indító alapélménye, a nyitóstrófa egyensúlyát itt már a 
veszteség nyomatékos ismétlése dönti el. A látványból már nem kérdés vezeti tovább a ver-
set, hanem a pusztulás beteljesülésének érzete. Ez is különös ambivalenciával, mert előbb 
mintha a pusztulás egy magasabb nézőpontból „potomság”-nak látszana, de tudjuk, ez Pe-
tőfi utolsó szava volt a segesvári harctéren. Akkor – Illyés könyve szerint –, amikor még nem 
látta, hogy minden oldalról bekerítették őket. Utána már nem folytathatta krónikáját, me-
nekült a halálos kukoricásba. A Krónikás ének költője sem adja fel a megmaradás reményét 
az égő szekértábor láttán sem, bízik a halálra is elszánt maradék védőkben, a „potomság” is 
arra utal a vers szövetében, hogy az átállók és elmenekülők nélkül is rezzenéstelen a tartása. 
De a Petőfi-párhuzam éles, bár szó sincs önmegadásról, mégis teljesen bizonytalan a nem-
zetiségi lét mai Segesváránál a költő-krónikás sorsa, a közösségé is. A történelmi párhuzam 
itt is kettős: a költő elszántsága Petőfiéhez fogható, de ezzel együtt komorlik föl sötéten a 
sorspárhuzam is, az ismétlődés, a „majdani” és a „hajdani” egymásra rímelése. S ezt a sorspár-
huzamot a vers sugallata, üzenete szerint az is okozza, hogy az iszonyú nyomás alatt megosz-
lik a közösség, az átállás és elmenekülés kikezdte a szekértábort is. 

3. Intertextualitás és kompozíció

A Krónikás ének katartikus ereje a tragédiával való illúziótlan szembenézésben van. A kom-
pozíció az archaikumot és a jelenkort a művészi formaelemek legapróbb egységeiben is en-
nek a megrendítő szembenézésének az érdekei szerint szervezi.

A költői teremtőerő a gazdag utalásrendszer olyan asszimilálásában mutatkozik meg, 
mely jelzi ugyan az inspiráló mintákat, mégis jellegzetes Kányádi-kompozíciót teremt. Az 
utalásoknak így kettős értelme vonul végig a versen: egyrészt szervesen belekapcsolja a Króni-
kás ének szerzőjét az egyetemes magyar kultúra nemzeti sorskérdésekkel küzdő vonulatába, 
másrészt szinte tapinthatóan szemléletes helyzetjelentést ad az erdélyi magyarság létállapo-
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táról s benne a megmaradásért küzdő költőről. Ezt az egységbe fonódó kettősséget nemcsak 
az egyéni módon alakított utalások jelzik a versben, hanem az archaikus krónikásattitűdöt 
sugalló ismétlések, anaforák (sorkezdő rímek), a tagoló magyar versnek és az időmértéknek 
az egybejátszása is. Emellett a vers üzenetével tökéletesen egybefonódó gazdag rímelés is 
az egyéni kompozíció érdekei szerint funkcionál. Az archaikusan kötött verselemeket a Ká-
nyádira oly igen jellemző tagolt élőbeszéd fogja össze. A kompozíció nagyobb egységeinek 
elkülönítése, eme egységek ismétlődő elemekkel való összefűzése ugyancsak az üzenet által 
formált kompozíció jelentéssugárzó egyéni karakterét mutatja. A nyelvi elemek és a ritmikai 
tényezők egyaránt nagyívűen fejezik ki a kompozíció belső feszültségét: az egyre növekvő 
pusztulással, szétszóródással – melyet a felsorolástól a „mindenki hallgat”-ig csökkenő be-
mutatás is hangsúlyoz, s az utolsó strófa többszörös ismétlései – szemben egy szűk közösség 
s benne a krónikás költő passiószerű helytállása egyre eltökéltebb s egyre reménytelenebb. 
Mégis hatalmas, katartikus szellemi-lelki erő sugárzik ebből a szembenézésből, melyben a 
magyar irodalom talán legtragikusabb vonását is fel kell ismernünk: erkölcsi nagyságát re-
ménytelennek látszó történelmi szituációiban mutathatta meg.
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„…PARADOXON VAGY ÖNMAGAD SZEMÉBEN…”
Nádas Péter Egy családregény vége című művének lélektani elemzése

Az Egy családregény vége című regény témája, életanyaga egy asszimilálódó zsidó család 
utolsó sarjának nevelődése, a mindenkori út: az Éden és bűnbeesés kertjéből a szétszóró-
dáson át a Golgotáig. A családtörténet itt az európai emberiség történelmének elbeszélése; 
életbölcsességgé, történelmi, antropológiai tanulsággá mélyített nevelődéstörténet. Vezér-
fonala az elődök önértelmező „meséinek” meghallgatása, befogadása. Egy történelmileg 
meghatározott, brutálisan bekerített identitáskeresés fázisain keresztül kibontakozó ember-
képpel szembesít minket Nádas Péter. A regény tere a ház, e törékeny családi építmény, a 
kert, s az intézet: a test, a szellem és a hatalom labirintusai. A mű ideje az archaikus népek 
ösztönörvényközeli időképzeteihez hasonlóan körkörös: a születésektől, vállalkozásoktól a 
halálokig, bukásokig föl-, majd lefelé ívelő hullámmozgás. Közvetlen jelene: az ötvenes évek 
Magyarországa. Személyei: Simon Péter, öt-hat év körüli kisfiú, a Krisztus-hitű, de ki nem tért 
nagypapa, Frigyes bácsi, a nagyapa zsidóhitű barátja, az ávéhás apa, a katolikus nagymama, 
Éva, Gábor és Csider, Péter pajtásai, Gáborék anyja, továbbá Angyal, Merényi, Dezső pajtás, 
Suhajda és az igazgatónő, az intézeti életnek a kisfiú elsötétülő szemébe fekete-fehér kontú-
rokkal belerajzolódó figurái; és végül az utcán, közértben és templomban megjelenő alakok: 
eladónő, egy férfi, járókelők és nyomozók. 

1. Mesélésmódok mint mítoszértelmező és -hagyományozó magatartások  
 – a befogadás ajánlásai

1.1. A regény szüzséjét Simon Péter víziós-hallucinációs belső beszéde fűzi össze, melyben föl-
rémlik élete, születésétől az intézetig és kórházig, s melybe szabad-asszociációs szövésmód-
dal beépülnek azok a mesék, parabolák, melyeket nagyszüleitől, apjától, pajtásaitól hallott, 
végül beépülnek saját meséi is. A szöveg nyelvileg nyitott, kihagyásos, örvényes, sűrítésekkel 
teli jelképes természete az olvasóban saját meséinek emlékét ébresztheti fel, amnéziánk el-
len hat, különös irodalmi terápiaként. Ha meg akarjuk érteni a szöveget, elfojtott-elfeledett 
mítoszaink szimbólumaival kell kiegészítenünk: mozgósítanunk kell kollektív és egyéni tu-
dattalanunkat. Az olvasónak is meg kell harcolnia saját harcát szellemi-morális lustaságával, 
a brutális realitáshoz tapadó védekező mechanizmusaival, ha mélyebb megértésre vágyik, 
mint az az olvasó-mesélő típus, melyet a könyvben a két nagymama képvisel.

„…de nem ezt akarom mesélni, pedig ebből származott minden, de nem ezt akarom me-
sélni, ebből lett minden bajom, hanem a könyvet, amit a paptól kaptunk és teli volt legendá-
val, ami valójában megtörtént…” A regénybéli katolikus nagymama számára: ami Mással – a 
szentekkel – történt, az az ő szigorú realizmusa értelmében nem vele történt. Ám ami vele 
történt, az nem is lényeges igazság. Ami a legendában történt, az igaz ugyan, de szerinte nem 
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vonatkozik ránk. A katolikus nagymama attitűdjéhez hasonlít a zsidó nagymama hitolvasa-
ta, ő azonban a törvénnyel a realitáson túl is azonosul. Az ő olvasói és hívői magatartása szó 
szerint értelmezi a törvényt és a hagyományt, de tud valamit, amit mi már elfelejtettünk, ti. 
hogy hit és nemzés, szellem és testiség összetartozik a „hit gyönyörében”. A katolikus nagyma-
ma mesélési módja ezzel szemben azt sugallja, hogy légy reális, hidd a legendákat (a művésze-
tet, meséket), és légy morális, kövesd ugyan a parancsolatokat, de csak mint külső törvényt, 
a realitás engedte korlátok között. A könyv két pregnánsan női tanítása kétféle tradicionális 
vallásosságnak megfelelően, más-más módon, de egyaránt szellemellenes, s így ez a fiúgyer-
meknek kevés. Arra szorítaná, hogy csak olyan mélységben olvasson, hallgasson története-
ket, hogy ez a hétköznapjait ne borítsa fel, mert ami nem vele történt, az nem vonatkozik rá, 
az „csupán” igaz történet, vagyis mese – Másról. 

Másfajta mesélő-olvasó magatartás az apáé: „És a csizmák, mi lett a csizmákkal?”, faggatja 
a kisfiú az apját a mese befejezése felől, melyet úgy kellett kikényszerítenie, hisz ebben az 
emberben már nem élnek a mesék! „Milyen csizmák?” „A csizmák, akik barátok voltak.” „Ja, a 
csizmák. Nem tudom, fogalmam sincs, mi lett velük.” „Kidobták őket a szemétre. Az egyiket 
bal felé, a másikat jobb felé.” Önkéntelenül saját történetét meséli el tehát, amiben nincs 
sem metafizikai személyiség, sem morális személyiség, a mese is meghalt. A modern fátum, 
a hatalom dobja az embereket a szemétre, ha már megbüdösödtek és nem használhatók. 
Az egyiket jobbra, a másikat balra – értse ki-ki saját történelmi tudata szerint. Itt már nincs 
befogadás, nincs mítosz, nincs művészet. Káin és Ábel sincsenek többé, mert még az árulás 
sem önkéntes.

A nagypapa tanítása vezeti rá az olvasót Nádas szövegének helyes olvasatára. Tudja, 
hogy a hagyományban mindennek van értelme, ott minden jelentőségteljes, de ezt mind-
egyik Simeonnak – Simonnak új értelemmel is kell telítenie, feltöltenie. „Minden mondat a 
bölcsesség foglalata!” „Már megint minek beszélsz neki hülyeségeket”, szól rá a nagymama, 
de ő tisztában van vele, hogy a gyerek már mindent ért, legföljebb nem képes elrendezni. 
A nagypapa számára mindaz, ami a múltban történt, az vele, veled, velem történt, számára 
világos, hogy a mítosz: valóság, befogadása pedig a személyiségérés garanciája. 

1.2. Emlékezz!? Ne emlékezz!? – ingerli az olvasót a könyv. Leengedjem-e múltam-eredetem, 
ösztöneim, vágyaim, indulataim és félelmeim mélyébe magam, oda, ahol a kínkeservesen 
megtanult logika és morál törvényei felmondják a szolgálatot? „Süllyedj velem!”, szólít fel a 
nagypapa, mikor elindul vissza az időben. Ám csak úgy tarthatok vele, ha a befogadás ide-
jére felfüggesztem énem és felettes énem logikáját, és átengedem magam az önismeret, az 
önátélés igényétől vezetett szabad asszociációnak. Ha meg akarom érteni a szöveget, dönte-
nem kell: regrediálok-e oda, ahol minden kérdés a születés-szülés, kilét, halál és továbbélés 
kérdése, ahol minden szimbólumnak sajátos szexuális töltete van: a szeretetben és gyűlölet-
ben teljes egyesülés a másikkal, érzéki-szellemi, vagyis metafizikai azonosság vele és leválás 
róla. Ezzel a regénnyel csak az teremthet mélyebb kapcsolatot, aki hajlandó Nádas hőseinek 
tudattalanjával kommunikálni; ennek ára, hogy mélyére nézzen saját tudattalanjának. 

Ha a könyv mesélőinek attitűdjeit mint az olvasók anticipált befogadói magatartásmód-
jait kezeljük, elmondhatjuk, hogy mindnyájan hol az egyik, hol a másik típusba tartozunk: 
könyve válogatja, no meg az olvasás életideje. Ahogy mondani szokás: a regény más és más 
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rétegét „fogjuk”, attól függően, hogy milyen lelkiállapotban olvassuk. Vannak művek, me-
lyekhez látszólag elég a felettes én vagy az énfunkciók mozgósítása is. Ennek a regénynek is 
megvannak a maga morális, filozófiai és szociális-történelmi rétegei. De az Egy családregény 
végét olvasva speciális helyzetbe kerül az, aki csak ezeket keresi. Intenzív elhárító reflexeket 
kell mozgósítania, állandóan el kell tekintenie a gondolatszökellésektől. Görcsös szellemi 
munkával kell kiemelnie a szövegből például a sorbanállás jelenetét az ezt át- meg átszövő 
asszociációk közül: a halszagú lány, a tátogó hal és a keresztfa képzeteiből. 

Mivel a könyv alapszövete egy kisfiú tudattalan tudata, rezonálhatok rá tudattalanul is. 
Elolvasom, nagyon tetszik, de nem tudom, miért. Racionális magyarázatokat keresek, mégis 
hagyom hatni magamra. Nagy kár, hogy a mítoszok mesévé változása, majd a mesék tanme-
sékkel való felcserélése óta elszoktunk, és gyerekeinket is elszoktatjuk attól, hogy van olyan 
mű, melyet nem csak az eszünkkel kell olvasnunk. Ez a regény, nyelvezete, rímei és ritmusai, 
a szöveg dallama révén, zene vagy vers benyomását keltheti az olvasóban. 

Ám a feledés se oly nagy baj, sőt természetes. A nagypapa is felfigyel a művészet mefisztói 
jótékonyságára: „Figyelj, de felejts el mindent.” A megformálás – elrejtés is egyben. Rímmel, 
ritmussal, dallammal, prózai versezettel és sztorival: feszesre vont forma. Megengedi, hogy 
megértsem, s azt is, hogy elbújjak előle. Engedi hát, hogy elolvasása után újból önmagam 
legyek, újra felépítsem magam, és éljem tovább saját életemet. Ami felfed, az el is takar. A rit-
mus indulatokat közvetít, ellentmondásokat leplez le, összefüggéseket tár fel, de megengedi 
a bele- és az elfeledkezést is.

1.3. A könyv gyerekszereplőinek saját meséi is különböző pszichológiai, etikai, szellemi uta-
kat járnak be, mítoszbefogadói magatartásuknak és egyéniségüknek megfelelően. „Jobban 
szerettem a kitalált meséket” – vallja Simon Péter. Nem csodálkozunk ezen, ha arra gon-
dolunk, hogy maga kitalálta meséi tele vannak vágyteljesítő elemekkel: az ő kertjükbe csak 
ők tudják a bejáratot, itt nem érhetik őket utol a nyomozók. Itt csak suhintaniuk kell egyet, 
és a polipok nem tudnak mit kezdeni velük, kénytelenek továbbengedni őket. Mégis érzi 
már, s ezt meséi is elárulják, hogy a világ ereje hatalmasabb az ő mágikus hatalmánál: nincs 
varázsital, mely segítene megérteni a levél szavát, ezért vándorútra kell kelniük, mielőtt visz-
szajutnának boldogságukhoz. (A vándorút is univerzális toposz a tündérmesékben.) Meséi 
tehát már szublimációs készségre is vallanak. Át vannak itatva vágyaival, de a nagyapjától ka-
pott feldolgozó, kifejező erővel is. A gyerek antropomorf-animista hallucinatorikus élményei 
a felnőtt művészi ábrázoló erő alapvető formaeszközeivel csengenek össze; a ház, ahol él, 
beszélni is tud, és titkot rejteget a pince és a padlás, elsősorban anyja életének és halálának, 
saját nemzésének és születésének titkait. Kölcsönveszi a felnőttek képzeteit, és beépíti őket 
saját meséibe, fantáziáiba.

A nagypapa szellemi irányítása nélkül a szellemek azonban paranoid valósággá válhatná-
nak, mint ahogy ez meg is történik halála után. Ekkor már fegyveres képében figyelik az ablak 
mögül. A személyiség további lebomlásának legveszélyesebb jelzése az a pillanat, amikor a 
gyerek belső beszéde, saját meséi is elnémulnak. „Hallgattam, hátha hallható valami, de nem 
jöttek a zajok.”

Egy másik fiúszereplőnek, Gábornak meséje sem nélkülözi a szimbólumalkotás erejét. 
Realisztikusság, prakticizmus és örvényes ösztönközeliség jellemzi. Gáborból anyja révén 
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szerzett, túlhajtott erotikus tapasztalatai mesében feldolgozott bosszúvágyat váltanak ki. 
A Kleopátra-mesében (melynek „Kérsz-e almát?” fordulatát nem nehéz azonosítanunk a bib-
liai toposszal) a csábító nőt a kígyó elcsábítja, és ezzel megbünteti: a kígyófiú a nő hasában 
kihordja gyerekét, amibe a nő belehal. Ebben a mesében egyetlen képben három vágy tel-
jesül: visszabújni az anyaméhbe, kígyófiúként anyjától megtermékenyülni tudni és a csábító 
anyán bosszút állni. Gábor meséi a világon való győzedelmeskedés, a hatalom, a gazdagság 
és a bosszú megalomán elemeit hordozzák magukban és ez, a nagyapa vezető szublimáló 
erejét nélkülözve előrevetíti a kisfiú jellemének negatív alakulását.

A gyerekek még ölre is képesek menni saját meséjük igazságáért. Gábor legyőzi Pétert, 
mert az hagyja magát. Tekintsük ezt is előrejelzésnek?!

Csider, a másik pajtás, nem mesél. Ő közvetlenül éli ki vágyait. Tudjuk, érezzük, nem jó ez 
így. Talán nem véletlen, hogy ő az, aki a felnőttekhez pártol, és kárörvendően azonosul velük, 
mikor Évát, Gábort és anyjukat elviszik. 

2. „Simon Péter, te vagy?”

Ahhoz, hogy a nagypapa történeteit ne csupán vágyott, de követhetetlen szentenciákként 
hallgassuk, s ahhoz, hogy kiderüljön: lehet olyan tanítás, amelynek követése ösztöneinket 
sem nyomorítja meg, a szövegnek nemcsak logikai és morális szálait kell követnünk, hanem 
fel kell fejtenünk a magaskultúra és az emberi gyermekkor szellemiségének mély, rejtőző össze-
tartozását. „…verem a zongorát és turkálok, mindenben turkáltam…”; „…kibontjuk, aztán 
már szabadon turkálhatunk a többiben…” – felel a kisfiú gondolatára a nagyapai rím, miköz-
ben halat bont, és Istenről, emberről és a hal kakálásáról beszél szép egymásmellettiségben.

Nádas Péter is szépen, gerincünk, merev, tüskés szárunk mentén, késsel bontja fel mélysé-
geinket, lágy részeinket, turkál bennük, megnézi, hogy mi hova nyílik, melyik vonalunk milyen 
funkciót tölt be, „miközben halaskodik, és ettől nagyon elfárad”. Megnézi, hogy a kollektív, 
környezetünkből tudatunkba szivárgott szimbólumok hogyan lényegülnek át saját indivi-
duális eredetfantáziáink, szeretni és gyűlölni vágyó lényünk legsajátabb szimbólumaivá, és 
fordítva: gyermekkorunk elemi élményei hogyan emelkednek magasrendű filozófiai, művészi 
élménnyé. E viviszekció egyetlen adekvát formája a szabad asszociáció. „Formája funkció.”

Hagyományt negligáló cinizmusa a hatalom üres eszközévé teszi a kisfiú apját. „Ne hara-
gudjon, apám, de ez olyan patetikusan szép, hogy hányni kell.” „Mindig utáltam a képtelen 
szóvirágait! Mocskos vágyai szellemmé szublimálva!” Az író bölcsessége az apa figurájában 
a könyvégető világ puszta kliséje helyett lélektani igazságot is felcsillant: a túl erős apai szel-
lemmel szembeni, ezúttal patológiás elutasítás, ellenazonosítás, a tragikusan érvénytelen 
önérvényesítés, detronizálás pszichológiailag igazolható logikáját leplezi le, illetve tárja föl. 
E lázadó végső gesztusai azonban már nem azonosak a mindenkori „Cantata profana”-be-
liekkel: „Nekem maga mártír se lehet!”, Simon Péter – a következő generáció – vergődésre 
ítéltetik tehát nagyapja szellemi igazságai és apjára sóvárgó testi „szerelme” között.

Az ödipális szakasz fölső határát élő kisfiú polimorf infantilis szexualitását éli még, de 
már ennek latenciába szorítása köti le energiáit. Tudja már, hogy a gyereket férfi nemzi és 
asszony szüli. Tudja, hogy ő fiú, tudja, hogy kiktől származik, de szüleit nem ismeri. Anyjának 
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titkát a családi tabu eltakarja előle, apja pedig szinte meghalt a család számára. Ez még foko-
zottabb kutatásra serkenti, születése titkainak felfokozott keresésére, ez teszi oly fogékony-
nyá, kíváncsivá nagyapja szavaira is. Tudja már, hogy a levél csak akkor mozog, ha a szél fújja, 
hogy a ház – ház, nem pedig az ősök szelleme, hogy a pince, a kút, a kert nem anyaméh, a 
padlás nem az ősök vagy saját tudatának székhelye. Mégsem lehet soha biztos abban, hogy 
nem „igazak”-e a mesék, ezért aztán a nagymama halálakor a biztonság kedvéért fölhúzza a 
lábát a fotelban, nehogy rámásszon a falból előjövő fehér kígyó. Mert soha nem lehet tudni, 
nem önnemzéssel született-e mégis, vagy amikor nem figyelt oda, nem lett-e akkor most ő a 
saját nagyapja, és nem ő maga halt-e meg. Néha még lányruhába öltözik, anyja selyemcipőjét 
húzza fel, de már azzal a gondolattal nyugtatja magát, hogy Évának szánja a ruhákat. Test- 
és énhatárai kialakulatlanok. Bármikor átváltozhat bármivé és bárkivé: apjává, nagyapjává, 
nővé, Gáborrá, siklóvá. Amikor szeret, nem tudja, hogy a másik homlokát érzi-e vagy a saját 
tenyerét. Amikor gyűlöl, nem tudja, saját vérét folyatta-e ki vagy a siklóét. „Mintha magamat 
láttam volna aludni az ölemben.” A szeretet mellett rögtön és leplezetlenül ott van még a 
gyűlölet, de már iszonyattal csodálkozik rá gyilkolási vágyára.

Identifikációs mintákat keres. Vágyfantáziáiban énjeit, nemét, születését szabadon válto-
gatja. A nőkről való ismereteit Éva anyjának meztelensége és a nagymama jelentik – mintegy 
a halott anyát helyettesítendő. A nagypapa szavaiból, a halszagú lány történetéből és más 
utalásokból hall a szerelemről. Észreveszi, hogy apja ágyának közepén folt van vagy kopás. 
A férfi princípiumnak a nőivel való látens keveredésére a nagyapja is felhívja a figyelmét: 
„Hallod, a nők milyen humánusak? Az ölés műveletét nem ő végzi. Ó, mert gyenge lélek! 
Csak felbujtónak erős? Az élet az én kezemtől pusztul el, s közben ő? Félti az eternitet!” 

„A nagypapa azt mondta, a törvény értelmében senki ne lássa apjának ágyékát fedetle-
nül.” Fantáziáiban, vágyaiban mégis központi szerephez jut apja teste, lenyűgözi meztelen-
sége. Szeretné levenni pizsamáját, és úgy bújni meztelen apja mellé az ágyba, de az ijedten 
utasítja el őt. Infantilis szexuális játékokat játszik, ezért felettes énje parancsai nyomozók 
képében üldözik. Úgy érzi, mindenki látja arcán a maszturbáció nyomait.

Mágiával akarja uralni sorsát: csak a fehér kockára szabad lépni, aztán csak a feketére. 
Kicsinységét megalomán vágyak kompenzálják: „és akkor nálam lehet a csengő. Ha rázom a 
csengőt, mindenki letérdel.” „Fújtam a füvet, legyen vihar.”

Számára még minden él, mocorog, szaga és tapintása van, meleg és lucskos, mint az anya-
méh, de már minden, főleg minden ösztönkésztetés, veszélyes és vonzó egyszerre. „undorító 
lüktetést, csúszást, lökést, szorítást…” Már sok külső parancsot tett belsővé, sok minden ta-
buvá vált, undorító. Szeretné követni nagyapja parancsait, a legnehezebbet is: boldognak kell 
lennie, meg kell keresnie magában a boldogságot, befelé kell figyelnie, de nem az ösztönökre, 
mert azok megtévesztik. Amikor úgy érzi, nem tudja teljesíteni a parancsokat, azt gondolja: 
»Ez biztos csak velem van így, s ezért vagyok én rossz.« Énje, felettes énje erősödik, az azo-
nosítások, az elfojtások, a szublimációk révén felnőttes tapasztalatokká érnek megfigyelései. 
A realitás felé fordulás kálváriáját járja. Szeretetképessége is növekszik, férfiszerepekre készül: 
„kiválasztanék magamnak egy füvet, ami olyan, mintha a gyerekem lenne, vagy én, és őt 
szeretném.” Szeretetre sóvárog, anyára, ám fel is akar nőni, azonosulni az apaszereppel. De 
az azonosulások veszélyesek is önmagával való azonosságára. A nagyapai arányérzék kellene 
mindezen erő és ellenerő megtartására és összeegyeztetésére.



657„…PARADOXON VAGY ÖNMAGAD SZEMÉBEN…”

Ám Simon Péter szép fejlődésébe rettenetes erővel szól bele a történelem. Az intézetben 
lelke elsötétüléssel fenyeget. Homoerotikus, de morál és szellemiség által már nem színe-
zett kapcsolatok jelentik a „szeretetet”, és „barátságot”. Merényi, a „gyáva áruló”, akinek neve 
Ottlik Géza Iskola a határonjából kerülhetett ide, és Angyal, a másik beszélő nevű barát 
képviseli az új rend két pólusát. Merényi kérdezi: „Simon Péter, te vagy?”, és nyakára teszi 
a kezét, ahogy apja szokta. De aztán semmi nem történik: a templom, ahol oltár helyett 
hosszú dobogón asztal áll, piros terítővel, nem a felemelő mítoszok, hanem a lealacsonyító 
megszégyenítések helye.

Küldetés- és nevelődésregényt elemeztünk. Családregény végét, mert egyedül marad-
tunk. A család, a hagyomány, a mítosz megtartó erejét nekünk is emberfeletti erőfeszítéssel, 
magányos szellemi bátorsággal, múltba is nyitott szemünkkel kell helyettesítenünk az „inté-
zet” rémvilágában: a realitásban. Talán megmenekülünk.
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Tarján Tamás

TANDORI DEZSŐ: HOMMAGE

1. Az Hommage mint a lírai életmű egyik kulcsverse

1.1. A költemény, mely 1966-ban keletkezett, bízvást tekinthető Tandori Dezső legismer-
tebb, a hivatkozásokban és elemzésekben bizonyára legtöbbször felemlített (lírai) művének, 
címerversének. A háromszor négy sor az 1968-ban kiadott Töredék Hamletnek-kötet élén 
olvasható. A különféle gyűjteményekben történő megjelentetését nem számítva önálló, új 
funkcióban bukkant elő A feltételes megálló (1983) lapjain. Itt közvetlenül két rejtjelező, pa-
rafrazeáló változatát köti magához, s legalább még két, közvetettebben kapcsolódó textust.

Mai szemmel nézve, az immár négy és fél évtizedet átfogó életmű alakulását ismerve az 
Hommage jószerivel konzervatív Tandori-vers. Önmagában inkább mutat Nemes Nagy Ág-
nes-reminiszcenciákat, Újhold-hatást, az első Nyugat-nemzedék egyik-másik költője (főleg 
Babits Mihály) poézise iránti tiszteletet és elköteleződést, Rilke-asszociációkat, mint annak 
a paradigmaváltásnak a jeleit, melyet a Töredék… (eredetileg tervezett címén: az Egyetlen) 
versei megvalósítottak, majd 1973-ban az Egy talált tárgy megtisztítása szövegei egy újabb 
paradigmaváltással felülírtak (de egyben véglegesítettek is).

1.2. Első látásra szembeszökő, hangos olvasás esetén a verszene által még pregnánsabb iga-
zolást nyer a költemény roppant erős strukturáltsága. A háromszor négy sorból álló forma 
egyes vélekedések szerint a magyar lírában a gondolati vers egyik megjelenése lehet. Gon-
doljunk olyan művekre, mint Pilinszky Jánostól az Egy szenvedély margójára, Nemes Nagy 
Ágnestől a Madár (Nemes Nagy a középiskolában Tandori magyartanára volt, az irodalmi 
életbe is ő nyitott kaput tanítványa számára).

Az erős és szuggesztív struktúra tartalmi és formai elemei a hármas tagolású versszer-
kezetben részint nyíltan, azonnali közvetlenséggel fedik fel magukat, részint rejtettebben 
működnek. Az uralkodó, ám egyben kétségbe is vont képzet, a vers fő képzete a haladás 
(kényszerű haladás). A haladás képzete mindjárt a legelső sorban a sort záró ló (lovait) szó 
kapcsán felmerül. A haladás névszói készlete például a harmadik sor út (utat) szavával is 
hangsúlyozódik. Igazi mozgalmassággal, tanúságtétellel természetesen az igék és az igei szár-
mazékok szolgálnak. Az összeszedi, a váltott, az elhullt, a nyakába veszi, a megteszi (az utat), a 
nyargalás szavak, kifejezések dominanciája áthatja az első szakaszt.

Ezzel a képzettel egy időben – mert benne, általa: a jelenbeli ambivalencia révén – kihal-
lik a stagnálás képzete, állapota is. Az összeszedett, váltott lovak elhulltak; „értük, visszafelé, 
hiába” történik a versbeli, fikciós, metaforikus eseménysor, út. A lassú múlás mellett a be-
várják ige áll; az utolsó hátas is kidől. A szóállomány vázlatos megpendítése is érzékeltetheti, 
hogy haladás (kényszerű haladás; vágtatás) és egyhelyben maradás nem válik el egymástól. 
A céltudat és a céltalanság az Hommage-ben: egy. Mindkettő önmagát jelentve egymást is 
jelenti.
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De valóban ez-e a helyzet? A költő a határozott elbizonytalanítás poétikai eszközeivel, a 
bizonytalan határozottság paradoxonjaival hozza határozottan bizonytalan helyzetbe, kész-
teti értelmezési választásokra olvasóját. Versének épp a kétely és a zavar a tárgya. A kétely 
és a zavar, melyeknek kimenetele nem kétséges – és zavartalan. Közelebbről – mint majd 
kiviláglik – élet és halál egységes két-sége ez a tárgy.

Miféle poétikai eszközökre találhatunk? A nyelvtani szerkezet és a tipográfiai kép a stró-
fák, a gondolatsor egymásból következéséért, a folyamatért munkál. Az első szakasz kérdő 
mondatait (hármat – bár csak két sort szeg be kérdőjel: a másodikat és a negyediket) a 
másodikban a kijelentő mondatok váltják fel. Végül a harmadik szakaszban egy feltételes 
mondatot két felszólító követ. E – felkiáltójel nélküli, azaz az első szakasz duplázó írásjelével 
mintegy perlekedő – felszólító mondatok lényegében kijelentő tartalmúak, hangütésűek.

A sort (a másodikat) záró kérdőjel ellenére a harmadik sor kisbetűs mondattal indít, azaz 
csak annyi megszakítást enged, amennyi a sorváltásból (s nem mondatváltásból) következik. 
A kezdő strófa kérdéshulláma után ugyan a második szakasszal a vers egy új etapot indít, ám 
ez a négy sor kettősponttal ér véget: nyit a (kisbetűvel kezdett) harmadik irányába (nyoma-
tékosítja a haladást), mígnem a tizedik sor gondolatjelbe torkollik, hogy az egymásnak meg-
feleltethető tizenegyedik és tizenkettedik sor (a gondolati levezetés következménye) előtt 
meg is állítson, tovább is lendítsen.

A verskezdés hármasan halmozó megoldása, a ki kérdőszó hármas ismétléséhez igazított 
három kérdő mondat az egyenes (célzatos és/vagy céltalan) haladást, a verseseményben és a 
versben megmutatkozó haladást azonnal meg is állítja, vissza is fogja. A nyitány egyes szám 
harmadik személyű mondatai az ötödik és a tizenegyedik sor között egyes szám második sze-
mélyű fogalmazásba fordulnak, hogy ezt a véglegesnek tetsző formát az utolsó, tizenkettedik 
sorban egy többes szám harmadik személyű, az előbbieknél általánosítóbb mondat törje meg.

A ki kérdőszóval történő verskezdés, továbbá a költemény mondatainak kezelése felteszi, a 
’ki beszél?’, ’kihez beszél?’, ’ki felel?’ lappangó kérdéseit. Az íráskép azt sugallná, hogy a sokszoro-
zott kérdés a válasz felé tart: ez következne a két kérdőjel – kettőspont – gondolatjel – (verset 
záró) pont írásjeleinek egymásutánjából. Az Hommage azonban olyan summázattal fejeződik 
be, amely a szó tényleges értelmében nem válasz az addigiakra, hanem állapot, fejlemény.

A tökéletes mintázás és a lazább kidolgozás közt ingázó időmértékes verselés szintén 
fokozza azt a kettősség-, hasadtságérzést, melynek osztatlanságát az Hommage oly gyö-
nyörűen örökíti meg. A vers négy hibátlan jambusi sort ajándékoz a szemnek, a fülnek. 
„…hozzád lassult múlásukkal bevárják, / amig kidől utolsó hátasod: // most még, nem desz-
ka-földes-álruhásan…” – ez a második és a harmadik versszakot ritmikailag össze is kötő 
belső versegység; s ritmikailag kikezdhetetlen a tizenkettedik sor zárlata is: „…kopogjon 
tört szemük dióverése”. Ezeken a sorokon – a Töredék Hamletnek-kötet egésze igézetében 
– átüt a shakespeare-i blank verse ütemezése. Bár a nyitó vers, az Hommage nem tartozik 
szorosabban a gyűjtemény par excellence hamleti szcenírozású, tárgyú, áthallású művei közé, 
megengedi, hogy az hommage egyik lehetséges címzettje, megszólítottja Hamlet legyen, a 
tépelődő, döntéslatolgató értelmiségi magatartás monumentális irodalmi jelképalakja.

A további nyolc sort is szívesen erőltetné a jambushoz a metrikai egységet preferáló vers-
hallás, ennél az erőszakolt harmóniánál azonban beszédesebb a nyilván akart diszharmónia, 
verselési labilitás. Nem lehet kizárni a trocheusi periódusokat (az első szakasz egyetlen so-
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rából sem, s akadna más példa is). S akkor még a tizenegyedik sor anapesztusairól (zokogás; 
koponyád) nem is ejtettünk szót (arról pedig nem is fogunk, hogy ez a két szó milyen rím-
helyzetben erősíti egymást).

A hangtani mikroelemzés mindig tartogathat veszélyeket, félreismeréseket, túlinterpre-
táló gesztusokat. A hangok „színe”, stiláris vagy érzelmi (helyi) értéke korántsem állandó és 
egyértelmű. Egy-egy műben való előfordulásuknak, az előfordulás arányainak nagymérték-
ben el kell térnie a közbeszéd mindennapi mutatóitól, a nyelvi állandóktól és átlagoktól, 
hogy messzemenő következtetéseket vonhassunk le. Az Hommage megközelítésekor még-
sem mellőzhetjük ezt a mérlegelést. A sorok magánhangzó-állományát, magasságát és mély-
ségét vizsgálva ugyanis meghökkentő „ugrálást” észlelünk, a provokatív kétpólusosság újabb 
jeleként. Maga a verskezdet rendezett. Az első szakasz 40 szótagot tartalmaz, 10–11–10–9 
elosztásban. A korábban is említett haladásképzetbe belejátszik, hogy a második strófa 41-
re (10–10–11–10), a harmadik 44-re (11–11–11–11) gyarapítja a szótagszámot. Az utolsó 
szakasz szótagjainak már-már mágikus, számmisztikus jellege lehet merő véletlen is, a költe-
mény végső jelentésbeli elrendeződése (kettős lezárása), utolsó két sorának valóságos alter-
natívát nem kínáló drámai egybevágása mégis összefügg(het) a 4×11 szótag rendjével.

Az összesen így 125 szótagot számláló Hommage-ban a magas magánhangzót tartalma-
zó szótagok száma 56, a mély magánhangzót tartalmazóké 69. A versről eddig mondottak 
alapján, de az első olvasói ismerkedés nyomán is sejthető, „megjósolható” volt, hogy ezt a 
komor, racionális gondolati verset, sötéten ünnepélyes számvetést inkább a mély magán-
hangzók járják át. Ha nem számolunk, hanem játékosan valóban „jövendölünk”, még na-
gyobb fölényét is vélhettük volna a mély vokálisoknak. Az igazi meglepetés, ama „ugrálás” 
az egyes sorok belső dallamában érződik, és némely közvetlenül szomszédos sorokat szervez 
egységgé, vagy taszít egymástól messzire. A legvilágosabb szakasz az első. A magas:mély szó-
tagarány itt 23:17. A legsötétebb nem a harmadik szakasz (mint tételeznénk, vagy az utolsó 
két sor megtévesztő emlékfoszlányai alapján hinnénk), hanem a második. Ebben 13:28 az 
arány. A záró strófa képlete – továbbra is magas:mély összevetésben – a legkiegyensúlyozot-
tabb: 20:24. Terjedelmesebb analízis ezekből az adatokból zenei és logikai következtetéseket 
is levonhatna, hiszen az első egységgel a második mintha dacolna, míg a harmadik – s ezt a 
szituáltságát nyugodtan megelőlegezhetjük – szintetizál, a hangtani jeladás szerint.

Hol mutatkozik kirívó feszültség a sorokon belül, valamint a sorok összeszikrázásában? 
A második, az ötödik és a kilencedik soron belül akad a legtöbb váltás. Minden szakaszra jut 
egy ilyen disszonánsabb sor. „…ha elhulltak, ki veszi a nyakába?” „Kardél-nyargalásod két 
oldalán…”; „…most még, nem deszka-földes-álruhásan…” Dőlt betűvel jelölve a magas ma-
gánhangzókat, a sorok sorrendjében a e u a i e i a a á a; a é a a á o é o a á; o é e e a ö e á u á a. 
E látszólag öncélú magánhangzó-seregletnek értelmet ad, ha jelezzük – példaként –: az ötö-
dik sor mindössze két é hanggal megélénkített mély soráról a hatodik sor („…még ketté-
szelve is ez állatok…”) hét magas vokális mellett csupán három mély magánhangzót tűrve 
válik le, rögtön utána azonban a hetedik sorban („…hozzád lassult múlásukkal bevárják, …”) 
megint csak 1 magas magánhangzó jut 10 mélyre. A vers hangzásvilága (és gondolatjellel is 
előkészített betetőző fordulata) szempontjából a legdöntőbb, hogy a tizedik (a gondolatje-
les) sor magas:mély aránya 10:1, a tizenegyedik soré viszont ennek majdnem a fordítottja: 
0:11! A magas és mély vokálisok disszonanciájára jóval több a példa a versben, mint a sorok 
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ilyen jellegű konszonanciájára, építkező egymásmellettiségére. Érdemes egybevetni a har-
madik és a negyedik sort, valamint belegondolni abba, hogy a harmadik szakasz egymással 
hangzásban szembefordított, 10:1-es, illetve 0:11-es sorait a kilencedik és a tizenkettedik sor 
– a „…most még, nem deszka-földes-álruhásan…” és a „…kopogjon tört szemük dióverése” 
– egyébként 5:6-os, kiegyenlített sorképlete öleli.

Harmónia és diszharmónia számos további eleme hüvelyezhető ki a költeményből: min-
den a kettősség mellett szól.

1.3. A vers atommagjai, meglehet, kissé kaotikusnak tetsző mozgásban vannak, molekulái 
– láttuk – csöndesebb életet élnek, testének szépsége pedig méltósággal hordozza a tárgy 
fájdalmát, emelkedettségét, filozofikumát. Az Hommage a nemzetközi nyelvhasználatba át-
került francia szótól kapta címét. A szó gyökere az ember jelentésű latin homo, illetve francia 
homme szó. Az hommage à… a tisztelgés, ajánlás internacionális, közkeletű formája, főleg 
a művészetekben, alkotások ajánlásakor. Az hommage szó jónéhány szótári jelentése közül a 
Tandori-vers esetében a hódolat, tisztelet, ajándék, ajánlás jelentések viszik a prímet.

Kinek, minek ajánlja az Hommage-t a költő? Ajánlja-e valakinek, valaminek? Bár nem az 
hommage à… szerkezettel van dolgunk, a kérdés fogas. A vers terébe Hamletet (a Hamletet) 
bevonó értelmezési-ajánlási lehetőséget már előre kellett bocsátanunk. Lehetséges címzett 
Hamlet, a hamleti vívódás mellett maga Shakespeare. Legvalószínűbb mégis, az hommage 
szó etimológiája miatt is, hogy a költemény az embersors költeménye, s lírai antropológiája 
szerint az emberhez szól. Ajánlás az embernek: figyelmébe ajánlás. Értelmezési ajánlat az em-
beri lét természetéről. A lét mibenlétéről.

Az ember, a címzett – és vershős – a nyitó, háromszor ismételt ki kérdőszó folytán meg-
határozatlan, általános voltában lép a költemény (hamleti) színpadára. Nem is lép, léptet; 
lovon. Ha meg kell neveznünk, akkor – az ide talán illő dráma- és színháztörténeti névköl-
csönzéssel – ő: Akárki. Bárki, Jedermann, Everyman. Avagy: Mindenki. Mindenki – mint Sen-
ki, Senkise.

Tandori a ki (kicsoda)?–senki sugalmazást a második szakasz igehasználatával a megszó-
lító (vagy önmegszólító) te értelemben konkretizálja. A harmadik szakasz végének, a tizen-
egyedik sornak a (rejtettebb) te-je a tizenkettedik sor ők-jének burkoltságában ti, mi, mind 
általánosítást is nyer. A versben meg nem szólaló én ezen a bonyolult gondolati-poétikai-
nyelvtani úton veszi birtokba szerepét – teszi meg útját.

A vershősnek, a „bárkinek”, „Akárkinek” van köznévi neve és státusa a Hommage-ban. 
A vershős: a lovas. A lovas és a ló szimbolikus képzetkörének sokezer éves jelképtörténeti 
múltja tárul fel. A toposz(ok) kozmológiai, vallási, történelmi és egyéb vonatkozásaira ezút-
tal lehetetlen és szükségtelen kitérni. A vers olvasója elsőül a lóba kapaszkodhat. Toposzunk 
– a kettősen értett lovas/ló toposz – legáltalánosabb 20. századi és jelenbeli jelentéstartal-
ma az eltévedtség és az elmúlás. Köztudott, hogy Ady Endre költészetében mennyi a példa 
minderre. A ló kérdez, Az eltévedt lovas – s velük együtt, velük szemben az Új s új lovat – a 
legismertebb kiragadott példák. A ló, az igavonó, a háziállat a 20. századi technicizáltság, 
a természetközelségtől megfosztó otthontalanság áldozati jelképlénye (is). Az újabb magyar 
művészetben a toposz alkalmazásai sorában nevezetesek Nagy László költeményei (Búcsúzik 
a lovacska stb.) és Huszárik Zoltán filmlátomása, az Elégia.
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Tandori nem az elégikus-nosztalgikus elmúlás- és veszteségtudat modern kori változa-
tának megjelenítésére aknázza ki a szimbólumot. Bojtár Endre szerint a vers a közép-kelet-
európai nagy kataszrofista lírai vonulat kiemelkedő versdokumentuma, melyben „a lovak 
áldozatok, az életen át tartó bűnös vágta áldozatai. Helyben vagyunk, illetve a bűneikért 
lakoló áldozatokból már csak egy pszichológiai-szemantikai ugrás magával a bűnnel való 
azonosítás. A költő ezt az azonosítást magában a versben csinálja meg, de úgy, hogy a lovak 
szétválaszthatatlanul jelentik a bűnt és a bűnben eltöltött életet” (Bojtár, 1983). Bojtár e 
találó észrevétel mellett mesterien mutatja ki a mű struktúrájában, hogy (a kilencedik sor 
e szempontból közömbös vagy kettős voltát nem számítva) az Hommage sorai lényegében 
mindvégig, soronként a lovas – lovak – lovas – lovak stb. váltakoztatás nyomán követik egy-
mást. Vagyis a „Ki szedi össze váltott lovait, …” kezdő sorát a nyitó kérdőszó okán a lovas, 
a „…ha elhulltak, ki veszi a nyakába?” második sorát (a megismételt kérdőszó ellenére vagy 
hatására, a beleértett őket jogán) a lovak uralják és így tovább. Az elemző föltételez három 
duplikált lovas + lovak sort is. Kiindulópontját helyeselve és kamatoztatva, kissé mégis más 
ösvényen haladunk tovább.

Az Hommage akként a bűn (és bűnhődés) verse, hogy a fölélés verseként interpretálható. 
Az élet fölélésének verseként. A fölélés összehasonlíthatatlanul szegényesebb minőség, mint 
például a megélés vagy a bármiféle igekötő nélküli, jelzőtlen élés. A közép-kelet-európai, sőt 
összeurópai modern katasztrófatudatba épp ennek az egzisztenciális felismerésnek, etikai rá-
ébredésnek a révén tagolódik be a költemény. A fölélés a vágtató, nyers visszafordíthatatlan 
(f)elhasználás: bűn, de maga a bűn, mert magát a (közelebbről meg sem határozott, „ereden-
dő”) bűnt is föléli. Ha az ún. bűnproblémával kapcsolatban joggal állítják filozófusok és teo-
lógusok, hogy annak sem a bölcseleti rendszerek, sem a vallások körén belül nincs feltétlenül 
elfogadható megoldása, feloldása, ha a bűn – a maga általánosságában, elvont, mégis percről 
percre tapasztalható és elkövetett létében – centrális életprobléma lehet, akkor a hipoteti-
kus „fölélés-probléma” még inkább az, mert erre csupán megoldási, feloldási ajánlattal sem 
rendelkezünk a transzcendens vagy a materialista gondolkodás régióiban.

Megragadó erejű költőre vall, hogy Tandori Dezső a kulcstoposzt eredeti formájában 
mindössze egyszer használja: a ló szót, lovait alakban, csakis a legelső sor legutolsó szavaként 
veti papírra. a ráutalásokon kívül később az ez állatok, a hátasod és a hűlő vetés (!) kifejezések 
fordulnak elő. A szinonimák maguk is érzékeltetik a lovak váltogatását, általában a fölélést, a 
korlátozhatatlan elfogyasztást, elhasználást. A két hapax legomenont is tartalmazó mű első 
csak egyszer mondható (vagyis az első kimondó, a költő szellemi tulajdonát képező, speci-
fikus) fordulata a kardél-nyargalás(od) szóösszetétel nemcsak pompás láttató erővel idézi 
a fölélést mint bűnös, gyilkos tényt, metaforikus verscselekményt, de a toposz merőben új 
jelentéseit is felnyitja a „kettészelve is ez állatok” folytatással. A kettészelt lovak rémületes-
szürrealisztikus képe, e kétfelé-dőltség sajátos formai átvitellel fogadtatja el a ledőlt (mond-
juk a vihar után földre borult) vetés, a hűlő vetés képét. Mögöttes tartalom, hogy a gabonát 
életnek is nevezik. A hűlő vetés ≈ haló élet sűrítés az itt tartalmilag és formailag közeli rokon 
hűlő és haló jelzők hálójával összebogozva tartja önmagát.

A vers másik hapax legomenonja hármas összetétel. Deszka-földes-álruhásan; sőt, mi-
vel ezt a roppant energikus tagadószó felütésével fogadjuk, akár négyes összetételekről is 
beszélhetnénk: nem deszka-földes-álruhásan. Az egyéni szóleleményből, illetve épp a taga-
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dásból eredően a halál közvetlenül egyáltalán nem tárgya a versnek; nem szerepel a bűn 
büntetéseként. Az Hommage a fölélés (talán) végső stádiumában, de mindenesetre még a 
halálon innen, a most még tudatosságában kínálja a visszanézhetnél: a szemügyre vétel felté-
teles módját. Azt a helyzetértelmezést és válaszkeresést, amelyben csupán a befejező két sor 
ünnepélyes, ontológiai/antropológiai pesszimizmusa rajzolódik ki válaszként.

2. Az Hommage mint a korszak emblematikus alkotása

Az Hommage nagyjából egyszerre látott napvilágot az akkori fiatal költők verseit sorjáztató, 
Első ének című 1968-as antológiában, illetve a Töredék…-ben. A két szövegkörnyezet – a vi-
tatott szerkesztési elvű és színvonalú antológia, másfelől az 1960-as/1970-es évtizedforduló 
legjelentősebbnek, mihamar paradigmaváltónak bizonyuló önálló első kötete – szükség-
képp eleve eltérő csengést adott ugyanannak a költeménynek. Tandori 1989-ben a Vigyázz 
magadra, ne törődj velem című, 1959-től 1987-ig tallózó versválogatásában is élhelyre tette 
címerversét. Nem tett másképp (A magyar költészet kincsestára című, reprezentatív soro-
zatban) a válogató Ambrus Judit sem: a kötetek rendjéhez igazodva ő is az Hommage-zsal 
nyitotta a 350 oldalnyi anyagot. 
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SPIRÓ GYÖRGY: CSIRKEFEJ

1. A mű keletkezése

A dráma 1985-ben íródott. Hasonlóan Az imposztorhoz (1982) – mely Major Tamás szín-
művész kérésére, a címszerepet az ő egyéniségére szabva nyerte el színmű alakját, Az Ikszek 
(1981) bizonyos regényepizódjai alapján –, a Csirkefej létrejöttét is színházi felkérés inspirálta. 
„Azt hiszem, elég fontos, hogy egy írótól kérjenek darabot a színházak – emlékezett vissza 
Spiró. – 1983 októberének végén Az imposztor című drámám bemutatója után odajött hoz-
zám Székely Gábor, a Katona József Színház igazgatója, és arra kért, írjak egy olyan szerepet 
Gobbi Hildának, mint amilyet Major Tamásnak írtam. Szabadkoztam, hogy nekem öregasz-
szonyokról semmi sem szokott eszembe jutni, aztán hazamentem és iszogattam magamban 
hajnalig. Fejfájósan ébredtem, gondolkoztam, mit is adjak aznap enni a macskámnak, akivel 
magányosan éldegéltem, és akkor hirtelen beugrott nekem egy öregasszony, akinek csak egy 
macskája van, és ezt a macskát egy olyan fiú akasztja fel, akit az öregasszony szeret. Flaubert-
rel állíthatom: az öregasszony én vagyok. De a macska is én vagyok, ha jól meggondolom. Az 
a két év, amíg az ötletből dráma lett, voltaképp el is hanyagolható. A felkérés volt a lényeg.”

A készülődés során a szerző számos állami gondozott fiatallal beszélgetett. Az anyagy-
gyűjtéshez tartozott a drámába ékelt szakszövegek kiválasztása, a dramaturgiai elvek és erő-
vonalak tisztázása is.

Az ősbemutatóra 1986. október 17-én került sor a Katona József Színházban, természe-
tesen Gobbi Hilda főszereplésével. A premiert kritikai elismerés övezte, azonban az 1980-as 
évek közepén a kulturális politika tetszését nem nyerte el a „problematikus világképű” és 
„mosdatlan nyelvezetű” alkotás. A színház – utasításra – egy ideig kénytelen volt a megszo-
kott 19 órai kezdés helyett később kezdeni az előadást (az irreális politikai elképzelés szerint 
a kései befejezés, a tömegközlekedés éjszakai ritkássága elriasztotta volna a közönséget a 
produkciótól). Gobbi Hilda halála, illetve némi játszási szünet után a Csirkefej ismét re-
pertoárdarab lett a Katonában, Törőcsik Marival a Vénasszony szerepében. A színmű azóta 
idehaza és külföldön is nemegyszer színre került.

2. A nyelvi alakítottság dimenziói

2.1.  Két suhanc, a Srác és a Haver megkínoz és porolóra akaszt fel egy macskát, gazdájának 
egyetlen és utolsó társát, örömét. Így kezdődik. Rablási bosszúakció részeként, tízezer forint 
reményében, akarva-akaratlanul megölik a „macskuszka” tulajdonosát, a Vénasszonyt is. Így 
végződik.

A Csirkefej e két (közvetlenül nem látható, nem ábrázolt) esemény által közrefogva szo-
ciológiai hitelességgel, újnaturalista közelítésben mutatja be egy lebontásra váró csepeli ház 
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lakóinak életét. Az elöregedett, toldozott-foldozott földszintes épület és populációja a kora-
beli társadalom modelljéül szolgál, az értelmezhetőség magasabb szintjén pedig nagyszabá-
sú, antropológiailag pesszimista hangoltságú létmodell.

A szereplők közötti viszonyok és viszonyváltozások makacsul egymás mellett elbeszélő, 
elsikló dialógusokban és erősen szaggatott monológokban fogalmazódnak meg. Schreiber 
György kritikája párbeszédessé strukturált magánbeszédek egymásutánjának hallotta a 
darabot, melyben „egymás lelke mellett” futtatják el szavaikat a figurák, „így aztán az ér-
telmet adó visszhangot igénylő szavak csak konganak a másikban”. Radnóti Zsuzsa „nyelvi 
mocsárnak” látta a matériát, amelyben „a szereplők egy része a kötőszók és töltelékszók 
közömbösségével és gyakoriságával használ olyan alpári kifejezéseket, amelyeket még 
napjainkban is többnyire szemérmesen kipontoznak a nyomtatott szövegben. A durva 
szavak tömeges használata azonban csak tünet a beszéd még mélyebb roncsoltságának 
érzékeltetésére. A szereplők a nyelvtan legelemibb szabályait sem tartják tiszteletben. El-
képesztően szegényes szókinccsel beszélnek, alany, állítmány nélküli, gyakran befejezetlen 
mondatforgácsokban, amelyek néha még a legelemibb információkat sem tudják továb-
bítani. Mondatok helyett sokszor zavaros szóhalmazok törnek elő a szereplőkből.” Abody 
Rita és P. Müller Péter írásai még lényegibb összefüggéseket kerestek az író nyelvi stratégiái, 
a társadalombíráló mozzanatok és a transzcendens összetevők hármasságában; abban a 
közegben, ahol „a nyelvi sztereotípiák drámai tettekkel ötvöződnek”.

A magán- és párbeszédekbe fogott vallomások és életmetszetek olykor semmiféle kap-
csolatban nem állnak se a macskával, se a Vénasszonnyal. Az esetlegesség, az elkalandozás, 
az ismétlés alkalmanként meg is terheli a darab dramaturgiáját. Mégis minden jelenet felfedi 
valamiképp, miért szükségszerű – és szimbolikus tartalmú – a macska és a Vénasszony egy-
formán kegyetlen végzetének beteljesülése. Végzetes lét azoké a félanimális, orientálatlan, 
esetleg tévesztett célképzetű lényeké is, akiknek élete folytatódik. Totális érzelmi, egziszten-
ciális és kommunikációs széthullottság szedi ízekre az alakokat – érezhetően, megtapasztal-
hatóan a társadalmi és univerzális atomizáltság, a teljes létcsőd következményeként is.

2.2. Ezt a darabokra tépettséget a nyelvi szinten a félbehagyott mondatok, a szavakat hiába 
kereső makogások, a töltelék „káromkodások” is hordozzák. Sőt másutt az épkézláb szófű-
zések és az emelkedett szövegrészek vagy akár a klasszikus idézetek is! Az artikulációs zava-
rodottságtól a magasröptűen szajkózott téveszmékig sokféleképp mutatkozik a nyelv s vele 
a beszélők elbukottsága.

A két tizenéves szereplő, a Srác és a Haver textustörmelékeinek alantassága egybehangzik 
– a másik két tizenéves szereplő, a Bakfis és a Csitri szövege élesen különbözik. A nyelvi, stilá-
ris megfelelések és eltérések nagyszabású rendszert képeznek a műben, nyelvi világegészként 
hatnak. A szó szoros értelmében káromkodásnak nem nevezhető szövegelemek, a kimondás 
ápolatlanságának, brutalitásának, viszolyogtató voltának nyomai – a bazmeg, a csába és tár-
saik – az írásképben az élőbeszéd, a kiejtés sajátosságaihoz igazodnak. Ezáltal stiláris transz-
formáción esnek át, elemelkednek saját primer karakterüktől és funkciójuktól. Önmagukat 
ellenpontozzák.

A Csirkefej szövegvilágához elsőként társított építőkövek általában ezek a „brutáliák”. 
Pedig sokkal meghatározóbbak a százszámra kitett, a nyomtatott drámát uraló (valószí-
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nűsíthetően a színpadi interpretációk dikciós ritmusát is befolyásoló) gondolatjelek. Ezek 
a tétovázó, tanácstalan, ijedt, célja vesztett fogalmazás érzékeltetését segítik: a kommuni-
kálás, éntanúsítás hiátusaiként állandóan megszakítják a közléseket, kis egységekre tördelik 
a reménytelen monológokat, dialógokat. A gondolatjeles tagolás helyenként szinte szabad 
verssé avatja a durva, mosdatlan, suta mondatokat is. Szétárad a kopogó, kereplő zeneiség. 
A magának megfelelő nyelvi formát nem lelő, szánnivalóan primitív, ám mindig emberien 
pislákoló szándék és gondolat ebben a sajátos gondolatritmusban, tagoló mondatkezelés-
ben szakad föl, az érzések tartományában humanizálva az antihumánus mikrokozmoszt. 
Az ún. nyomdafestéket nem tűrő szavak nem pusztán a taszítás eszközeiként vannak jelen. 
Reflektálatlan, semmitmondó, megszokható szópótlékká csillapodva fékezett energiájú in-
dulatszókként sorakoznak. A legkonzervatívabb, stilárisan legkényesebb olvasó, néző is ko-
rán felismerheti ennek a beszéltetésnek a (közvetett) valóhűségét és eltávolító szisztemati-
kusságát. A „bazmegek” sokasága: fatikus nyelvi elemek halmaza.

A nyers kifejezések öntudatlan, mechanikus hajtogatása azt eredményezi, hogy a Srác, 
a Haver, a Csitri, az Apa, a Törzs, a Közeg nyelvi minimumával szemben már például a Nő 
választékosabb szókincsének meg kell védenie, indokolnia magát. A Nő is ejt – az ortográ-
fiába is beférkőző – stílushibákat, relatív képzettségét viszont a helyesen kitett írásjelek és a 
finomabb szóválasztás adja tudtul.

2.3. Alapvetően fontos nyelvi tényező, hogy a darabban a legmostohább beszédhelyzetek-
be a legválasztékosabban fogalmazó szereplő, a Tanár sodródik. S mivel ő irodalmat tanít, 
vele az irodalom, az irodalmi nyelv úgyszintén. A Tanár lelkesült magyarázata – a gúnyo-
lódásba, stréberségbe, szexuális vágyakba és elfojtásokba merült két korrepetált diáklány, 
a Csitri és a Bakfis füle hallatára, illetve nagyobb nyilvánosság előtt – paradox módon Ady 
Endre egyik legszebb versét (Menekülés az Úrhoz) fosztja meg értékeitől és jelentéseitől. 
A beszéd, a kifejezés, az „üzenet” e sivatagában, a lebontásra ítélt, soklakásos külvárosi ház 
udvarán nevetségesen buzog az a szövegforrás, amely csak a beszélő, a Tanár saját szomját 
oltja. A diszciplínájába feledkezett – távolságtartás híján mulatságosan fontoskodóvá váló 
– pedagógus semmit sem fog fel abból, hogy a többieknek (és neki is) enyhületre, segítségre, 
kegyelemre, kommunikációs szolidaritásra lenne szüksége. Így az általa előadott – szavalt 
– és kommentált vers sem lehet az irodalom gyöngyszeme. A művészet önmagában és köz-
vetlenül amúgy sem adhat feleletet a létproblémákra. Itt sem e problémákat, sem a prob-
lémamegoldásra kényszerülő egyén felelősségét nem tárja fel a saját esztétikai létezésének 
centrumából kiforgatott költemény.

Az Ady-sorokat szó szerint citált irodalomtörténészi vélekedések kísérik (elsősorban és 
leghangsúlyosabban Király István hatalmas, befejezetlen Ady-monográfiájából). Az értelme-
zések Spiró mesteri hangsúlyelmozdításai folytán a tudálékosság, a fölöslegesség ironikus 
benyomását keltik. (Ne feledjük, hogy Spiró nem egyszerűen írói aspektusból bírálja és kari-
katurizálja a nagyrészt változatlanul hagyott szekunder textust, hiszen ő maga is számos tu-
dományos munkát jegyző, szakkönyveiben a fogalmi nyelvet alkalmazó irodalomtörténész. 
Az irodalomtudósok gúnyolása öngúny egyben, mely az interpretációs tevékenység ellent-
mondásosságát, a beavatatlanok aspektusából haszontalan voltát problematizálja.)
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2.4. Az idézés másfajta, hatásos formája Spiró Györgynél az a citálás, amely egyes réteg-
nyelvi, szaknyelvi, tömegkommunikációs és egyéb fordulatoknak, formuláknak keres helyet 
a szövegben. Ezek a köznapibb beszédmolekulák természetesen könnyebben azonosíthatók, 
gyorsabban érnek el ironikus hatást, mint a komoly iskolázottságot követelő forrásmunkák 
részletei. A nyelvi sablonok kölcsönvétele, alkalmazása tudatosan a legkevésbé megfelelő pil-
lanatokban történik az érintett szereplők által. A Vénasszony véres holttestének látványától 
öklendező gyakorlatos rendőr például csak azt képes kinyögni, amit a rendőriskolán tanult: 
„Felderített cselekmény! Felderített cselekmény!” A megrendítő személyes sorseseményhez 
– a Vénasszony halálához, a Srác gyilkos tettéhez – nem illő hivataloskodó szószerkezet 
– akárcsak a Csirkefej néhány más nyelvi mozzanata – váratlanul csalja elő az ábrázolt szituá-
cióból nem eleve következő nevetést. Előfordul, hogy a viccelődés csupán a diákos bemon-
dás, a kabarészerű poénkeresés szintjét üti meg, bár például az eltorzított Arany János-idézet 
(„Mint komor bikáé, olyan az ülése”) is a Csitri antiliterátus, heccelődő, erotikusan felfűtött 
magatartásával magyarázható.

2.5. Drámanyelvi tényező a figurák neve – a Bécsy Tamás drámaelméletében nagybetűvel 
megjelenített Név – is. Azaz a (tulajdon)névtelenségük. Az identitás, a személyesség leg-
lényegesebb koordinátáinak egyikétől fosztja meg az író a szereplőket. Gorkij Éjjeli me-
nedékhely című drámájában – melyet sok bíráló a Csirkefejjel rokon alkotásnak, részleges 
előképnek vél – mondja a Színész elnevezésű (vagyis névvesztett) figura, hogy „Név nélkül 
nincs ember”. Ezt a tézist a 20. századi irodalom egyes vonulatai tovább erősítették (Franz 
Kafkával az élen az abszurd irodalom írói többek között). Spiró viszont arra is rámutatott 
– hasonló technikával megnevezett alakokat felsorakoztató darabjának, a Koccanásnak a 
2004-es bemutatóját követően –, hogy a tulajdonnév helyett a funkció, a karakter, a minőség 
névvé emelése a drámaszerzőt közelebb viszi a dramaturgiai értelemben súlyos drámai ar-
chetípusokhoz. Ezzel cáfolja is azt a fel-felbukkanó nézetet, mely szerint a Csirkefej szereplői 
– a Vénasszony kivételével – egyénítetlenek, s az egyébként, láttuk, rétegezett beszéltetés is 
homogenizálja őket.

Ennek ellenére járható útja az elemzésnek a névvesztés vizsgálata. A darab szereplőinek 
nem lehet tulajdonnevük, mert nem birtokosai és nem tulajdonai önmaguknak, nem rendel-
keznek a saját létüket kormányzó identitással. A Vénasszony, a Tanár, a Nő, az Apa, az Anya, a 
Srác, a Haver, a Törzs, a Közeg, az Előadónő, a Csitri és a Bakfis lép fel (valamennyien a darab-
kezdéskor már a porolón lógó döglött macska, az ingencsak fontos jelképes, állati szereplő 
után). Spiró ebben a sorrendben látja jónak feltüntetni őket a szereplők listáján; valóságos 
megjelenésük sorrendje nem ez. A lista nem korrelál a figurák fontosságával: „elrejti” a Srác-
nak a Vénasszony mellett értelmezhető énjét, a Csitri és a Bakfis elé emeli a műből leginkább 
kilógó alakot, az Előadónőt stb.

Valójában a szereplőkör tagjait a nevük helyett az életkorból, a családi státusból, a foglal-
kozásból elvonható névszerű megnevezés jellemzi és képviseli. A karaktereket az a tipikusság 
formálja, amely a névvé tett szavakból, köznevekből hangulatilag is árad. A dráma színtere, 
az isten háta mögötti, szanálandó ház udvara, védtelen öblében e szereplőkkel az elhagyott, 
létbe vetett világegész képzetét kelti. Együtt szenved három generáció. Az értelmiségitől az 
egyenruhásig színre lépnek a különböző hivatások és foglalkozások (továbbá a munkátlan-
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ság) képviselői; négyen kamaszok, bakfisok: diák korúak. A Csirkefej létmodelljét a szereplő-
párok dinamizálják. A Srác és a Haver, a Bakfis és a Csitri, az Apa és az Anya, a Törzs és a Közeg 
párosa evidens. A Tanár és a Nő, a Vénasszony és a Srác, a Nő és az Előadónő kettőse kevésbé. 
A drámai mozgató pedig az Apa és a fiú (a Srác) diszharmóniája és összetartozása.

3. Klasszikus modellezés – modern dráma

3.1. A Csirkefej kidolgozása belesimul a boileau-i hármasegység szabályrendjébe. „…arra a 
felismerésre jutottam – nyilatkozta Spiró György –, hogy maga az élet szűkös, amit világszer-
te, így Magyarországon is élnek, tehát amennyiben ennek adekvát drámai formáját keresem, 
valószínűleg a szűkös klasszicista dramaturgiában találom meg.” Ám a darabot feszítő erők-
nek csupán egyike a kiélezett ellentmondás, mely a klasszicista dráma fegyelmezett, kifino-
mult formája (tér, idő, cselekmény egysége) és az alantas szétzilált, véres tárgy a stilizáció 
közepette is nyers megjelenítése között munkál.

A Csirkefejben számos epikai és drámai előzmény feltételezhető, de egy sem domináns. 
A közhellyé lett „ha egy darab elején a falon egy puska lóg…” törvényszerűség („a puska majd 
elsül” következtetés) analógiájára érvényesnek tetszik a „ha egy dráma elején megölnek egy 
állatot, megölnek majd egy embert (az állat gazdáját) is” működési elve. Az asszociálható 
preformációk sorából Csehov Sirálya a fegyver- és az állatmotivikára is példa, az orosz író 
neve azonban még inkább felmerülhet a célszemélyt alig találó monológ- és dialógtechnika 
miatt.

A történet (az intézetből pár napra váratlanul hazatért Srác a remélt szeretetmorzsá-
kat sem kapja meg az Apától, s tehetetlen indulatainak felsűrűsödésétől hajtva legyilkolja 
azt a Vénasszonyt, aki pedig – saját gyarlóságaiért megkésetten vezekelve – anyagilag és 
erkölcsileg is jót akar tenni vele: rá akarja hagyni a pénzét, tízezer forintját) Dosztojevszkij 
lélekanatómiájára emlékeztet, a Bűn és bűnhődés fő cselekménymozzanatát (a gyilkosságot) 
és a fő szálát (a bűn mibenlétével való viaskodást) idézi fel. A színtér, a szereplők együttese, 
a „lent a mélyben” (vö. Éjjeli menedékhely) „külvárosi udvaron” változata Gorkij tollára kí-
vánkozhatna. Spiró, a szlavista vonzódik az „oroszossághoz”, kedveli a nem lényegszerű, de a 
befogadóban megpendülő párhuzamokat.

3.2. A színmű nyelvi és irodalmi modelláltsága, dramaturgiai megalkotottsága a dráma-
címben is megjelenik. A lehunyt szemű, kopasztott csirkefej holtan hideg, egyben dermesz-
tően, viszolyogtatóan nevetséges látvány. Az állatiságra és állatiasságra utal, nem pusztán 
azért, mert állat testdarabja, maradéka, hanem mert főleg (és itt) állati táplálkozásra vásá-
rolják (a Vénasszony ezt viszi haza szatyrában a macskájának). A lenyakazottság értelmében 
a cím – és a naturalisztikus utánzással megjelenő színpadi kellék – a halálos ítéletet hirdeti ki: 
az emberi sors beszegettségét, távlattalanságát. A Vénasszonyt, aki a hozzá kötődő egyetlen 
élőlényt, a macskáját táplálta csirkefejjel, a dráma végén megölik – talán elvágják a nyakát. 
Az emberfejek is úgy heverhetnek – szimbolikusan úgy hevernek –, mint a gigás csirkefejek 
a véres cekkerben. A csirkefej valóban darab, csirkedarab, ahogy a tragédia műfaji megjelö-
lésű Csirkefej is darab, a Darabok műfajozású, 1987-ben kiadott kötet ötödik szövegeként 
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(a másik négy: Jeruzsálem pusztulása, Az imposztor, A kert, Esti műsor. Akad köztük idegen 
textus – Katona Józsefé – és saját textus átirata, idegen ötletből képzett társadalmi dráma és 
szünet nélküli „kézépfajú naturalista színmű”).

Mint minden jelentékeny mű, a Csirkefej is végső kérdéseket érint. Vagyis nem a Dosz-
tojevszkij-, Csehov-, Gorkij-reláció a fontos alkotóelem, nem is a történet közelmúltbeli 
szociális és etikai vonatkozásai rejtik a lényeget. A színmű expressis verbis is azt kérdezi: 
„…van-e Isten?” Ezt a kérdést csakis a macskája mégoly megdöbbentő halálát túldimenzi-
onáló Vénasszony képes feltenni, aki a traumától sújtottan torz, hisztérikus, mégis kétség-
telenül őszinte önvizsgálatba kezd. Lakótársainak mintegy meggyónja – türelmüket erősen 
próbára téve – életének fő bűnét, a szeretetlenséget (melynek a férje volt az egyik áldozata, 
főleg taszító betegsége idején). A Srác javára tett végrendelkezés egyszerre nemes és esztelen 
lépés. A Vénasszony lelki metamorfózisát, hirtelen támadt istenességét teljes értetlenséggel 
fogadja az önvizsgálat stádiumába el nem érkezett, süket környezet. Ennyiben mindenki ér-
téktelenebb figura nála. A szereplőrendszer túlsó pólusán éppen a kedvezményezett, a Srác 
foglal helyet. A Vénasszonynak meg kell halnia, mert késve tette fel (igaz, legalább feltette) 
a „van-e Isten?” kérdését, amelyet senki a többiek közül (még az istenes Ady-verset idéző és 
elemző Tanár sem). A Srácnak meg kell ölnie őt, mert a kérdésre adható válasz hiánya ben-
ne a legmélyebb és legfájdalmasabb. Egymás végletes ellenpontjaiként ők egymásban „test-
vériesülnek”. Kettejük iránt támad a legtöbb megértés, szánalom. A Vénasszony aszinkron 
módon és elhibázottan igyekszik betölteni a szeretet parancsát; a Srác apja kedvében járna, 
hogy helyreállítsa azt a vélten helyes jogrendet, amelyben az Apa megkapja, visszakapja a 
szerinte őt illető (nem is tízezer, hanem) kilencezer-hatszáz forintját. 

A Vénasszony törvényt keres maga fölött, már-már elébe megy megítéltetésének és vég-
zetének, hogy a macskája pusztulásával hirtelen értelmetlenné és érthetetlenné lett világra, 
önnön maradék létére indokolt, magyarázatot, bűnbocsánatot nyerjen. Ezért fogan benne 
alázatos (noha továbbra is pogány) félelem a Teremtő iránt, ezért hirdeti: „…az Úr nem 
akarja, hogy a rossz uralkodjék a világon”. A Srác másfajta: teremtő, újrateremtő cselekedet-
re (az Apával való egykori viszonyt, az ő élményei és igényei szerint felfogott, atyai–isteni szere-
tetet rekonstruáló gesztusra) vágyik. A Vénasszony azzal ró magára penitenciát, és igyekszik 
kiérdemelni a Teremtő bocsánatát, hogy egzisztenciát teremt a Srácnak, rá pazarolja össze-
torlódott, zavarodott érzelmeit. A Srác bármi áron vissza akarja foglalni az Apa szeretetét, 
ezért ragadtatja magát emberölésre. Két negatív teremtés, két kétségbeesetten eltökélt és 
maximálisan motivált, ám öntudatlan szándék semmisíti meg egymást a véres tettben. A fia-
tal kioltja az öreg életét, az öreg a halálával bevégzi a fiatal életét. A „van-e Isten?” kérdésre 
verbális válasz helyett csak a gyilkosság válasza érkezik.
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GRENDEL LAJOS: CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR NOVELLA

1. Grendel Lajosról

Grendel Lajos (1948) közel három évtizedre visszatekintő életműve rendkívül gazdag: tíz re-
gényt és három novellagyűjteményt publikál, ezenkívül esszéköteteket jegyez, művei francia, 
német, szlovák fordításban olvashatók. A kritika gyakorlatilag indulásától fogva kitüntetett 
figyelemmel kíséri pályáját, aminek oka feltehetően a Grendel-művek nyitottsága, folytonos 
megújulásra törekvése, a különböző hagyományokkal és beszédmódokkal való párbeszéd-
készsége. Bár a regény műfaja domináns az életműben, az alábbiakban egy novella körüljá-
rására teszünk kísérletet.

2. Csehszlovákiai magyar novella

A Csehszlovákiai magyar novella a Bőröndök tartalma című, 1987-es kötetben látott nap-
világot. A cím a – a grendeli címadási gyakorlatban szokatlan – műfaji jelölésen kívül két 
pontosító jelzőt is tartalmaz. A csehszlovákiai magyar hangsúlyos helyzete az olvasó tudatá-
ban a határontúli (erdélyi, vajdasági, kárpátaljai…), illetve a kisebbségi irodalom szinonimá-
kat villantja fel, ezzel együtt kérdések sorát is megnyitja: ezek a kategóriák csupán földrajzi 
értelemben vett fogódzók-e, vagy pontosan körvonalazható, saját identitástudattal ren-
delkező, különálló és különböző magyar irodalmakról van-e szó, ha igen, milyen elméleti 
alapvetésből kiindulva, milyen módszerrel írhatók le, nem kirekesztés (sőt önkirekesztés)-e 
ez a(z ön)meghatározás, van-e értelme egyáltalán az ilyesfajta megkülönböztetésnek/ felosz-
tásnak, ha igen, kinek milyen mértékben fontos ez stb. 

2.1. A szlovákiai magyar irodalom terminus technicusát a 90-es évek második felében 
induló kritikusi nemzedék meghatározó alakja, Németh Zoltán kísérelte meg legutóbb 
körüljárni. Szellemes tanulmányában dekonstruálja a Koncsol László – Duba Gyula – Za-
labai Zsigmond kritikusi-írói munkássága nyomán megképződő elméletet, mely szerint a 
(cseh)szlovákiai magyar irodalom egységes egész, mely bizonyos aspektusaiban markánsan 
eltér a magyarországi magyar irodalométól. Németh leágazó irodalomnak nevezi a szlová-
kiai magyar irodalmat, melyre „éppenhogy nem az autentikusság, hanem az jellemző, hogy 
némiképp lemaradva, késéssel, de a magyarországi irodalmi változásokra rezonál, reagál” 
(Németh, 2003, 56). (A hatástörténet felől nézve a szlovákiai magyar irodalom tehát nem 
szól bele a magyarországi irodalmi folyamatok változásaiba.)

2.2. Grendel esszéiben, interjúiban gyakran kénytelen foglalkozni a (cseh)szlovákiai magyar 
irodalom problémájával: „Elszigetelődés, egyetemesség, provincializmus vagy korszerű ha-
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gyományértelmezés […] a szlovákiai magyar költő, író, publicista izzóan aktuális dilemmái 
ezek ma. Sarkítva, kiélezve ugyanis számunkra így is fölállítható a kérdés: szlovákiai magyar 
irodalom vagy irodalom […] először is, mindenekelőtt irodalom. Hiszen a csehszlovákiai ma-
gyar irodalom nem azáltal lesz sajátos minőség, hogy alkotói csehszlovákiai illetőségű ma-
gyar nemzetiségű és magyar anyanyelvű íróemberek. Hanem azáltal, hogy irodalmi-esztéti-
kai minőséget hoznak létre. A szlovákiaiság nem lehet menlevele egyetlen szürke, igénytelen, 
amatőr műnek sem.” Regényíróként szembesülnie kell a Fábry Zoltántól eredő, a kisebbségi 
messianizmusban gyökerező elvárással-feladattal is, az úgynevezett szlovákiai magyar regény 
megírásának igényével, mely „olyan regényt tételez föl, amelyben a csehszlovákiai magyarság 
drámai sorsa fejeződik ki egy ennek a szándéknak leginkább megfelelő nagyepikai formá-
ban […] a múlt századi nagyrealista epika eszközeivel” (Grendel, 1991/6–7). Grendel inkább 
kulturális tettnek, kulturális missziónak, semmint irodalomnak tartja azokat a regényeket, 
melyek ennek az igénynek beteljesítésére születtek. Az elvárás kényszere alól azonban, úgy 
tűnik, mégsem tud teljes mértékben kibújni (Uo., 33): „Nagyon szeretnék olyan prózát írni, 
amelyben a nemzeti (kisebbségi) sorskérdések úgy kapnak hangot, vagy olyan irányból kap-
ják a fényt, ahonnan, mondjuk, az ember szabadságának, különösségének, egyediségének, 
megismételhetetlenségének, méltóságának és szuverenitásának a lámpása sugároz. Ez így 
persze nagyon patetikus, és isten őrizzen az efféle pátosztól egy novellában vagy regényben” 

(Uo., 71–72). 

2.3. Milyen elvárásokat kelt tehát a Csehszlovákiai magyar novella cím? Feltételezhet-e olyan 
olvasót, aki a referencialitás jegyében egy nemzeti kisebbség sortörténetével kíván megis-
merkedni, vagy éppen egy letűnt korszak jellegzetességeit keresi a szövegben? Ugyanakkor 
felnyit(hat)ja-e a különlegesre, egzotikusra fogékony, illetve vágyó befogadás lehetőségét? 
Másrészt viszont akár előítéletet is indukál(hat) a perifériára szoruló, provinciálisnak ígérke-
ző-ható tartalmakkal kapcsolatban? 

2.4. A „csehszlovákiai” jelzőt leválasztva vagy zárójelbe téve a cím megidézi Mészöly Miklós 
Magyar novelláját. Mészöly prózája erősen hat Grendel elbeszélői eljárásainak kialakítására. 
Erre gyakran történik utalás a Grendel-recepcióban, de többszöri hivatkozási pont Grendel 
esszéiben, interjúiban, sőt dolgozatot publikál Mészöly időskori prózájáról, melyben a Ma-
gyar novellának kitüntetett figyelmet szentel. Arra mutat rá, hogy miközben a kaleidoszkóp-
szerűen felvillantott sorsok és történések Pannóniát tematizálják, nem történelmi illusztrá-
ciót vagy szociografikus leírást kívánnak adni, hanem a régió mindenkori létezésélményét 
mutatják fel, ami voltaképpen kiterjeszthető az egész közép-európai térségre (Grendel, 
2002, 33). Efelől újraolvasva a regionális kondicionáltságú Grendel-cím akár félrevezetőnek 
is tekinthető. A novellában ugyanis egyetlen konkrét térjelölésként – mintegy mellékesen 
– Pozsony bukkan fel. A városnév elhagyása vagy felcserélése bármely városnévvel viszont 
nem rendezné át lényegesen a novella szemantikai terét: ezek az események bárhol meg-
eshetnének (bizonyos értelemben minden vidék provincia!), így tehát általánosíthatóak, a 
létről való beszédként értelmezhetőek. Mindemellett a Csehszlovákiai magyar novella nem 
írja felül Mészöly Magyar novelláját (Szirák, 1995, 85), sőt a radikális mészölyi eljárásoktól 
mintha visszafelé fordulna, a klasszikus, zártabb novellaszerkezet felé. A visszafelé fordulás 
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egyúttal a Grendel szerint gyakorlatilag alig létező csehszlovákiai magyar (vagy bármiféle 
regionalitásba száműzött) irodalom lehetséges újraértelmezése is, így viszont a cím a szerző 
ironikus távolságtartását jelezheti. (Csehszlovákia kettéválása ezt a földrajzi-politikai-törté-
nelmi fogalmat amúgy is eltörli, illetve a múltban rögzítettséget hangsúlyozza.)

2.5. Grendel keretes megoldással él a novella szerkesztésekor (ez egyébként kedvelt eljárása). 
A kerettörténet bölcsészhallgatója azt a feladatot kapja, hogy kutassa fel egy méltatlanul 
elfeledett nagy költő verseit, majd írjon az életműről szakdolgozatot. A keretbe ágyazott 
novella pedig a nagy költő, Páll Imre hányatott sorsát idézi fel. A történések előrehaladó 
időrendnek és oksági elvnek megfelelően bontakoznak ki, így a kerettel együtt a klasszikus 
novella műfaji sajátosságai érvényesülnek a szövegben.

2.5.1. A keretnovella narrátora külső pozícióból beszéli el az eseményeket, bár elsősorban a 
keret hősének, Víghnek a tudatába helyezkedik bele. A beágyazott novella elbeszélő hang-
jának azonosítása viszont problematikusabb. Víghnek egy öregasszony mesél a távoli ro-
kon, Páll Imre életéről, Vígh pedig továbbítja a megszerzett információkat megbízójának, 
az adjunktusnak. Számos szöveghelyen az a benyomása az olvasónak, hogy az öregasszony 
beszél, ám erre kezdetben idézőjelek nem hívják fel a figyelmet, csupán az öregasszony 
szólamára utaló rendszertelen közbevetések igazolják a gyanút. A történések elrendezése, 
megalkotottsága, a poétikus nyelvhasználat viszont arra utal, hogy az öregasszonytól hal-
lott történetdarabkákat Vígh szövegesíti meg (így egyszerre kívül és belül is áll), hogy kivívja 
megbízója elismerését. Az adjunktus reflektál is a Vígh elbeszélésében hallottakra. A későb-
biekben idézőjeles szövegrészek illeszkednek az elbeszélésbe. Némelyik kommentárként hat, 
bár bizonytalanságban hagy: származhatnak a megállapítások, reflexiók Páll Imrétől is, az 
öregasszonytól is, de akár az adjunktustól vagy Víghtől is. Más szövegek pedig szó szerint 
idézik a történetben elhangzó párbeszédeket, ami szintén a szöveg poétikai megalkotott-
ságát erősíti. Páll Imre élettörténete tehát többszörös áttétellel, voltaképpen megszakított 
folytonosságában tárul fel, ráadásul mintegy műalkotásként. Sőt parabolaként: Páll Imre 
sorsa a periférián élő művész elidegenedését, ellehetetlenülését példázza (Thomka, 1993, 
243). A keret és a beágyazott novella egymást értelmezi: a felütésben olvasható utóidejű (!) 
mellékmondat egyaránt vonatkoztatható Víghre is, Pállra is, hiszen mindkettejüket elnyelte 
a provincia mocsara. Ez a kezdőmondat tehát végeredményben szokatlan pozíciójú kettős, 
előre-hátra mutató csattanóként funkcionál, visszanézi Páll Imre erőfeszítéseit, és megelőle-
gezi-megjósolja Vígh vállalkozásának reménytelenségét. 

2.5.2. Vígh jellegzetesen grendeli figura: értelmiségi hős, aki feladatot kap. Ráadásul ez ki-
választottságot, kitüntetettséget is jelent: az adjunktus évek óta keresi a megfelelő embert 
titkos témája feltárására. Víghnek vannak ugyan kétségei, de nincs választási lehetősége. El-
hiszi vagy legalábbis elfogadja, hogy a kijelölt irodalomtörténeti téma nagyszerű, megismé-
telhetetlen, ragyogó, és elutazik az isten háta mögötti kisvárosba. Ez is visszatérő motívum a 
Grendel-opusban. A jelentéktelen helyek sivársága kiábrándító, ugyanakkor „éppen a peri-
féria válik a szabadulás egyetlen lehetséges terrénumává” (Németh, 2000, 162). Víghre a Páll 
Imréről szerzett információk felszabadító hatással vannak, úgy véli, aranybányára bukkant, 
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és már nemcsak a szakdolgozat terve forog a fejében, hanem egyenesen monográfiát szán-
dékozik írni a kallódó életműről, ami esetleg meghozhatja számára a szakmai elismerést és 
felemelkedést. Nyomozása azonban csak meglehetősen bizonytalan biográfiai tényeket tár 
fel, az adjunktusnak is csupán ezt a regényes életrajzot mutathatja fel. Abszurd helyzetbe 
kerül ugyanis, amikor a versek lelőhelyének titkával az öregasszony sírba száll, mire Vígh visz-
szatér a tett színhelyére. A nyomozás tehát eredménytelen, mert éppen a Páll Imre művének 
nagyszerűségét igazoló bizonyítékok, maguk a versek nem kerültek elő. Ekkor kezd kételked-
ni újra, hogy talán egy fantomot kerget, aki csak „jó szándékú irodalmárok és szeretetre éhes 
rokonok képzeletében él”. Két lehetősége kínálkozik: ejteni a témát, vagy megírni Páll Imre 
elkallódott verseit. Az utóbbit választja: azonosítja magát költőelődjével, miközben nekiáll 
megteremteni a nemlétező hagyományt. Vígh neve ironikus beszélőnévként is értelmezhe-
tő: utalhat a cél kijelölésének, a megtalált identitásnak, bizonyosságnak és az alkotásnak az 
örömére, ugyanakkor ez egyrészt illúzió csupán, másrészt a fiatal bölcsész szűkre szabott jel-
lemrajza inkább egy minden körülmények között megfelelni akaró, becsületes, humorérzék-
kel, játékos hajlammal nem rendelkező merev alkatot mutat, ráadásul éppen szélhámosságra 
készül: irodalmi hamisításra, melynek kiábrándító végkifejlete a kezdőmondat előrejelzése 
alapján sejthető.

2.5.3. A Páll Imre névben megképződő jelentések ugyancsak többfelé mutatnak: a név nem 
hordoz különösre, rendkívülire utaló jeleket, egyhangúságba és ismeretlenségbe süllyedő 
tucatnév (ezen nem változtat a vezetéknév hagyományos írásmódja sem); a vezetéknév is 
keresztnév, akár fel is cserélhetőek. A Pál név bibliai tájékozódásra is csábít, de ebben a kon-
textusban nem tematizálódik a pálfordulás lelki folyamata. A vezetéknév szótőként tetten 
érhető viszont a pallérozott (művelt, csiszolt, finom) szóban, ami szinonim jelzője a költő 
intellektusának, magatartásának, habitusának (az öregasszony elbeszélése alapján csak a 
szellemi élvezeteknek élt, szinte polihisztor volt). Vonzó társaság, ezért jár hozzá kezdetben 
a város értelmiségi krémje. Ez a finom lélek viszont egy pállott (fülledt, fojtott, áporodott) 
levegőjű, méltatlan környezetben kénytelen élni, s ez a kettősség okozza tragédiáját is. Ki-
emelkedik, kitűnik, különbözik a körülötte élőktől, s annak ellenére, hogy az öregasszony 
szerint műveltségével sosem kérkedett, környezete nem bocsátja meg neki, hogy olyan ma-
gaslatokat jár be könnyedén, ahová mások erőlködve sem tudják követni. A fajtalankodás 
koholt vádjával pert indítanak ellene, s bár a bíróság felmenti, becsületéről a folt nem tűnik 
el végleg, hiszen még barátai is elfordulnak tőle. Teljes magányban, elszigeteltségben kényte-
len élni, nem véletlenül kapja a remete ragadványnevet. A botrány után évekkel később újra 
találkozik egykori vádlójával, aki a nyilvánosság előtt ismét rásüti a szégyenbélyeget. Ekkor 
dönt úgy Páll Imre, hogy elhagyja a várost, s nyomtalanul eltűnik. 

2.5.4. Vígh és Páll szellemi rokonok: összeköti őket az irodalom iránti érdeklődés. Hason-
lítanak feminin lelkületükben, talán ezért is tartja alkalmasnak az adjunktus Víghet a pálli 
életmű felkutatására, majdani vizsgálatára. Mindketten életük jelentős fordulópontján, rá-
adásul egyforma abszurd helyzetben állnak a novella fókuszában: Páll Imrét el nem követett 
bűnéért fogják perbe; a támadás övön aluli, hiszen feddhetetlen életű emberként ismeri őt 
korábban mindenki. Az alkoholista asszony és a homoszexuális zaklatásnak állítólag kitett fiú 
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felbukkanása voltaképpen Páll hanyatlástörténetének kezdete, bár a tágabb összefüggések 
felfejtésével csupán folytatódik egy rég lappangó bomlási folyamat. Páll nemcsak morálisan 
kerül válsághelyzetbe, hanem egzisztenciájában is a peremre kerül. Ezt példázza a városlakók 
magatartása: elhiszik a vádakat, és semmibe veszik az erkölcsi elégtételt. Nem akarják tisz-
tának látni Páll Imrét, mert azzal saját sárosságuk igazolódna be (a sár motívum négy alka-
lommal is előfordul a novella szövegében). Ezért fogadja csend a felmentő ítéletet. Ez a csend 
megelőlegzi a Páll Imrét övező későbbi hallgatást, ami magában foglalja mind a városlakók 
elfordulását, mind a művei iránti szélesebb érdeklődés elmaradását, mind pedig az eltűnése 
utáni végleges csendet: a teljes felejtést. Magánéleti kudarca csak felerősíti művészi kudarcát 
(erre utal az öregasszony kijelentése is, miszerint kedvenc unokaöccse érthetetlen verseket 
írt): nem tud kiszabadulni a kicsinyes, méltatlan körülmények hálójából. 

2.5.5. Vígh hasonlóan képtelen helyzetben találja magát, amikor sikeresnek ígérkező karrierje 
elején szembesülnie kell vizsgálata tárgyának hiányával: az öregasszony halálával szertefoszlik 
a remény, hogy bármikor is előkerítheti Páll Imre vershagyatékát. Vígh is a csend falába ütkö-
zik tehát. Hogy rést üthessen rajta, feladja korábbi életét, azaz bizonytalan időre – ami gya-
korlatilag a véglegességet jelenti – megszakítja egyetemi tanulmányait. Bár végig ott munkál 
tudatában a kétely, hogy Páll Imre talán csak egy legenda, mégis benne véli felfedezni szelle-
mi elődjét, példaképét, akire támaszkodni tud, akivel azonosulhat.

2.6. Vígh nyomozása az irodalomhoz való viszony módozatait is feltárja. A fiatal bölcsész 
előbb szakdolgozatot, majd annak továbbfejlesztett változatát, monográfiát készül írni, te-
hát irodalomtudományi alapállásból közeledik Páll Imre kallódó, méltatlanul elfelejtett élet-
művéhez, miközben tudatában van annak is, hogy az irodalmi szenzáció hamis ragyogást, 
átmeneti sikert jelent. Az öregasszony elbeszélése nyomán az adjunktus elé tárt sorsesemé-
nyek viszont egy regényes életrajz lehetőségeit csillantják fel, miközben az akár narrátorként 
fellépő Vígh valóság és fikció határán egyensúlyoz. Majd Vígh egyenesen Páll Imre vers-opu-
sának megírására szánja el magát, tehát nem tanulmányoz, hanem maga is teremt, vagyis 
íróvá-költővé válása közben átjárhatóvá válik számára a valóság és fikció tartománya. Az 
azonosulási folyamat egyfajta szerepcserés vagy behelyettesítéses játéknak is felfogható: ha-
gyománykövetés és hagyományteremtés váltogatja egymást. 

2.6.1. A Csehszlovákiai magyar novella kétféle beszédmódja Grendel irodalomhoz, illetve az 
irodalmi hagyományhoz fűződő kapcsolatát is példázza. A Páll Imre életeseményeit rögzítő 
betétnovella leginkább a századforduló-századelő novellahagyományából építkezik: előbb 
a biztos lélekismerettel felvázolt gyors jellemrajz, majd impresszionisztikus környezetleírás, 
végül precíz jelenetező technika és csattanóra kihegyezett feszültség jellemzi. Viszont a nar-
rátori hang folytonos megszakítása, a közbevetések gyakorisága nem a hitelesítést szolgálja, 
hanem egyfajta bizonytalanságot kelt, ami a világ történetszerű megragadására vonatkozó 
kételyből táplálkozik. A keretnovella a Grendel-opusban hangsúlyosan jelen levő egziszten-
cialista hangoltságú beszédmódot alkalmazza, miközben folyamatosan olvassa és értelmezi 
a betétnovella példázatát. Alapvető problémája a hétköznapiságba vetett, kallódó vagy pe-
rifériára szorult intellektus, illetve művész létezésélménye. Ezt írja elő Baudelaire Albatroszá-



676 N. TÓTH ANIKÓ

nak alluzív utalása. A nyers valóság és a tiszta ideák között vergődik a valószínűleg korosodó 
adjunktus, miközben fiatalkori illúzióját kergeti egyre reménytelenebbül. Ezért ruházza át 
a feladatot Víghre, aki a szellem és a művészet megalázottságával találja szemben magát, 
miközben Páll Imre után nyomoz: „Ez a föld az elszalasztott lehetőségek földje, gondolta 
keserűen. Csak itt eshet meg olyasmi, hogy van egy nagy költő, aki nem látja értelmét, hogy 
a verseit kiadják, csak itt eshet meg, hogy ezt a nagy költőt le lehessen tagadni, majd el 
lehessen felejteni…” (Grendel, 1987, 83). Ugyanakkor tudatában van annak is, hogy az iro-
dalmi szenzáció nem jelent feltétlenül művészi értékfelmutatást: „Az irodalomtörténet-írás 
tele van baklövésekkel és fatális tévedésekkel, s az utókornak nem kevés erőfeszítésébe kerül 
ezeket a tévedéseket kiigazítani” (Uo.). Ehhez kapcsolódik egy másik szöveghely is: „Vagy, 
gondolta, nem eléggé abszurd-e, hogy még a legnagyobb költőket sem aszerint méri meg 
az utókor, hogy mennyi az irodalmi önérték a verseikben, hanem hogy mikor, hogyan és 
mennyire használható fel, amit valaha is leírtak”.(Uo., 83–84). A kánon tehát folyton átren-
dezhető, sőt átrendezendő. A hagyomány pedig – Vígh elhatározásának példázata nyomán 
– pótolható, megteremthető vagy éppen újraírható. 

2.6.2. Grendel másik hangsúlyos kérdésfeltevése a szabadságra vonatkozik (az albatrosz-
allegória innen is értelmezhető): hogyan vívhatja ki, illetve tarthatja fenn függetlenségét az 
ember, különösen a szenzibilis művész? Mennyire tudja távoltartani intenzív belső életét a 
napi praktikáktól? A Csehszlovákiai magyar novella ars poeticaszerű válasza: „Az író vagy köl-
tő, miként Páll Imre is tette, megengedheti magának az elvonatkoztatás olyan szabadságát, 
ahová csak kevesen képesek követni őt, vagy senki sem. Mi több, kötelessége ezt a szabadsá-
got a maga számára kivívni, s nem riadhat vissza attól sem, hogy új szavakat és új nyelvtant 
alkosson, amely alkalmas arra, hogy kifejezze magát” (Uo., 84).

2.6.3. A keretnovella tehát a távolságtartást szolgálja. Vígh kívülről értelmezi a betétnovella 
példázatát. Majd belép a hagyományba (vagy ha úgy tetszik, a hagyomány helyére), vagyis 
alkotni kezd, mert felismeri, hogy „(Cs)ak így tágíthatók ki a végesség határai, s győzhető 
le az idő, amely könyörtelenül elbánik mindennel, ami kilép a létezés előtti homályból, és 
megmutatja magát, hogy cserében lemondjon a tökélyről, amilyen a nemlétben volt” (Uo., 
85). A létbe vetettség szorító érzését csak a művészi teremtés tudja némileg oldani. Még a 
provincia mocsarában is.
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Márton János

„HARMONIA CAELESTIS”: ESTERHÁZY PÉTER TANÍTÁSA

„…az irodalom. Nem arra való, nem arra
van, hogy irodalomórák tárgya legyen…”

(Es ter házy, 20031)

1.1. Es ter házy Pé ter ta ní tá sá ra több nyi re a gim ná zi um 12. év fo lya mán ke rül (vagy nem ke rül) 
sor. Leg in kább nem ke rül. Ho lott szem lé le te, nyel ve, hu mo ra na gyon kö zel áll (kö zel hoz ha-
tó) a 17–18 éves kor osz tály hoz. Most, hogy az érett sé gi vizs ga új rend sze ré ben a Kor társ 
iro da lom elő írt té ma kör ré vált, esé lyei ja vul tak. – Op ti má lis eset ben azon ban a ta nu lók nem 
ek kor, idő rend ben ha lad va az utol só tan év vé gén, köz vet le nül az érett sé gi kü szö bén ta lál koz-
nak elő ször „EP mes ter rel”.

1.2. Né hány le he tő ség ta nít vá nya ink ko ráb bi „be szok ta tá sá ra” Es ter házy Pé ter (E.) uni ver-
zu má ba:

Pe tő fi Sán dor Nem ze ti dal – Akar tok-e ra bok lenni?, Kis Ma gyar Por no grá fia (E., 1984, 
82–83). – Mik száth Kál mán – Ter me lé si-re gény: a Mes ter ta lál ko zá sai „Mik száth úr ral”; az 
össze mon tí ro zott Ti sza Kál mán- és Rá ko si-be szé dek stí lus pa ró di ái (E., 1979, 78–86, 300–
310). – Mó ricz Zsig mond – Utó szó, szó, szó (E., 1988, 268–278). – Kosz to lá nyi De zső – szá-
mos le he tő ség kö zül pl. az Édes An na el ső fe je ze té nek (Kún Bé la el rö pül) „to vább írá sa” ép pen 
a Harmonia Caelestisben (HC): „…A lán con egy me dál füg gött csa lá dunk címerével… Szép 
da rab, most az enyém (E., 2000, 400–401). Ki tű nő pél da a poszt mo dern szö veg köz ti ség re. 
– Illyés Gyu la Pusz ták né pe – HC: a két nagy ma ma, a ju hász számadóné és a ki te le pí tett 
gróf nő (E., 2000, 458–461). Ottlik Gé za – szá mos E.-írás (E., 2003) kö zül a leg ha tá so sabb 
az egyet len rajz lap ra le má solt Is ko la a ha tá ron fo tó kó pi á já nak be mu ta tá sa („So ra ko zó”, 
1982). – Pi linsz kyről, Ker tész Im ré ről ké szült esszé i re, jegy ze te i re a dol go zat ban több ször 
is uta lunk.

Nyelv tan órá kon jól hasz nál ha tó töb bek kö zött a Min den tu dás Egye te mén tar tott elő-
adás (E., 20031).

2. A Harmonia Caelestis

2.1. ep ed di gi leg je len tő sebb, leg na gyobb sza bá sú köny ve. A fő mű. A re cep ció egy be hang zó-
an re gény tör té ne ti ese mény nek, az újabb ma gyar pró za meg ha tá ro zó, eu ró pai je len tő sé gű 
al ko tá sá nak, a poszt mo dern rep re zen ta tív mű vé nek te kin ti (Do mo kos, 2000; Boj tár, 2001; 
„Má sod fo kon”, 2003). – Kö zép is ko lai föl dol go zá sa ha gyo má nyos for má ban, há zi ol vas mány-
ként ter je del me és a be fo ga dás ne héz sé gei mi att ter mé sze te sen nem le het sé ges. A mód szer 
te hát ki vá lasz tott (sok szo ro sí tott és kéz be adott) rész le tek el ol va sá sa és föl dol go zá sa. Ezt 
meg könnyí ti a „mon da tok” (m.) és a „val lo má sok” (v.) vi szony la gos önál ló sá ga, nyel vi, gon do-



679„HARMONIA CAELESTIS”: ESTERHÁZY PÉTER TANÍTÁSA

la ti ke rek sé ge, le zárt sá ga. És min de nek előtt ér de kes sé gük, gon do lat gaz dag sá guk, asszo ci á-
ci ós le he tő sé ge ik, hu mo ruk.

A vá lo ga tás szük ség sze rű en szub jek tív, meg cson kít ja az egé szet (de hát be szél he tünk 
még Egész ről?), még is ar ra tö rek szik, hogy mi nél gaz da gab ban mu tas sa be EP „írói vi lá gát”, 
nyel vi, sti lá ris sok szí nű sé gét, a rész le te ket össze fű ző mo tí vu mok há ló za tát s ez ál tal az író vi-
lág- és iro da lom szem lé le tét.

A ki vá lasz tott rész le tek:

I. „Szá mo zott mon da tok”: 1–2., 3., 5., 20., 23–24., 33., 54., 72., 131–132., 149., 187., 210., 
212–214., 237–238., 272., 274., 333., 335., 354., 355., 370–371.

II. „Val lo má sok”: 68., 74., 105., 106–108., 131–132., 158., 201.

2.2. Meg be szé lé sük ter mé sze te sen kü lön bö ző szin tű és mély sé gű. Né há nyuk ala po sabb elem-
zé se vagy ér tel me zé se mel lett má so kat csak em lí tünk, il let ve uta lunk rá juk; egy ré szük bi zo-
nyá ra el is hagy ha tó. (Dol go za tunk ban sem té rünk ki va la mennyi re.) Há zi fel adat nak, dol go-
zat nak is vá laszt ha tunk kö zü lük (pl. I. 33. vagy 272., il let ve II. 106–108.).

A föl dol go zás tör tén het li ne á ri san (az ott ho ni el ső ol va sást kö ve tő) kö zös új ra ol va sás 
és ér tel me zés út ján, de in ten zí vebb, el mé lyül tebb be fo ga dást tesz le he tő vé a cso port mun ka. 
Eb ben az eset ben kí nál ko zik a té mák, szó la mok, mo tí vu mok sze rin ti cso por to sí tás és föl dol-
go zás, egy más mel lé he lyez ve, il let ve szem be ál lít va azo kat.

Ilyen mo tí vu mok le het nek pél dá ul:

• a nyi tó és zá ró mon da tok: 1., 2., 149., 370., 371. és: II. 201.

• a kü lön bö ző Édesapámok: (szin te mind egyik m. al kal mas er re)

• a nagy ma ma: 24., II. 68., 74.

• tör té nel mi „anek do ták”: 20., 23–24., 272., II. 68., 106–108.

• a soá: 212–214., II. 132.

• transz cen den cia: 54, 72., 131–132., 237–238., 333.

• a Har mó nia: 5., 72., 142., 187., 213–214., 333.

• mű vé szet, ars po e ti ca: 3., 5., 149., 333., 335., 354., II. 158.

2.3. A cí mek ér tel me zé se
„Harmonia Caelestis”:
El ső je len té se Es ter házy Pál her ceg 1711-ben Bécs ben meg je lent ze nei gyűj te mé nyé re vo nat-
ko zik, de metaforikusan EP mun kás sá gá ra is utal (lásd 5. m.). Má so dik je len té se az ’égi össz-
hang’ mint ab szo lú tum, a lehetséges (?) megvalósítható (?) tel jes ség. A re gény e ve zér mo tí vu-
má nak ér tel me zé se az elem zés egyik fon tos fel ada ta.
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A két rész (al-)címei:
A „Szá mo zott mon da tok” fragmentált, mo za ik sze rű szö ve gek. „Sok szor olyan(ok), mint szá-
mos mű faj (tör té nel mi re gény, csa lád re gény, me se, ér te ke zés, anek do ta, szen ten cia stb.) 
Ör kény-egy per ce sek ből ál ló, össze té veszt he tet le nül esterházys pa ró di á ja” (Boj tár, 2001). 
A „Val lo má sok” az ősi mű fajt föl idéz ve sze mé lye sebb, bel ső vé tett em lé ke zé sek ként hat nak. 
A ha tá ro zat lan név elő is egy csa lád tör té ne té re konk re ti zál. Az el ső rész ha tá ro zott név elő je 
vi szont el tá vo lít, ál ta lá no sít: a csa lád ról a nem zet tör té ne té re, sőt uni ver zá lis je len tést is kap. 
– A tör té ne tek fő hő se (a leg több m. ala nya) Édes apám (É.)1 gyűj tő név, bár ki be he lyet te sít he-
tő: a va ló di apa, min den Es ter házy, a kol lek tív tu dat alat ti ősapa… min den föl di ha lan dó tól 
egé szen a görög-zsidó-keresztény ha gyo mány Is te né ig (Do mo kos, 2000).

2.4. A szö ve gek vizs gá la ta
2.4.1. Nyi tó mon da tok

1. mon dat: nagy sú lyú, frap páns in dí tás. Az igaz ság-ha zug ság pa ra do xon szem be ál lí tá sá-
ban jól föl is mer he tő a poszt mo dern vi lág kép: az ob jek tív igaz ság két sé ges, kér dé ses 
vol ta, meg is mer he tő sé gé nek prob lé má ja. Mind ez nyel vi leg úgy meg al kot va, hogy az 
’ösmeri’ ar cha i kus-táj nyel vi íze klasszi kus szen ten cia be nyo má sát kel ti, ho lott poszt-
mo dern ven dég szö veg, leg alább is rá ját szás (Ker tész, 2001. 23).

2. mon dat: a kez dő m.-ot be he lye zi a (család?)-történet kon tex tu sá ba, É. („e mar co na, 
ba rokk fő úr”) és Li pót csá szár (1657–1705) vi szony rend sze ré be. (Már itt nyil ván va ló-
vá lesz, hogy É. nem[csak] a szó sze rin ti édes apa.) A 12 sor nyi m. nyel vi já té kai kö zül 
né hány: a ba rokk fő úr le szár ma zott já nak sze mély ze té hez a sza káccsal együtt az elő re-
kö szö nő sze mé lyi szá mí tó gé pek is hoz zá tar toz nak; a kép mö gül vi dá man ki kan di kál 
(diszk rét E/3-ben) a nyi tánnyal elé ge dett szer ző; É. Zöldfikár ne vű lo va Mohammed 
pró fé ta le gen dás kard já nak, Zulfikárnak tré fás folklorizálása; el be szé lő a m. zár la tá-
ban „meg spó rol ja” a táj le írá sát, hi szen az intertextuális uni ver zum te lí tett: „már min-
dent meg ír tak”.

3. mon dat: né ző pontvál tás: É. az öreg Mo net „ven dég hely ze té ben”. – A kép nyil ván va ló an 
a szer ző al ko tói mód sze ré re is vo nat ko zik, ahogy ko ráb bi mo tí vu ma it („mon da ta it”) 
átírja az új szö veg be.

5. mon dat: a csa lád tör té net foly ta tó dik. Föl idé zi a 17–18. szá zad kul tu rá lis kö ze gét, kö zép-
pont já ban a re gény cí mé vel (HC) mint E. Pál her ceg ze ne mű vé vel. Az opus össze tett 
metaforikája jól meg ra gad ha tó, ha szak sze rű le írá sát (Ze nei le xi kon, 1. kö tet, 582) 
össze vet jük EP szö ve gé vel. Ahogy pl. a mű ér té ke és ere de ti sé ge fe lől el bi zony ta la nít ja 
az ol va sót: „a kö tet dal la ma i nak jó ré sze bi zo nyí tot tan nem tő le va ló”. (Lásd pl. 24. m.) 
A vé ge több szö rös nyel vi já ték, a m. le zá rá sa pe dig egy jel leg ze tes EP-s né ző pont vál-
tás sal (É. amint „hár fán is, csil la gon is ját szott”) az el ső rész be fe je zé sét ké szí ti elő.

1 „Ta nult em ber lé vén meg tud tam ke res ni a mon da tok ala nyát, azt ki vet tem, és be le tet tem a he lyé be az édes-
apám szót. Amúgy a do log nak tét je nem ez volt, ha nem az, ho gyan le het ezt szét szed ni, szét cin cál ni – és most 
gát lás ta la nul hasz ná lom a dekonstruálni szót […] Az el ső rész vé gül is az apát szün tet te meg, a kul tú rá nak ezt az 
alap ját szed te széj jel” (In ter jú EP-vel, Ma gyar Na rancs, 2000. ápr. 20.).
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2.4.2. Tör té nel mi anek do ták (20., 23–24., 272. m.; 68., 106–108. val lo más)

20. mon dat: eb ben az anek do tá ban jól meg fi gyel he tő va ló ság és fik ció ke ve ré se s a tör-
té ne lem vi szony la gos sá gá nak iro ni kus szem lé le te (vö. Es ter házy, 1984, 39–51). Az 
ér tel me zés né hány szem pont ja:
• Mi a m.-ban a va ló ság és mi a fik ció?
• Mi lyen, a konk rét szi tu á ci ón túl mu ta tó tör té nel mi ta pasz ta lat fo gal ma zó dik meg 

ben ne?
• Iró nia a m.-ban?
• Ho gyan sű rí ti ma gá ba a kez dő mon dat 400 év tör té nel mi ta pasz ta la ta it?
• Ho gyan jut el egy 17. szá za di történelmi (?) pil la nat föl idé zé sé től a re gény írá sá-

nak/ol va sá sá nak je len ide jé hez?
 EP tör té ne lem szem lé le te erő sen em lé kez tet Ottlikéra. Ha pél dá ul új ra ol vas suk a 

moh ácsi csa ta 400. év for du ló já ról írt né hány mon da tot (Is ko la a ha tá ron, III/24.), 
ér de kes pár hu za mo kat és kü lönb sé ge ket fi gyel he tünk meg.

23. mon dat: egy (család?-)történeti ese mény mi ti zá lá sa más mí to szok, iro dal mi ván dor-
mo tí vu mok be le szö vé sé vel.

 Fel ada tok (F): • Me lyek ezek?
• Ke ress pél dá kat a mik szá thi be széd mód imi tá lá sá ra!

24. mon dat: Danilo Kiš no vel lá ja (A hol tak en cik lo pé di á ja kö te té ből), cí me, Míly di cső a 
ha zá ért hal ni, Ho ra ti us-idé zet (Ódák, III. 2.). „A novella… annyi ra ma gá val ra gad ta 
EP-t, hogy a ma gá é vá tet te: a tel jes el be szé lést a ma ga ne ve alatt kö zöl te, há rom szor 
is” (Boj tár, 2005)2 – A szö veg a 23. m.-ban meg kez dett tör té net ki bon tá sa, egy eti kus 
ma ga tar tás föl mu ta tá sa.

 F.: • Mi lyen né ző pont- és idősíkváltások jel zik, hogy az el be szé lés je len ide jű ese-
mé nyei le gen dá vá, mí tosszá vál nak a jö vő ben?

• Hon nan is me rős ván dor mo tí vum kap cso ló dik a „nagy ma ma” esz mé nyí tett 
alak já hoz?

• Ho gyan tá gul ki a m. 18. szá zad ele ji tör té nel mi pil la na ta?

 (Ulá nu sok je len nek meg; a ha lál ra ítél tet kor dé szál lít ja a bul vár ra; a tör tén te ket ja-
ko bi nu sok és sansculotte-ok ér tel me zik; a 20. szá zad tör té nel mi ta pasz ta la ta i ra, a 
Rajk-perre, 56-ra vo nat koz tat ha tó át hal lá sok is ta lál ha tók ben ne; to váb bá ál ta lá nos 
ér vé nyű meg ál la pí tá sok a tö meg vi sel ke dé sé ről, amely „min dig a győz test él te ti” és 
„sze re ti lát ni, ahogy a bát rak és büsz kék össze rop pan nak”.) – Rend kí vül sú lyos a be-
fe je zés, ahol az el be szé lő a tör té net két fé le ér tel me zé si le he tő sé gé vel is mét két ség be 
von ja ob jek tív igaz ság lé te zé sét: sem mi sem tud ha tó biz to san. Ahogy a ta ci tu si tö-
mör sé gű zá ró mon dat ok ban el hang zik: „A tör té nel met a győz te sek ír ják. A le gen dá-
kat a nép őr zi. Az írás tu dók fan tá zi ál nak. Biz tos csak a ha lál.” Ti. Édesapámé.3

2 „Azon nal tud tam, hogy va la mi olyas mit ol vas tam, amely hez alap ve tő kö zöm van. A ma gam ön ző mód ján ezt 
úgy fo gal maz tam, hogy ez a no vel la az enyém, az én írá som, no ha ő írta… Nem túl zás azt mon da ni, hogy a 
Danilo-szöveg az, amely ből ki haj tott az én 800 ol da las re gé nyem” (E. 2003, 24–25).

3 Ugyan ezek a mon da tok zár ják a Be ve ze tés a szép iro da lom ba kö te tét is. Köz vet le nül az anyát el si ra tó A szív se géd igéi 
után. A dá tum azon ban – „6, 16 : 6, 16” – még egy ha lott ra (É.-ra?) utal: az ezen a na pon ki vég zett Nagy Im ré re.



682 MÁRTON JÁNOS

2.4.3. Transz cen den cia 1. (131–132. mon dat)

131. mon dat: a tör té net te rem tő és te remt mény köl csö nös, „ba rá ti” (: em be ri) vi szo nyát, 
az „égi ke gyel met” be szé li el. (Vö. Ottlik: „…sed miserentis Dei”.)

132. mon dat: az „égi har mó nia” (HC) vissza vo ná sa.
 F.: • Mi lyen tör té nel mi, fi lo zó fi ai ta pasz ta la tok van nak a m. hát te ré ben?

• Az er köl csi zu ha nás le írá sa más mű vek ben? (Vö rös mar ty, Ady, Jó zsef At ti la; 
vagy Pi linsz ky „bot rá nya” – ép pen ség gel EP értelmezésében.)4

2.4.4. A soá (212–213–214. mon dat és 132. val lo más)

212. mon dat: sok je len té sű, erős fel ütés.
 F.: • Ki cso da É.?

• Mi re utal a mű cí me és al cí me? (Sors ta lan ság: Buchenwald – Weimar mel lett 
(lásd: E., 2003, 170–171); a Ker tész-re gény zár la ta „a kon cent rá ci ós tá bo rok 
bol dog sá gá”-ról.

• Mi ért fest mény ről van szó? (Ottlik-utalás: Is ko la…, Bu da, ahol az E/1. sz. el be-
szé lő, Bébé fes tő.)

213. mon dat: „ha gyo má nyos” holokauszt-történetként in dul, el len tét ben a Sors ta lan ság-
gal. Mint ha a Ker tész-re gény vé gén meg je le nő új ság író „an ti fa sisz ta” narratívája va-
ló sul na meg ben ne, amely „az tán öt ven hat kör nyé kén” be le si mul az or szág kö zös 
tör té ne té be. 

 (A kő és a Du na sok je len té sű me ta fo rái.)

214. mon dat:
 F.: • A mon da tok te rei: Buchenwald → Mauthausen → Ausch witz: a „bot rány” 

szín he lyei.
• Mi a nor má lis és mi a cso dás? „A nor má lis, a ter mé sze tes, a ké zen fek vő: Ausch-

witz ban meg hal ni.” A m.-ban Ausch witz fi lo zó fi ai je len tést kap, szim bó lum-
má vá lik: az em be ri lét null pont já vá. Vö.: „A Ho lo ca ust ban én az em be ri ál la-
po tot is mer tem fel, a nagy ka land vég ál lo má sát, aho vá két ezer éves eti kai és 
mo rá lis kul tú rá ja után az eu ró pai em ber ju tott” (Ker tész, 2002, 18–19).

• A rend mo tí vu ma: „Az em bert el hur col ják, meg ölik: ek kor min den rend ben 
van, ott van a rend ben.” – A rend más szö ve gek ben: „gyö nyö rű ké pes sé günk”, 
„én nem ilyen nek képzeltem…” (Jó zsef At ti la) stb. A m. az evan gé li u mi esz mét 
is föl idé zi – és dekonstruálja. (Lásd Bul ga kov: A Mes ter és Margarita be fe je zé-
se: „min den rend ben, úgy lesz min den, ahogy len nie kell…”) „A transz cen dens 
happy ending… a vi lág rend – (a HC!) – fenn ál lá sá nak le he tő sé gé ről ad hírt” 
(Balassa, 1995, 201).

4 Ami tör tént, „nem hegy om lás sze rű, ide gen ka taszt ró fa, ha nem bű nös ter mé sze tünk kö vet kez mé nye s le lep le ző-
dé se” – idé zi Pi linsz kyt, majd hoz zá fű zi: „A bot rány, a bot rá nyunk tehát… nem a kö rül mé nyek bal sze ren csés össz-
já té ka, nem fe le lőt len ség: ha nem kö vet kez mény és le lep le ző dés. Ahogy Ker tész Im re mond ja a ma ga ré mü le tes 
lakóniájával: Is ten meg te rem tet te a vi lá got, az em ber meg te rem tet te Auschwitzot” („Senkiföldjén”, 374).
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 A kér dés to váb bi vizs gá la tá hoz na gyon ta nul sá gos a nagy pa pa nap ló já nak 1919-es 
rész le te (47. val lo más, 480.). A szá zad elő em be ré nek, egyik ve ze tő ál lam fér fi á nak sze-
kuritástudata, fö lé nyes és na iv ma ga biz tos sá ga a re gény fe lől, 20. szá za di ta pasz ta la-
ta ink bir to ká ban meg bo csát ha tat lan tör té nel mi vak ság nak bi zo nyul. És hogy ez a 
szem lé let jó val a soá után is to vább él, azt jel lem ző en mu tat ja a Nuszbaum-történet 
(132. val lo más). A nagy pa pát ki te le pí té se nap ján föl ke re si Nuszbaum, a zsi dó fű sze-
res, hogy vi szo noz za a gróf 1944-ben gya ko rolt ne mes gesz tu sát. A tör té net, mint 
el ső mon da tai utal nak rá („Én vol ta képp Gör gey-le szár ma zott va gyok”) ven dég szö-
veg Gör gey Gá bor Ga lopp a Vér me zőn szín da rab já ból, az zal a lé nye ges kü lönb ség gel, 
hogy ott Nuszbaum és Örley tá bor nok kö zött lét re jön a ki egyen lí tő dés, két em ber 
egy más irán ti köl csö nös tisz te le te, emeb ben a nagy pa pa to vább őr zi tör té nel mi fö-
lény ér ze tét, s mint a konnotációból ki de rül, sza lon-an ti sze mi tiz mu sát. – A kor rek-
 ci ót a szer ző a Ja ví tott ki adás ban (JK) vég zi el (E., 2002, 272–273).

2.4.5. Transz cen den cia 2. (237–238.; 72:333. mon dat)

237. mon dat:
F.: • Mi van az Is ten min den ha tó sá gát két ség be vo nó, is mert, ba ná lis kér dés mö-

gött? A kulcs szó a kő: Petrus, Jé zus el ső ta nít vá nya. „Mon dom né ked, Te Pé-
ter vagy, és ezen a kő szik lán épí tem fel az én Anya szent egy há za mat” (Má té, 
16,18). Te rem tő és te remt mény, É. és É. fia sa já tos kap cso la tá ról van te hát szó. 
Csa lád tör té ne ti vo nat ko zá sa az apa fö lé nö vő fiú (?). Vö.: „Oidipusz de di ká ci ó-
ja. – Édes apám nak is me ret le nül is sze re tet tel: Pé ter fia” (E., 1988. 115).

238. mon dat: mé lyén az ősi bib li ai „ven dég szö veg”, Mó zes II. 3,14: Is ten név- és létkinyi-
latkoztatása az égő csip ke bo kor ból: „Va gyok, aki va gyok”. A Jah ve fő név ere de te a 
len ni ige ré gi alak ja: aki lé te zik, je len van, ki sza ba dít, se gít. A m. nyi tó kér dé se („Mért 
is fő név az én édes apám, mért nem ige?”) al kal ma sint en nek a je len lét nek, se gít ség-
nek, az „égi har mó ni á nak” a hi á nyá ra kér dez rá. Más fe lől a m. zár la ta a len ni ige jö vő 
ide jű ér tel me zé se: „Va gyok, ki nek majd meg mu tat ko zom. Te hát az, hogy ki É., nincs 
le zár va. É. mu tat koz ni fog, új ra, új ra.” – A re ményt, az esélyt kí nál ja a har mó nia hely-
re ál lí tá sá ra. Eb ben a szö veg ben. Mert ami kor ugyan ezek a so rok a JK-ban szó sze rint 
meg is mét lőd nek (E., 2002,106), egész más kon tex tus ba ke rül nek („kap fog ni egy vaj-
szí nű ár nya la tot”), s EP szkep ti ku san, iro ni ku san csak annyit fűz hoz zá: „Hogy stíl ben 
ma rad jak: ad ná Is ten!”

2.4.6. Mű vé szet, ars po e ti ca (3., 5., 149., 333., 335., 354. mon dat)

333. mon dat: É. (el nem kez dett) köny ve (vö. 72. m.: az el ve szett jegy ző fü zet). – A „cent-
rá lis lé nyeg” ér tel me zé se: – Min den kit meg fe szí te nek? Jé zus Krisz tus szen ve dé se új ra 
és új ra meg is mét lő dik? – A szen ve dést föl tá ma dás, meg vál tás kö ve ti? („Et resurrexit 
tertia die” – Pi linsz ky: Har mad na pon) – A ma gá nyo san szen ve dő em be rek test vé ri ta-
lál ko zá si pont ja a ke reszt? (Balassa, 2001, 64) A köny vet „ha a hely zet úgy hoz ná, ne-
ki, a fi á nak kell… be fe jez nie”. Add to vább!? É. fia vá lik É.-má? Sa ját fel ada ta it fo gal maz-
za meg az atyai pa rancs ban? Hang sú lyos, az egész egy sé get le zá ró, erős be fe je zés.
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335. mon dat: a foly ta tás. Ré gi ábé cés köny vek el ső lec ké jé nek já té kos-ko moly föl idé zé se 
után É. – most már mint szer zői én – meg vall ja ars po e ti cá ját: „azért úr (el írás, ír), 
hogy… hi dat ver jen az ég fé nyei s a ha lál ízei kö zé”. Az al ko tás (még is csak) har mó nia-
te rem tés? Ér tel met ad a lé te zés nek? Le küz di a ha lál ret te ne tét?

149. mon dat: Ha son ló sze rep já ték kal ta lál ko zunk a hosszú m. egy rész le té ben, egy Má-
ria Te ré zi á val foly ta tott be szél ge tés ben. Ez is ars po e ti ca ként, a nyelv ről va ló val lo-
más ként ol vas ha tó. „Nem kö ve tel he tem meg alatt va ló im tól, hogy tel jes, nyelv ta ni lag 
hi bát lan mon da tok ban szó lít sa nak meg?…” s még hosszan to vább: a m., a val lo más 
befejezhetetlen.5

354. mon dat: Itt, a re gény ben rit ka né ző pont-vál toz ta tás sal, köz vet le nül a szer ző-el be-
szé lő (É. fia) szól ki a szö veg ből, hogy tisz táz za (vagy ép pen ség gel el ho má lyo sít sa), 
„hogy is mű kö dik az iro da lom; hogy mi is ez a fik ció-nem fik ció, a té nyek-nem té-
nyek vi szo nya, s egy ál ta lán: hogy egy re gény ben hogy je len nek meg a té nyek”. Mert 
no ha „ez nem az én élet tör té ne tem, de sem mit nem szo pik az em ber az uj já ból” 
(E., 2002, 11).
F.: • Hol be szél a könyv ről mint re a lis ta al ko tás ról?

• Hogy mó do sít ja (vissza von ja) mind ezt a zár lat?
• A szin té zis? Va la hol a kö zé pen (a m. kö ze pén): „No ha a va ló ság ból te rem tet te, 

még is re gény ként ké ne azt ol vas ni, és se töb bet, se ke ve seb bet nem kö ve tel-
ni tő le, mint amennyit egy re gény tud ad ni (min dent).” – Kü lön szép fel adat 
a zá ró jel (és ál ta lá ban EP zá ró je lei) paradoxonának, je len téski ter jesz té se i nek,    
-módosításainak vizs gá la ta.

158. val lo más: ugyan ez a gon do lat je le nik meg itt is: a II. rész személyes(-fiktív) élet tör-
té net ének eb ben az egyik leg pom pá sabb írá sá ban, ahol az „ön fel je len tés ről” be szél 
sor ka to nai szol gá la ta ide jén. A rész let a konk rét szi tu á ci ón túl mu tat va szól EP al ko tói 
mód sze ré ről. A fe je zet a nyel vek, stí lu sok pa zar vá lasz té kát nyújt ja. F. le het a kü lön bö-
ző nyel vi szin tek, hang ne mek vizs gá la ta (: emel ke dett, pa te ti kus, szak sze rű, tár gyi la-
gos, tré fás, bi zal mas, dur va, obsz cén, argó…). Ezek egy más mel let ti sé ge, üt köz te té se 
kü lö nös, esterházys za ma tot ad a szö veg nek.

 E val lo más egy be vet he tő Ka rin thy Ha zu dok című írá sá val, a Ta nár úr ké rem záródarabjával.

2.4.7. Vé gül a be fe je zé sek

370. mon dat: az an tik vi tás ból is mert me ta mor fó zis Kosz to lá nyi Arany sár ká nyá nak iro ni-
kus zár la tát is evokálja.

5 Más hol be fe je zi: „Az egyet len do log, amit ko mo lyan ve szek, az a nyelv. Az em ber nek sem mi je nin csen, csak 
sza vai van nak. Ez igaz. De ezek ből a sza vak ból az tán min dent föl épít ren de sen, föl épí ti az ap ját, az any ját, a 
sze rel mét, a sze re tő jét, a csa lád ját, az er köl csét, a ha zá ját. Eze ket ren de sen föl épí ti a re gény, és ott az tán meg is 
je le nik, ott van” (E., 1993). Ahogy ott van („min den meg van”) a HC-ben.
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371. mondat: kis sé el moz dít ja az elő zőt, mint egy ant ro po mor fi zál ja a mí toszt, de a zár lat, 
sze mér me sen, óri ás sá nö vesz ti É.-at: (nem old ké kí tőt „az ég vi zé ben”, de) „a fejét… 
meg hajt ja, ne hogy be ver je a menny bol to za tá ba”.

202. val lo más: A má so dik rész (az egész re gény) be fe je zé se az el ső rész zá ró m.-ára rí mel, 
de ki is for dít ja, dekonstruálja. Az apát ez út tal mun ka köz ben lát juk (for dí tó), amint 
ül a Hermes Baby előtt. Az író gép „fo lya ma to san za ka tol, akár egy gép pisz toly”, mint 
a Hrabal köny ve vé gén a „hit vány, ir gal mat lan sza xo fon szó, amely in kább volt zi há lás 
és hör gés, mint ze ne”, s az apa csak „ve ri, csé pe li, és jön nek és jön nek be lő le a szavak… 
me lyek hez ne ki sem mi, de sem mi kö ze sincs, nem is volt, nem is lesz”. EP itt sa ját írói 
mun ká ját el len pon toz za: a tel jes szét esés, a min den ből ki fosz tás, az „égi har mó nia” 
el vesz té se van be le ír va a záróképbe, amely Balassa Pé ter szép pár hu za má val „a Ványa 
bá csi-fi ná lé örök köny ve lé sét” idé zi (Balassa, 2001, 71).

 A JK az tán ezt a zár la tot is fö lül ír ja. „A re gény leg vé ge is ka pott egy stihhet, mely től 
hány ni, zo kog ni és rö hög ni ké ne egy szer – a zá ró so rok idé ze te kö vet ke zik, majd: 
– Ne ker tel jünk, szép je le net, az egyik leg szebb re gény zár lat, több ér tel mű, fáj dal mas 
és föl eme lő. Csak : A be sú gó je len té sét ír ja” (E., 2002, 112).

3. Befejezésül…

… tér jünk vissza írá sunk mot tó já hoz: „…az iro da lom. Nem ar ra va ló, nem ar ra van, hogy iro-
da lom órák tár gya le gyen.” És azu tán így foly ta tó dik: „Nem ar ra van, hogy ta nít son, ne vel jen, 
szó ra koz tas son. Nem »al kal ma zott tu do mány«. A szép ség vad és sze lí dít he tet len.” De hát 
„ez a sok szép ség mind mi re va ló”? EP fe lel er re is: „Az iro da lom a tu dá son és az él ve ze ten 
túl, vé lem, ezek től nem füg get le nül, a sze mé lyes sza bad ság kér dé sé be is be le- vagy hoz zá szól. 
Konk ré ten mond juk ar ra gon do lok, hogy azért mert el ol vas tam egy Sten dhalt, egy szer majd 
va la mi kor más képp fo gok (vagy fog tam) szól ni egy nő höz és/vagy egy fér fi hoz és/vagy egy 
pu li hoz, aki ez után ezért és csak is ezért, emi att a Sten dhal ból ere dez tet he tő más sá gom 
mi att könnyes szem mel rám te kint, s azt mond ja, ami től meg re meg a szí vem, hogy: – Vau, 
vau” (E., 20032).

Va gyis: „aki Stendalt és/vagy má so kat, eset leg ép pen Es ter házyt ol va sott, sok kal mé lyebb 
ér zé keny ség gel ren del ke zik, nyi tot tab bá vá lik az em be rek és a vi lág dol gai iránt. Aki ér ti az 
iro dal mat, azok kal a ta pasz ta la tok kal is gaz da go dik, ami ket nem kel lett sze mé lye sen át él nie, 
ez ál tal pe dig sza ba dabb lesz. Az ér zé sek és ér zel mek ben ső sé ge sebb hang ja it ké pes meg szó-
lal tat ni. Ez a »más ság« az, ami vel utat ta lál akár egy pu li, akár a má sik em ber fe lé.”

Denke Fan ni 11/A. osz tá lyos ta nu ló ér tel mez te így EP sza va it, hol más hol? – iro da lom-
órán.

Ezért, gon do lom, még is csak jó, ha ott az iro da lom, EP is szó ba ke rül.



686 MÁRTON JÁNOS

Iro da lom

Balassa Pé ter: Majd nem és ta lán, Bp., 1995.

Balassa Pé ter: Tö rés fo lya ma tok, Deb re cen, 2001.

Balassa Pé ter: Se géd igék, Bp., 2005.

Boj tár End re: Es ter házy Pé ter: Harmonia Caelestis – Margócsy Ist ván és Szil ágyi Ákos margináliáival, 
2000, 2001/5.

Boj tár End re: Kis Es ter házy, 2000, 2005/12.

Do mo kos Má tyás–Szil ágyi Jú lia–Balassa Pé ter: Há rom bí rá lat egy könyv ről, Hol mi, 2000/12.

Es ter házy Pét er: Ter me lé si-re gény (kisssregény), Bp., 1979.

Es ter házy Pét er: Füg gő, Bp., 1981.

Es ter házy Pét er: Kis Ma gyar Por no grá fia, Bp., 1984.

Es ter házy Pét er: Be ve ze tés a szép iro da lom ba, Bp., 1986.

Es ter házy Pét er: A ki tö mött hattyú, Bp., 1988.

Es ter házy Pét er: Hrabal köny ve, Bp., 1990.

Es ter házy Pét er: Hahn-Hahn gróf nő pil lan tá sa, Bp., 1991.

Es ter házy Pét er: Ez red vé gi be szél ge tés, 2000, 1993/6.

Es ter házy Pét er: Harmonia Caelestis, Bp., 2000.

Es ter házy Pét er: Ja ví tott ki adás, Bp., 2002.

Es ter házy Pét er: Nagy vi zit, Litera, 2002/11.
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AZ ÉLETMŰ MINT IRODALOMTÖRTÉNET
Tőzsér Árpád poétikái és a nyelvhasználat kérdései

1. A folyton változó, „állhatatlan költő”

Tőzsér Árpád olyan, kivételes alkotója a magyar költészetnek, akinek életművében a 20. század 
második felének legtöbb lényeges irányzata, stílusformája, nyelvkezelési problémája kimutat-
ható. A kortársaira és a kortárs poétikákra szüntelenül figyelő magatartást Tőzsér egyrészt a 
„szlovákiai magyar” irodalom második világháború utáni provincializmusa, sematizmusa el-
lenében alakította ki, másrészt saját költői programja szerves részeként kezelte. Ebbe a költői 
programba éppúgy beletartozik a szüntelen változás igénye, mint egyfajta kanonikus pozíció 
elfoglalásának lehetősége. Tőzsér nagyszerűen érez rá azokra a progresszív költői poétikákra, 
amelyekre építve, azokat átalakítva hozza létre saját „egyéni” hangjait, megszólalásformáit. 
Erre a magatartásra maga a költő is reflektált Jalousionisták című versében:

„Ha én azokra a bizonyos »hatvanas évekre« gondolok,
nagy, kopaszodó, szögletes homlokot látok,
a féltékenység zöld szeme vizslatja alóla
Prága, Varsó és Párizs költői iskoláit.” 

Ez a szüntelen figyelés – amely Tőzsér esetében hangsúlyosan kánonkövető magatartással 
párosult – tette lehetővé annak belátását, hogy az érték nem monolitikus, változatlan, időtlen, 
előre megtervezhető minőség. És eszerint a felfogás szerint a szépirodalom is időben folyton 
változó fenomén, s anyagának, a nyelvnek minduntalan szembesülnie is kell ezzel a változással. 
Az „állhatatlan költő” (Lator László kifejezése) képe jön létre ezáltal: egyrészt a kortárs iroda-
lomra való folytonos és feszült figyelem által, másrészt a sajátnyelv állandó korrekciója okán. 

2. A Tőzsér-poétika nyelvhasználatának, paradigmáinak változásai

2.1. A pályakezdő Tőzsér Árpád versein az ún. fényes szelek nemzedékének, Illyés Gyula né-
pies stílusának és József Attila verseinek a hatása érezhető leginkább. Úgy tud originális lírát 
létrehozni ezekből a hatásokból, hogy egyrészt a szülőföld egyediségével, másrészt az ott élő 
emberek sajátos mentalitásával, harmadrészt a tőzséri ontológiával szembesülhet az olvasó. 
A Hazai napló című vers Tőzsér szűkebb pátriájának, a történelmi Gömör vármegyében ta-
lálható Medvesaljának a falvairól és embereiről fest plasztikus képet. A költő olyan élőlény-
ként kezeli a szülőföldet, amely a benne élő emberrel együtt változik, alakul, szinte hozzá-
nőtt, ebből következően a vers átalakítja az anyaföld hagyományosan metaforikus fogalmát, 
és kézzelfogható, szinte testi élménnyé alakítja:



688 NÉMETH ZOLTÁN

„Tajti, Óbást. Furcsa falunevek
adják a Medvesalja-képletet.
Gyermekkoromból ismert csontozat,
most rakok rá húst: friss kalandokat.”

A Hazai naplót is átszövi az erre a korszakra jellemző hetyke, petőfies magatartás („Pad-
lásajtót festek. Mélyen alattam/ háttraszegett fejjel négy hajadon./ Sorra nézem őket: hogyha 
esnék,/ melyiket esném szívesen nyakon.”), amely azonban már keveredik a korjellemző nyelvi 
magatartás talán nem is tudatosított ironikus regiszterével: „Négy paraszt jön. Szövetkezetiek./ 
Hangos adjistennel köszön be mind.” A szövetkezetesített kommunista mezőgazdaságot építő 
parasztemberek adjistenje itt egy tudathasadásos korszak nyelvi lenyomataként funkcionál.

A Reggeltől estig című vers egyes részei már összetett létértelmezés tárgyaként szemlélik 
a tájat, s nemcsak a múlt értelmezése, hanem a poétikai feladat lehetősége felől is. Ilyen pél-
dául a vers Útban alcímet viselő darabja:

„Mint egy keresztrejtvény, olyan a táj.
Megfejtésként versem írom bele.
Vagy csak írnám? Olyan sok a szabály,
hogy nem tudom, megbírok-e vele?”

Mindazonáltal az ebben az időben írott Tőzsér-versekre (főleg az első Tőzsér-kötet, a Mogor-
va csillag [1963] egyes darabjaira) nagyszerűen illik a költő monográfusának, Pécsi Györgyinek a 
megállapítása, miszerint „idillikus, probléma nélküli a világkép, harmóniában él benne a költő és 
a világ, a versek csendes örömökről, szépségről, derűről, az »otthonlét« élményéről vallanak”. 

2.2. A kritikai közmegegyezés és a kortársi olvasatok szerint Tőzsérnek ebből a kötetéből a 
Férfikor című rapszódia emelkedik ki. Elhíresült mondata, az „Anyánk képén a/ világ a ráma.” 
metaforikusan azt a teljességet hivatott demonstrálni, amely a szülőföld és a világegyetem 
összhangját, az univerzális rendezőelv igényét képviseli. A lázas, kiáltásszerű vers az első kö-
tet más darabjaival (Credo ut intelligam, Szemek, Fémek ideje stb.) tulajdonképpen már egy 
másik, a második Tőzsér-poétika kimagasló darabja. Az első korszak némiképp problémátlan 
világképét, tárgyiasabb nyelvhasználatát szintén a népiességből építkező, de a létkérdéseket 
drámai erővel problematizáló, evokatív erejű, az elégia és a rapszódia nyelvét használó, a 
különféle tragikus-romantikus szerepeket variáló verstípus váltja fel:

„Szakadjak meg bár,
torkomba bukjon
szó helyett sós vér:
ne hagyjam jussom.” 
          (Férfikor)

Ebben az időszakban Tőzsér tulajdonképpen Juhász Ferenc és Nagy László második korsza-
kának kortársi poétikai újraértelmezését hajtja végre. Mindamellett ez a nyelvkezelés és világlá-
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tás nemcsak az első kötetben érhető tetten, a második Tőzsér-kötet is sokat köszönhet ennek a 
lírafelfogásnak (lásd az Egy pillanat a csillagidőből vagy a Fut Csallóköz című verseket).

2.3. Mégis: a Kettős űrben (1967) című második Tőzsér-kötet a váltás igényével lép fel. Az 
áradó dikciójú, kép- és metaforazuhatagokkal operáló második korszak után a tárgyias költé-
szetre jellemző eljárásokkkal él. Ezek a Tőzsér-versek már Nemes Nagy Ágnes (a Kettős űrben 
cím valószínűleg Nemes Nagy Kettős világban című kötetére utal), Pilinszky János, T. S. 
Eliot és Vladimír Holan szövegeit „olvassák”, és a megváltozott nyelv más létértelmezést is 
közvetít. A lét nem az idilli valóság ígéreteként, nem is lázas, mindent megsemmisítő, fel-
foghatatlan ösztönkiáradásként, hanem a hiány lenyomataként funkcionál. Mindenesetre 
nem állíthatjuk, hogy Tőzsér versei olyan személytelenítő eljárásokkal éltek, mint Pilinszky 
és Nemes Nagy költészetének egyes darabjai. Minden tárgyiasság ellenére ekkor még Tőzsér 
továbbra is ragaszkodik a második korszakára jellemző költőfelfogáshoz. Verseiben a költő 
továbbra is az a kiválasztott, akiben a lét tragédiája összpontosul:

„A kör bezárul, a világ rólam
leszakad, s már nem magyarázza
szívzörejemet, idegbajomat
anyagi mása.”
   (Kiáltás)

Az Érintések című kötet (1972) verseiben viszont már sokkal programszerűbb a tár-
gyiasságra való törekvés: Nemes Nagy Ágnes mellett Vladimír Holan és főleg Zbigniew Her-
bert poétikai eredményeit használja fel Tőzsér, és persze nem feledkezhetünk meg a kortárs 
szlovák költészet hatásáról sem (Rúfus, Ondruš). A személyiség széthullásán érzett kétség-
beesés válik ekkorra Tőzsér költészetének fő hajtóerejévé, s tulajdonképpen ez az identitás-
probléma vezeti el a személyiség nélküli világ megteremtéséhez:

„a szabadon hemzsegő dunai szelek
a térdéről ebédelő kőműves
felszívódtak a
tízemeletes betonnövények
holt edénynyalábjaiba
már csak a radiátor tud róluk
az ő emlékezete a földszintig leér
rejtett csövekben kotyog a múltja”
                (Vetítés 12)

Mindez szoros összefüggésben áll a szülőföldprobléma ontológiai átértékelésével. Míg 
első korszakában a szülőföld, a gömöri táj anyaként jelent meg, addig a második korszakban 
ez a szülőföld-anya az egyéni lét tragikumának feldolgozhatatlan okává minősül, a harma-
dikban pedig már egyfajta szülőföldkomplexusról beszélhetünk. A szülőföld léte a reálisban 
megkérdőjeleződik, hiszen „otthon”-ként a 20. századi ember lakótelep-rengetege, beton-
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dzsungele jelenik meg, a szimbolikusban viszont felerősödik: a lakótelep tudatalattijává mi-
nősül a gömöri táj. Hogy milyen mély és hosszan tartó változásról van szó, azt jelzi, hogy 
ennek a hetvenes évek elején megjelenő szimbolizációs eljárásnak a jegyében születik meg a 
Történetek Mittel úrról, a gombáról és a magánvalóról (1989) című kötet nem egy verse (gon-
dolok itt az Örvénylő időkben vagy a Quo vadis Domine? által felvetett kérdésekre).

2.4. Az első korszak népies poétikájának kivételével a legtöbb Tőzsér-nyelvnek szembe kel-
lett néznie az avantgárd által felvetett identitásproblémákkal, valamint azokkal a szövegal-
kotó technikákkal, amelyek Tőzsér esetében általában véve főként az expresszionizmus és 
szürrealizmus, konkrétabban a Kassák képviselte aktivizmus, illetve a lengyel, valamint a cseh 
és szlovák szürrealizmus (illetve poetizmus) energiáinak újrahasznosításában érhetők tetten. 
A már említett Férfikor vagy a Credo ut intelligam például leginkább az expresszionista szö-
vegek lendületes dikcióját idézi, ez utóbbi versben még a sorok merész, szaggatott vonala is 
a szabálytalanság erőire hívja fel a figyelmet:

„Lánghomlokú sápadt tüzér, ágyúk között felderengek,
knédlit eszem, s esténként hajas lány mellén melegszek,
aki vad voltam,
nyöszörög holtan,
s gallyak öléből hideg parazsú bogarak hullnak,
a múltam.”

A főleg Juhász Ferenc és Nagy László szövegein átszűrt, ún. népies szürrealizmus merész 
képalkotása is jelen van itt. Példánk szintén a Credo ut intelligamból való:

„Kijött a helyzet, őslény a partra,
hozza versemet csészeajka.
Eljött az idő a versírása.
Kizöldült mérgem, mint a sáska […]”

Az avantgárd szövegformálás később a neoavantgárd felől érkező hatásokkal egészült ki 
(ebben a folyamatban valószínűleg meghatározó jelentősége volt a vajdasági Új Symposion-
nak és a párizsi Magyar Műhely mellett Cselényi Lászlónak, Tőzsér pálya- és nemzedéktársá-
nak): a neoavantgárd irányokból érkező problémafeltevésekkel aztán egészen a kilencvenes 
évek elejéig szembesülhet Tőzsér olvasója. Bár a (neo)avantgárd nem jelentett olyan kihí-
vást Tőzsér számára, mint bizonyos időszakokban a népiesség vagy a tárgyias költészet, a 
(neo)avantgárd szövegformálás és személyiség destabilizációja folyton visszatérnek költé-
szetében. Legszembetűnőbb jelei ennek a szöveg tipográfiai megoldásai az olyan versekben, 
mint a Tépések vagy a Szoliter avagy a síléc elsül (illetve később Szoliter): ezeket még az 1995-
ben megjelent Mittelszolipszizmus című kötetébe is fontosnak tartotta felvenni a költő. Az 
avantgárd és neoavantgárd által felvetett kérdések azonban a Tőzsér-poétikának nem kardi-
nális kérdései, inkább bizonyos korszakának mellékjelentései kapcsolódnak hozzá.
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2.5. Ebben az időszakban inkább a tárgyias-hermetikus költészet felől kialakuló késő mo-
dern, intellektuális, az esztéta klasszicizmus mintázatai mentén felépített versnyelv megje-
lenése ad lehetőséget a továbblépésre. A tárgyias költészet eszményétől egy olyan, intel-
lektuális versnyelv kialakításáig vezetett az út, amelyen nemcsak a szlovákiai magyar vagy 
kelet-európai sors kérdései fogalmazhatók meg érvényesen, hanem időben és térben ki-
tágítva a kérdések intellektuális horizontját a lét végső kérdései is feltehetők. A hetvenes 
évek végétől egészen napjaink Tőzsér-lírájáig ez a versnyelv határozza meg és indukálja a 
költő szövegeit: talán a késő modern tragikusan emelkedett, de egyben abszurd és groteszk 
látásmódja és problémakezelése az, amely mellett az „állhatatlan” költő a legtovább elkö-
telezte magát, s amelynek horizontján tudatosan nem helyezte „túl”-ra önmagát (hiszen 
több mint két évtizede ennek jegyében alkotja verseit). Ebben a költészetfelfogásban az iro-
dalom nyelve arra hivatott, hogy a lét végső, metafizikai kérdéseit legyen képes megfelelő 
módon feltenni, s arra elfogadható válaszokat adni. Sztoikus magatartásról van szó: a versek 
mögött álló lírai beszélő az erkölcs magaslatáról fogalmazza meg álláspontját. Jellemző még 
erre a magatartásra az az elitista attitűd is, amely a szépirodalmat kitüntetett szerepben 
látja és láttatja, s a többi megszólalásmód és nyelvváltozat fölé helyezi. Az iróniának ebben 
a felfogásban és nyelvben csak olyan, alárendelt szerep jut, amely felveti ugyan az önmagát 
érintő kétely lehetőségét, de a túloldalon feltérképezett populáris, minden hierarchiát elve-
tő parodisztikus pozícióktól visszariadva végül is kitart saját korlátozottságának és minősé-
gének tudata mellett. Hiszen, meggyőződése, a lét végső kérdéseiről, identitásról és halálról, 
sorsról és nemzetről leginkább ezen a nyelven tehetők fel és válaszolhatók meg az emberi 
lényeget érintő legfontosabb kérdések.

„A Világegyetem absztrakció,
Ha léted nem érintkezik vele.
S ha érintkezik: a Nő a kapocs.
Az Eszméhez a hús, a csontozat.
Ennyiben a tudomány is poézis:
Eszme-Anyag-Eszme. Iránya ez.
A törvényig az élmények lökik.”

– mondja Kepler az Adalék a Nyolcadik színhez című versben az Adalékok a Nyolcadik szín-
hez (1982) című kötetben. S „ugyanez” húsz évvel később a Tanulmányok költőportrékhoz 
(2003) című kötet Zeusz és Héra veszekszik című versében:

„Vigasztalanul megvénült minden, a Férfi csak emlékszik 
a tízezer voltra, valójában már az űrsivatag 
semleges homokján bolyong az árva,
s a Nő, nos, emez a tizenötödik emeleten burrogva kiszállt, 
s amaz, az Örökebb, a Földanya: belezuhan az égbe,
a kozmikus vonzás leáll, 
a kelepce önmagát zárja.”
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2.6. Ebben az időben a késő modern megszólalásmóddal keveredve, azokkal párhuzamosan 
további Tőzsér-poétikákra figyelhetünk fel, amelyek módosítják és egyénítik a költő világát 
és nyelvhasználatát. Már az Adalékok a Nyolcadik színhez kötetben felbukkan Mittel Ármin 
figurája, mint a kelet-közép-európai lét abszurditásának és a szlovákiai magyar költősorsnak 
az egyik ikonja. A kelet-közép-európai tér és figura kimunkálásához azonban Tőzsér nem-
csak a térség íróinak szövegeit használta fel (elsősorban Zbigniew Herbert Pan Tadeusza és 
Kálnoky László Homálynoki Szaniszlója említhető itt), hanem a latin-amerikai ún. mágikus 
realizmus prózai és lírai eszköztárát is. A Borges, Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes 
szövegeiből áradó misztikum, titokzatosság, a hely poétikája, valamint a labirintuslét önma-
gában elvesző misztériuma paradox módon talán inkább az ő alkotásaikhoz közelítik Tőzsér 
Mittel-szövegeit. A kelet-közép-európai tér sajátossága a latin-amerikai mágikus realizmus 
nyelve által is lett a Tőzsér-poétika szerves része, s talán nem túlzás ennek a Tőzsér-poétiká-
nak a kapcsán egyenesen mágikus realista líráról beszélnünk. 

2.7. A késő modern megszólalásminták mellé a kilencvenes évektől kezdődően a posztmo-
dern vers viszonylagosító nyelvhasználatai kerülnek kihívásként. A Leviticus (1997) és a Fin-
negan halála (2001) című kötetek verseiben a Tőzsér-poétika a késő modern-posztmodern 
korrelációk feszültségeiből profitál, tulajdonképpen a Leviticus cím is innét kínálja fel az ön-
értelmezés lehetőségét. A kifejezés a héber genealógia felől nézve a törvényre és az égi kül-
detésre utal, a latin ’leviter’, ’levitál’ tő mentén pedig könnyedségként, lebegésként olvastatja 
magát. Jellemzője a jelentés hangsúlyozott rögzítettsége, a kozmikus dimenzió, a metafizikai 
értelem egyfelől, s a dezintegrált, fiktív, felcserélhető, etikai és egyéb meghatározottságait 
elveszítő individuum másfelől. A kötet egyik legizgalmasabb, összefoglaló jellegű, reprezen-
tatív verse az Euphorbos monológja, amely egy nagyobb történetből kiragadott történetrészt 
tesz értelmezhetővé azáltal, hogy a többszörös relativizáció folyamatain keresztül szembesü-
lünk a különféle jellemek és magatartásminták mozgatórugóinak a felfejtésével az Augustus 
korabeli Rómában az intrikus Euphorbos nézőpontján keresztül. A kilencvenes évek meg-
változott kelet-közép-európai közegében, a globalizált, posztkommunista vadkapitalizmus 
viszonyai között, amikor a tárgyak olcsóságukkal tüntetnek, akkor Tőzsér a demokratikus 
kor gondolatkacatai között, mintegy azok ellenében, az érték helyét próbálja körüljárni:

„MARAD HÁT AZ ATARAXIA S A CARPE DIEM 
VIGASZA: AZ EMBER
lusta ebként hasal az ég és föld labirintusának a 
nyílásánál, s várja a sötét kotorékból ki-kikukkantó
kövér vagy sovány alkalmakat. s jó dráma helyett
rossz filozófiát ír [...]”

Az eddigi utolsó Tőzsér-verseskötet, a Tanulmányok költőportrékhoz (2003) című gyűjte-
mény is folytatja a késő modern és a posztmodern kánon feszültségeiből építkező poétikát. 
Ennek a verseskötetnek a részeként funkcionáló Tanulmányok költőportrékhoz című ciklus 
tizenegy kortárs magyar költő szövegeinek stílusimitációit tartalmazza. Ezt a versciklust ele-
mezzük most röviden.
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3. Tanulmányok költőportrékhoz 

Hangsúlyozottan nem travesztiákról van itt szó, azaz nem a szövegek parodisztikus-komi-
kus átiratairól, hanem valóban „tanulmányokról költőportrékhoz”. Stílustanulmányokról, 
amelyeknek célja talán az, hogy a kanonikusnak hitt, állított költők sajátos nyelvhasználatát 
minél inkább magáévá, sajátjáévá írja Tőzsér. Ezeknek az imitációknak, átiratoknak a tétje 
ezért az intepretáció, a nyelv. Tőzsér mintha azt szeretné bizonyítani, hogy ő is képes ver-
set írni Kukorelly Endre, Kemény István, Oravecz Imre stb. modorában, másrészt hogy nem 
idegenek a tőzséri nyelvtől sem az imitált költőkre jellemező létproblémák, nyelvjátékok. Az 
újraírás kényszere az interpretáció biztosítékaként jelentkezik, és tágabb kortársi kontextus-
ba helyezi a tőzséri költészetet. Ugyanarról a hozzáállásról van szó tulajdonképpen, mint a 
régebbi, már az 1995-ös Mittelszolipszizmus című kötetben megjelent, idézett Jalousionisták 
című vers esetében, ahol Tőzsér fel is sorolja saját 60-as, 70-es évekbeli kánonját, kanonikus 
költőnévsorát: Orbán Ottó, Tolnai Ottó, Cselényi László, Tandori Dezső, Szilágyi Domokos, 
Oravecz Imre neve szerepel azoknak a költőknek a listáján, akiket Tőzsér akkor „féltékenyen 
vizslatott”. A kilencvenes évek, illetve az utóbbi évtized líratörténései erősen módosították 
ezt a névsort. A Tanulmányok költőportrékhoz című ciklus a következő költőket részesíti fi-
gyelemben, azaz Tőzsér felfogásában az utóbbi évtized kanonikus lírai névsora eképpen néz 
ki: Baka István, Bertók László, Borbély Szilárd, Kemény István, Kukorelly Endre, Oravecz Imre, 
Orbán Ottó, Petri György, Rakovszky Zsuzsa, Tóth Krisztina és Szijj Ferenc. Mint látható, 
szinte teljesen kicserélődtek a nevek, pedig a Jalousionisták költői közül Szilágyi Domokos ki-
vételével az utóbbi évtizedben még mindenki élt és alkotott (a közelmúltban elhunyt Orbán 
Ottó is). Egyetlen kivétel Oravecz Imre, akinek kanonikus pozíciója csak tovább erősödött, 
ha lehet így fogalmazni, hiszen a Tanulmányok költőportrékhoz ciklusban két versimitáció is 
az Oravecz-féle poétikát célozza. 

A ciklus kanonikus névsora azonban legalább kettős kötésben vizsgálható: nemcsak a 
két évtizeddel azelőtti névsorhoz viszonyítva, de a kortárs irodalom és líra kánonjaihoz vi-
szonyítva is. Ebből a szempontból néhány, különösen érdekes hiányra hívnám fel a figyel-
met. Talán létezik némi konszenzus a kortárs lírában a tekintetben, hogy a ’90-es évektől 
kezdődően Garaczi László, Kovács András Ferenc és Parti Nagy Lajos költői teljesítménye 
megkerülhetetlen a magyar irodalom újabb fejleményeit tekintetbe véve. Nagyon fontos, 
talán kardinális kérdés – szerintem – annak megválaszolása, hogy Tőzsér miért érzi közelebb 
magához, költői nyelvéhez mondjuk Oravecz Imre, Bertók László vagy Petri György szöve-
geit. Nem gondolom, hogy Tőzsér ne ismerné Parti Nagy, Garaczi vagy Kovács András Ferenc 
verseit, sőt. Inkább arról van szó, hogy Tőzsér számára – talán alkati okokból – vállalhatatlan 
az a – a nyelv játékának maximálisan kitett – lírai nyersanyag, amelyből a három említett köl-
tő szövegei dolgoznak. Tőzsér verseitől idegen az irónia és a paródia szubverzív és dekonst-
ruktív potenciáljának olyan mértékű működése, mint az említett költők lírájában, idegen 
tőlük a „populáris” és a „magas” művészeti formák olyan mértékű keverése, mint Parti Nagy, 
Kovács András Ferenc vagy Garaczi szövegeiben, idegen tőlük a decentrált és marginalizált 
nézőpontok és lírai alanyok jelenléte és az azoknak megfelelő nyelvi regiszterek. A játékosság, 
a popularitás és a paródia jelentései Tőzsér számára afféle „posztmodern nyegleség”-ként 
értelmeződnek (a kifejezést magától Tőzsértől kölcsönöztem). Tőzsér az utóbbi években 
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írt szövegeiben még mindig fenntartja a kései modernizmusra jellemző elit irodalmi meg-
szólalásformákat, a szabatos, művelt irodalmi köznyelvet (amelyet a modernizmus ellenzői 
sterilnek tartanak). Úgy tűnik, Tőzsér lírája a posztmodern és a modern határjelenségeinek 
feszültségeiből építi fel jelentéseit: nála a posztmodern intertextualitás a modernség klasszi-
kus műveltségeszményének tükörképe, a posztmodern marginális nézőpontjai a szülőföld-
élmény modernista lecsapódásaiként értelmezhetők, a posztmodern multiplikált identitás 
pedig a modernista kanonikus, „magas irodalmi” névsorolvasás értelmében áll az olvasó elé. 

Ugyanezt a kettős játékot figyelhetjük meg az eredetiség kérdésének kezelésében is. Az 
eredet eltűnésének folyamataira irányítja a figyelmet már a kötet címével megegyező első 
ciklus is. Vajon kinek a verseiről van szó? Önálló Tőzsér-vers a Tóth Krisztina-, Szijj Ferenc-, 
Kukorelly Endre-imitáció, esetleg az imitált költők életművébe sorolandó szöveg, vagy olyan 
értelmezés, amely nem csak mint líra állja meg a helyét? Mint minden esetben, itt is össze-
tett kérdésről van szó. Az Oravecz-imitáció esetében Tőzsérnek annyira kézre áll az „eredeti”, 
oraveczi nyelvhasználat, hogy ha nem lennének zárójelben a cím alá írva az (O. I.) szignók, 
valószínűleg nem sejtenénk, hogy a szerzői intenció szerint Oravecz-értelmezésről, imitáció-
ról, költőportréhoz készült tanulmányról van szó:

„Papberki első fái most a halastó partján állnak, 
a vízben cseh turisták fürödnek, 
s az egykori mocsolyákról semmit sem tudnak. 
A szlovák katonatérképeken
az erdőcske neve: Paberky,
ami magyarul: benge, értsd: ágon
vagy tőkén felejtett gyümölcs.”

4. Összegzés

A kortárs Tőzsér Árpád olyan versnyelvet igyekszik működtetni, amely tudatában van a líra 
posztmodern paradigmájának, annak némely elemét azonban túl könnyűnek érzi, ezért, a 
kései modernizmus eszközrendszerét még ma is érvényesnek tartva, folytatni igyekszik azt. 
Számára az irodalom, a vers „magas” „műfaj”, amelynek a lét végső kérdéseire kell választ 
adnia. Ehhez a kereséshez, kérdésfeltevéshez és válaszadáshoz, amely jellegzetesen késő mo-
dern attitűd, a posztmodern nyelvhasználat egyes elemeit eszközként használja fel. Olyan 
eszközként ugyan, amely végső kérdések számára segít nyelvi utakat keresni, de mégiscsak 
eszközként. Modern attitűdről van szó tehát a Tőzsér-életműben, s a költő ehhez az „eszté-
tikai ideológiá”-hoz keresett/keres olyan szerzőket, akiknek szövegeit ki tudja használni saját 
esztétikai céljaira. 

Tőzsér Árpád végső soron olyan folyton változó költészetet művel, amely szüntelenül 
reagál az idő változásaira és a kánon kihívásaira. Hogy megvalósul-e újabb korrekció ebben a 
költészetben a közeljövően, izgalmas kérdés. Az azonban kijelenthető, hogy Tőzsér életműve 
már most is és önmagában is kész irodalomtörténet, szívós harc az értékért. 
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Fűzfa Balázs

LÉTEZNI RÉSZBEN, EGÉSZBEN
Nagy Gáspár és Parti Nagy Lajos egy-egy verseskötetének 
összehasonlító értelmezése

1. Két verseskötet – kétfajta beszédmód

1.1. 2003-ban két jelentős költőnk is szintetizáló érvényű kötettel bővítette az oeuvre-t. 
Nagy Gáspár Ezredváltó, sűrű évek című összeállítását a Széphalom Könyvműhely, Parti Nagy 
Lajos grafitneszét a Magvető jelentette meg. A könyvek fontosságát jelzi, hogy a következő 
másfél-két évben mindkettőről a „szokásos”-nál hosszabb recenziók, sőt átfogó igényű ta-
nulmányok láttak napvilágot (Borbély, 2003; Fekete, 2003; Görömbei, 2003; Huba, 2004; 
Keresztesi, 2003; Nagy, 2004; Payer, 2003; Pécsi, 2004; Szilágyi, 2003; Vilcsek, 2003). Nagy 
Gáspár ezekben az esztendőkben Kossuth-díjat (2000), Parti Nagy Lajos – elsősorban épp a 
grafitneszért – Magyar Irodalmi Díjat kapott (2003). A recepció (műfaji) párhuzamai, a nem-
zedéki hovatartozás, a pályaképek bizonyos hangsúlyai, illetve a poétikák oppozíciója szinte 
magától értetődően kínálja fel az összehasonlító értelmezés lehetőségét.

1.2. Mindkét kötet egyfajta szellemi napló az ezredforduló körüli évekből. A jelenreutaltság 
mellett azonban mindegyik alkotónál igen erőteljes szólam a múlt szorító-felszabadító ha-
tásának érzékeltetése, a szabadságjelölő metaforákért és szótöredékekért való aggódás és 
öröm megjelenítése.

A naplószerűséget Nagynál külön hangsúlyozza az alcím: Száz vers 1998 márciusától 
– 2003 márciusáig. E szövegek egy része eleve jelzi, hogy nem az örökkévalóság szándékával 
született, sokkal inkább illusztráció a kor falára, névnapi-születésnapi-évfordulós köszöntő, 
megemlékezés, gyászvers stb. Költészetbe szüremkedő hétköznapok rögzített képei ezek a 
textusok, melyeknek értékük és céljuk az önmagában vett dokumentaritás (is). 

Parti Nagy versei (a fülszöveg szerint) kétszer ennyi időt, egy évtizedet jellemeznek – azt 
elsősorban nyelviségében vagy inkább nyelv és nyelvhiány viszonyában s a „nyelvrontás” kü-
lönböző eszközeivel megragadva. Ez mindenekelőtt a hétköznapok grammatikai nyeglesé-
gének, a szétmálló szintaktikának és szemantikának, az általános nyelvi eróziónak igen erős 
kritikáját jelenti. A versek ennek a „nyelvromlás”-nak – a szó itt természetesen metafora, az 
erkölcsi-emberi romlásnak a metaforája – igen pontos megfogalmazását adják. Mert miköz-
ben Parti Nagy a részek szintjén szétbontja, vagyis látszólag értelmetlenné teszi, aközben az 
egész szintjén újrateremti a nyelvet (és a magyar költészet hétszáz évét); miközben elcsúsz-
tatja s aztán mégis-helyreállítja az alanyi–állítmányi viszonyokat, aközben mintha visszaadná 
a szavak eredeti jelentését. Mintha újra felépítene már elhasználódott mondatokat, mintha 
ezek megroggyant szerkezetéből rakosgatna össze egy emberibb világot: verseiben nemcsak 
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a szavak, hanem a mondat és a szövegegész jelentését is elmozdítja – így maga az új kon-
textus lesz a jelentés. Weöres „panyigaizós” verseihez hasonlóan „szünteti meg” a kanonizált 
nyelvet, hogy aztán – új értelem tulajdonításával – ritmusból, verslábból, szóképből létre-
hozza ama másikat, ama emberibbet:

„Ám negyednapra csíhatjka ingó kedélye helyre,
s bicikli tolva Lenin ulícán mén munkahelyre,
kis keszeg ember, konkrétan asszony, lejár a sírba,
itt nyugszok tíztől tizenöt háig vasárnap zárva.”
        (Petőfi Barguzinban)

1.3. Ugyanarról beszélnek tehát ezek a könyvek, mégis nagyon másképpen szólnak. Nem-
csak más szavakkal – mint ahogyan ez természetes volt mindig is az irodalom történetében 
–, hanem szinte a végsőkig különböző költői eszközökkel. Pontosan rögzített jelentéseket 
érzékelünk egyfelől, elmozduló kontúrokat másfelől. Írásjelek, alanyok és állítmányok, ki-
jelentések emberről, világról állnak itt; hiányzó jelek, hiányzó alanyok és állítmányok, átírt 
összefüggések állnak amott. Nagy magát a metaforát használja legfőbb megjelenítő eszköz-
ként, Parti Nagy a parafrázist, az allúziót, a palimpszesztet s az intertextuális jelentésképzés 
egyéb módozatait.

Míg Nagy egész mondatokban beszél, addig Parti Nagy számára a mondat már csak em-
lék. Ő olykor tragikussá, máskor tragikomikussá írja át a magyar költészet jelentős részét, 
illetve mindennapi közhelyszótárainkat. Gyakran épp e két szókincsréteg vegyítésével. 

Nagytól nem idegen az ünnep, olykor még a pátosz sem, nem idegen a közösségi lelkü-
let és hevület igénye, a művész váteszszerepe. Parti Nagy vállalása elsősorban individuális 
(bár közösségi is, csak nagyon másképpen az): ő a hétköznapokká töredezett lét legmélyebb 
bugyrait kutatja. Ez természetesen nem esztétikai értékkülönbség, csak más-más világértel-
mezési mód, más-más világlátás megjelenése emberi, költői szerepekben, versekben.

1.4. A két kötet címe is ellentétezi egymást: az egyik történelmi emelkedettséggel szólítja 
meg a felelősséget, a sorsot: bonyolult, összetett szavas jelző előz egy másik, metaforikus jel-
zőt, s e kettő együtt jellemzi ama ezredfordulós éveket. A másik cím egyetlen összetett szóba 
sűríti az amúgy – sokféle értelemben – hasonló mondandót, s játszik a jelentésekkel. Nagy 
Gáspár az egyértelműsítés, Parti Nagy a sokértelműség szándékával szólítja meg az olvasót. 
Mélyen zeng az egyik cím, könnyed-keserűn szellemes a másik. 

Nagy megfontolt hanghordozású méltósággal – alkalmibb jellegű verseiben gyakran 
humorral –, a tőle jól ismert motívumokat is felhasználva rója fáradhatatlan sorait a Nagy 
László-i, illyési költészet örökségének vállalása jegyében. Egy nagyközösség – természetesen a 
magyarságról van szó – hagyományrendszerét keresi-találja meg identitáskeretül a megszó-
laláshoz. A ritmusok, szóképek is ennek a tradíciónak a mértékével mérettek meg, mielőtt 
átszüremkedtek a költői tudat ihletén és formáló akaratán.

Parti Nagy grammatikai „elhajlás”-ai, nyelvi cselei könnyednek tűnnek, ám szomorúságot 
hordoznak. Eddigi szövegei is játékosságot, iróniát sugalltak – gyakran már címükkel is –, 
aztán sejlett föl a mögöttük rejtező tragikum. Ám a grafitneszben teremtett világ annyira 
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fájdalmasan a miénk, hogy ezért a költőnek mindent megbocsátunk: a Bánk bánnal való ját-
szadozást („hazám, hazám, te min – de nem” – Szívlapát), a nemzeti hagyományra való 
rákérdezést s az olykori szarkazmust is („édes hazám, ne vedd szivedre, / hadd legyek hűs” 
– Szívlapát).

Ady- és Balassi-típusú hazaszeretet ez, a A föl-földobott kő sírása („Te orcádra ütök”) – 
mai nyelvi eszközökkel kifejezve:

„[…]
ha fel-feldobott kő leszel,
ha óvatlan vagy épp ravasz,
és mondjuk puff, és rámesel,
hazám, hazám, te Mol, te Shell,
te szép aranykalászvegasz,
tiéd vagyok, bármit teszel,
tehozzád mindenem ragasz
kodik s adyk.”
            (Szívlapát, 137. o.)

Az egyik leghatásosabb szakasz az Őszi Hedwigek közül való, a címe (hulahopp):

„Hallom, mondád: a halnak nincs hazája,
nem köti könyv, veranda, szilvalekvár,
[…]
Holott a halban nyári szív telel,
nem árul ponyván szívszódát darabra,
hanem béfordul dobbanásival
a fennezüst alá, a mély iszapba,
hol pontosan, mert némán énekel:
itt élned hal.”

Egészen más szimbólumrendszer ez, mint amilyet Nagy Gáspár használ – tematikailag 
ugyanarról beszélve –, egészen másképpen lesz emelkedetté a szó például ebben a versben:

„Testvér testvér ellen
apák fiak ellen
régi az új ellen
új az ősi ellen
és ha jön az Ellen
Keletről Nyugatról
Északról meg Délről
elő a kereszttel
virtus kell és jellem
akkor tíz száz ellen
győzni fog e jelben!”
 (Simphonia Ungarorum)
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Cselekvéses, állítmányos, sőt magasztos mondatok ezek, hitek és bizonyosságok megfo-
galmazásai – az amott rejtőző (látszólagos) bizonytalanságokkal, (ön)iróniával szemben. De 
„ikervers”-ek, „ikerkönyv”-ek lehetnének mégis ezek a szövegek: mint ahogyan a kétpetéjű 
ikrek, úgy ezek is egymást erősítő töredékei és összegzései egyszerre az Egésznek.

2. Kompozíció és intertextualitás

2.1. Nagy Gáspár szövegeinek kompozíciója a formai befejezettség ellenére is nyitott(abb), 
Parti Nagy szövegeinek struktúrája a gyakran erőszakos (és poentírozott) befejezés, csonko-
lás, tehát a formális nyitottság ellenére is egyfajta zártságot hordoz magában. Tartalom és 
forma paradox viszonya tehát – más-más előjellel, de – mindkét költő versvilágának jellem-
zője. Nagy Gáspár szabályosabb grammatikai szerkezetei szabálytalanabb formákban, olykor 
a képvers határát súrolva jelennek meg, Parti Nagy széteső, elrontott és újraírt, amorf és 
keserű világa egyértelműbb, határozottabb rajzolatú vizuális tömböket, grafikai formákat 
talál magának. (Az ő nyelvgesztusait olykor épp a forma neoklasszicizmusa, a ritmus- és a 
rímtechnika bravúrjai teszik a graffitinél örökérvényűbbé. A kötet címe nyilván rájátszik en-
nek a műfajnak épp az örökérvényűségre fittyet hányó, mégis-sűrű, mégis-filozofikus, mégis-
mély – a megszokott nyelvi elemeknek s szerkezeteknek egy „csavarintás”-sal új jelentést adó 
– jellegére is.)

2.2. Parti Nagy leggyakoribb – kimondott-kimondatlan – megidézettje talán József Attila; 
de nem kevésszer fordul Kosztolányihoz, többször Adyhoz, Radnótihoz, Petőfihez, Arany-
hoz, Vörösmartyhoz, Babitshoz egy-egy szófordulatért, allúziós jelzőért, hasonlatért, szö-
vegtöredékért – vagy akár egy egész versért (Sas legyek, ha sasnak vagy virága; Befordulám 
a kamrába). De parafrazálja Morgensternt éppúgy, mint ahogyan megírja Leopold Bloom 
apjának (dilettáns) verseit is (A dublini vegyszeres füzet). Megszólítottja – vagy egy-egy kö-
szöntőversének ünnepeltje – Esterházy Péter, Mészöly Miklós, Bertók László, Tandori Dezső, 
Réz Pál, Balassa Péter és mások.

Nagy Gáspár ihletője Csoóri Sándor – több versnek ajánlással is jelölt címzettje –, Németh 
László, Szokolay Sándor, Illyés Gyula, Czine Mihály, Fodor András, Deim Pál és mások. Ő is 
felhasznál, természetesen, motívumokat a magyar költészet kincsestárából – többek között 
épp a föntebb megidézett Szózatból is:

„Ha szétszórva is bár…
komor homlokredőkben
a fénylő gondolat:
merész hídként ívelni át
olykor magunk fölött is
bizony nem kis trovaille:
magyarban óvni a magyart.”
 (Ezredváltó sorok Illyés Gyula epitáfiumához)
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Ez a megidézés azonban mindenekelőtt erőt igyekszik meríteni, továbbvinni, példázatot 
szeretne teremteni a magyarság történelméből. A Parti Nagy-féle vers lírai énje ugyanígy és 
mégis másképpen tesz és gondolkodik, amikor megdöbbenti olvasóját, mert ironizálni mer 
a Szózaton – mert így vágja mérhetetlen erővel tudatába a szakrális vers újrateremtett-meg-
csonkított szavát: „itt élned hal”.

2.3. Parti Nagy gyakran nem fejezi be az állításokat, a mondatokat és sokszor a szavakat sem. 
Olyan ez, mintha egy kottának levágnánk a széleit, s a zenekar hirtelen megállna ezeken a 
„sorvégek”-en. A felhasznált nyelvi fragmentumok ennek ellenére mégis értelmezhetők ma-
radnak – felismerhető a szimfónia! –, hisz akár ismert alkotásokból, akár a hétköznapi élet-
ből valók a töredékek, azokat egy másodpercnyi meghökkenés után – s ez épp elég a költő 
számára, hogy elérje a hatást – visszarendezzük tudatunkban a megszokott „sémák”-ba. 
S szeretnénk azt is hinni, hogy ezeket a szövegeket – Ady, Kosztolányi, József Attila, Petőfi 
és a többiek költeményeit – végül is – nem lehet „elrontani”: legfeljebb újraértelmezni, újra-
alkotni lehet, részeivé tenni egy másik, új egésznek. (Amiképpen Borges híres novellájában 
[Borges, 1986] a Cervantes óta eltelt időnek a szöveg jelentéstartományaiba való beépülése 
teszi „más”-sá az eredeteivel szó szerint megegyező Don Quijote szövegét.)

Nagy Gáspár versei is magukban hordják az adys szenvedélyt, de nincs bennük bántás, 
nincs bennük bosszú, keserűség, nincs bennük a „Te orcádra ütök” ambivalenciája. A tett és a 
tenni akarás filozófiája, a mélyről jövő sóhajok kimondásának vágya erőteljes, de sem fricska, 
sem játék, sem irónia nincs az ő haza-verseiben. Az alkalmi költeményekben igen – mint 
korábban is utaltunk erre –, ám természetesen ezek a játékok egészen más jellegűek, mint 
Parti Nagy „rontott újraírásai”-nak (Payer, 2003) tragikomikus-groteszk „játékai”. Egy ilyen, 
jellegzetesen Nagy Gáspár-i „régi vers” például a Püski-házaspárt ünnepli ekképpen:

„Akik erre jól vigyáztak,
éveiket ne számláljad.
Hazád s szíved te se hűtsd ki!
Írd a zászlóra hogy Püski!

Mintha csak egy Sinka-versben,
balladásban, hűségesben,
áll most és két fényes nádszál:
Ilus néném, Sándor bátyám.

Állanak ők az időben.”
(Mintha csak egy régi versben – kiemelések az eredetiben – F. B.)

2.4. A hagyomány mint versbe szedett harmónia vagy harmóniahiány kétségtelenül ott 
van mindkét regiszterben. Ám míg az egyik poétika a „kimondás”-ban, addig a másik a „ki-
mondhatatlan” érzékeltetésében találja meg önmaga érvényességének s a lírai én világké-
pe hitelesítésének lehetőségeit. Nagy Gáspár oratóriumokban definiálja a sorsot, a hazát, 
a nemzetet: nagylélegzetű énekszólamainak fennköltsége, névátvitel-halmozása nemcsak a 
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Nagy László-i költészet folytatását vállalja, hanem mindenkori példázata lesz az egyént a 
közösségbe emelő versek egy lehetséges beszédmódjának. Míg ő az emelkedett fogalmazás, 
addig Parti Nagy Lajos a lehetőségeinket a nyelv megszűnéséig végiggondoló, a kisszerűséget 
keserűen figurázó, önmagát épp a jelöletlenséggel jelölő szintaxis példáit adja. Nála a költé-
szet éppen ennyi: grafitnesz. Csak annyi hang, zizzenés, „neszecske”, „semmiség”, amennyit a 
ceruza hallat, amikor ír. – Nyugodtan vélhetjük, persze, az Esti Kornél énekére gondolva: de 
hisz ez maga a minden! 
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Schein Gábor

LEFORDÍTHATATLAN SZÓJÁTÉKOK
Várady Szabolcs költészetéről1

1. Világvégi elegancia?

„Világvégi elegancia.” E szóval jellemezte Réz Pál a ’80-as évek elején Várady Szabolcs köl-
tészetének stílusát, ízlését. Ugyanez a szó tért vissza egy 1985-ben lejegyzett beszélgetés 
során, amikor Domokos Mátyás kérdésre Vas István így felelt: „Az is hozzátartozik az ele-
ganciához, hogy nem szabad túlságosan is észrevenni a dolgokat. […] Eleganciáról beszélek, 
de kevésbé hízelgő szóval is nevezhetném ugyanezt. Ha jól emlékszem, már le is írtam vele 
kapcsolatban, hogy van benne valamilyen impregnáltság, áthatolhatatlanság az élmények-
kel és a dolgokkal szemben.” (Vas, 1987, 369.) De milyen poétikatörténeti helyzetben alakul 
ki és válik éppen ilyenné e költészet. Minderről legtöbbet alighanem a Vers tiszta, kancsal 
rímekre és asszonáncra című esszé felelevenítésével tudhatunk meg. 

2. Vers tiszta, kancsal rímekre és asszonáncra

2.1. Az írás, amely eredetileg 1986-ban az Újhold-évkönyvben jelent meg, bevezetésül leszö-
gezi, hogy a rímelés, pontosabban a rímszavak kiválasztása a legkevésbé sem pusztán techni-
kai kérdés, közérzeti, világnézeti és egyéb tényezők is beleszólnak. Ezt követi a kérdés, „lehet-e 
a rímelés annyira vezérlő elve egy költemény létrejövésének, hogy elemzése a vers egészéről 
ad lényegbevágó információkat”. Még ha az esszé egyfajta technikai fejlődésről számol is be, 
amelynek egyik lehetséges végpontján, a Nyugat első nemzedékének meghatározó lírikusainál, 
elsősorban Kosztolányinál, Tóth Árpádnál és Babitsnál „az ihletnek egy olyan irányultsága alakul 
ki, amely a sorok minél teltebb és minél váratlanabb egybehangzásának lehetőségei szerint szab 
irányt a vers menetének”, félreértenénk a mondatban foglalt elképzelést, ha Várady Szabolcs 
poétikai gondolkodását technicistának neveznénk, vagy olyannak, amely a produkcióesztétikai 
megfontolások kizárólagosságát vallja. A magyar költészet poétikatörténeti alakulásának azon 
a pontján, ahol e kérdés újra megszólal, a rímnek egy olyan aspektusa válik dominánssá, amely 
a Nyugat első nemzedékének idején csupán Kosztolányi kísérleteiben jelentkezett. 

Vas István az említett beszélgetésben megjegyzi, hogy Várady Szabolcs verseiben jófor-
mán nincsenek képek, majd saját költészetének egyik hatástényezőjére rámutatva így foly-
tatja: „József Attila után elkövetkezett – legalábbis én így éreztem – a képnek bizonyos inflá-
ciója a magyar költészetben, a visszaélés a képpel. Jött egy idő, amikor kezdtem viszolyogni 
a képektől, és megpróbáltam nélkülük írni, sőt odáig vetemedtem, hogy sokszor éltem, ha-
nyag, frivolan prózai szavakkal és kifejezésekkel: Várady Szabolcs némiképp ezt folytatta” 
(Vas, 1987, 367). E néhány sor több olyan kérdést is érint, amelyekre még vissza kell térnünk. 

1 A Holmi 2004/6. számában megjelent tanulmány rövíditett változata.
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Most azonban maradjunk Várady Szabolcs eredeti kérdésénél. A klasszikus modernség ma-
gyar lírájának metaforikus konstrukciója a versolvasásban és a líraértésben olyan modellek-
nek kedvezett, amelyek kizárólag a szemantikai egységeket voltak képesek jelentéssel ellátni, 
illetve minden tényezőt, többek között a sortörés és a rímelés viszonyait is megpróbálták 
közvetlenül szemantikai tartalmakra lefordítani. Másrészt – erre utal Vas István, amikor a 
képekkel való visszaélésről beszél – az önállósuló, kontextusát mintegy kipusztító, heurisz-
tikus metafora még jelentős költők esetében is nem ritkán egyfajta felfokozott metafizikus 
automatizmusnak köszönhette létét. A rím a képi logikával szemben olyan jel és jelentés-
képző elem, amely nem rendelkezik közvetlen szemantikai tartalmakkal és nem is feltétle-
nül szemantizálható. Amikor tehát Várady Szabolcs azt kérdezi, „lehet-e a rímelés annyira 
vezérlő elve egy költemény létrejövésének, hogy elemzése a vers egészéről ad lényegbevágó 
információkat”, visszamenőleg feltárja, és receptív módon a ’10-es évek poétikai kísérleteihez 
kapcsolja a ’60-as évek második felében érzékelhető költészeti megújulás egyik fontos mo-
tívumát. E megújulás, amelynek Váradyn kívül Petri és Tandori volt a legkiemelkedőbb alak-
ja, kétségtelenül leírható a korabeli metaforakritika megfontolásainak segítségével (Schein, 
2000, 55–69), és ugyanez a rokonította az említett három költő poétikáját a kor meghatáro-
zó európai költészeti kísérleteivel. 

Várady Szabolcs ugyanakkor azt is felismeri, hogy a rímelés formai kánonai is csak idő-
legesen tudnak új művészi energiákat felszabadítani, előbb-utóbb rutinná csontosodnak, 
és erős esztétikai hatást ezután csak humoros versekben, a gyermekköltészetben vagy az 
ironizált végtudat lírájában (például Parti Nagy Lajos grafitneszében) kelthetnek. Csakhogy 
van-e olyan rímhasználati mód, amelyet a 20. századi magyar líra még nem használt el? Igen, 
van több is. Igaz ugyan, hogy a finom ízléssel és mértéktartóan kimunkált harmóniák, a giccs 
határán megtartott együtthangzások zenéjében aligha juthatunk tovább, mint Kosztolányi 
vagy a fiatal Babits, és valószínűleg a disszonanciák ütközéseiből sem szabadítható fel több 
energia, mint amennyi Szabó Lőrinc és Illyés verseiben jelen van, miként a prózavers felé 
mozduló lazításokban sem ment lényegesen tovább a későbbi magyar költészet, mint amed-
dig Nemes Nagy és Pilinszky elment, Weöres Sándor egyedi zeneisége pedig eleve egy sem 
addig, sem azóta nem jelentkezett muzikalitásra volt szabva…, és mégis mondhatjuk Eötvös 
Gábor szomorú bohóctréfájával, van másik. Várady Szabolcs a különféle rímtípusokat egy-
más mellett használja úgy, hogy elhelyezésük pontosan megfelel az adott helyen mondot-
taknak, hozzásegítik a verset, hogy – amennyiben ezek elkülöníthetők, azt hiszem, nem – a 
zenei, a szemantikai, a grammatikai és a modális szféra koherenciájában partitúraszerűen 
történjék meg. Példaként elég A katéterre várva című szonettre gondolni.

2.2. A rímek – és közülük is leginkább a kancsal, amely viszont a humoros költészetből kerül 
át a „komoly” líra kánonába – a nyelvi poliszémia és ezáltal a jelek szétszóródásának egyik 
fontos forrása lesznek. Ugyanez mondható el a grammatikai kötésekben, a rekciós összefüg-
gésekben meglelt lehetőségekről. A grammatika mint a gondolkodást megelőző sematika 
természetesen vált poétikai tárgyává annak a nyelvkritikai attitűdnek, amellyel Tandori, Petri 
és Várady Szabolcs elindult a pályáján. E nyelvkritika mindhármuknál az analitikus nyelvel-
méletekkel rokon megfontolásokat és eljárásokat hívott életre. De amíg Tandori egyfajta 
morfológiai redukcionizmussal kísérletezett, létrehozva az értelemképzés nyitott terét, Vára-
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dy Szabolcs abból indult ki, hogy a séma eleve tartalmaz nyitott, többféleképpen kitölthető 
helyeket, amelyek nyitottként való megőrzésével a vers a kizökkentések és az eltérítések által 
épül meg. Mindez azt jelenti, hogy ami a világos nyelvi kijelentések szempontjából zavarnak 
vagy hibának minősül, e poétikában az lesz a poétikai alkotás konstitutív tényezője. E poétika 
az olvasó részéről is folyamatosan igényli a nyelvi alkotóképesség és elemzés, egyfajta kreatív 
és kritikai racionalitás működtetését. Az olvasás kritikai mozzanatát szüntelenül erősíti a ta-
pasztalat, hogy nincsenek végső, egyértelmű megoldások: a verset az olvasás iróniája törések 
között, kettőségekben tartja meg. A poliszémia kizökkentő nyitottságára, amit a tiszta rím 
(fekete) humora még inkább kiélez, álljon itt példaként az Egy másik című vers: 

„Magamról írni már unok.
Nyakam körül legyek hurok? 
A vállamon kereszt?
Autós unhatja így a KRESZ-t. 
Tiltó táblák! Útviszonyok!
És a belsőm ereszt.” 

A grammatikai séma analitikusan játékos, ironikus megnyitásának szép eseteit pedig 
szinte tetszőlegesen sorolhatnám, mégis megelégszem egyetlen költeménnyel, amely meg-
mutatja, az eljárás önmagában is versalkotó lehet: 

„Én még ilyen visszafogott pasast 
(fiút?) nem láttam! − mondta A. nekem. 
Ha akarom, akár bóknak vegyem:
elvégre magában foglalja azt,

hogy van mit visszafogni. De hiszen 
meg is mondta. Mi több, tudatta, last
but not least, hogy épp ez a mi maraszt 
figyelme látkörében (azt hiszem).

Félek, nem az a kérdés, hogy mit én,
inkább az, hogy engem vissza mi fog,
s mi nem fog össze. Mert tény, ami tény: 

kifele – és mióta – borulok.
Nincs méltó ok hát kíváncsiságra.
De azért köszönöm, Angéla drága.” 
           (I’m sorry)

2.3. A megszokott, hétköznapi nyelvi logika Várady Szabolcs verseiben kizökkenthetőnek, 
eltéríthetőnek bizonyul, és a beszéd a legkevésbé sem a nyelv stabilizálásában érdekelt, in-
kább az analitikus szétmozgatásban, a rések megnyitásában. E munka ugyanakkor a maga 
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részéről nagyon is racionális. Várady Szabolcs versei szinte képletszerűen tiszta, világos re-
torikai-logikai építmények – no de lehet-e a destrukció építményszerű? Lehet, sőt a követ-
kezetes destrukció valószínűleg nem is lehet más: e nyelvszemlélet szerint ugyanis nem a 
stabilitás, hanem a billenékenység, az eltéríthetőség, sőt a hiba teszi elevenné és folyamato-
san újraalkothatóvá a nyelvet. Tehát a lebontás vagy inkább a szétbontás a törések helyén a 
töredékekből mindig új épületet épít, de ami létrejött, megmarad egyszerinek, nem helyez-
hető át, jelenségként nem általánosítható – a vers ebben az értelemben mindig alkalmi vers 
marad, és erre az esetlegességre, alkalmiságra Várady Szabolcs verskezdetei vagy verscímei 
nagyon gyakran reflektálnak is.

De időzzünk még el egy kicsit a versek logikai világosságánál. Valóban, bármelyik verset 
lapozzuk föl, mindig látható, mi miből következik, mi mire rímel, mi mitől tér el. Csakhogy 
ez a legkevésbé sem jelent zártságot. Az analitikus logika ugyanis nem képes egyszerre uralni 
a poliszémiák és kizökkentések által megnyitott minden lehetőséget. Vegyünk egy egyszerű 
példát. A Rosszkedvem tele jól ismert első sora az: „Az idő el van telve önmagával”. Mit jelent 
ez a sor? Azt, hogy az idő tele van, nincs már benne hely? Nem egészen. Azt, hogy az időt 
csordultig kitölti az idő? Igen, ez formálisan közelebb áll az alapmondat jelentéséhez, de talán 
távolabb az értelmességtől. Ugyanakkor ez a pontatlan átírás feltárja az eredeti kijelentésben 
foglalt tautológiát, az azonosság alteritásának játékát. Másrészt az eredeti mondatban ott 
halljuk az „eltelni” ige másik vonzatos lehetőségét is: az idő el van telve önmagától. Olyan tág 
térben fut szét így a verset nyitó mondat, az elkülönböződéseknek olyan bonyolult hálózatát 
hozza létre, amely nemcsak hogy nem uralható, ellenőrizhető racionálisan, de mindig marad 
bejátszatlan része is, mindig marad olyan tartaléka, amit a vers nem használt ki, és ami mind 
a beszéd, mind a megértés számára váratlanul képes átrendezni az egészen sosem átlátható 
értelmi viszonyokat. A verseket átható világos logika tehát egy olyan racionalitás jegyében 
születik meg, amely a versben fényt derít saját korlátozottságára, viszonylagosságára. A vers 
minden pillanatban kész arra, hogy áttörje ezt a racionalitást és elszabaduljon. Maga a be-
széd azonban megtartja a verset a határon, a ráció határán, ám érzékelhető, hogy e racio-
nalitást folytonosan fenyegeti a nyelv tartaléka, amit ugyanaz a nyelvi analitika hív játékba, 
amely megvonja a határt, bizonyos lehetőségeket kitölt, másokat kitöltetlenül hagy.

2.4. S itt térjünk vissza Vas István fent idézett nyilatkozatának arra a megjegyzésére, hogy 
„jött egy idő”, amikor elkezdett „viszolyogni a képektől”, megpróbált nélkülük írni, sokszor 
élt, hanyag, frivolan prózai szavakkal, kifejezésekkel, és Várady Szabolcs e kísérleteinek foly-
tatója volt. 

E jelenség megértéséhez abból érdemes kiindulnunk, hogy a nyelv metaforikussága min-
dig történeti kódokon belül érvényesül, másrészt abból a felismerésből, hogy nem képzelhe-
tő el olyan szövegtér, amely egyetlen kódot, szótári anyagot érvényesít. E felismerés a ’60-as 
években induló néhány költőnél vált hangsúlyossá. Petri úgynevezett szerelmi költészete 
kezdettől, vagyis a Magyarázatok M. számára óta a használható és a használhatatlan, az iro-
dalom eltérő korú feltételrendszereihez tartozó kódok, szótárak egymásba játszásából, azaz 
az irónia alakzatán végighúzódó törésből bontakozott ki. Várady Szabolcs költészetében a 
különböző nyelvi kódok keveredése korábban tapasztalható. Nyomai felfedezhetőek már 
’60-as évek elején írott versekben. Az Ez volt című vers harmadik sorában például az első két 
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sor újholdas hagyományokra emlékeztető, finoman megemelt, jambikus sorait egy kifejezet-
ten köznyelvi elem szakítja meg, amely egyszersmind az irónia gyanakvó racionalizmusának 
ellenőrzése alá vonja a versbeszédet: „Idegenszagú szél szalad / háborgó napnyugta előtt / 
napnyugta jó de volt-e nap / figyeld a csöppnyi temetőt”. E nyelv- és versszemléleti válto-
zás korai fázisának egyik kiemelkedő költeménye kétségtelenül Várady Szabolcs Jules és Jim 
című verse, amely a kor nagy filmélményére rájátszva beszéli el egy magánéleti alapképlet 
kínlódásait. A kódváltás a versben a gondolatjel után olyan sort eredményez, amelyet a Vas 
István-i ízlés felől tekintve valószínűleg kisebbfajta botránynak kell tekintenünk: „az adott 
pillanat / tiszta örömét nem szennyezhetem, aminthogy egy-két percre nekem is / ez csak én 
és csak te kijutott – / az aztán más dolog, hogy végül is / az érzések hálózata a harmadikban 
/ lel központra”. A kódok keveredésének, vagy másként fogalmazva, az egynyelvűségen belüli 
többnyelvűség kérdésének „hatásközpontja” Várady és Petri számára is kétségtelenül Vas Ist-
ván költészete volt. Vas lírája azonban a szakadás problémáját helyzetéből adódóan kevésbé 
radikálisan érzékelte, irányultsága és eredete is eltért a fiatalabb pályatársak törekvéseitől. 
Az emelkedett versbeszéd lehetőségének elbizonytalanított fenntartása, Vas István versei-
nek e talán legnyilvánvalóbb jellemzője, a klasszikus modernség Arany Jánosig visszanyúló 
hagyományának – történeti, szociológiai és kultúrantropológiai okokra visszavezethető – ki-
merülését ha nem is tragikusan, mindenesetre elégikus szkepszissel éli meg. Ennek az elégi-
kus szkepszisnek Váradynál és Petrinél nyoma sincs. A hagyományos líra nyelvi erodálódását 
azonban Várady megtartja egy olyan állapotban, ahonnan a vers ugyanúgy képes kilendülni 
az idézetszerűvé vált nyugatos kódok és az azokkal szakító „prózaiság” felé. A forma szigorú-
sága ezt az ingatag helyzetet stabilizálja annyira, amennyire a különböző kódok ütközései-
től feszített verstérnek erre szüksége van. A beszéd modalitásának meghatározó alakzata a 
többkódúság által felvetett kérdésekkel szemben ironikus. A hagyományos líraiság megőriz-
hetetlensége ugyanis e szemlélet felől tekintve magában foglalja azokat az erőket, amelyek 
a vers általában vett pozícióját, szerepét gyengítik el, végső esetben akár értelmetlenné is 
teszik. Olyan kétségek ezek, amelyek Babits óta mélyen áthatják a magyar költészet nyelvi 
tudatát. Várady Szabolcs versízlése Vas Istvánéhoz viszonyítva elfogulatlanul radikális, Petri 
és Tandori problémaértelmezéséhez képest viszont konzervatív. E viszonylagos radikalitás és 
konzervativizmus egyszerre nyilvánul meg az Eltérítések című vers poétikai önreflexiójában: 

„S hogy vége van-e itt, most nem tudom.
Összekössem, vagy hagyjam szét? De mit?
Rímhez, szalonkabáthoz kell a hit,
merő szokásnak, azt tartják, avítt.
Merő szokás: felajzott, félrevitt.” 

Egy másik történeti kontextusban talán Várady Szabolcsra is illik Vas István önmaga ízlé-
sének és helyzetének jellemzésére alkotott találó fogalma, az ómódi modernségé. Az imént 
idézett vers azonban címével és utolsó sorával e költészet lényegibb sajátságaira is utal. 

2.5. Várady Szabolcs költészetének kesernyés, rezignált humora részben éppen a versnek eb-
ből a kétes, ingatag helyzetéből fakad. Ebben a vonatkozásban is érdemes összehasonlítást 
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tennünk Petri Györggyel. Petri költészetének olyan korai és kései mintadarabjai, mint A sze-
relmi költészet nehézségeiről vagy a Hogy elérjek a napsütötte sávig egyaránt mutatják a költés 
pozícióját valamelyest definiáló, tradicionális beszédmódok újraalkothatóságának igényét 
és annak a tudatnak a nyomait, hogy a hagyományban erőteljes szakadás történt, valamint 
hogy az alany nyelvi-egzisztenciális tapasztalatai elsősorban éppen a szakadás élményéhez 
kötődnek. Petri költészete ezt a kettősséget főként József Attila elutasított és referenciaként 
megtartott kódján keresztül éli át. Ugyanakkor nagyon erős benne a helyzet definiálásának 
kényszere. És itt nem elsősorban a politikai-poétikai közérzet meghatározásának retorikai 
gesztusaira gondolok (Metaforák helyzetünkre), hanem a költés pozíciójának rögzítésre, 
amire Petrinek – paradox módon – egyfajta egészséges önutálattal is áthatott redukció, a 
szamizdatirodalomba való átkerülés és az egyszemélyességbe való végletekig vitt visszahú-
zódás kínált megnyugtatónak éppen nem mondható, a viszonyokat tekintve mégis eléggé 
tisztázott módot és helyzetet. És Petri esetében éppen ez a definiáltság tette lehetővé, hogy 
a magyar költészetben addig ismeretlen radikalitással lebontsa a hagyományos értelemben 
vett költészet szerepmintáit és a versszerűségről alkotott fogalmait: a vers Petri kései költé-
szetében mindinkább eltolódik a kommentár felé, végképp elutasítva a poétikai szféra im-
manenciáját. 

Váradynál a hasonló okokra visszavezethető definíciós igény a költés feladatként való 
értelmezéséhez kötődik. Így Petri kései költészetével ellentétes mozgást követve itt mind 
hangsúlyosabbá válnak azok a retorikai és poétikai eljárások, amelyekkel a vers saját meg-
írásának műgondjára utal. És ez a műgond egyfajta abszurd etikaként nyilvánul meg, mert 
egyébként a versnek nincs se önmagán kívüli funkciója, se az önmaga létrejöttében való köz-
reműködésen kívüli feladata. A feladatszerűség a mesterségre, a műhelyre koncentrálódik. 
Ám a műhelyt a legkevésbé sem tölti el valamiféle céhbüszkeség. A feladat Várady líraértel-
mezésében akkor tekinthető megoldottnak, ha nem látszik, hogy a vers feladatot oldott meg, 
vagyis hogy elsősorban a szó szoros értelmében vett poézis, azaz csinálás. A régi műhelyekkel 
versenyre kelve a vers nála számos olyan bravúros részletet tartalmaz, amelyre semmi sem 
hívja fel a figyelmet, és ami éppen ezért csak a szakértő szemet ajándékozza meg. Alighanem 
ezt nevezte Vas István eleganciának. E poétika összegző jellegű megnyilvánulása a Szerkesztői 
üzenet című költemény, e nagyszerű antológiadarab, amelyből leginkább a klasszikus angol 
szonett legmesteribb művelőjének nevére rímelő 13. sorra hívom fel a figyelmet, mert úgy 
vélem, itt szólal meg Várady Szabolcs költészettudatának legsötétebb regisztere: 

„Mihelyt kapásból meg tudsz írni egy
szonettet, mondjuk ilyesféleképpen,
ujjaidat csak futtatva a gépen,
s úgy érzed, hogy magától (szinte) megy,

véreddé vált, akár az egyszeregy,
ha álmodból felköltenek: »No kérem,
lássunk egy jó szonettet, írja szépen«,
csak könnyű séta s nem megmászni hegy,
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ha, mondom, eddig eljutsz végre egyszer,
tudván, hogy írta ezt Petrarca, Sidney,
s mily rímképlettel Shakespeare (s pláne Spencer!),

akkor elég, ha annyit mondasz: »Így ni!«
és dobhatod is az egészet el.
De addig barátom, gürcölni kell!” 

A csinálás Váradynál mindig megmarad az egyes szám első személyűség, azaz egy olyan 
perszonalitás hajlásszöge alatt, amelynek nincs más léte, mint e perszonális, hang általi lét. 
Ha az olvasó hajlamos is e hang mögé egy olyan magánszemélyt állítani, aki jótáll a mondás 
mikéntjéért, és a versekben sok olyan – nem ritkán valóban indiszkrét – részlettel találkozunk, 
amely megfeleltethető Várady Szabolcs bizonyos életrajzi tényeinek, mégsem az élmény ha-
gyományos kategóriájából érdemes kiindulnunk, inkább azt szükséges megvizsgálnunk, mi 
irányítja ezt az allegorizációt, milyen e hang természete. 

Már az 1967 és 1972 közt írott versekben is feltűnik az előtér és a háttér hierarchizált 
különbségének eltörlődése. A beszéd nem választ el lényegszerűt és akcidentálist, hiszen 
nem maguk a dolgok és nem is a dolgok érzékelésének fenomenológikus szerkezete, hanem 
viszonyaik és körülményeik érdeklik. E mozzanat más-más módon Petri és Tandori korai köl-
tészetében is felismerhető, és talán ez az, amiben lírájuk a leglátványosabban eltér a Vas 
István-i és az újholdas hagyományoktól. (A fiatal pályatársak verseivel párhuzamosan hason-
ló jelenségre lehetünk figyelmesek Pilinszky kései költészetében, és a ’70-es évek végén erre 
mozdult el Nemes Nagy költészete is). A figyelem elmozdulása, ami, mint láttuk, radikális 
kép- és metaforakritikával párosul, a versek beszédszerűségével, medialitásával való szem-
besülés felé tolja el a versek értelmezését. Mindeközben a figyelem topikusan rögzíthetetlen 
marad, hiszen maga is az elbeszélt és az elbeszélés hátterében mintegy elhallgatott közös 
tudásként meghúzódó dolgok közegében szituálható. E rögzíthetetlenségből és szó szerint 
vett viszonylagosságból következik, hogy a beszéd alapvető alakzata az irónia lesz. Várady 
költészete a világot beszédként, nyelvként érzékeli. Mindeközben a személyesség a nyelvi 
elmozdulás mozgásában jön létre. Hasonló struktúra keletkezik így, mint amilyet Tandori 
Minden hogy kitágult… című verse vázol fel. A személyesség az elmozdulásokban, a nyelv 
kizökkentettségében, eltérülésében, a hibákban konstituálódik, a szó játékaiban tehát, ame-
lyek ezúttal is lefordíthatatlanok. 

Irodalom
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VALLOMÁS A MINDENSÉGRŐL ÉS AZ IRODALOMELMÉLETRŐL
Orbán Ottó: Vojtina recepcióesztétikája

1. Orbán Ottó…

Azt mindenképpen előre kell bocsátanom, hogy a vers nem tartozik Orbán Ottó legszebb, 
legnagyobb művei közé, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy elemzésre méltatlan vol-
na. Sőt az irodalomtörténetből tudjuk, kevésbé jelentős alkotások is meghatározók, de 
legalábbis fontosak lehetnek egy-egy életművön vagy akár egy irodalmi korszakon belül is. 
A Vojtina recepcióesztétikája így – bár kevéssé dicsekedhet kiemelkedő költészeti értékekkel 
és jelentőséggel – mégis a költőre és életművére igen-igen jellemző, érdekes és lényeges al-
kotás; elsősorban Orbán Ottó poétikai (ön)szemléletére nézve, de nem érdektelen az ezred-
forduló közelében általában a magyar irodalomfelfogás és -értelmezés alakulástörténetének 
szemszögéből sem. 

2. …Vojtina recepcióesztétikája

2.1. A vers 1998-ban született, és Orbán Ottó Lakik a házunkban egy költő (1999) című 
kötetében jelent meg. A szerző már a címadással egy sajátos történeti kontextusba helyezi 
a művet, amennyiben „Vojtina” Arany János verses „tankölteményeire” utal: elsősorban a 
Vojtina ars poétikájára (1861), de az utalásba természetszerűleg beletartozik a Vojtina leve-
lei öccséhez (1850) is, bizonyos halvány szövegösszefüggésekből pedig arra is következtetni 
lehet, hogy a költő látkörében lehetett Aranynak más, szintén a költészeti mesterség problé-
máival foglalkozó verse is (A sárkány, 1853; Poétai recept, 1852; Írjak? Ne írjak?, 1856). Arany 
„Vojtina-versei” azonban szintén, bár ugyancsak halványan, támaszkodnak még korábbi ars 
poéticák versbe foglalására, mint ahogy arra már Riedl Frigyes is felhívta a figyelmet (Riedl, 
1982, 70). Orbán Ottó verscíme tehát Aranyon keresztül nemcsak magyar irodalmi hagyo-
mányokra van alapozva, hanem egyszersmind egy világirodalmi költészeti „műfajt” – az ars 
poetica műfaját – is tematikai körébe von vele a szerző, gyakorlatilag a klasszicizmustól az 
ókorig (Horatius; Boileau) visszamenőleg. Van azonban még egy utalásréteg a címben, amit 
csak az tud teljes mélységében értelmezni, aki Arany Vojtina elnevezésének történetét is 
ismeri, szoros összefüggésben a Vojtina levelei öccséhez című verssel. A gúnyos hangú leve-
lek „elbeszélője”, Vojtina a korban élő személy volt, méghozzá „Bernát Gáspár hóbortos tót 
szolgája” (Arany, 1954, 446), valójában fűzfapoéta, akinek Arany „felvette” a nevét. Arany a 
levelek, majd az Ars poétika Vojtinájával tulajdonképpen hagyományt teremtett hosszú idő-
re a magyar irodalomban: többek is felhasználták ironikus hangvételű költői tanácsadások, 
illetve vallomások szövegeihez. Orbán Ottó verse tehát ezt a magyar költészeti tradíciót is 
folytatja, pontosabban ebben a kontextusban helyezi el a költő poétikai hitvallását. A mű 
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címe így kettős ironikus fénytörésbe kerül: Vojtina egyszerre a dilettáns és tudálékos köl-
tő megtestesítője, de mint Arany Ars poétikájában komolyan veendő is, hiszen a Vojtina 
ars poétikájában már csak a név utal valamire vissza, a vallomás – a műalkotás, a költészet 
mibenlétéről szóló esztétikai fejtegetések – nagyon is komoly tartalmakat hordoznak, olya-
nokat, amelyeket Arany elméleti igényű tanulmányaiban is feldolgozott. Orbán Ottónál a 
Vojtina név többszörös transzformáción esik át, illetve a költő a címben él Arany mindkét 
versének lehetséges jelöltjével. Az Orbán-vers Vojtinája lehet a dilettáns vagy finomabban 
naiv költő figurája, ekkor a vers beszélője (s ezt majd a cím után következő teljes szöveg 
bizonyítja) önironikus szerepjátékként állítja elénk a költő alakját. A szerepet azonban úgy is 
felfoghatjuk, hogy az az igazat beszélő „bolond” archetípusa – a vers szövege a továbbiakban 
ezt a jelentésvariációt állítja előtérbe, s így a látszólag negatív beállítás lényegében mégiscsak 
pozitív értékeket tulajdonít a vers beszélőjének. A cím Vojtinája tehát a szöveggel együttesen 
ironikusan azt jelöli, hogy a beszélő „maradi”, miközben az egésznek a jelentéssugallata ép-
pen ellenkezőleg, azt, hogy a „bohóc” Vojtina képviseli a költészet igazi, korokon, tradíciókon 
átívelő és megtartandó értékeit. A „recepcióesztétika” kifejezés megint csak a cím iróniáját 
erősíti tovább. A vers címe tehát, mint látható, többféle utalást rejt magában, mind időben 
visszafelé tekintve, mind a szöveg jelen idejéhez közelítve. A befogadóban erős várakozáso-
kat gerjeszt a szöveg iránt (mármint hogy az irónia mire vonatkozhat ezek után, bár éppen a 
„recepcióesztétika” kifejezés használata a lehetséges feltevések sorát korlátozza), de lényegé-
ben elő is írja a szöveg olvasási stratégiáit, ami nem feltétlenül szerencsés. Mindezeken kívül 
azt is sugallja, hogy a vers szövege el fog térni a tradicionális ars poeticák formai és tartalmi 
jegyeitől: nem a beszélő költészethez való viszonyát, költői, alkotói szemléletét írja majd le, 
hanem valami mást; tulajdonképpen az ő költészetének a recepcióját s ezen keresztül egy 
egész esztétikai, elméleti irodalomtudományi irányzatot. A vers retorikája aztán ezt meg is 
erősíti: a költészetről és a költői mesterségről alkotott felfogását Orbán Ottó e versben csak 
mintegy burkoltan, áttételeken keresztül érvényesíti, nem fejti ki pozitíven.

2.2. A kötetlen formájú, úgynevezett szabad vers szövege folyamatos, egyetlen nagy tömb-
ből áll, hosszabb-rövidebb sorait a gondolati-tartalmi ritmus és retorikai eszközei határozzák 
meg. Belső struktúrája azonban két, egy kisebb bevezető és egy nagyobb, terjedelmesebb 
részre tagolódik; ez utóbbiban, a vers zárlatában egy sor visszacsatolódik az indítás retorikai 
felütéséhez, s ezzel a szöveget mintegy körkörösen zárttá teszi. A vers első sora – „manapság 
valamire való költő” – s a követő második egy része folytatja a cím ironikus hangütését, me-
lyet az ezután sorjázó utalások, torzított idézetek csak még jobban felerősítenek azzal, hogy 
mélyen ellentétes tartalmúak az ironikus bevezetéssel. A 2. sor végén, valamint a harmadik és 
negyedik sorban a vers beszélője idézetek formájában fölvázol egy klasszikus költői modellt, 
költői magatartást, tehát e téren is folytatja a már a címben is jelzett széles körű tradíciók 
egymásba játszatását. Az idézetek mindössze néhány szóra korlátozódnak, ám nagyjából 
mégis kikövetkeztethetők azok az alkotók, akiket a vers „megszólít”. Vizsgáljuk meg tehát 
sorról sorra őket.

A 2. sor: „nem kezdi úgy a versét hogy ó jaj”; az „ó jaj” bár nagyon általános költői-reto-
rikai klisé, talán mégsem tévedek, ha azt állítom, hogy ezen belül Babits egyik leghíresebb, 
legnagyobb kései versének az Ősz és tavasz között címűnek a megidézése; egészen pontosan 
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a tíz versszakos mű minden második szakaszának végén refrénszerűen visszatérő sorára utal: 
„óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!” Arra ugyan nehezen találhatnánk racionális magyará-
zatot, hogy az Orbán-vers beszélője miért egy általában vett versindításhoz köti az ominó-
zus felkiáltást – ennek oka lehet a költői emlékezet kihagyása, de lehet szándékos torzítás 
is, amennyiben a Babits-versnek ezt a leghíresebb sorát mintegy kiemeli, és nyomatékosítja 
az utalt vers tárgyát, tematikáját, tudniillik a halált. De létezhet egy másfajta magyarázat is, 
amelyre majd a továbbiakban térek vissza.

A 3. sor: „és nem folytatja úgy hogy hová lett ez meg az”; mivel a vers címe eleve Arany 
Jánosra utalt, érdemes ezen a költészeti terepen vizsgálódni, s arra a következtetésre jutni, 
hogy a „hová lett ez meg az” ironikus torzításban a Letészem a lantot (1850. március 19.) 
című mű hét versszakának refrénjét idézi meg: „Hová lettél, hová levél / Oh lelkem ifjusá-
ga!” Az idézetnek a versben betöltött szerepe és jelentése a Babits-utalásnál bonyolultabb, 
mert ugyan az elmúlás gondolata is belefoglalódik, de jelentéstartalma ebben nem merül 
ki, amennyiben tudjuk, hogy az Arany-vers mélységes kétségbeesést és reménytelenséget 
sugalló szövege az ifjúság elmúlását a szabadság (jelen esetben nagyon is konkrét) elvesz-
tésével köti össze. A Vojtina recepcióesztétikájában a beszélő, mint majd látjuk, mindkettőt 
„játékba hozza”.

A 4. sor: „még kevésbé úgy hogy a mélységből kiáltok hozzád uram”; a sorban megbú-
vó idézet az egyetlen, amely nem torzított; pontosan idézi a Zsoltárok könyvéből a CXXX. 
Zsoltár nyitó sorát. Azt nem részletezem, hogy a zsoltár (más zsoltárok szövegére is utalva) 
szintén a halál témakörét szervezi be a versbe, fontosabb talán az, hogy az Orbán-vers 
ezzel a tradíció legszélesebb körét nyitja föl a Könyvre, a Bibliára való „hivatkozással”, s így 
a verset a zsidó-keresztény kultúrkör legáltalánosabb ontológiai érvényű paradigmájában 
helyezi el. A CXXX. Zsoltár e kezdő sorában azonban ráismerhetünk egy másik „szövegre” is, 
méghozzá ismételten Babitsra, a Jónás könyvére, egészen pontosan ezekre a sorokra: „»Kiál-
tok Tehozzád, / hallj meg, Isten! Mélységből a magasság / felé kiáltok, káromlok, könyörgök, 
/ a koporsónak torkából üvöltök«”. A Jónás könyvére hivatkozás egyrészt megerősíti a halál-
motívumot, másrészt a mű példázatossága és Jónás alakja révén egy sajátos költői-emberi 
magatartásra, erkölcsi szerepvállalásra is erőteljesen felhívja a figyelmet. 

Mindezek ismeretében, még egyszer átgondolva a vers első négy sorát, szerteágazó kö-
vetkeztetésekre juthatunk. A legáltalánosabb és legátfogóbb megállapítás az lehet, hogy 
Orbán Ottó Vojtinája – ellentétben közvetlen és közvetett elődeivel – nem egy negatívan 
(Vojtina levelei öccséhez) vagy pozitíven (Vojtina ars poétikája) megfogalmazott definitív esz-
tétikai-poétikai szövegformálásról tesz „megjegyzéseket”, tehát szövege ilyen módon nincs 
intertextuális viszonyban azokkal a szövegekkel, melyeket megidézett ilyen vagy olyan for-
mában. A vers tárgya tehát – bármennyire is ezt várná az utalások alapján a befogadó – nem 
a költői mesterség elméleti vagy gyakorlati „tudnivalói”, mint Horatiusnál vagy Arany János-
nál, hanem az e mögött rejtőző költői éthosz. A „hivatkozások” mindegyike ezt a jelentést 
erősíti, méghozzá oly módon, hogy szinte egy önálló kis verset eredményeznek a szöveg ele-
jén, mely az emberi élet legáltalánosabb és egyben legmélyebb tragikus problémáit foglalja 
össze. A Babits-féle „óh jaj”, amely az eredetiben egyáltalán nem versnyitó helyzetben van, 
ezért kerülhet Orbánnál éppen ezen pozícióba. Teret nyit így az idézeteken keresztül egy 
olyan költői „vallomásnak”, mely azt sűríti magába, hogy a költészetnek az „emberi gond-
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dal” kellene foglalkoznia, de ez a költői magatartás és szemlélet „manapság valamire való 
költő”-t nem jellemez, azaz az ironikus retorika – amely látszólag éppen e nagy paradigmák, 
nagy elbeszélések felé irányul – a „mai” költői szerepfelfogásokat gúnyolja. A szöveg további 
menetében aztán a beszélő mindezt még inkább konkretizálja azzal a kijelentő módban írt 
sorral, hogy „az énköltészet kiment a divatból”, valamint azzal, hogy „különben is költőnek 
kuss ha komoly dolgokról van szó”. A szöveg szervezettségében tehát a tagadás az állítás-
ban retorikai fogásával él Orbán Vojtinája, amennyiben éppen a tagadottat állítja követendő 
eszménynek, s mindvégig gúny tárgyává teszi az ellenkezőjét. Az irónia, a szatíra tölti ki így 
a vers strukturálisan második részét, melyben Vojtina a kortárs költészetet s még inkább e 
költészet elméleti recepcióját ostorozza. A vers indirekten tragikus és ironikus tónusában is 
megrendültséget közvetítő költői nyelve sajnos innét kezdve egy alkalmanként publiciszti-
kus hevületű, szatirikus pamflet dikciójába olvad, mely a vers jelenének irodalomelmélete 
ellen irányul. Sajátos módon éppen a vers e nagyobbik részében – a vers indításához és az 
ott felvázolt költői magatartáshoz képest – kapunk olyan (negatívan értelmezhető) ars poé-
tikát, mely egy szöveg interpretálásához szükséges.

2.3. A vers struktúrájának e második részében is bőven él a beszélő az irónia és a szatíra 
azon retorikai eljárásaival, amelyekben a jelölések látszólagos pozitív tartalmai rendre nega-
tívumokba fordulnak. A vers szövegének e nagyobb hányadában sűrűn fordul ez elő, olyan 
hívószavakban, illetve szójátékokban, mint például: „Az irodalom egyetemes jelenség tehát 
az egyetem felségterülete”, valamint: átértékelés, elmélet (három egymást követő sorban há-
romszor fordul elő), rend, tőzsdeindex, „hány pontot emelkedett kosztolányi hányat esett 
babits”, multikulturális, kánon, „reflektálatlan textus”, reflektált. Ha e résznek pusztán a szó-
készletét s a lexikai elemek sajátos csoportosítását vennénk figyelembe, azt is hihetnénk, 
hogy egy tudományos értekezés alapanyagával, méghozzá – lévén a tárgy az irodalom – egy 
irodalomtudományi értekezéssel van dolgunk. Minden lexikai elem ugyanakkor fordított je-
lentéssel bír, vagy legalábbis erősen sugall egy nem szó szerinti értelmezés lehetőséget: „az 
irodalom egyetemes jelenség”, tehát nem lehet „az egyetem felségterülete”, és így tovább. 
Mindeközben a beszélő mintegy „megeleveníti” az egyetem „tanárait” a romantikus költé-
szet ironikusan használt kliséivel, kiket e kifordításban olyan lovagoknak ír le, akik éppen 
a költészet ellenében használják tudományos „fegyvereiket”. E „megelevenítésben” könnyen 
fölismerhetők olyan elemek, melyek a 19. és 20. század fordulóján tűntek fel, az akkori kon-
zervatív, akadémikus irodalom- és költészetfelfogás és a modern költészet művelői között. 
A beszélői helyzet azonban mégis más: hiszen most egy nagyon is modern (sőt posztmo-
dern) szemlélet és egy látszólag a divatból kiment költői gyakorlat között húzódik a szatiri-
kusan beállított ellentét. A versszituáció annál is inkább ironikus, mert Orbán Ottó beszélője, 
Vojtina a vers szövegének megszervezésében rendre olyan poétikai eszközökkel él, melyeket 
egyébként ironikus színben tüntet föl. A szövegalakításban tehát erősen kiteszi magát akár 
posztmodern eljárásmódoknak is, miközben a szöveg burkoltan éppen ennek, pontosabban 
az e mögött álló magatartásnak és szemléletnek az elutasítását sugallja. Mindebből az a kö-
vetkeztetés szűrhető le, hogy a vers centrumában (akár a recepció, akár az alkotáslélektan 
felől vizsgáljuk) egy hatalmas ellentét metafora áll. 
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2.4. Az ellentét egyik oldalára sorolhatók a már említett idézetek és alkotóik, amelyek/akik 
a költészet alapvető „feladataival” foglalkoznak: az emberi élettel/halállal és a szabadsággal 
(ebbe nem nehéz belelátni a „szabadság, szerelem” motívumot, melynek patetizmusát a be-
szélő a vers végén így oldja: „ha nem botlasz bele minden szir-szar emberi gondba”; ezt a 
jelentés lehetőséget erősíti a Letészem a lantot című versre való utalás is), melyhez szorosan 
hozzárendelődik a beszélő személyisége is („énköltészet”). A másik oldalra sorolhatók azok 
az elemek, amelyeket már hívószavaival jellemeztem, s amelyek lényegük szerint egy olyan 
költői magatartást körvonalaznak, amelynek képviselői távol tartják magukat a költészet 
ezen „alapfeladataitól”, sőt mi több, csak „a multikulturális játszótéren” próbálnak meg ér-
vényesülni, aminek következtében a „hatezerhatszázhatvanhatodik helyre” kerülhetnek az 
egyetemes költészet terén. Az ellentét metafora azonban (lírai jegyeitől megfosztva) rövi-
debben és tudományosabban is leírható: innét szemlélve a vers tulajdonképpen arról „szól”, 
hogy egy szöveg lehet-e referenciális vagy sem; hogy a vers mint nyelvi tény önmagára és a 
nyelvre vonatkoztatott csupán, vagy lehetséges, hogy a nyelvi jeleken túl valami másra, „va-
lóságosabbra” is vonatkoztatható. Mind tudományos, mind poétikai értelemben a vers ezt 
az ellentéthelyzetet abszolutizálja (talán az is megkockáztatható: démonizálja), s nem kínál 
más alternatív választási szituációt. Megint csak röviden: Orbán Vojtinája itt eltekint attól, 
hogy mind a poétikai lehetőségekben, mind az elméletben a költői „elbeszélés nehézségeire” 
többféle és többirányú válasz adható (s talán adandó is). Bár a kép azért árnyalandó. A szö-
vegesen megidézett költők (Arany, Babits) és a csak névvel jelzett Kosztolányi arra utalnak, 
hogy a vers beszélőjének „énköltészete” egyébként távolról sem azonosítható azzal a köl-
tészet/költő típussal, amelyre a szöveg intonációjából és szatirikus modalitásából már-már 
következtethetnénk: jelesül a „lángoszlop”, a váteszköltő romantikából rögzült alakjával és az 
e magatartásból származó képviseleti lírával. (Igen fontos ezzel kapcsolatban, hogy a CXXX. 
Zsoltár sorában lássuk Babits Jónásának szavait is, hisz Babits versének ninivei része éppen 
a vátesz magatartást ironizálja szelíden.) Az is megjegyzendő, hogy az „egyetemi lovagokat” 
ironizáló képek közvetlen jelentése mögött megbújik a romantikus költői képek általában 
vett kifigurázása is. Az idézetek és idézettek tehát főleg úgy értelmezendők: Orbán Vojtinája 
a klasszikus modern költészet mellett „köteleződik el”. 

2.5. A kortárs magyar költészetben aligha találunk még egy olyan alkotót, aki annyi írást 
szentelt volna önmaga költészetének és általában a líra problémáinak az értelmezésére, mint 
Orbán Ottó. Verseiből két kötetet is összeállított, melyben a költői mesterségről és teremtésről 
vallott (Orbán, 1984, 1993), hatvanas évekbeli költészetéről majdnem könyvnyi terjedelmű 
értekezésben adott számot (Orbán, 1980), s mindvégig foglalkoztatták recepciójának kérdései, 
melyekre hol publicisztikai írásban (Orbán, 2000), hol, egyedülálló módon – A sugárzó, szilárd 
mag címmel – versben válaszolt, felelve Angyalosi Gergely A fényes cáfolat című verskötetének 
kritikájára. Sokszor hevesen hadakozott kritikusaival, és sajátos módon általában – főleg a ki-
lencvenes években – a kritikai beszédmódok – szerinte – túlságosan is szaktudományos, elmé-
leti jellegével. Bár ezek nagyon is személyes megnyilvánulások voltak, érvényük – most halála 
után, az ezredfordulón az is látszik már – jóval tágasabb, mert mindegyikük – s így a Vojtina 
recepcióesztétikája is – abba a magyar irodalmi diszkurzusba lép be, amelyben az említett idő-
szakban (mind a mai napig egyébként) komoly viták folytak arról: milyen módon interpre-
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tálhatók az irodalmi szövegek; meddig terjeszthető ki az értelmező kompetenciája; kizárólag 
irodalmi-nyelvi szempontok érvényesíthetők-e a mű leírásában és így a szöveg elkülöníthető 
minden más, kívülről jövő szemponttól, vagy éppenséggel mégiscsak lehetségesek olyan né-
zőpontok, amelyek a szöveget történeti, etikai mezők felé is kinyitják, azaz referencialitásukat 
sem tartják lehetetlennek, akár még úgy is, hogy személyes életrajzi elemeket is felvesznek e 
nézőpontok közé. 

2.6. Orbán Ottó verse tehát ebbe az „irodalomtudományi”, „irodalomelméleti” erőtérbe lép, 
és jelentéssugallata nagyon erős állításokat tartalmaz az előbbiekkel szemben, melyeket szin-
te mindig a posztmodern szövegalakítás módjával és szemléletével azonosít. A kilencvenes 
években e „témát” számtalan versvariációban írta meg – s a végkövetkeztetés kivétel nélkül a 
Vojtina recepcióesztétikájához hasonló volt. E művekben Orbán Ottó messzemenően mérlegeli 
a kor alapvető ontológiai dilemmáit, problémáit; verseinek beszélője szembenéz a személyiség-
vesztéssel, az identitásvesztéssel, illetve az identitás keresésének kérdésével s természetesen az-
zal is: birtokában lehet-e valaki is az igazságnak a létezés egyetemes útvesztőiben. A mérlegelés, 
a számvetés végeredménye egész költészetében – s a most elemzett versében is – mindig azt 
mutatja, hogy Orbán ragaszkodik bizonyos etikai alapértékekhez, melyeket kikezdhetetlennek 
lát és láttat. A Vojtina recepcióesztétikájának körszerűen zárt rendszere ezt az alapmagatartást 
is szimbolizálja. E téren tehát a klasszikus modern költészethez kötődik. Más vonatkozásban 
azonban verse és költészete a posztmodern szövegszervezés eljárásait is magába olvasztja, s 
foglalkoztatják a posztmodern létezés problémái. Költészettörténetileg így bizonyos mértékig 
határhelyzetben, köztes helyzetben van – de talán pontosabb úgy fogalmazni: közvetít mo-
dern és posztmodern között, még ha ő maga az előbbihez közelebb lévőnek is látja magát. Az 
elemzett vers annyiban is jellegzetes darabja költészetének, hogy hangnemisége kevert típusú: 
a tragikus és a szatirikus, ironikus modalitás egyszerre van jelen benne, s ez szinte minden, 
költészetének érett korszakából való versére jellemző. Orbán Vojtinája talán csak abban tér el 
más szövegeitől, hogy a szatíra benne erősebben hat, lecsupaszítottabb, és ezért egyértelmű és 
egyszerűsített jelentéseket hordoz. A vers e téren tulajdonképpen inkább Arany Vojtina levelei 
öccséhez című művéhez áll közelebb, annak szatíráját folytatja. 

2.7. Foglaljuk össze ezek után a vers legfőbb állításait (figyelembe véve a korábban leírt 
„kifordított” költői eljárásmódot): a költészet az egyetemes létezés gondjaival kell hogy fog-
lalkozzon; nem lehet szakmai-egyetemi körök zárt belügye; a „multikulturális játszótéren” 
csak akkor nem szorul a „hatezerhatszázhatvanhatodik” helyre, ha ezen „feladatait” a maga 
sajátos „kis nyelvén” és kulturális környezetében végzi el. A beszélő ehhez egy olyan maga-
tartást társít, mellyel ugyan minden kétséggel szembenéz, de mesterségéhez és annak általa 
vélt etikai céljaihoz, kötelességeihez ragaszkodik. A klasszikus modern költészet alapsémája 
ez, melyben a költő a széthullott világ törmelékei között botorkál, ám mégis az egész valahol 
lehetséges egységét, „sugárzó, szilárd mag”-ját próbálja felderíteni és versbe foglalni; s ebben 
nem irodalmi iskolák, egyes eljárások tagadása, mások igazolása vezetik. Mint ahogy azt Oszt 
modern vagy posztmodern című versében olvashatjuk: „Szerencsés esetben a sugallat varró-
tű, a verssor cérna, / s a költő foltozó szabó, aki összeölti a foszló végtelent, / hogy gőzzel és 
porral teli műhelyében fölsegítse / egy addig nem észlelt jelenségre a ráillő nevét.”



715VALLOMÁS A MINDENSÉGRŐL ÉS AZ IRODALOMELMÉLETRŐL

Irodalom

Arany János: Összes Művei, I. Bp., 1954. 

Odorics Ferenc: A túldirekt poétikája, Hungarológiai Közlemények 1997/1–2. 

Orbán Ottó: A költészet hatalma. Versek a mindenségről és a mesterségről, Bp., 1993.

Orbán Ottó: A mesterségről, Bp., 1984.

Orbán Ottó: Boreász sörénye, Bp., 2000.

Orbán Ottó: Honnan jön a költő? Bp., 1980.

Riedl Frigyes: Arany János, Bp., 1982.





V. 
VILÁGIRODALOM



718

Rajhona Flóra

AZ ANTIK IRODALOM VILÁGKÉPE

1. A görög–római irodalom recepciótörténete

Az ókori görög és római irodalom mind formai, mind eszmei – bölcseleti – világnézeti szin-
ten megteremtette a későbbi európai irodalom alapjait; az európai irodalom- és gondol-
kodástörténet minden szakaszában alapvető fontosságú az ókori minták követése, illetve 
elvetése. 

Arisztotelész Poétika című művében tisztázza a művészet lényegét: a különböző mű-
vészeti ágak „nagy része egészében véve mind utánzás. Három tekintetben különböznek 
egymástól: más eszközökkel, mást és máshogyan utánoznak” (Arisztotelész, 1974, 5). Az 
irodalom, költészet mibenlétét így határozza meg: „Nem a költő feladata, hogy valóban meg-
történt eseményt mondjon el, hanem olyanokat, amelyek lehetségesek a valószínűség vagy 
szükségszerűség alapján. A történetírót és a költőt ugyanis az különbözteti meg…, hogy az 
egyik megtörtént eseményt mond el, a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetné-
nek. Ezért filozofikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál: mert a költészet inkább 
az általánosabb, a történetírás pedig az egyedi eseteket mondja el” (Uo., 22). Az európai 
irodalomtörténet egyes korszakai az utánzás-elméletet elfogadva fordulnak a görög vagy a 
római művészet felé.

A középkorban a római művészet és hagyomány határozta meg az irodalmi törekvések 
alakulását. A reneszánsz és humanizmus korában az alkotók szintén a római minta felé for-
dultak, a késő-humanizmus figyelme már a görög irodalomra is kiterjedt.

A német klasszikus esztétika teszi meg a görög művészetet utolérhetetlen példaképpé, 
minden művészetek alapjává. Winckelmann értékelése szerint a görögök már elvégezték a 
szép és ábrázolásra méltó természeti jelenségek kiválasztását, így őket utánozva tökélete-
sebb módon alkothatunk szépet. A görög művészet etalon jellegét az adja, hogy benne etika, 
esztétika és bölcselet szerves egységet alkot.

Herder kétféle kultúrtípust különböztet meg: az organikusan fejlődőt és az imitáción 
alapulót. A görög művészet Herder értelmezésében az organikusan fejlődő kultúra legtöké-
letesebb megvalósulása, a római pedig ennek utánzása. 

2. A görög irodalom világképe

Az Arisztotelészen alapuló műfajértékelés a klasszicizmus koráig az eposzt tartotta a leg-
magasabb rendű műfajnak. Az ókori eposzok összefoglalják és egységesítik a kor világszem-
léletét, mivel mind az abban feldolgozott eseménysor, mind a hősök a kor eszmény- és 
stílusideálját testesítik meg. Az eposz mindig a befogadó számára eszményi múltat jeleníti 
meg, amelynek értékrendje követendő példa. A görög eposzok mind szerkezetükben, mind 
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toposzaikban különböznek a római irodalmi eposzoktól, inkább hőskölteményeknek tekint-
hetjük őket (Finley, 1985, 31).

2.1. Homérosz Homérosz életéről csupán legendák maradtak fenn, amelyek jelzik jelen-
tőségét és egyetemességét. Az ókorban keletkezett epigramma szerint hét város versengett 
azért, hogy szülöttének tekintsék Homéroszt. A vakságával kapcsolatos legendák egyrészt 
mitikussá emelik személyét (a görög mitológiában szereplő jóst, Teiresziaszt minden esetben 
vakként ábrázolják), emellett megteremtik azt az irodalmi toposzt, amely az ókortól az iro-
dalomtörténet számos pontján a valódi tisztánlátás képességét, a megvilágosodást szimbo-
lizálja (pl. Oidipusz, Lear király).

2.2. „Haragot, Istennő, zengd…” Az Íliász magában foglalja mindazon erényeket és vi-
lágszemléletet, amelyek a görög hőskorszakra jellemzőek: a katonáskodó arisztokrácia diada-
la, a közös eszményekhez való ragaszkodás, a kollektív világszemlélet, a hírnév elsődlegessége 
központi jelentőségű. Mégis az eposz egésze alapján látszik, hogy Homérosz ebben a műben 
azt a mozzanatot tárja elénk, amikor a hírnév mint abszolút érték kérdésessé válik, s helyébe 
a közös emberi sors tragikumát oldó humánum lép (Ritoók–Sarkady–Szilágyi, 1984, 33).

Az Íliász Akhilleusz haragjával kezdődik; a harag mint szervezőelv, alapmotívum az eposz 
során a cselekedetek, reakciók irányítójává válik. Az eposz főszereplője tehát nem elsősorban 
a héroszok közt keresendő, inkább az indulat válik azzá, amely a hírnév megsértéséből fa-
kad, amelyet kollektív, mindenre kiterjedő érzésnek nevezhetünk (I. ének – Briszéisz), később 
személyessé fokozódik (XVII. ének – Patroklosz halála). A személyes gyász mégis többre ve-
zet, mint a kollektív harag; Akhilleusz Patroklosz halála után kapcsolódik be a harcba, akkor 
fogadja el Agamemnón békeajánlatát, így kegyetlensége elfogadható: személyes sorsaként 
fogadja el a küzdelem folytatását. 

Az Íliászban az ember cselekedetei és sorsa közt nincs összefüggés: az ember kiszolgál-
tatottja a Párkák döntésének, annyit tehet, hogy méltósággal, emberiességét fölmutatva éli 
le életét. Akhilleusz azzal, hogy részt vesz a trójai háborúban, tudatosan választja a rövid, 
dicsőséges életet. Akhilleusz tehát az első hérosz, aki maga választja a sorsát, vállalja az éle-
tet, amelyet az istenek rámértek. Változtatni, alakítani azonban nem képes rajta, nem is áll 
szándékában. 

Ám mi lehet az oka, hogy az istenek oly gyakran fordulnak az emberekhez, mi lehet az a 
tulajdonság, amely arra indítja az isteneket, hogy részt vegyenek az emberek életében? 
„A sorsot keresik. Mert ez az, amiben az isteneknek része nem lehet” (Devecseri, 1974, 122). 
Az Olümposzon civakodó, harsány, jó kedélyű istenek részesei akarnak lenni az emberek 
sorsának, nemegyszer közvetlenül beavatkoznak a történet folyamába, álruhát öltenek, úgy 
látszanak, mint a sors irányítói. 

Az istenek szerepe meghatározó az eposz koncepciójának, bölcseleti magvának vizsgá-
latakor. A görög mitológia alakjai sokarcú és bonyolult, egymáshoz szorosan kapcsolódó 
jelenségek eleven jelképei, általuk testesül meg és válik azonossá a külső és belső világ: amit 
érzek, láthatom is, emberi alakkal ruházom fel és nevet adok neki. Így az istenek közbenjá-
rása, a történetbe való beavatkozásuk az emberi pozitív és negatív indulatok széles skáláját 
mutatja. Priamosz királynak Akhilleusz – Zeusz akaratából – kiadja fia holttestét. Kettejük 
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találkozásakor Akhilleusz, akinek életét a harc jelenti, egy pillanatra megdöbben, megérti 
Priamosz érzéseit, és egy pillanatra nem érti, miért vesztegel Trója alatt ahelyett, hogy otthon 
apját védelmezné (Devecseri, 1974, 125).

Az Íliász szerkezet- és gondolatvilága szervesen kapcsolódik a tragédiához; a klasszikus 
görög tragédia minden eleme felfedezhető a cselekményben. Tragikus vétségnek tekinthet-
jük, hogy Akhilleusz átadja fegyvereit Patroklosznak, ezzel, ha nem is fogalmazza meg, mégis 
biztosan tudja, hogy a halálba küldi barátját. Hektór testének átadása a tragédia zárlata és 
feloldása, így Akhilleusz megkönnyebbülésével, egyben halálra ítéltségének előrevetítésével 
zárul az eposz (Szabó, 1956, 174).

Már az ókori filozófusok rendkívüli jelentőséget tulajdonítottak a mítoszokban megjele-
nő kozmogóniáknak. Homérosz az Íliászban Akhilleusz pajzsának bemutatásakor (Íliász, XVIII. 
478. sortól) egy, a mitikus gondolkodásból fakadóan nem szimbolikus, inkább tapasztalaton 
alapuló kozmogónia-változatot épít be az eposzba. Homérosz tehát nemcsak az emberi sors 
filozófiáját hirdette, hanem az egyes társadalmi változásokkal párhuzamosan a világegyetem 
formáját is kinyilatkoztatta, amely egyfajta állandóságot képvisel (Huyghe, 110). A preszokra-
tikus filozófia megkerülhetetlennek tartotta a homéroszi világértelmezést, Arisztotelész köte-
lezővé teszi az utókor számára ennek vizsgálatát. A kolophóni Xenophanész az első filozófus, 
aki a homéroszi isten- és világfelfogás ellen emel szót (Kirk–Raven–Schofield, 2000, 358).

2.3. „Férfiúról szólj nékem, Múzsa…” Az Odüsszeia mind szerkezetében, mind istenek 
és emberek viszonyában, mind a legfőbb emberi értékek felmutatásában eltér az Íliásztól. 
Odüsszeusz már nem olyan karakterű hérosz, mint az Íliász hősei; az Akhilleuszban már jelen 
lévő sorsvállalás újdonsága Odüsszeuszban a sorsán változtatni akaró ember eszményképe 
lesz, ennek megfelelően az eposzban hozzákapcsolt jelzők sem hősiességére, inkább lelemé-
nyességére, furfangosságára vonatkoznak (Devecseri, 1974, 19).

Az Odüsszeia első tizenkét énekében gyakoriak a mesei elemek és fordulatok, a második 
tizenkét énekben szereplő leszámolás és jogos bosszú emeli eposszá a művet. Tehát már nem 
beszélhetünk tisztán hőseposzról; a hősök erényei és értékrendje Odüsszeusz számára in-
kább a gúny eszköze, tetteinek lehetséges következményeivel már előre számol, az alapvető 
hősi erény, a méltóságteljes és tiszteletet parancsoló őszinteség helyébe a hazugságok, cselek, 
álöltözetek, elkendőzések sora lép (Devecseri, 33–36).

A személyes dicsőség vágya váltja fel a közösségi, egyetemes dicsőség megszerzésének 
elsődleges voltát: a kérők leölése már nem a házát és családját védő hős jogos cselekedete, 
inkább önbíráskodás, személyes bosszú, amelyet Odüsszeusz csupán az önvédelem han-
goztatásával képes elfogadhatóvá tenni (vö. Szabó, 1962, 385). A tisztelet, a timé egyete-
messége megszűnik, ehelyett a diké, a jog mindenek fölött álló hatalma mutatkozik meg 
(Ritoók–Sarkady–Szilágyi, 37).

Az Odüsszeiában megjelenő embereszmény az erkölcsi és társadalmi változásokat követ-
ve érthetőbb, emberibb, az olvasóhoz közelebb álló, mint az Íliász kérlelhetetlen Akhilleusza. 
Odüsszeuszt fortélyai, amelyek önmaga és társai megmentésére szolgálnak, rokonszenvessé, 
szerethetővé teszik. 

Az eposz szerkezete heterogén, az egyes cselekményszálak az utolsó énekben találkoz-
nak, egységessé a tradíciókra, a hősi múltra való emlékezés teszi, összekapcsolja és összefüg-
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gő eseménysorrá alakítja a szálakat. A múlt, az elődök és kortársak sorsával való szembené-
zés, a tradíciók megőrzése a jövőt szolgálja. 

Az Odüsszeia három fő cselekményszálat követ végig: Odüsszeusz mesébe illő hazatérését, 
a kérők leölését, vagyis a bosszú beteljesítését, végül a hazatérő görög hősök sorsát. Agamem-
nón alakja és családjának története gyakran megjelenik az eposzban mint Odüsszeusz sor-
sának ellenpontja. Klütaimnésztra és Pénelopé, Oresztész és Télemakhosz, Agamemnón és 
Odüsszeusz sorsának lehetséges hasonlósága és tényleges alakulása végigkíséri az eposzt, ez-
zel a vidám, a mese hangulatát idéző történet baljós hátteret kap (Szabó, 1956, 248).

A költői öntudat első konkrét megjelenése az Odüsszeiához köthető. Arisztotelész sze-
rint „Homérosz sok mindenért méltó a dicséretre, többek közt azért is, mert a költők közül 
ő tudja világosan, mit is kell csinálnia. A költőnek magának ugyanis nagyon keveset szabad 
beszélnie” (Arisztotelész, XXVI, 13, idézi Finley, 1985, 62). Az Odüsszeia egy helyen az ének-
mondókat az ácsokkal, jósokkal együtt a kézművesek közé sorolja (Ritoók, 1973, 73).

Ám míg az Íliász költőjének személye eltűnik a korabeli énekmondók közt, addig az 
Odüsszeiában szereplő énekmondó (Phémiosz) szavaiban egyfajta ars poeticaként is értel-
mezhető költőöntudat jelenik meg: 

„Én a magam tanítója vagyok, lelkembe az isten
mindenféle dal ösvényét ültette…”
                                    (Odüsszeia, XXII., 347–348)

Arisztotelész értelmezésében itt az énekmondó önálló alkotónak mondja magát, aki 
nemcsak gépiesen utánozza a mások által elmondottakat, az istenektől származó tehetség-
gel örökíti meg az arra érdemeseket (Ritoók–Sarkady–Szilágyi, 1984, 37). Az alkotás ké-
pessége és a hírnév fenntartása és továbbvitele itt egyszerre jelenik meg: nemcsak a hősök, 
de az énekmondók is továbbélnek azokban az alkotásokban, amelyek eredetiek, egyéniek.

3. A római irodalom

A római irodalomtörténet és irodalomszemlélet egyrészt ellenpontja, másrészt folytatója a 
görög irodalmi hagyománynak. Mind társadalmi, mind történelmi berendezkedésénél fogva 
a Római Birodalom értékrendje nem lehetett azonos a független görög poliszok világértel-
mezésével. Bár a görög szuverenitás az individualitást, a római egységesség a közösségi szelle-
met eredményezhetné a művészetekben, elsősorban az irodalomban, mégis megfigyelhető, 
hogy a római irodalom neves alakjai önmagukban, eredeti és önálló világszemléletükben 
értékelhetők, míg a görög irodalmi tevékenység inkább közös, egyetemes, műfajhoz és nem 
elsősorban személyhez köthető.

3.1. A római irodalmi hagyomány és a görög minta A görög irodalomtörténet egyes 
szakaszai az archaikus kortól egészen a hellenizmus kultúrájáig organikusan, a történelmi és 
társadalmi változásokkal összhangban bontakoztak ki, a római irodalomban a műfajok szük-
ségképpen függetlenek az eredeti összefüggésektől, a tartalom és forma összefüggése tehát 
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nem eleve adott, tudatosan kell kialakítani. Ebből ered, hogy a korai római irodalom inkább 
a hellenisztikus hagyományokat követi (pl. Plautus komédiái), az archaikus formák később 
válnak kedveltté (Albrecht, 2003, 17).

A római irodalmi gondolkodás elsődleges feladata tehát a formák és műfajok kialakítása 
volt, ez a törekvés a személyiséget állította a középpontba. Mivel a költészet és a gondolkodás 
elválaszthatatlan volt, ehhez kapcsolódva elfogadhatóvá kellett tenni az egyes műfajokat a 
közönség számára is, tehát a hagyományból átadható és befogadható lényeg kiragadásának 
igénye párosult a közösségi és társadalmi igényekkel.

A rómaiak valláshoz, mítoszhoz való viszonya már árnyaltabb, kritikusabb, mint a gö-
rögöké, mivel a görög mitológián kívül az egyes mítoszok bölcseleti hátterének elemzését 
is megtanulták a görög filozófusoktól; a mítosz nem életük szerves részeként jelenik meg, a 
szilárdan kialakult jellemek és sorsok szimbólummá, példázattá válnak, a tragédiákban tel-
jesednek ki (Uo., 21).

3.2. Irodalomszemlélet és politika Vallás – morál – politika – irodalom összefonódá-
sának folyamata a római köztársaság korában kezdődött, majd a császárkorban teljesedett 
ki az az igény, hogy a szerzőket és műfajokat a birodalom érdekeinek szolgálatába állítsák. 
Az irodalom fejlődése sokban köszönhető a hatalom támogatásának, amely egyazon időben 
ítélt el és magasztalt fel egyes irodalmi törekvéseket. 

A költők a kultúra közvetítőivé váltak, nem szakosodtak egyetlen műfajra, a görög minta 
átvételén túl feladatuk a speciálisan római hagyomány tudatos megteremtése volt, amelyet 
nem elsősorban az olvasói igény, inkább az előképek határoztak meg. 

A történelem alakulásával párhuzamosan változtak a hangsúlyok az egyes műfajokban: 
a szatíra műfaja például kezdetben személyes hangvételű, később a világra, az aktuális tár-
sadalmi és közösségi problémákra orientálódó jellegzetesen római műfaj lesz (Horatius). 
A szerelmi elégia személyes érintettsége a császárkorra a műfaj klasszicizáló paródiájává válik 
(Ovidius) (Uo., 2003, 14).

Az egyes nyelvi, költői eszközök használatában is megmutatkozik az a jellegzetesen ró-
mai vonás, amely egyedi, nem a görög hagyományból fakad. A költészetben rendkívül fontos 
a realitás és a konkrét helyzetek ábrázolása; a latin nyelv jellegénél fogva igen alkalmas a 
legapróbb részletességig kifejezni egy-egy gondolatot. Metafora helyett inkább a metoní-
miát használják, így érik el a végső pontosságot (a bor helyett gyakran csupán massicusi vagy 
falernumi kifejezés szerepel). 

Napjainkban a hagyomány a szépirodalom körébe sorolja a történetírást (Livius, Tacitus), 
a szónoki beszédeket (Cicero), a földművelési és (egyben) filozófiai tankölteményeket (Luc-
retius, Vergilius), a természettudományos gyűjteményeket (id. Plinius), szakírásokat (Vitru-
vius). Az egyes alkotók munkásságát szemlélve kitűnik, hogy a legkülönbözőbb formákat 
próbálták meghonosítani, ezzel együtt megteremtették a római irodalom sajátos nyelv- és 
stílusgazdagságát, amely speciálisnak és egyedinek mondható. Ovidius a Metamorphosesben 
ötvözi korának legnépszerűbb irodalmi műfajait, az epigrammát, az epylliont, a szerelmi elé-
giát, az idillt (Adamik, 1994, 274).
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3.3. A római eposz „Világirodalmi rangú eposzok keletkezése tértől és időtől függ. Az au-
gustusi rend a költő találékonyságára is kihat” (Albrecht, 2003, 484). Tehát nem elég a for-
mai követelményeknek pontosan eleget tenni, a helyzet és környezet elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az eposz, amely egy egész nép sorsát egyetemesen hivatott feldolgozni, mind saját ko-
rában, mind az utókorban érvényes és érdekes legyen. Vergilius Aeneise a római történelem 
azon szakaszában keletkezett, amely a principátus megszületésével a primus inter pares elvet 
látszott bizonyítani és megerősíteni (Uo., 484).

Vergilius mítosz és történelem, görög forma és római hagyomány, archaikus és modern 
ötvözetét teremti meg az Aeneisben. A megformáltság és tudatos szerkesztettség különböz-
teti meg a homéroszi eposzoktól, inkább tekinthető irodalmi alkotásnak (Finley, 1985, 31).

Az eposz fő szervező elve a pietas mindenek fölött való fontossága, amely eredetileg a 
rituális tisztasággal függött össze. Aeneas eposzi jelzője pius, kegyes, isteneket tisztelő, csalá-
dot és hazát védelmező, a rámért sorsot elfogadó. Ezek az erények önmagukban lehetnének 
akár a trójai háború hőseinek vagy Odüsszeusznak erényei is, mégis a római gondolkodás 
ezzel párhuzamosan a túlzott és tiszta hősiesség és derekasság megfékezésére a pietas kép-
viselőjétől megkívánja a clementia és sapientia (szelídség és előrelátás) képviselését is (Alb-
recht, 2003, 484).

Tehát látható, hogy bizalmatlanság ébred a túlságosan szép, túlságosan jó, nem reális, 
emberfeletti hősök iránt. Bár Aeneas nagyformátumú eposzi hős, nincs meg benne sem 
Akhilleusz vagy Hektór mindenek fölött való hősiessége, sem Odüsszeusz mindent és min-
denkit legyőző furfangossága; Aeneas isteni származása ellenére reális, földi ember, kételke-
dése, elkeseredése, öröme az emberek és nem az istenek közé helyezi.

Az Aeneist gyakran hasonlítják az Íliászhoz és az Odüsszeiához, mivel szerkezetileg és cse-
lekményvezetésében valóban a bolyongás után a hazáért való harc Aeneas sorsa. Mégis el 
lehet képzelni más szempontok alapján az eposz értelmezését, amelyek megmutatják a Ver-
gilius szerint félkész mű szerkesztettségének bravúros voltát. 

Aeneast menekülése, bolyongása Odüsszeusszal rokoníthatja, hasonló kalandokban van 
része mindkét hősnek, közös bennük a haza keresésének vágya. Ám Odüsszeusz valóban 
hazafelé tart, oda, ahonnan elindult a trójai háborúba. Aeneas azonban elvesztette hazáját, 
Trója elpusztult, így tehát az ő útja nem egy rég elhagyott otthon keresése, hanem egy új 
megteremtése. A Latiumban élő népekkel való harcot a hagyomány az Íliászhoz hasonlítja. 
Mégis, Aeneas nem mint betolakodó érkezik Latiumba, hanem szívesen fogadott szövetsé-
gesként és rokonként. Ezzel együtt el kell pusztítania mindent, ami a trójai hősök értékrend-
jéhez tartozott, így teremthet új hazát (Szörényi, 1987, 352).

Vergilius műveiben felfedezhető a halál – élet – feltámadás, illetve ezzel párhuzamosan 
a pietas és furor (harag, őrület), valamint az indignus amor (az arra méltatlan szeretése) által 
vezérelt ember kettőssége. Dido és Turnus képviseli azokat a negatív indulatokat, amelyek-
től Aeneasnak meg kell szabadulnia ahhoz, hogy az istenné váló ember szerepét betölthesse. 
A Karthagóban eltöltött idő alatt Aeneas rádöbben, hogy az új haza nem lehet azonos az-
zal, amit elhagyott (ebben is különbözik Odüsszeusztól), így tehát Karthago nem alkalmas 
ennek betöltésére, mivel Trójával az a naiv történelemfelfogás is elpusztult, amely egy olyan 
hazát feltételez, amelyet tiszta és nemes módon lehet ostromolni, illetve elveszteni. Dido 
feláldozása tehát az ezzel a történelemszemlélettel való leszámolást jelenti (Uo., 352).
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A Turnusszal való harc végén szereplő könyörgés-jelenetet hasonlíthatnánk a Priamosz 
és Akhilleusz közt lezajlottakhoz, ám Aeneas nem kegyelmez, Turnus személyében a heroi-
kus világot, a régi kor embereszményét semmisíti meg (Uo., 353).
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Márton János

A BIBLIA TANÍTÁSA A 9. ÉVFOLYAMON

1. A tanítás tervezése

A Biblia tanítását vonzó feladattá teszi rendkívüli művelődéstörténeti jelentősége, az anyag-
ban rejlő nevelési lehetőségek sokasága, a tanulók föltűnő érdeklődése.

A tanításra szánt szövegek kiválasztásának és csoportosításának számos lehetősége van. 
Mi ezúttal (gondolva arra, hogy a művel való intenzívebb foglalkozás a későbbi alkotások és 
a 20. századi irodalom: Ady, Bulgakov, Pilinszky és mások megértését elősegítheti) a Biblia 
alábbi részleteit jelöltük ki:

I. Az Ószövetségből

 A) Órai feldolgozásra:

  1.  Teremtéstörténet (Mózes I. 1, 2)
  2.  József-elbeszélés (Mózes I. 37–50)
  3.  Zsoltárok: 23.

 B) Ajánlott olvasmányként:

  1.  Zsoltárok: 55, 90, 130.
  2.  Ézsaiás próféta könyvéből (24–27, 60.)

II. Az Újszövetségből

 A) Órai feldolgozásra:

  1.  Máté evangéliuma (házi olvasmány)
  2.  Szenvedéstörténet (Máté 26–28)
  3.  A kenyérszaporítás csodája (Máté 14, 13–21, János 6, 1–35)
  4.  Példázatok: A tékozló fiú (Lukács 15, 1–32)
       A szőlőmunkások (Máté 20, 1–16)
       Az irgalmas szamaritánus (Lukács 10, 25–37)
       Témazáró A tálentumokról (Máté 25, 14–30)
   dolgozat:  A tíz hajadon (Máté 25, 1–13)
  5.  Levél: Pál I. Kor. (13, 1–13)

 B) Ajánlott olvasmányként:

  1.  János: Jelenések könyve (Apokalipszis)
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2. A Biblia feldolgozása tanítási órákon

Az Ó- és Újszövetséget célszerű hét tanítási órára tervezni. Az alábbiakban az első, az ötödik 
és a hatodik órát mutatjuk be.

2.1.1. 1. óra
Ha a Bibliát tematikusan tanítjuk, akkor célszerű mindenekelőtt hangsúlyozni a „könyv” mű-
velődéstörténeti jelentőségét. A tanulók (előzetes felkészülés alapján) példákat mondhat-
nak bibliai motívumok továbbélésére irodalmi és más művészeti alkotásokban.

Ezután az Ószövetség keletkezéséről beszélünk (felidézve és kiegészítve a történelemórán 
a zsidó nép történetéről tanultakat). Kitérünk az ószövetségi könyvek csoportosítására is.

Fontos kérdés a Biblia különböző megközelítési lehetőségeinek tisztázása. Tekinthető 
vallási szövegnek, történelmi forrásnak is, de mi magyarórán irodalmi alkotásként fogjuk 
vizsgálni. Megfigyeljük, milyen világképet közvetít, milyen céllal készült, melyek jellemző 
műfaji, művészi eszközei stb.

Ezután kerül sor a Genezis megbeszélésére.
A munkát előre kiadott (házi) feladatok segítségével indíthatjuk. Ebben az esetben a 

bibliai teremtéstörténet otthoni elolvasása a kiindulópont. Az olvasmányhoz kapcsolódó 
feladat a teremtés napok szerinti rögzítése s gondolkodás a rendezőelvek, az „isteni terv” 
felett. Ajánlott feladat a babiloni teremtésmítosszal való összehasonlítás lehet.

Az óra középpontjába a teremtés–rendteremtés folyamatának felismerése, a 7-es szám-
ban kifejezésre jutó teljesség gondolata s az emberrel mint Isten képmásával kiteljesedő isteni 
terv megbeszélése kerül. A babiloni teremtésmítosszal való összehasonlítás során a Genezis-
ben megnyilvánuló nagyobb tudatosságot, ennek humánusabb szemléletét, mindenekelőtt 
az embernek szánt szerep átalakulását vétessük észre. Megfigyelhetjük a mítoszalkotás és az 
elvontabb gondolkodás közötti különbséget is. Ha témánkat az ókori irodalom témakörének 
végén dolgozzuk fel, akkor most módunk nyílik a görög mitológia felidézésére-ismétlésére is.

2.1.2. 5. óra
Az Újszövetséggel foglalkozó első óra végén hangsúlyozzuk az irodalom létrehozásának tuda-
tos szándékát. Az evangélisták nem törekednek történeti hitelességre, nem Jézus-életrajzot 
írnak. Azt hirdetik, mit kell hinni Jézusról. Ezért a különböző rétegekhez másképp-másképp 
szólnak.

Ennek szemléltetésére szolgál a házi feladat: a kenyérszaporítás csodája Máté (14, 13–21) 
és János (6, 1–15; 25–35) evangéliumában.

Az óra elején az evangéliumok alapgondolatát és célját idézzük fel, majd rátérünk a házi 
feladatra.

– Hogyan mondja el a történetet Máté?
Egyszerű történet, népmesei hang („Megesett rajtuk a szíve…”). A történet Jézus csodái-

nak egyike, példa Jézus hatalmára.
– És hogyan mondja el János?
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Sok a hasonlóság, az adatok is megegyeznek (5000 ember, 2 hal, 5 kenyér, 12 kosár ma-
radék), de Jánosé szerkesztettebb, tudatosabb. Előkészítése van: Jézus próbára akarta tenni 
híveit (Ján 6, 6) és lezárása: az emberek látták, hogy próféta, és királlyá akarták tenni (ettől 
féltek a farizeusok); (Ján 6, 15). János tehát „jobb” író volt.

De a két elbeszélés között más különbség is megfigyelhető. Máténál a történet a csodaté-
tellel befejeződött. Jánosnál azonban mindez csak előzmény, a lényeg a folytatás, a másnapi 
prédikáció (6, 25–27; 34–35). A kenyér itt metaforává válik, a Jézusban való hit, a vele való 
élés jelképévé. („Én vagyok az életnek ama kenyere. – Aki énhozzám jő, többé nem éhezik, és 
aki hiszen énbennem, meg nem szomjúhozik soha.”) Míg tehát Máténál Jézus tettei valósá-
gos történetek, melyek egyszerű, népi közösséghez szólnak, János mélyebb értelmű, jelképes 
történetei egy műveltebb, értelmiségi olvasóközönség igényeit elégítik ki.

Ezután térünk rá a Biblia egyik jellegzetes műfajának, a példázatnak megbeszélésére. 
Ezek a rövid, tanító célzatú történetek nem ismeretlenek a tanulók számára. Már az általá-
nos iskolában megismerkedtek velük a görög–római irodalom fabuláinak, Aiszóposz vagy 
Phaedrus állatmeséinek olvasásakor, de ide kapcsolhatók Örkény István egyperces novellái is.

A megbeszélést Máté 13, 10–13. elolvasásával indíthatjuk el. („Ekkor odamentek hozzá 
tanítványai és megkérdezték: Miért beszélsz nekik példabeszédekben? – Nektek megada-
tott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem […] Azért 
beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, 
de nem hallanak.”) Az idézet megbeszélése után olvastassuk el a magvető példázatát (Mt 
13, 1–9), amihez tulajdonképpen Jézus a fenti kommentárt fűzte. Ennek közös értelmezését 
egybevethetjük a példázat bibliai magyarázatával (Mt 13, 18–23). (Eközben utalhatunk a 
tálentumok példázatára is, amely majd a dolgozat egyik feladata lesz: Mt 25, 14–30.)

A műfaj célját és jellegét ily módon tisztázva hozzáfogunk a következő óra anyagának, 
A tékozló fiú történetének előkészítéséhez. A tanulók figyelmét felhívjuk arra, hogy az evan-
géliumnak ezt az egyik legnevezetesebb, legszebb példázatát két másik példabeszéd vezeti 
be, Az elveszett bárány és Az elveszett drachma története. Házi feladatul a példázatok elolva-
sását (Lk 15, 1–32) és a következő kérdések megválaszolását jelöljük ki:

1. Kiknek prédikál Jézus? Miről szól az első két példázat? Mi a tanulságuk?

2. Az első két példabeszéd és A tékozló fiú történetének összevetése (párhuzamok, elté-
rések; a történetek megformálása).

2.2. 6. óra 

A tékozló fiú története
Az órát a példázat műfaji sajátosságainak felidézésével kezdjük. Ezután térünk rá a házi fel-
adat kérdéseinek megbeszélésére.

Az óra előtt elolvasott feladatokból az derült ki, hogy a tanulók jól megértették és a leg-
többször igen sokoldalúan ragadták meg a példázatokat. Volt, aki a történet ismétlődéseire 
figyelt fel, és az öröm motívumát hangsúlyozta:

 „[…] Ha az ember elveszti száz juha közül az egyiket, hiába marad neki még kilencven-
kilenc, mégis megkeresi a századikat is, és külön örül neki, ha megkerül […] A meglévő 
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kilenc drachmát sem kell keresni, de nagy öröm, ha az elveszett tizedik is megkerül. 
Ennek a keresése persze fáradságos, de megéri […] Nagy öröm, ha a tékozló fiú meg-
bánja bűnét és megjavul. Aki megtér, megérdemli jutalmát […].” (Cseh Júlia)

Mások a példázatok tanulságait emelték ki:

 „[…] A két történet közti párhuzam: egy érték elveszte. Mindkét példabeszéd Isten 
irgalmasságának, szeretetének szemléltetésére szolgál a megtérő bűnös iránt. Lehe-
tőséget kell adni az embereknek bűneik jóvátételére, ezért is ül le Jézus egy asztalhoz 
a »vámosokkal« és »bűnösökkel«. A tékozló fiú menete és tanítása is hasonló. Vi-
szont itt már megjelennek – az idősebb testvér alakjában – azok, akik a bűnöst csak 
megvetni tudják. Szerintük a bűnös nem tarthat számot Isten irgalmára, Jézus azt 
bizonyítja a történettel, hogy ez nem igaz […].” (Köbölkuti Beáta)

Néhány házi feladat igen átfogóan és tartalmasan dolgozta fel a kérdést. Volt, aki meg-
maradt a vallásos értelmezés keretei között, volt, aki általánosabb értelmet tulajdonított 
a példázatnak. Eltértek egymástól annak megítélésében is, hogy voltaképpen kik a bibliai 
üzenet igazi címzettjei.

„Az elveszett juh és Az elveszett drachma története teljesen megegyezik. Jézus azzal, 
hogy kétszer mondja el ugyanazt a történetet, talán hangsúlyozni akarja a mondanivalót. 
[…] Jézus a három példabeszédet közvetlenül egymás után mondja el. Háromféleképpen 
– megerősítve egymást – mondja el azt, amit tanítani akar, hogy mindenki megértse és jól 
emlékezetébe vésse. – Jézus a bűnös embereknek prédikál: »Közelgetnek vala pedig őhozzá 
a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt.« – Mindhárom történet arról szól, hogy 
1. valami elveszett – az első kettőben szó szerint, a harmadikban jelképesen, az apa számára. 
2. Aki elveszítette, meg is találja, 3. és örvend neki. Jézus ezzel azt akarja kifejezni, hogy a bű-
nösök is bejuthatnak Isten országába, ha megtérnek, hisz Isten mindenkit hív… A tékozló fiú 
még azt is kifejezi, hogy Isten mindenkinek egyaránt megadja szeretetét és kegyelmét. Annak 
is, aki régóta őt szolgálja, de annak is, aki az utolsó pillanatban talál rá Istenre… Jézus azt 
mondja a bűnösöknek, hogy ne csüggedjenek, hisz még nem késő […].” (Sőregi Zsuzsanna)

„[…] Jézus mindhárom példabeszédét a farizeusoknak és az írástudóknak mondja el, akik 
az ellen lázadoznak, hogy ő a vámszedőknek és a bűnösöknek prédikál. De Krisztus szavai 
nemcsak közvetlen környezetéhez szólnak, hanem minden becsületes emberhez […]. Tulaj-
donképpen mindkét példabeszéd ugyanarról szól, Jézus kérdéseket intéz az őt felelősségre 
vonó emberekhez. Ez a két történet nem is annyira példabeszéd, mint rákérdezés az élet 
mindennapi problémáira. Mindkét esetben érezhető a kérdésben elrejtett tanulság kifejezé-
se. A két példabeszédből az a tanulság vonható le, hogy meg kell ragadni minden alkalmat 
a jóra […] Formailag is eltér egymástól a három példázat. Az első kettő tulajdonképpen kér-
dés, rövid, lényegre törő; a harmadik egy megszerkesztett, hosszabb történet. Jézus ugyanazt 
az igazságot azért mondja el három ízben, hogy éreztesse a kérdés fontosságát.” (Garamvöl-
gyi Gábor)

 A házi feladatok rövid értékelését követő előzetes tájékozódás után először azt tisztáz-
zuk:

– Kik hallgatják Jézust? Kikhez szólnak a példázatok?
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A táblára – a vázlatírás elindításaképpen – ezek a címszavak kerülhetnek:

• „VÁMOSOK1 ÉS BŰNÖSÖK2” 

• „FARIZEUSOK3 ÉS ÍRÁSTUDÓK4”

A fenti fogalmak pontos tisztázása is szükséges. Néha egy-egy tudatos – idézőjelbe helye-
zett – anakronizmussal hozhatunk közel tanítványainkhoz tőlük távol eső fogalmakat.

– Kik hogyan reagáltak?
A vámosok „hallgatták”, a farizeusok „zúgolódtak”, „méltatlankodtak”.
– Miért? Elvárták volna, hogy őket méltassa szólásra. Meg vannak sértve. És akkor mond-

ja el nekik – de mint később ki fog derülni: nem kizárólag az ő számukra – Jézus a három 
példázatot.

Vizsgáljuk meg először az első kettőt!

• Milyen párhuzamok találhatók a szövegben? A szerkezetben?

a) Valami elvész; – a gazda keresésére indul; – megtalálja.

b) A gazda öröme; – örömét megosztja másokkal. 

c) Jézus értelmezi a történeteket.

• Mire tanít? Minden ember érték. Mindenki fontos. Az élet megváltoztatásának meg-
van a lehetősége.

• Kikhez szólnak?

Emezek – biztatásul – a bűnösöknek, amazok a farizeusokhoz intelemképpen. (Elolva-
sásra ajánlhatjuk A farizeus és a vámos példázatát, Lk 18, 9–14.)

Mindez azonban csak a harmadik példázat előkészítése.

Ezután beszéljük meg a házi feladat második részét:

• Milyen párhuzamok találhatók az 1–2. és a 3. példázat között?

Hasonló a példázat menete, hasonló a tanítása is.

• Milyen eltérések figyelhetők meg?

a) Ez a történet kerekebb, kidolgozottabb (az előzőek jóval egyszerűbbek, rövidebbek).

b) Tárgyak helyett emberi viszonylatokat mutat be. A történet kibővül. Az 1–2.-ban 
tulajdonképpen csak egy szereplő van, a Gazda, aki keres, itt három szereplő. Az 
eltérő magatartásformák bonyolultabb mondanivaló kifejezését teszik lehetővé. 
Tulajdonképpen két példázat foglaltatik a történetben.

1  „közalkalmazottak”; egyszerű, szegény emberek
2  megtévedtek; akik nem ismerik a törvényt; („deviánsok”)
3  konzervatív, dogmatikus vallási-politikai irányzat képviselői
4  a szent iratok ismerői és magyarázói („értelmiségi elit”)
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c) A három példázat során az elveszett érték aránya – fontossága! – egyre növekszik 
(100:1; 10:1; 2:1).

d) Elmarad a tanulság levonása. Ezt az evangélista az olvasóra bízza. A történet ezál-
tal kevésbé didaktikus, nagyobb a kifejező ereje.

Ezután vizsgáljuk meg közelebbről a történetet!
Hogyan kezdődik? „Egy embernek volt két fia”: a mesék egyszerűségével.
– A folytatása? A kisebbik kérte a jussát. Mindennapi történet (lásd: Toldi). A helyzet 

azonban ezután kiéleződik. Teljes, tudatos elszakadás. A fiú elhagyja apját, a szülői házat, 
népét, országát. Elhagyja hitét, vallását: disznópásztor lesz – tisztátalan. Teljes erkölcsi züllés, 
testi-lelki nyomorúság (éhezés, rossz nők!). Élete mélypontján van: „kútban” (mint József). 
Ezen a ponton ragadja meg a történetet Dürer rézmetszete (Szépművészeti Múzeum, Gra-
fikai Gyűjtemény).

A példázat ebben a kiélezett helyzetben eltérő magatartásformákat mutat be.

kisebb fiú

apa idősebb fiú

A) A kisebb fiú feleszmél; magába száll és hazatér. Tudatos választás, döntés (vö. elveszett 
bárány és drachma).

B) Az apa: „Már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába bo-
rult és megcsókolta.” Megbocsát; örül; örömét megosztja másokkal.

 Ismétlések a szövegben: 18–19. és 21., illetve 24. és 32. A kisebb fiú és az apa maga-
tartásának (bűnbánat és megbocsátás) hangsúlyos és nyomatékos elemei. Egyszer-
smind szövegszervező, összetartó szerepük is van. Az öröm kifejezésének ismerős 
motívumai: drága ruhák, ünnepi lakoma (vö. József-történet.)

 Az első és második példázat ezen a ponton véget ért. Ez a történet azonban folytató-
dik. Új szereplő lép be.

C) Az idősebb fiú megjelenik.

– Hogyan viselkedik? „Megharagudott és nem akart bemenni.” Sértettség; szemre-
hányások.
– Kikre emlékeztet viselkedése? Jogosak-e szemrehányásai. Attól függ… Ahogy vesz-
szük… Ő nem hagyta el az apai házat. Híven szolgálta apját. Nem költött rossz nőkre. 
Vagyis betartotta a törvényt.
– De melyiket? A mózesit, a régi vallás parancsait.
De az új vallásnak más a parancsa. A példázat új értékrendet tükröz: a szeretetét, az 
irgalomét! Ez nem él a szívében. „A kegyesek kegyetlensége”, a kiválasztottak gőgje, 
akik igazuk tudatában más igazságot nem ismernek.
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– Igazat adunk-e neki? Nincs egyszer s mindenkorra szóló kiváltság. Az erényt mindig 
gyakorolni kell. Az emberi értékek nem a családi vagy társadalmi helyzetből, nem a 
„funkcióból” fakadnak. (Ajánlott, a következő órán felhasználható feladat: Az irgal-
mas szamaritánus, Lk 10, 25–37.)
– Mit válaszol az apa? Az idősebb fiú hűségének jutalma nem marad el: „Fiam, te 
mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.” De „illett vigadnunk és örülnünk, mert az 
öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült” (Lk 15, 31–32).

A példázat itt véget ér, de a történet nyitva marad.

• Mi hiányzik? Párhuzamok és hiány a szövegben.

• Mik az idősebb fiú választási lehetőségei, mik a lehetséges alternatívák?

A) Kívül marad (a házon és az érzelmek, az öröm körén).

B) Együtt örül apjával.

– Miért ez a hiány? Jézus hallgatóira – az evangélista (mindenkori) olvasóira – bízza 
a döntést. Ezen a ponton derül ki, hogy a példázat voltaképpen az evangélium olva-
sóihoz, tehát hozzánk is szól.
A történetben – mint mondottuk – voltaképpen két példázat is van.
– Kikhez szól „az idősebb fiú” példázata? – A mindenkori farizeusokhoz, akik a tör-
ténet elején (15, 2) hozzá hasonlóan gőgösek. Ők is kapnak egy esélyt: felhívást a 
szeretetre. Velük is megértőnek, toleránsnak kell lenni.
– És a „kisebb fiú” példázata? – A mindenkori „bűnösökhöz”, elesettekhez: sose késő!

A történet főszereplője azonban az apa. A szeretetet, az irgalmat példázza akkora művé-
szi erővel, hogy külön értelmezni, kommentálni nem is szükséges (vö. 15, 7, illetve 15, 17).

A téma képzőművészeti feldolgozásának csúcsát H. Bosch alkotásai jelentik. A tékozló fiú 
című festményének (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam) azonban csak az első je-
lentése kapcsolódik az evangéliumi történethez: a rongyos, beteg, meggyötört fiú hazaindul. 
Valójában a művész átértelmezi a bibliai témát. A háttér középkori realizmussal megalkotott, 
részletező, pontos rajzából kiválik az ember archetipikus alakja: a csavargó, az utak vándo-
ra, arcán az életet megtapasztaltak szomorúságával. Tartana valamerre, de egyik lába biceg, 
csak nehezen vonszolja magát – odaér-e vajon?… Az ő pontos alakmását, a veszélyekkel és 
fenyegetésekkel teli világ vándorát megtaláljuk Bosch egyik fő művének, A szénásszekér című 
tripti chonnak külső szárnyán is (Madrid, Prado). Feje fölött a háttérben az akasztóhegy, sok 
nyüzsgő, apró alakjával, körülötte embereket kínoznak vagy csábítanak bűnre; köztük vezet 
az ő fáradságos és veszélyes útja…

Az óra lezárása a következő lehet:
Ezt a példázatot úgy is számon tartják, mint „evangéliumot” az Evangéliumban.
– Miért? – A „Jó hír” az életfordulat lehetősége. Nincsenek egyszer s mindenkorra eldön-

tött, lezárt életsorsok. Sem a „bűnösök” között, sem a „farizeusok” között.
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Házi feladatul A tékozló fiú példázatának átgondolása, megtanulása mellett A szőlőmun-
kásokról szóló példázat elolvasását tűzzük ki (Mt 20, 1–16). Kérdések: Igazságos-e a Gazda? 
Hasonlítsd össze A tékozló fiú apjával!
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: 
AZ IFJÚ WERTHER SZENVEDÉSEI. A MENEKÜLÉS DIMENZIÓI

„Persze, hogy csak vándor vagyok, zarándok e földön!”
(Goethe: Az ifjú Werther szenvedései)

1. A mű és címe

Goethe 1774-ben megjelent, majd 1787-ben átdolgozott levélregényét, mely először emeli 
a német irodalmat világirodalmi szintre, magyarra is sokan fordították. Először, viszonylag 
későn, Kissolymosi Simó Károly átültetésében jelent meg Az ifjú Verter gyötrelmei Göthéből 
címmel 1823-ban. A mai napig Szabó Lőrinc Werther szerelme és halála (1935) című fordí-
tása a legelterjedtebb, igaz, a mai diákok számára Bor Ambrus is lefordította Az ifjú Werther 
szenvedései (1995) címmel. 

A magyar címek rámutatnak egy fontosabb kérdésre: a fordításban mint értelmezésben 
leselkedő veszélyre. Az eredeti két változat címe Die Leiden des jungen Werthers (1774) és Die 
Leiden des jungen Werther (1787) csupán a személynév birtokragjának megváltoztatásában 
különbözik. De mit is jelent valójában az eredeti cím? A német „leiden” főnévi igenév, melyből 
a „Leiden” főnév származik, a mai nyelvhasználatban kétségkívül egyfajta szenvedést jelent, 
ám eredetileg az utazásra, a helyváltoztatásra vonatkozott, és etimológiai szempontból sem-
mi köze a „Leid” (szenvedés) főnévhez, bár az idők során jelentése kétségkívül igazodott hoz-
zá, sőt a 17. században ebből képezték tovább a „Leidenschaft” (szenvedély) főnevet a francia 
„passion” helyettesítésére. A szó ’megy’, ’utazik’ jelentése a középkor során bővült egyfajta 
passióvá, amikor is az ember életét „átmeneti út”-ként értelmezték e földi siralomvölgyön át. 
A Grimm-szótár szerint a távoli idegenbe vivő, főképp hajón megtett út okozta rosszullét, tű-
rés és ezzel kapcsolatban a honvágy érzése alakította a jelentést. A jelentésmódosulás eredete 
az évszázadok során elhomályosult, de joggal feltételezhetjük, hogy Goethe művében még 
szervesen összefonódik az eredeti jelentés a későbbiekkel, mivel – mint látni fogjuk – a mű 
alapmotívumát az „utazás” képezi, és ez megelőlegezi a romantika elvágyódását.

„Attól tartok, a lehetetlenség fűti annyira a vágyát, a lehetetlenség, hogy a magáévá te-
gyen” – veti Lotte Werther szemére a regény második részében, és ezzel a megállapításával 
rámutat a hős szenvedéseinek valódi okára. Ennek a gondolatnak a tisztázásához először is 
bemutatjuk a mű formai tagolódását, majd a mű különböző idősíkjait.

2. A mű szerkezete

2.1. A regény két nagy részből áll: az első és a második könyvből, és e két könyv az alapvető 
motivikus ismétlődéseket tekintve – mint pl. „boldogság”, „gyönyör”, „teljesség érzése”, „élet 
és bezártság”, illetve „boldogtalanság”, „hiányérzet”, „halál és szabadság” – ellentétes kapcso-
latban áll egymással.
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2.1.1. Az első könyv három részre osztható. Legelső, meghatározó mondata Szabó Lőrinc fordí-
tásában így hangzik: „Mennyire örülök, hogy eljöttem!” Már a kezdőmondat: „Wie froh bin ich, 
daß ich weg bin!” felveti a mű egyik legfontosabb motívumát, a „menekülés” gondolatát, és ezáltal 
közvetlen kapcsolatot teremt a befejezés mozzanatával, Werther halálával. A német „weg” határo-
zószó ugyanis eltávolodást jelent egy bizonyos helyről, kezdetben – és konkrétan erre utal az első 
mondat is – attól a Werther számára gyűlöletes várostól, melybe az anya Werther apjának korai 
halála után a szeretett szülővárost elhagyván „bebörtönözte magát”. A végkifejletre utalva pedig az 
élettől való eltávolodást jelenti. Az eltávolodás egyúttal az úton levésre, a szakadatlan bolyongásra, 
a hős megnyugvásra, boldogságra és üdvözülésre irányuló vágyakozására is utal. A mű előtörté-
netéből kiderül, hogy Werther anyja megbízatásából utazik el lakhelyéről bizonyos örökösödési 
ügyben, és érkezik meg ugyancsak egy ellenszenves városba. Ez a konkrét megbízás azonban kiváló 
lehetőséget ad Werthernek, hogy újra kezdje életét: „Meg fogok, drága barátom, ígérem, meg fo-
gok javulni, nem rágódom örökké azon a kis bajon, amivel a sors az utunkba áll; fogom élvezni a 
jelent, és ami elmúlt, legyen számomra elmúlt” (Goethe, 1983, 1, 9) – közli a hős még mindig az 
első levélben, 1771. május 4-én. Hamarosan felfedez azonban egy idillikus helyet, „Wahlheim”-
et (a beszélő név választott hazát, otthont jelent), és itt az ifjúság, az újjászületés évszakában gyógy-
írt talál beteg szívének és nyugalmat túlcsordulni vágyó lelkületének. Wahlheim egyszerű, vidéki 
lakosságának, különösen a gyerekeknek korlátozott-naiv, idilli boldogságát Werther összekapcsolja 
a távoli múlt, az Ószövetség és Homérosz patriarchális eszméinek idealizált világával. E látszat-idill 
mögött azonban kezdettől fogva ott kísért a kételkedés ebben a boldogságban: „halálos betegség” 
lappang hősünkben, ami végül is legyűri és elragadja. Werther tudja ezt, amikor így ír: „És aztán 
bármilyen korlátok közt él [az ember, aki alázatos lélekkel felismeri az élet végcélját], mindig ott 
őrzi szívében a szabadság édes érzését és azt, hogy elhagyhatja ezt a börtönt [az életet], amikor 
akarja” (Uo., 1, 16). Röviden tehát a jelenkor Wahlheime (az egyszerű emberek és a gyerekek) és 
az idealizált múlt (Biblia és Homérosz) bölcsődal, gyógyír és fájdalomcsillapító Werther szívének. 
Elegendő utalnunk Werther wahlheimi kizárólagos olvasmányára, Homérosz Odüsszeájára, hogy 
rámutassunk e szemlátomást paradicsomi állapot idillikus, voltaképpen azonban ambivalens jelle-
gére, mellyel Werther csupán ámítja és becsapja magát. Werther Homérosz-olvasmánya azonban 
nem csupán a patriarchális eszmét eleveníti fel, hanem a vándorlás és a kiindulóponthoz való visz-
szatérés által visszaszerzett boldogság motívumát is.

2.1.2. Az első könyv második részében Werther beteg szívét, melyet Wahlheimben kívánt megy-
gyógyítani, Lottéval való találkozása június 16-án alaposan feldúlja. Werther küzd ugyan lelki nyu-
galmáért, de mindhiába. Ebben a részben említi Werther először Ossziánt is, mégpedig Lottéval 
kapcsolatosan. Werther már ekkor tud Albert létezéséről, kétszer figyelmeztetik is, hogy Lotte 
menyasszony, de ő nem törődik a jegyességgel, és géniusza parancsára mindenestől átadja magát 
a szerelemnek. Werther számára ez a szerelem nyáron (július 13-a és augusztus 8-a között) teljese-
dik ki. A tavaszi langy meleg Werther érzéseinek felfokozódásával nyári hőségbe csap át, ami mind 
Werther lelkiállapotában, mind a természet körforgásában a csúcspontot jelenti.

2.1.3. A harmadik rész elején Albert késő nyári megérkezése megzavarja a látszólagosan 
boldog szerelmet. Werther ekkor gondol először a menekülésre: „Albert megjött, és én 
menni fogok” (Uo., 1, 45). Beköszönt az ősz, és a lassanként elhaló természettel Werther ke-
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délyállapota is megváltozik: amíg Werther a mű elején és az előtörténetben a természetet 
eleven teremtményként, illetve annak a lénynek a példázataként éli meg, „aki magában és a 
maga erejével mindeneket létrehoz” (Uo., 1, 56), és arra vágyik, hogy akár csak egyetlen pil-
lanatra is részt vehessen a teremtő aktusban és érezhesse keble korlátokba zárt erejében a 
Teremtő Lény üdvösségének egyetlen cseppjét is, addig az őszi természet az örökkön nyitva 
tátongó sír képévé komorul, és nem lát semmi mást, „csak egy örökké faló, örökké kérődző 
szörnyeteget” (Uo., 1, 57). Ebben a részben kerül sor arra a híres beszélgetésre is Albert és 
Werther között, amelyben Werther védelmébe veszi az öngyilkosságot, és a rendkívüli em-
berre jellemző, halálhoz vezető betegség látleletét felvázolván az öngyilkosságot az örömök 
vagy szenvedések végtelenbe utat nyitó, felfokozott formájaként, a rideg tudat korlátainak 
ledöntéseként, a végtelen teljességében való feloldódásként, az élet börtönéből az örök 
szabadságba való kitörésként értelmezi. E társalgásban egyértelművé válik a két ember-
típus közötti különbség. Albert, a normális, korlátok között élő észember a rendezett és 
szabályozott világ képviselőjeként poláris gondolkodásával az öngyilkosságot a jó és a rossz 
erkölcsi fogalmait taglalva a bűn és az őrület következményének tartja, míg Werther, a jón 
és a rosszon felülemelkedett zseni-típus az abszolútumot és teljességet képviseli. Ez a rész a 
szeptember 10-i búcsújelenettel végződik, amelyre a második könyv búcsújelenete válaszol. 
Fontos, hogy épp Lotte hívja fel Werther figyelmét a viszontlátás lehetőségére a halál után: 
„Sose tudok holdfényben sétálni, soha anélkül, hogy eszembe ne jutnának a halottaim, hogy 
ne érezném a jövőt, a halált” (Uo., 1, 61). (Az eredeti szövegben a halál megelőzi a jövőt, és 
ezáltal teljesen más perspektívát nyújt, mint a Szabó Lőrinc-féle fordítás, hisz a jövő a halált 
követi egy másik szférában.) Miután Lotte összekapcsolja a halált és a jövőt, így kiált fel: 
„Megmaradunk! […] De, Werther, megtaláljuk-e újra egymást? megismerjük-e újra?” (Uo., 
1, 124.). Tehát Lotte vetíti előre Wertherben a halál utáni újratalálkozás képét (a német itt 
az „Abscheiden” kifejezést használja, ami erősíti az „Abschied” – konkrét búcsú és a végső 
búcsú, a halál összekapcsolódását). Werther lelkesen válaszol Lotténak „[…] viszontlátjuk 
egymást! Itt és ott!” (Uo., I., 62), és ezzel egyértelműen tudatja a szeretett nővel, hogy érti 
a „célzást”, mi több, röviddel öngyilkossága előtt Lotténak címzett búcsúlevelében meg-
ismétli Lotte szavait: „a sír szélén megvilágosodott előttem. Megmaradunk! viszontlátjuk 
egymást!” (Uo.)

2.2. A második könyv, melyben Werther tovább menekül, ugyancsak három részre 
tagolódik
2.2.1. „Tegnap érkeztünk ide” (Uo., 1, 65) – tudósít Werther 1771. október 20-án kelt levelé-
ben az udvartól, ahol anyja és Wilhelm unszolására közszolgálatba lép. Ez az „őszi” újrakezdés 
az első pillanattól kezdve kudarcra ítélt, amivel Werther is tisztában van, hisz a Wahlheimbe 
érkezéssel ellentétben ezúttal már a kezdet kezdetén csalódott és kétségbeesett. Miként a 
regény elején korábbi múltja elől menekült Wahlheimbe, úgy most az udvarnál kívánja elfe-
lejteni Lottét.

2.2.2. A második könyv második részének elején Werther május 6-án, vagyis egy évvel Wahl-
heimbe történő megérkezése után, hátat fordít az udvarnak és a nyarat ***herceg vadászkas-
télyában tölti, ahonnan megint csak elkeseredve menekül tovább – pontosabban – „vissza” 
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Wahlheimbe. Útközben zarándokutat tesz a szent hazába, szülővárosába, ami szintén visszafe-
lé történő menekülést jelent. A szülővárosban a gyermekkor személyes és reményteljes múltja 
mint lehetőség a kiábrándító jelen meghiúsult terveivel mint valósággal konfrontálódik.

2.2.3. Nyár végén, augusztus 4-én Werther végleg visszatér Wahlheimbe a szeretett asszony-
hoz, csakhogy ezúttal egy teljesen megváltozott világ fogadja. A természet őszbe hajlott, s az 
első könyv azon momentumai, melyek akkor még a reményekkel kecsegtető kibontakozás 
stádiumában voltak, immár a halálra utalnak: Hans, a kedves gyermek meghalt, a lelkész 
szintén, kivágták a parókián álló gesztenyefákat, a beteljesületlen szerelembe beleőrült, ár-
mánykodás áldozatává lett paraszt lemészárolja vetélytársát, Lotte hozzáment Alberthez, 
Osszián kiszorította Werther szívéből Homéroszt stb. Egy nappal szenteste előtt, december 
23-án, Werther elhagyja a börtönt, hogy átmeneküljön „abba a világba”, a szabadság végtelen 
birodalmába.

3. Időperspektívák

Az 1771. június 21-i levélben, röviddel Lottéval kötött ismeretsége és az első „egyesülés” 
után. – Itt a vihar utáni jelenetre gondolok, amikor Werther és Lotte az ablaknál áll, és Lot-
te kiejti Klopstock nevét, amelyhez Goethe az 1877-es, átdolgozott változatban a közért-
hetőség végett hozzátette: „Rögtön eszembe villant az a nagyszerű óda, amelyre gondolt.” 
Werther könnyező szemmel ekkor csókolja meg először Lotte kezét. Klopstock Frühlingsfeier 
című ódájának felidézése közös érzelmi hangulatot teremt kettejük között, amit Werther a 
csókkal pecsétel meg. Ebben az értelemben beszélek itt a szimptetikus partnerek első „egye-
sülés”-éről. Werther kedves wahlheimi zugában, egy olyan helyen, ahol állítólagos szokásá-
hoz híven szeretett „fészket rakni”, az élet legtisztább gyönyöreit élvezve elmélkedni kezd. 
Elmélkedésének tárgya az emberi természet kettőssége, mely nyugalom és nyugtalanság 
között hánykódik.

„Ó, úgy vagyunk a távolsággal, mint a jövendővel! Nagy, derengő egész nyugszik a lelkünk 
előtt, érzésünk elmosódik benne, mint a szemünk, és jaj! vágyódunk egész lényünket oda-
adni, egyetlen, nagy isteni érzés minden gyönyörével telítődni. – És jaj! ha odasietünk, ha az 
Ott-ból Itt lesz, minden mindig ugyanaz, és benne vagyunk a szegénységünkben, korlátaink 
rabságában, és lelkünk tovább eped az elillant enyhülésért” (Uo., 1, 32).

Az idézet egy konkrét helyzet perspektíváját – Werther vágyódását, hogy újra meglelhes-
se a harmóniát és az osztatlan egészet az életben, és élvezhesse Wahlheim egyszerű népének 
szemlátomást tartós boldogságát – általánossá tágítja, és egy olyan alapvető gondolatot, a 
„bensőségesség”, az „Innerlichkeit” gondolatát fogalmazza meg, amely a német nyelvű iro-
dalmakban a romantikán át egészen máig tetten érhető.1

1 Utalásképpen itt csupán két nevet emelnék ki: Friedrich Nietzschéét és Thomas Mannét. Nietzsche A történe-
lem hasznáról és káráról című tanulmányában (1874) „Innerlichkeit”-nek, Mann pedig a Doktor Faustus című 
regényében (1947), illetve a Németország és a németek című esszéjében (1945) „deutsche Innerlichkeit”-nek 
nevezi ezt a gondolatot, ami szerinte a németség metafizikai adománya, amelynek mindig volt múltja és mindig 
lesz jövője, de soha sincs jelene, mert a lehetségeset, a potenciálisat képtelen valósággá változtatni. Ezért a „Wer-
den”, a változás, a mozgás és űzettetés jellemző rá, nem pedig a „Sein”, a nyugodt létforma. 
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Ugyancsak erre a wertheri gondolatra utal Lotténak korábban idézett megjegyzése: „At-
tól tartok, a lehetetlenség fűti annyira a vágyát, a lehetetlenség, hogy a magáévá tegyen.” 
Werthert a lelki szeme előtt lebegő, mindenkori cél csak addig izgatja, amíg el nem éri, amíg 
nem „birtokolja” azt. A mindenkori jelen (a most, a lehetséges megvalósulásának, a távoli 
cél elérésének) pillanatában a múlt egykori jelenként tűnik fel, ami az akkor még beteljesülő 
jövő reményével (derengő egész, lehetséges) kecsegtetett, de utólag minduntalan sikerte-
lennek bizonyul: „Ott álltam a hárs alatt, mely egykor, gyermekkoromban, célja és határa 
volt sétáimnak. Milyen változás! Akkor boldog tudatlanságban kivágyódtam az ismeretlen 
világba, ahol annyi táplálékot, annyi élvezetet reméltem szívem számára, amennyi betöltheti 
és kielégítheti sóváran röpülő lelkemet. Most visszatérek a nagyvilágból – ó, barátom, hány 
füstbe ment reménnyel, hány romba dőlt tervvel!” (Uo., 1, 79.)

Így kiált fel Werther szülővárosába érkezvén. A reményteli jövendő mindig kiábrándító 
jelenné lesz, és ez a jelenben meghiúsulttá vált tervek fájdalmas emlékképeként gyötri a hőst. 
Werther a mű elején kijelenti, hogy megszabadul múltjától: „[…] fogom élvezni a jelent, és 
ami elmúlt, legyen számomra elmúlt”, csakhogy képtelen erre, és az üdvösséggel kecsegtető, 
jövőbe vetett hittel minduntalan a még ifjabb Werther vagy a gyermek jelenkorához tér 
vissza, hogy életerőt merítsen belőle. Werther „utazása” azonban paradox módon mindig a 
múltba irányuló menekülés, bár ő azt képzeli, hogy előre halad. Minél többször megismét-
lődik a múlt, a jelen és a jövendő körforgása, Werthernek annál reményvesztettebbé válik; 
halálos betegsége elhatalmasodik rajta. A mindenkori jelenben egyre bizonyosabbá válik 
számára a bukás. Ebben a folyamatban végül az osztatlan Egészbe vetett hite és minden re-
ménye kétségbeesésbe csap át, amelyet paradox módon egy, a halál utáni transzendenciába 
mint végső célba vetett hittel tölt meg.

Ebben az időperspektívában kétféle szféra létezik: az élet – az idő és a tér szűkös határai 
közé bezárt földi lét –, melyet a kettes szám képvisel, és a tiszta lét, a korlátlan, örökös, vég-
telen Egész, melyet az egyes szám fejez ki. A kör metafora háromszor fordul elő a szövegben, 
de csak egyetlen példát vegyünk: Werther Alberttel folytatott meddő vitáját a zseni és az 
átlagos képességű ember különbségéről, illetve az öngyilkosságról. Werther az önmagát víz-
be fojtó lány példázatával akarja megértetni Alberttel az öngyilkosság létjogosultságát, an-
nak az elhagyott lánynak tragikus történetével, aki „házi tennivalóknak, meghatározott heti 
munkának szűk körében nőtt fel” (Uo, 1, 53), és akit csak az abszolút szerelem ragadhatott 
volna ki az élet körforgásából. Az életre azonban a vándorlás, a bolyongás éppannyira jellem-
ző, mint a bezártság vagy a körforgás: „Persze, hogy csak vándor vagyok, zarándok e földön! 
Ti talán többek vagytok?” (Uo., 1, 80). A földi lét körforgásában Werther számára alapvetően 
kétfajta élet, illetve életérzés létezik: a naiv, öntudatlan, boldog gyermeki állapot, amely lehe-
tőségként jelenik meg az Egésznek, a beteljesülésnek az elérésére, illetve a civilizált, kizárólag 
az észre hallgató, „félreművelt” városi vagy udvari ember, mint félresikerült megvalósulás. Az 
első életfajtát az érzelmek határtalan birodalma, a másodikat az ész korlátozott és korlátolt 
világa jellemzi. Az első élettípus a múltra és a jelenre vonatkoztatva is felidéződik. A múltban 
a Biblia és Homérosz patriarchális eszménye („Látod, barátom, ilyen korlátozottak és ilyen 
boldogok voltak nagyszerű ősapáink, ilyen gyermeki volt az érzésük, a költészetük!” – Uo., 1, 
79), illetve a gyermek Werther fantáziavilága képviseli, amely az ősapák korlátozott, mégis 
boldog létéhez hasonlóan végtelen lehetőségeket rejtett magában. A jelenben ezt az életér-
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zést Wahlheim egyszerű lakosai, különösen a gyermekek hivatottak közvetíteni. A romlatlan 
gyermek – akárcsak a távoli hegy vagy a távoli jövendő – még az egészet mint lehetőséget 
hordozza magában. A másik világhoz tartozik a legtöbb regényalak; nemcsak az anya, Albert 
stb., hanem végeredményben Lotte is, aki Werther iránt táplált érzelmei ellenére a biztos és 
korlátozott élet mellett dönt Albert oldalán.

A korlátozott-tökéletlen dualista lét és a korlátok nélküli, tökéletes örök Egész perspektívá-
jában egy háromlépcsős fejlődésvonal rajzolódik ki, melynek csúcsán a regényben a zseni áll.

A zseni Werther felfogásában az egységes, osztatlan, teremtő Egész, illetve a még meg nem 
teremtett, meg nem valósított eszme. A legfőbb genius azon Lény, aki mindent önmagában 
és önmaga által hoz létre. Werther szenvedéseinek legfőbb forrása épp az, hogy zsenije csak 
ritkán – illetve a szövegszinten két szerelmi kitörésen és az elhalt barátné emlékének fájdal-
mas felidézésén kívül soha nem – tör elő. Werther ugyanis nem zseni, hanem fantaszta, csak 
megszállottként vágyódik rá, ismeri a teremtő erőt, mely példázatszerűen a természetben, a 
művészetben és a szerelemben mutatkozik meg számára, és amelyet mindenáron igyekszik 
kierőszakolni magának. Már neve, a német „wert” (értékes) melléknév középfokú alakja is 
erre utal.2 A regényhős „werter”, tehát „értékesebb” másoknál, de képtelen a szuperlatívusz 
„wertest”, a legfőbb, a teremtő és végtelen Lény fokát elérni, még akkor is, ha a regény elején 
elkeseredésében, amiért látja „a korlátokat, melyek az ember tevékeny és kutató erőit bilincs-
be verik” (Uo., 1, 15), eleinte azzal a híres mondattal vigasztalja magát, hogy „Visszatérek saját 
magamba, és egy világot találok!” (Uo., 1, 15.) A gondolat folytatásáról azonban nemigen 
vesz tudomást a recepció, ami pedig éppenséggel a belső világteremtő erőnek pusztán csak 
vágyjellegét hangsúlyozza: „Megint inkább csak sejtelemben és homályos vágyban, nem pe-
dig az eleven erő biztos rajzában” (Uo., 1, 57). Ráadásul éppen ennek a levélnek a végén nyug-
tázza hősünk, hogy „elhagyhatja ezt a börtönt, amikor akarja”. Az „Innerlichkeit” gondolatát 
felidézve Werther a reményteli múlt és a reményét vesztett jelen szembeállítása kapcsán 
a természet különös metamorfózisa miatt kesereg, mely természet bensőséges, szent élete 
egykoron feltárult előtte, ám mostanra „egy örökké nyitott sír szakadékává változik előttem” 
(Uo., 1, 57). Werther azonban a múltra visszatekintve arra vágyik, hogy egyesülhessen az 
Örök-Teremtővel, hogy részesévé válhasson a teremtésnek: „Ó, akkoriban hányszor vágytam 
a fölöttem elhúzó darvak szárnyával egy mérhetetlen tenger partjaihoz, hogy a végtelen hab-
zó serlegéből igyam az életnek azt a túláradó gyönyörűségét, és hogy, csak egy pillanatra is, 
hadd érezzem keblem korlátokba zárt erejében egyetlen cseppjét ama Lény üdvösségének, 
aki magában és a maga erejével mindeneket létrehoz” (Uo., 1, 56–57).

Művészként nem sikerül megvalósítania ezt az eszményt. Amikor meg akarja festeni 
Lotte képmását, be kell vallania, hogy háromszori próbálkozása ellenére csődöt mondott, 
kénytelen megelégedni a szeretett nő árnyképével.

Az eszményi zsenin kívül, mely rendelkezik a teremtés képességével, és helyre tudja ál-
lítani a teremtéssel kettéhasított, osztatlan Egészet, a regény azon alakjai, akik érzelmeik 
parancsát követve az Egységre, a határtalan és végtelen harmóniára törekednek, és akár a 
művészet, akár a szerelem útján kívánnak kitörni a szokványosság körforgásából, az ún. nor-
mális ember szemével nézve kivétel nélkül elbuknak. Ezt példázzák a már említett, öngyil-

2 A név jelentőségére és jelentésére Bernáth Árpád hívja fel a figyelmet. Vö. Bernáth Árpád, Johann Wolfgang 
Goethe: Werther szerelme és halála = Huszonöt fontos német regény, szerk. Ambrus Éva, Bp., 1996. l, 6.
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kossággal, gyilkossággal vagy őrülettel végződő szerelmi történetek, melyek Werther sorsát 
hivatottak kihangsúlyozni. Ez a boldogság csak a tudattal nem rendelkező vagy a tudaton 
túli lénynek adatik meg: „Úristen! azt rendelted az ember sorsául, hogy ne legyen boldog, 
csak míg nem jön meg, és csak ha már megint elment az esze!” (Uo., 1, 96) – kiált fel Werther 
elgyötörten, amikor találkozik a tiszttartó, Lotte apjának egykori írnokával, aki beleőrült Lot-
te iránt érzett, beteljesületlen szerelmébe. Az abszolút, mérték nélküli boldogságra törekvő 
teremtményben szükségszerűen megbomlik érzelem és értelem egyensúlya, és az emberi ha-
tárait az őrjöngő szenvedély átszakítja: „A természet nem talál kivezető utat az összekuszált 
és ellentmondó erők labirintusából, és az embernek meg kell halnia” (Uo., 1, 54). 

Werther tehát a boldog nyugalom, az egyszerű és naiv nép vagy Homérosz patriarchális 
eszméjének egyébiránt egyáltalán nem tartós állapota és az örökös vándorlás, az embernek 
azon vágya között ingázik, mely „új felfedezésekre, csatangolásra űzi”, és közben egyre inkább 
a halál felé sodródik, amelyet a második könyv híres csókjelenete után – amelyben „egyesül” 
Lottéval – az életben tett bolyongásainak szándékos megszakításának és az örök Atyához való 
visszatérésnek tekint. A csókot Werther az örök szerelem zálogaként fogja fel: Lotte ebben az 
életben Alberté lehet ugyan, a halál után azonban a szeretett nő örökre az övé: „Te ettől a pil-
lanattól kezdve az enyém vagy! enyém, ó, Lotte! Előremegyek! Atyámhoz megyek, Atyádhoz 
– neki fogok mindent elpanaszolni, és ő megvigasztal, míg majd megjössz te is, és eléd röpülök, 
és megragadlak, és örök ölelésben melletted maradok a Végtelen színe előtt” (Uo., 1, 124).

Lotte már az első búcsúzáskor utal rá, hogy a halál után viszontlátják egymást, Werther 
pedig röviddel öngyilkossága előtt újra felidézi ezeket a szavakat, és annak a fegyvernek a 
segítségével kezdi meg utolsó útját, melyet Lotte nyújt neki. Ez a végső utazás a végtelenbe 
tágítja a perspektívát. Erich Trunz, híres Goethe-kutató és -kiadó joggal állapítja meg, hogy 
Werther a halált egy börtönből való szabadulásként éli meg, az én korlátainak leküzdéseként. 
A Költészet és Valóság egyik részletére hivatkozik, melyben Goethe lipcsei diákéveire visszate-
kintve, akkori személyes vallását, saját teremtés-mítoszát írja le: „[…] az egész teremtés nem 
más […], mint elszakadás és az eredethez való visszatérés […] elég, ha annyit elismerünk, 
hogy olyan állapotban leledzünk, mely látszólag lehúz és nyomaszt ugyan, mégis alkalmat 
ad rá, sőt kötelességünkké teszi, hogy fölemelkedjünk, és az istenség akaratát teljesítsük, 
mégpedig azáltal, hogy egyik részről kényszerülünk ugyan a magunk megvalósítására, más-
részről azonban nem mulasztjuk el a kellő időben a magunk megtagadását sem” (Goethe, 
1982, l. 314). Ebben az értelemben Werther az öngyilkosságot érzéki-vallásos elszakadásként 
és szerelmi aktusként éli meg, mely által az életben megvalósulatlan és meggátolt szerelmét 
Lotte iránt az öröklétbe menti át.
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BYRON, SHELLEY, KEATS

1. Byron

1.1. Byron volt az egyetlen angol romantikus költő, aki már életében európai közönségnek 
írt, s úgy élt, hogy tudta, az egész művelt Európa figyeli lépteit. A kortársak szemében élete 
és költészete a szabadság és a függetlenség eszményét testesítette meg; a görög szabad-
ságharcban lelt halála pedig már-már mitikus alakká növelte a kortársak és a közvetlen 
utókor szemében. Goethe Eckermann-nak kijelentette, Lord Byron „kétségtelenül a század 
legnagyobb tehetségének tekintendő”, s a Faust II. részében róla mintázta Euphoriónt, Faust 
és Heléna gyermekét, a megnyugvást nem lelő romantikus szellem jelképét. Az Euphorión 
pusztulását követő kardalban Goethe Európa nevében búcsúztatja Byront, a „vakmerő tör-
vényszegőt”, aki végül meglelte a „fennkölt eszmét, a nagyszerű célt”. A 20. századi irodalom-
kritikai irányzatok, a strukturalizmus, az új kritika és a dekonstrukció Byron költészetével 
nem tudott mit kezdeni, költészetének vonzereje ugyanis éppen abban áll, hogy e költé-
szetet Byron írta. Csak az új historisták fellépésével került ismét az érdeklődés előterébe.

1.2. A Childe Harold zarándokútja című elbeszélő költemény első két éneke 1812-ben je-
lent meg, s olyan osztatlan lelkesedéssel fogadta a közönség, hogy a kiadó ugyanabban 
az évben még ötször kinyomatta. A címszereplőben egy kor ismert rá önmagára. Harold 
lovaggal jelent meg először a byroni hős az irodalomban, s az elbeszélő költemény a byron-
izmus első megfogalmazása. Byron maga lovagregényként határozta meg a vers műfaját, 
de a lovagregény paródiáját írta meg benne. A hős a lovagi erények modern torzképe: egy 
élvezetektől megcsömörlött fiatalember, akit egyrészt a francia forradalom utáni kiábrán-
dult korszak életérzése, a világfájdalom késztet rá, hogy elhagyja álszent és élvhajhászó 
környezetét, de nyilvánvalóan az önmagával való szembesülés is riasztja, „saját beteg gon-
dolatai elől menekül” (III. 74). Az értelmetlen létezésből keres kiutat valami bizonytalan, de 
hőn óhajtott eszmény felé. Byron a hagyományos verses elbeszélés műfaját saját céljainak 
megfelelően átalakítja. Megszünteti a távolságot az elbeszélő és hőse között, s a hosszú 
narratíva, a politikai és kultúrtörténeti tényeknek személyes indulatoktól átfűtött számba-
vétele, a megfigyelő egyéniségének feltárását szolgálja. A pikareszk regények szerkesztési 
technikájával lazán kapcsolja össze az eseményeket, s az epizódokat saját bonyolult, stili-
zált egyéniségének jelenléte tartja össze. Az „ön-száműzött” Harold/Byron olyan vándor, 
aki mindenütt otthon van, az európai és a keleti kultúra minden szereplőjével személyes 
kapcsolatban áll, a nyugati civilizáció történetét épp olyan jól ismeri, mint az egzotikus 
keleti világ hagyományait, mégis megrendítően és megrendülten magányos: titáni lénye 
csak a természet fenséges formáiban talál társat magának. Haroldra (vagyis Lord Byronra) 
éppúgy jellemző a melankólia, mint a kíváncsiság, az életuntság, mint a kalandvágy, a vi-
lágfájdalom, mint az erotikus mohóság, az érzelmesség, mint a már-már cinizmusba hajló, 
illúzió mentes emberismeret. Byron zseniálisan olvasztja össze a romantika által kultivált 
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fenségest, a romantikusok pszeudovallásos élményét a 18. századi wit, az intellektuális ha-
tásra törő élc természetével. 

Útja során Harold, avagy a byroni hős a látszat és a valóság ütköztetésén keresztül min-
den illúzió hamisságát leleplezi, végső soron azonban eljut egy olyan felismerésig, amely ér-
telmet ad a létezésnek: a zarándoklat azt sugallja, hogy a gondolkodás és érzés szabadsága az 
ember elvitathatatlan nembeli sajátossága. Kierkegaard, Nietzsche és Baudelaire byronizmu-
sa éppen az illúziók elvesztésén felülemelkedő byroni hős bátorságából vezethető le.

1.3. Az útleírást minduntalan kitérők és lírai betétek szakítják meg: e hangsúlyosan önreflek-
tált kitérőkben Byron maga kommentálja a látottakat vagy saját elbeszélését a látottakról, a 
lírai betétekben pedig saját nevében vagy Haroldként a byronizmus érzelmi alapmotívumait, 
a tovatűnt szerelem és a múltba veszett szabadság iránti nosztalgiáját fejezi ki. 

1.4. Childe Harold búcsúja (Részlet az I. énekből) Byron megduplázza a balladai strófát 
(a rímképlet aabb és soronként váltakozik a nyolcas a hatos jambussal), s a ballada retorikai 
eszközeit, elsősorban az ismétlést, valamint a szaggatott párbeszédet felhasználva teremti 
meg az intenzív érzelmi állapot megfogalmazására alkalmas nyelvi közeget. Harold a végte-
lennel néz szembe: hátrafelé már nem látszik a part, előre tekintve nem látszik semmi cél; a 
tenger közepén, érzelmi, sőt metafizikai értelemben az abszolút magányban lebeg. Az átlag-
ember szokásos kötődései őt nem kötik (apródja s legénye képviseli az átlagember érzelmi 
karakterét), egy kiüresedett, lepusztult világot hagy maga mögött („Ős csarnokom már pusz-
ta rom”), vagyis olyan történelmi hagyományt, mely már nem képes megújulásra (a világtör-
ténelem általában Byron ősi családi történetével és osztályának, az arisztokráciának sorsával 
kapcsolódik össze), minden meghatározottságon túllépve (még a nemi meghatározottságot 
is beleértve: „én megvetem, bárhogy sohajt, a csalfa nőnemet”) átlép az abszolút szabad-
ság dimenziójába, ahol nincs semmi bizonyosság vagy konkrét cél, ami felé irányulna („üdv, 
puszta sík s vad partüreg!”), csakis a fausti kényszer, az ismeretlen felderítésének szomja, ez 
a fausti kényszer vezeti („mindegy, mily föld partját leled, csak honom ne legyen!”). Éppen 
ezért történetében maga az úton levés a lényeg: a megérkezés elképzelhetetlen. 

2. Shelley

2.1. Shelley legsajátosabb vonása, hogy a költészetnek társadalmi, történelemformáló sze-
repet tulajdonít, de képanyagából teljességgel hiányzik az emberek világa s a történelmi 
valóság annak idő- és térbeli meghatározottságában. Páratlan zeneiségével és túláradó, de 
homályos képeivel egy anyagtalan, elvont régióba vezeti a képzeletet, amelyben a tudat el-
vont eszméi teremtik meg az olvasó gondolatai és érzelmei számára a játékteret. Zeneiségét 
tekinthetjük olyan erőfeszítésnek, mellyel Shelley a nyelv referencialitását igyekezett a lehető 
legjobban eloldani a hétköznapi valóságtól s megszüntetni a kapcsolatot a nyelvi jelek s azok 
konvencionális értelmezése között. Nyelvkoncepcióját a 20. században legleleményesebben 
a dekonstrukció értelmezte. Érzelmi karakterét a remény és a kétely közti lebegés jellemzi, s 
legtökéletesebb verseiben a harmóniát pontosan az adja, hogy e kettős vonzás egyforma erő-
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vel tartja fogva a képzeletet, egyik sem engedi, hogy a másik felülkerekedjen. Ez azonban nála 
nem vezet a klasszikus szerenitás élményéhez, mint Keatsnél; Shelley hangnemében mindig 
van valami érzékeny személyes elem, amitől a fájdalom és az öröm pőrén tárul elénk. 

2.2. Az Óda a Nyugati Szélhez 1819 szeptemberében keletkezett: Shelley ekkor már egy éve 
Itáliában élt, a vers keletkezésekor éppen Firenzében. Betegségtől, honvágytól meggyötör-
ten hároméves kisfiát gyászolta, s az olvasóktól ily távol nem remélte, hogy verse bármiféle 
visszhangra talál. Ekkor kapta a hírt, hogy Manchester mellett 60 000 fős tömeg gyűlt össze 
augusztusban, hogy képviseleti reformot sürgessen. A megrémült hatóság lovas csendőrség-
gel oszlatta szét a tömeget, s az összeütközésben hat ember meghalt és több mint nyolcvan 
megsebesült. Shelley úgy gondolta, hogy az ország forradalom küszöbén áll. Még 1816-ban 
egyik Byronnak írt levelében a francia forradalmat a kor főtémájának nevezte. Az Ódában 
a francia forradalom bukásával kapcsolatos kérdéseit s a feszült angliai politikai helyzet 
nyomán támadt aggodalmát fejezi ki: vagyis a történelem, még elvontabban az idő termé-
szetével foglalkozik. A versben a politikai aggodalmak a konkrét szituációtól teljesen elvo-
natkoztatva, metafizikai síkon, az állandóság és a mulandóság feloldani remélt, de szinte 
feloldhatatlannak bizonyuló ellentéteként fogalmazódnak meg a természet körforgásában, 
az ember életében és a történelemben érvényesülő teremtő és pusztító erők szimultán meg-
ragadásán keresztül. 

Az óda öt szonett jellegű egységből áll, az egységek négy tercinából és egy, az utolsó 
tercina új rímével összecsengő páros rímű zárlatból. Minden szonett új irányból ragadja meg 
a világmindenséget átjáró Szél természetét: az elsőben a földre hullt hervadt levelek, a má-
sodikban az égen járó felhők, a harmadikban a Földközi-tenger hullámai szerepelnek, mint 
domináns motívum; a negyedikben az ismétlés által összefogott természeti képek mellé („Ha 
lomb lehetnék, s vinnél, bús avart, vagy felhő, szárnyaid közt lengeni, vagy hullám…”) a költő 
is belép a vers által teremtett térbe; s végül az ötödikben, amely egyszersmind Shelley ars 
poeticájaként is értelmezhető, a tűz a domináns elem. Tehát a totalitásnak az archaikus ős-
elemekre épített illúzióját Shelley azzal a jellegzetes romantikus gesztussal erősíti meg, hogy 
az alanyt, a szenvedő ént is beemeli a vers univerzumába.

A dantei tercinákat átszelő, véget nem érő mondatok egyre újabb és újabb hasonlato-
kat sorakoztatnak fel, hogy a szél természetét sikerüljön minél pontosabban feltárni. Úgy 
tűnik, Shelley a nyelvvel magával viaskodik, kétségbeesetten küzd azért, hogy megtalálja a 
legpontosabb meghatározást a szél természetéről. Antinómiákat kényszerít egymás mellé 
(pl. az I. szonettben a természeti körforgásban elsősorban a telet és a tavaszt), de csak, hogy 
a kényszer-együttlétet dekonstruálja és újabb viszonyítással próbálja meghatározni a nyugati 
szélben ható pusztító, de egyszersmind teremtő energiát. A szél energiája a költői gondolko-
dást is fékezhetetlen lendületben tartja: a képteremtő fantázia már-már kiszabadul a tudatos 
ellenőrzés alól. E feltartóztathatatlan erő a mondatszerkezetre is kihat: a vers mondatfűzései 
nagyon lazák, inkább képzuhatag, asszociációk és variációk végtelen sora, mint megszer-
kesztett mondatok rendje, inkább a lehetséges érzéki jelenségek felsorolása, mint pontosan 
megrajzolt tájképek jelölik ki a szél útját földön, égen, tengeren. Az első három szakaszban a 
konkrét felől (a lehullott levelektől) Shelley szédületes tempóban tágítja ki időben és térben 
a leírás dimenzióit, s a teljesen elvontig jut el szinte egyetlen lélegzettel. A négy szakasz egy 
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véget nem érő imádság egy-egy sóhaja, melyben a megszólítottat („Nyugati nyers Szél!”) és a 
hozzá intézett felszólítást („óh, halld dalom!”) a merész késleltetés, a közbeékelések távolba 
vivő, újabb és újabb hasonlatokkal bonyolított képáradata majdhogynem elszakítja egymás-
tól. A vers újra és újra felülbírálja a meghatározás és a meghatározandó, vagyis a jel és jelölt 
(nyelv és értelmezés) kapcsolatát, újabb és újabb jelekkel kísérletezik, míg végül a képzelet, 
hogy anyaghoz kötöttségének terhét lerázza, már eljut az alaktalan sejtelem, az elvontság 
olyan szintjére, amelyhez eljutni a nyelv egyáltalán képes. A harmadik szakaszban a költő 
tekintete a Földközi-tenger láthatatlan mélyére hatol a Baiae-öbölben, ahol ősidők óta víz alá 
süllyedt vagy a képzelet teremtette víz alatti fényhatásokból felemelkedő paloták a szépség 
olyan tökéletes képzetét keltik, hogy minden szó új akadályt emel a kifejezés szabadságának 
útjába. A költő majdnem feladni kényszerül a lehetetlen feladatot, beszélni a megsejtett ős-
titokról, a létezés princípiumáról, az ellentéteken át megvalósuló harmóniáról. („Oly édes, 
hogy festve sem szebb”, eredetiben: „So sweet the sense faints picturing them”: elalél az 
érzékelés, míg képet alkot róla.) De a vers belső logikája vagy a világmindenség átfogására 
kitágult képzelet mégiscsak továbblép, s itt jön a váratlan fordulat: a földet, a levegőt, a 
vizet bebolyongván az univerzum részeként a költő önnön lecsupaszított, az elemeknek 
kiszolgáltatott lényét teszi meg tárgyául. A nyugati széllel való küzdelme itt szinte bibli-
kus dimenziót nyer: Jákob birkózik így az angyallal, ahogy a költő reméli kétségbeesetten, 
hogy maga alá képes rendelni a szél energiáját (nem zengne jajszóm, mely most esdve 
kér), hogy lehetetlen és értelmetlen, hiszen halállal végződő létezésének értelmet tudjon 
adni. A negyedik szakasz utolsó négy sorában a mondatok hirtelen lerövidülnek, és tragikus 
színezetű igék következnek gyors egymásutánban a maximumig növelve a vallomás drámai 
erejét: „mert tövisekre buktam s hull a vér / s zord órák súlya húz s lánccal fon át”, s itt az én 
felé fordulás gesztusában a megszólítás el is marad. 

Ahogy az önreflektált én az egységből való kitagadtatása, az idő fenyegetése ellentéte-
ként a gyermekkor eksztatikus szabadságélményének, az abszolút egység megélésének emlé-
két megidézi, szinte elviselhetetlenül fájdalmas pátoszt kap az egyetlen olyan összehasonlítás 
a versben, amelynek értelme éppen az ellentételezettségben van, a láncra vertség és a sza-
badság élményének egymás mellé állításában:

„s zord órák súlya húz s lánccal fon át,
lelked szabad, vad, büszke rokonát!”

Majd jön az utolsó szonett, ahol a totalitás illúziója teljessé válik, mert megjelenik – ha 
inkább (áhított) lehetőségként is és nem valóságként – a negyedik archaikus világelem, a tűz. 
Úgy tűnik, Shelley tudatosan törekedett arra, hogy az explicit és a rejtett jelentés ellentétét 
felerősítse, s hogy az utolsó sorig fenntartsa a szöveg lebegtetését a hit és a kétségbeesés 
között, az új élet és az elmúlás között. A vers első szövegvariánsában a zárókérdés helyett 
kijelentés szerepelt: „Ha már itt a tél, a tavasz nem késhet soká.” És természetesen tudni vél-
jük, hogy a zárókérdés retorikus kérdés, de Shelley fontos változtatásnak érezte a kijelentést 
kérdéssel felcserélni. Ezzel mintegy felszólítja az olvasót, hogy aktív részese legyen a folya-
matnak, amelynek során a vers feltárja az örök törvények természetét. Ebben az utolsó vers-
egységben az ellentételezés gesztusai felszaporodnak: édes, bár fájó dallamról van szó, holt 



744 PÉTER ÁGNES

szellemről, tört lombról és új lombnak a sarjadásáról, alvásról és implicite ébredésről, próféciá-
ról, amelynek trombitája talán csak egyszerűen felébreszti az alvókat, hogy beteljesedhessen 
az új, de lehet, hogy egyenesen a végítélet, az apokalipszis iszonyatát ígéri. Legmélyebb ellen-
tétként azonban a költő sorsformáló szerepe (a költő próféta, aki előmozdítja a változást) 
és szakrális önfeláldozása („te zord lélek, légy lelkem, én s te: egy személy!”) kerül egymás 
mellé. A költő kétségek ellenére sugárzott reménye, hogy verse az emberiség jövőjének ki-
alakulására hatással lehet, az énnek mint egyénnek elmúlását is elfogadhatóvá teszi („hulló 
lomb vagyok én is, ne kímélj!”). A képek fokozatosan átminősítik a világmindenséget átható 
Szelet konkrét jelenségből szimbólummá, többek között a természetben örökkön műkö-
dő teremtőerő és a történelemben érvényesülő szükségszerűség szimbólumává: az egyéni 
akarattól függetlenül munkálkodó energia az állandó változáson érvényesülve megtartja az 
egyensúlyt a pusztulás és a születés között. A változás és állandóság dialektikus kapcsolata 
szabja meg az emberiség történelmi útját: a szükségszerűen bekövetkező forradalmi változás 
szükségszerűen pusztulással terhes: a jövő a múltból, de a múlt romjaira épül.

3. Keats

3.1. Keats 1819 tavaszán öt ódát írt (Óda egy görög vázához, Óda egy csalogányhoz, Óda 
Psychéhez, Óda a tunyasághoz, A melankóliáról), majd szeptemberben egy hatodikat (Az ősz-
höz), s ezeket e verseket a mai értelmezés összefüggő ciklusként látja: a valóság és a művészet 
kapcsolatának problémáját vizsgálja mind, s mindben kételyeken át jut el a vers intellek-
tuális és érzelmi vonatkozásban ahhoz a belátáshoz, hogy a költészet örök érvénnyel tud 
valamit állítani a változásokkal szétszabdalt létezés lényegéről. Keatset a lírai intenzitás és a 
személytelenség összekapcsolásának lehetősége izgatta leginkább: negatív képességnek (ne-
gative capability) nevezte a költői én szükségszerű kioltását az ábrázolási folyamatban. A sze-
mélytelen látásmód kialakítása érdekében ő általában egy-egy szerepnek rendeli alá magát, 
maszkot visel, vagy míves formákkal távolítja el a verset magától. Sok allúziót használ; nyelvi 
gesztusaiban főleg a középkort (a balladákat, Chaucert), a reneszánszt (Spensert, Shakes-
peare-t) és a romantikusok által újra felfedezett Miltont idézi, hogy a modern világlátás és 
-érzés által újraértelmezze a hagyományokat. A klasszikus formafegyelem és a személytelen-
ség adja a többi angol romantikustól idegen szerenitás élményt legnagyobb verseiben, pl. az 
Óda a görög vázához vagy Az őszhöz című versben. Keatsről talán a legtöbbet az új kritika 
mondott: hajlama a paradox, a drámai ellentéteket szimultán érvényesítő látásmódra, ver-
seinek organikus struktúrája és koherens képi világa, tömény, metaforikus nyelvezete az új 
kritikusok elemzéseiben kap legnagyobb hangsúlyt. 

A cikluson belül különösen szorosan kötődik egymáshoz az Óda egy csalogányhoz és az 
Óda a görög vázához. Keats mind a kettőben a műalkotás mibenlétét s egyben az esztétikai 
élmény milyenségét vizsgálja: egyrészt azt, van-e lényegi kapcsolat a művészet és a valóság kö-
zött, másrészt hogy hogyan zajlik le a hermeneutikai folyamat, hogyan alakul a befogadó 
kapcsolata a műtárggyal. Az elsőben a csalogány éneke a korláttalan önkifejezést reprezen-
tálja, melyet semmi referencialitás nem köt a valósághoz, nincs igazságtartalma; a második-
ban viszont az urna, e plasztikus műtárgy referenciális, mimetikus kapcsolatban van a való-
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sággal. Mindkettőben az ekphrasis technikája dominál: szóban mondja ki a zenét, nyelvbe 
transzponálja a márvány váza esztétikai attribútumait.

3.2. Az Óda egy csalogányhoz a romantika alapélményét nyújtja az olvasónak: a mozgás, a 
lebegés érzetét. Ahogy Byronnál egy mozgó hajó fedélzetén az utazó kozmikus magánya, 
Shelley-nél a szél sodrában rengő világmindenség ragadja meg a képzeletet, Keatsnél szinte 
fizikai élményként leszünk részesei a csalogány hangjában megtestesülő képzelet vonulásá-
nak délszak felé, a nap nyomába, s egyszersmind a múlt mélye felé, a költészet eredetéhez. 
Ugyanakkor a fájdalom elől vonul a képzelet a gondolkodás, az öntudat kiiktatása felé, a 
tiszta érzékelés világába, majd az érzékek zárlatán át a halál előcsarnokába, s onnan, a Má-
sikkal, a csalogánnyal való teljes azonosulásból, vissza a fájdalom és a magány valóságába. 
A strófaszerkezet a shakespeare-i szonett első négysoros egységét illeszti össze a petrarcai 
szonett sextettjével, s így minden versszak a tömör, metaforikus nyelvezet összetartó ere-
jén túl önmagában is organikus egységgé alakítja a megszólalást. A szonettszerű versszakok 
egymás után a valóság kínja elől való menekülés lehetőségeit tárják fel: az első versszakban 
még igen nagy távolságban van egymástól a fájdalommal csordultig telt szív és a gondta-
lanul daloló csalogány, s a beszélő mindenféle mérgekkel vágyik eljutni Léthe-part felé, a 
feledés birodalmába. A következő versszak a pincemélyben hűtött bort ünnepli (s előkészíti 
az olvasót e versszak napsütötte boldogsága ellenére a halál csábításával való szembenézés-
re), amely már repíti is a verset a provánszi táj felé (vagyis a trubadúr költészet irányába), 
majd onnan is tovább délre a Múzsák szent patakja felé, Hellaszba, a romantikusok által 
idealizált ősi tökély honába, ahol talán megszüntethető a valóság iszonytató tényeinek ér-
vényessége, melyeket a harmadik versszak sorol elő. A valóságé, amelyben az idő elpusztít 
minden értéket, és az „eszmélés”, az önreflektált létezés kiszakítja az embert a természeti 
állapot ártatlanságából. A vers a negyedik versszakban éri el csúcspontját: a madárral való 
azonosulás itt válik teljessé. A Költészet szent szárnyán felemelkedve a vers eléri a térben is a 
legmagasabb pontot, a szűz Hold trónját s körülötte a csillagcsokort. Itt az öntudat kihuny, 
s a felfokozott érzékelés a csalogánydal ütemére sorba veszi mindazt, amit a szem immáron 
nem lát: a képanyag egy lugast épít ki, melynek a „halk fa fönt” a boltozata és a lábunknál 
a dúsan illatozó virágok a padozata (a Szentivánéji álom Titániájának, a rútul rászedett tün-
dérkirálynő lugasának virágait használja Keats, hogy az illuzórikus valóságot megteremtse); 
a teret teljesen kitölti a fent és lent közét sűrűn átszövő fű, pagony, vackor, tövis; s bár a látás 
felfüggesztődik, az összes érzékszerv kitágul, hogy befogadja az „édes” benyomásokat, a pu-
haságot, az illatokat, az ízeket és végül a dongók álomra hívó zsongását. Ez a túltelítettség, ez 
az álom, ez a sötét már a halál előképe: a bús viola már rejtezve konyul, s május csudás sarja, 
a pézsmarózsa épp hogy kinyílt, de közben bealkonyult. A következő versszakban már teljes 
a sötétség, s a besötétedett lugasban a beszélő a könnyű Halállal néz szembe; a fájdalom és 
az öntudat kioltásának vágya halálvágyba torkollik: a halál szelídnek és édesen halknak tűnik, 
mint az előző versszakban az édesen és halkan lebegő balzsam és tömjén. A csalogány lenge, 
hő melódiáját most a képzelet átértelmezi, s magasztos gyász-zeneként vetíti előre a jövőbe. 
Ugyanakkor a vers logikája szerint, ha a domináns érzékszerv, a fül már nem működik, nem 
működhet a többi sem, megszűnik az érzékelés is a gondolkodással együtt, s az eleven, fájó 
ember „hiú hant lesz”, ami „visszadöbbent”, a Hamlet-monológ értelmében. A 7. versszakban 



746 PÉTER ÁGNES

megfordul a vers érzelmi iránya: a képzelet elválik a csalogánytól, s a madár elveszti konkrét 
fizikai meghatározottságát, szimbólummá válik, az időn túllépő művészet emblémájává: hi-
szen hallotta már császár s bús bohóc (ismét Shakespeare), Rúth (bibliai kép), sőt szólt úgy 
is talán, hogy nem hallotta senki, amint az örvénylő óceánon tűnt tündértáj felé lebegett. 
(Talán a költészet maga is ennyi: öncélú, hiú magamutogatás, s hallgatója sincs?) A Rúth síró 
honvágya visszalendíti honába a beszélőt. Keats itt félszívvel, majd Az őszhöz című ódában 
teljesen egyértelműen a tragikus létezés teljességének elfogadását sugallja, az illúziót pedig, 
az artisztikus álomvilágot építő költészetet elutasítja. A harangzúgás a vers végén felváltja 
a csalogánydalt, s maga a csalogány eltűnik a versből (a búcsú, „ég áldjon” ismét Hamletet 
idézi, ő búcsúzik így a Szellemtől, Arany János szerint: „Isten veled! Eszedbe jussak!”). A ma-
dárdal „elhal” (ez mintegy a haláltéma zárlata), s marad a költő a bizonytalanságban: nem 
tudható, ábránd-e a költészet vagy álom, esetleg hiú képzelgés, vagy pedig képes az élet 
tragikus mélységét s egyszersmind gyönyörűségét is megragadni, mint ahogy az óda maga 
bizonyítja, s majd a néhány héttel később írott Óda a görög vázához ki is mondja. A kérdő 
mondatra kifuttatott lezárás a romantikusok ironikus látásmódjának megfelelően kétségbe 
vonja, hogy e kérdésre lehetséges lenne egyértelmű választ találni.
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A REGÉNYFORMA VÁLTOZÁSAI A 19. SZÁZADI FRANCIA 
IRODALOMBAN

Flabuert Bovaryné című regényének értelmezése

1. A modern regény útjai

1.1. A tág értelemben modern regénynek nevezett epikai műfaj közvetlen előzményei a 18. 
századig vezethetők vissza. Az európai racionalista, természettudományos világkép és a gaz-
dasági értelemben vett kapitalizmus, valamint a politikai liberalizmus és a francia forradalom, 
az a négy nagy kerete és újdonsága az angol és a kontinentális fejlődésnek, amellyel szemben 
korán megjelenik az új érzékenység (szenzibilitás, szentimentalizmus), a romantika előhírnöke, 
mely a magánszemély szubjektív szabadságának jogait követeli. A magát s világát teremtő hős 
egyre inkább belső kalanddá és rezignációvá válik. A szubjektivitás és a szabadság nem-politi-
kai, nem-intézményes, hanem antropológiai-lélektani módon való felfogása felerősíti a regény 
műfajának azt a kezdettől meglévő vonását, hogy hiteles személyek hiteles történetét mondja 
el (amint ez a 18. század levélregény-irodalmában is megfigyelhető), hogy a polgári hétköznapi 
életből merítse témáját és alakjait (novel, az angol terminológiában). A novel típusú regény, 
mely tehát a polgári olvasóközönség uralomra jutó ízlésének, eszmevilágának megfelelőbb, 
egyúttal a polgárnak mint magánszemélynek a romantikus lázadását jelenti, a szubjektív ér-
zelemvilág, a szabad képzelet jogainak kiemelését és érvényesítését a társadalmi és állami el-
idegenedés, az üzleti gátlástalanság és a szabályozatlan szabadverseny modelljével, világával 
szemben. Lukács György korai regényelméletének meghatározása szerint az önmagát és világát 
autonóm módon teremtő kalandregényhez képest (pl. Fielding, Defoe) itt a „problematikus 
individuum” áll szemben a „kontingens” (esetleges, kiismerhetetlen, idegen) világgal. Ez a prob-
lematikus hős mint az élet prózaiságával (Hegel) és a hétköznapi világgal szembenálló, annak 
törvényeit elutasító vagy azoktól vereséget szenvedő központi alak, a romantikus regényforma 
legáltalánosabb, ún. dezillúziós szólama. Ily módon a korábban kritikai realizmusnak nevezett 
irány (Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, Thackeray, Tolsztoj, Gogol, Dosztojevszkij, Keller, 
Fontane, a skandináv és amerikai regény néhány képviselője) voltaképpen társadalmi-politikai 
mondandójával együtt, formáját, konstrukcióját tekintve a romantikához tartozik, és hozzá-
tartozik a lélektani ábrázolás egyre növekvő súlya is. Mindegyikük alapvető modellje a reális 
történet, a korabeli, egyidejű társadalmi életből vett sztori, olyan társadalomábrázolás, mely az 
újkor individuumellenes alapvonását mutatja be, a főhős lelki életének rajzán, illetve az emberi 
viszonyok egyre differenciáltabb hálóján keresztül a részleges vagy teljes illúzióvesztésig. Lélek 
és élet, szubjektum és objektív világ ütközése különböző típusokban foglalható össze.

A történelmi regény (Walter Scott) műfaját a romantika historizmusa hordta ki. Scott művei 
hiteles, forráskutatásokon alapuló történelmi környezetben játszódnak, hőseinek cselekedetei, jel-
leme a történelem anatómiájából következik. Tárgyuk rendszerint a nemzeti történelem valamely 
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epizódja. Ennek a típusnak elágazása az életrajzi regény, melynek középpontjában egy-egy jelentős 
történelmi személyiség áll, akinek sorsa az adott mű jelenkorának szóló, érvényesnek szánt üze-
nettel rendelkezik. A történelmi és életrajzi regény voltaképpen a jelennek szóló elbeszélés, mely 
a múlt és a jelen horizontjának integrációját célozza. Előadásmódjuk a két alapvető 19. századi 
narratív típus: vagy egyes szám harmadik személyű, ún. „mindentudó”, objektív elbeszélői nézőpont, 
vagy általában a főhős, illetve egy-egy esetben valamely mellékszereplő által elbeszélt történet. 

A romantika időszakában fontos, de a világképét tekintve még romantika előtti típus a 
fejlődési vagy nevelődési regény (Goethe: Wilhelm Meister, Gottfried Keller: Zöld Henrik stb.), 
amely abban különböztethető meg a puszta életrajzi típustól, hogy egy teljes, de példaszerű 
polgári életút lehetőségeinek, eredményességének és programmatikus, kultúrateremtő érté-
kének felmutatása a tétje. Ez esetben a polgári származású fiatalember útnak indítása, próba-
tételekkel, kudarcokkal és kitérőkkel történő „akadályoztatása” révén az európai ember lelki 
fejlődésének és a kontingens külvilág összhangba hozatalának egyszeri kísérletéről van szó. 

A 19. századi regényforma egységes osztályozása, túl az említett általános, világképi értelem-
ben vett romantikán, nem lehetséges. Külső formáját tekintve az elbeszélés, a leírás, a dialógus, 
illetve beszélgetés, a prózai monológ, a naplóforma és a levélforma jellemzik, ezeken belül igen 
sűrűn előfordulhatnak betétek (novella, epizód), valamint keretes szerkezet (keretes regény). Az 
elbeszélői nézőpont szerinti felosztásban a romantikától kezdve jelenik meg a primer értelemben 
vett énregény, amely azonban nem azonosítható a regény szerzőjének mint magánszemélynek 
az „én”-jével. Elmosódóban van az omnipotens elbeszélőhorizont, a narráció gyakran hangsúlyoz-
za, hogy nem tud mindent hősei sorsáról, a történet minden mozzanatáról, olykor témává válik 
a formálás szerzői problémája is. Gyakran előfordulhat, hogy a narráció osztott és ellentétező, 
amikor különböző szereplők egy-egy narrációs tónust vagy technikát, stílust képviselnek és ezek 
ütköztetése adja ki a regény teljes narrációs hálóját (polifonikus regény, Dosztojevszkij).

1.2. Az 1830-as évek, a romantika végleges áttörésének igazi eseménye a francia epikában 
Stendhal és Balzac fellépése, akik a regénytörténet máig legolvasottabb szerzői közé tartoz-
nak. A realista regény terminus fűződik nevükhöz.

A realista regény Flaubert körüli átváltozása, majd naturalista regényként, megváltozott mó-
don való folytatása Zola és körének (pl. Daudet) századvégi ideologikus regényírásában teljese-
dik ki (irányregény). Ami Balzacnál mint egy naiv „nagy történet”, az a Goncourt-fivérek és Zola 
számára program, követelés, előírás, a realista regény kimerevített, doktriner újrafogalmazása. 
Megemlítendők azok a jelentős írók és műveik, akik és amelyek átvezetnek a 20. századba, s akik 
nem egyértelműen sorolhatók be a 19. század két fő vonulatába a francia regényen belül: rá kell 
mutatni Maupassant jelentőségére, Anatole France korabeli sikerére és Roger Martin du Gard 
kísérletére, az enciklopédikus családregényre, mely tulajdonképpen lezárja a 19. század francia 
regényirodalmát, csaknem egy időben a 20. század nyitóművével, Marcel Proust ciklusával. 

2. Flaubert: Bovaryné

2.1. Flaubert első érett regénye felületes pillantásra teljes mértékben a realista hagyomány-
hoz kötődik. Az időben és a térben pontosan elhelyezkedő történet a valószerűség, az epikai 
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hitelesség normáit kielégíti. Tostes vagy Yonville nem szerepel ugyan Normandia térképén, 
mégis elegendő tudnunk, hogy „afféle mezőváros nyolc mérföldnyire Rouentól” – a vidéki 
Franciaország ez, amely, szemben Párizzsal, a francia forradalomtól szinte a közelmúltig egy 
másik országról, az unalom, a középszerűség, a reménytelenség és a retrográd mentalitás 
világáról ad hírt. Ebben a térben és időben áll össze egy hiteles, jól nyomon követhető fabula, 
amelynek vezérfonala két biográfia: Charles-é és Emmáé. Néhány apróbb változtatás Balzac-
hoz vagy Stendhalhoz képest már itt, a külső héjon is megfigyelhető. A két biográfia ugyanis 
nem előrehaladó, hanem körkörös, ismétlődő epizódokból és mindig ugyanúgy végződő ne-
kilendülésekből épül fel. Ezzel szorosan összefügg a regény egyik alaptónusa – a komikum, 
ami sűrűn átjárja a házaspár életét és környezetükét. Charles Bovary már az első fejezetben 
nevetséges, sőt ostoba alakként jelenik meg, a tanár mindjárt azzal bünteti, hogy hússzor le 
kell írnia: ridiculus sum, nevetséges vagyok. Neve pedig – mint Flaubert-nél sokszor – beszé-
lőnév: a latin bos, bovis: ökör szót idézi, melynek szótöve a franciában is megmaradt, a bo-
vin melléknévben. Nevetséges Charles szorgalma és nehézfejűsége, nevetséges, hogy Emma 
előtt anyja parancsára, hozományért feleségül vesz egy nála húsz évvel öregebb, csúf özve-
gyet (ő tehát az anyja után a második Madame Bovary, eszerint a regény címe úgy is érthető, 
mintha „három” Bovaryné szerepelne), aki ráadásul a fiatal és szenvedélyes szerelmest idéző, 
Rousseau-t asszociáló Héloïse névre hallgat. Nevetséges a gyakorló orvosként (pontosabban 
doktorátussal nem rendelkező officier de santé-ként) működő Bovary, aki orvosi lexikon-
jának még a lapjait sem vágta föl, az orvosi hetilapon elalszik, tévedéstől való félelmében 
mindenkinek csak enyhe gyógyszert ír fel, végül rosszul sikerült ortopédiai műtéte és Emma 
agóniája közben mutatott teljes tehetetlensége betetőzi alakjának komikumát. Emma törté-
nete hasonló módon, de másféle elemekből áll össze. Élete másodlagos élményének máso-
lása, utánzása, és képzelgés mentén halad, olvasmányaiból próbálja utánozni, visszakeresni 
az „igazi” élményt. Ez a romantikakritika a bovaryzmust (a regény megjelenése és nagy sikere 
után elterjedt köznyelvi kifejezés) egyúttal női quijotizmusként is bemutatja. Olvasmányai 
romantikus elemekből és patternekből állnak össze. Életszituációi voltaképpen romantikus 
sablonokon alapulnak, és a túlzott utánzás vált át hirtelen valóságos pusztulásba, olykor 
valóságos szenvedélybe, szabadulásvágy és szerelemvágy együttesébe. Emma komikuma va-
lójában tragikomikum, amennyiben a hétköznapi világ helyébe illuzórikus világot képzel, így 
jön létre „problematikus individuum” és „kontingens világ” ütközése. A romantikus vízió és 
a hétköznapiság ütközését olykor egészen távoli utalással érzékelteti, mint például a roueni 
operajelenetben, ahol a Bovary-házaspár Léonnal találkozik, miközben a Walter Scott-re-
gény nyomán komponált Donizetti-mű megy, a Lammermoori Lucia. Az opera csúcspontja 
ugyanis a híres őrülési jelenet, amikor Lucia egy különlegesen virtuóz, koloratúráriát ad elő, 
mely semmiképpen sem adekvát azzal az állapottal, amelyet ki kellene fejeznie, és a kom-
ponista éppen így beszéli el az őrülést és hasadást: halálosan pontos, komplikált ékítmé-
nyes szólamot kell végigénekelnie egy őrült leányzónak. A kisvilág „nagy” vetítése állandó 
aránytalanság-érzékeltetésben fejeződik ki. A csábításból adódó fényűzés és költekezés végül 
halálhoz vezet. És itt, a végkifejletnél hirtelen tragikomikussá, sőt tragikussá változik a komi-
kus alaptónus: Emma szörnyű önmérgezése után Charlesnak bánatában meghasad a szíve 
(régi romantikus sablon), kislányuk egy pamutfonógyárban kénytelen dolgozni (a romantika 
gyermek- és szociális motivikája, Sand- és Dickens-olvasmányok hatása).
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2.2. Az eddig félig-meddig szabályosan összeállítható, rekonstruálható fabulát azonban 
Flaubert olyan konstrukcióba fogja, amely megmutatja a tradicionális homlokzat mögöt-
ti, látens, mélyebb írói szemléleti világot, a Bovaryné valódi, radikális újdonságát. A regény 
hét-nyolc drámai sűrűsödési ponttal tagolható; ezek olyan megszakításokként jelennek 
meg, amelyek az egész Flaubert-i technika közepébe sodorják az olvasót: időszakadások, 
hirtelen tempóváltások, kihagyások ezek, amelyek lehetetlenné teszik a korábbi realista 
történetmondás nagy ívekre, egyetlen ívre való felfűzését, széttörik az idő, a történet és a 
regényalakok folyamatosságát, leépítik a koherencia illúzióját, és – egyelőre még szolid, kez-
deti stádiumban – a vákuum és a káosz meredélyei sejlenek fel bennük. Ezek a szakaszos 
megszakítások, melyek elsősorban ismétlésekből, önmagukba visszatérő, kitörésképtelen 
helyzetek összeadódásából állnak, leleplezik és potenciálisan lerombolják a klasszikus dra-
maturgia alapelvét, mely a bonyodalom, feszültség, krízis, csúcspont, megnyugvás, vissza-
hajlás körszerű, önmagában zárt értelmességét volt hivatott szimulálni. Az élet dinamikus, 
drámai egyensúlyának, pontosabban harmónia és diszharmónia összefűzésének klasszikus 
dramaturgiája sápad meg Flaubert-nél, első ízben a Bovarynéban. Emma férjhez megy, hogy 
megszabaduljon unalmas otthonától, rábeszéli Charles-t, hogy Yonville-be költözzenek a 
kisebb és unalmas Tostes-ból, viszonyt kezd Rodolphe-fal, hogy kiszabaduljon új környe-
zetéből is, esztelen költekezésbe kezd, hogy magához kösse Léont, hogy elfeledje a minden-
napokat, és ezek a klasszikus karriertörténetekként induló nekilendülések mindannyiszor 
csúfos kudarccal végződnek, – többek közt erotikus – újdonsághajhászásában magában 
benne van a büntetés és a kudarc: az unalom, az ismétlődés, a puszta időmúlás értelmetlen-
sége és a csömör. Mérgezés és csömör egymásra mutat, összetartozik. Az események nem 
válnak történetté, és így, ez lesz Emma biográfiája. A nyüzsgő változatlanság alaptónusa – a 
komikumon és tragikomikumon belül az unalom. Flaubert-nél az idő múlása: állandó ismét-
lődés, a tér pedig ezáltal rendkívüli mértékben leszűkül – Rouenra és környékére, néhány 
mérföldes távolságokra, amelyeket a postakocsi monoton egyenletességgel jár be. Emma 
álmai Itáliáról, Párizsról, Svájcról – a romantika paródiái és az idő kiüresedése. E szűkösséget 
jól jelzi a Bovaryné egyik visszatérő motívuma – az ablak. Az egész történet elmesélhető az 
ablakok történetével – kinéznek rajtuk, bekukucskálnak rajtuk, eltakarják, kinyitják. A másik 
központi motívum, ami fontosabbá válik az egyszerű cselekménykövetésnél – az evés mo-
tívuma. Ehhez társul az evés csömörbe forduló végkifejlete – a mérgezés, mint a mohóság, 
bekebelezés paroxizmusa. Flaubert-nél általában rengeteget esznek: megtudjuk, mit esznek 
Charles és Emma lakodalmán, hogy Léon társaságában „hirtelen sült lazacot, tejszínhabot és 
cseresznyét” eszik Emma egy kisvendéglőben, Homais pedig, Emma haldoklása közben, va-
csorára invitálja, „bordaszelettel, galambsülttel, tejszínnel” kínálja a segítségül hívott két or-
vost. Az evés- és az ablak-motívum megmutatja, miként jutunk el a legtriviálisabbtól a legbo-
nyolultabb, csak relatíve meghatározható óriás-szimbólumokig, a legkisebb konkrét egyestől 
az érzékletes-érzéki általánosig, az emésztés, a bekebelezés, a falás, zabáló agresszivitás és az 
önmaga ellen forduló pusztulás- és halálvágy mérgezett, undorral telt világáig, illetve, az ab-
lak esetében a nézés, fürkészés, szégyenteli lelepleződés kicsi és nagy aránytévesztő, szűk és 
egyben határokat nem lelő általános kommunikációjáig, beleértve a nézőpont, az ablakból 
adódó nézőszög fontosságát és plaszticitását. Az ablaknézés és a falánk bekebelezés erotikus 
vonatkozásai evidensek. A romantikusan parodikus „poén” minderre az, hogy Emma mind-
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végig sovány marad, illetve amikor a ravatalon Emma fejét felemelik, hogy koszorút tegyenek 
a fejére, „fekete folyadék ömlött ki a szájából, mint hogyha hányt volna”, vagyis semmit sem 
volt képes igazán befogadni (a regény és Flaubert történetéhez hozzátartozik az a közis-
mert tény, hogy a mérgezés és az agónia jeleneteinek írása közben Flaubert hetekig súlyos 
gyomorbántalmakban szenvedett). Az ablakokat pedig a házban a regény végefelé bezárják. 
Ez a mélyebben fekvő, ismétlő konstrukció maga is tematizálódik egy ponton a könyvben 
– mint később majd mindegyik Flaubert-könyv tartalmaz önleíró részeket. Érdemes megfi-
gyelni egyébként, hogy milyen gyakran fordul elő Flaubert regényeiben az ipari táj aprólékos 
leírása, a pusztuló külváros és a gyár, gyárlátogatás, egyértelműen negatív értékelőjellel és az 
idő széttörésével összhangban (Balzachoz és Dickenshez képest nála az első ipari forradalom 
nyomán teremtett táj és világ elveszíti naiv, viszonylag pozitív jelentését).

2.3. A Bovaryné konstrukciójának valóságos idegközpontja azonban a nézőponttechnika, 
ami az igazi újítást, átváltozást jelenti a műfaj történetében, s ami az említett motívum-
technikát is magyarázza. Flaubert leveleiben szinte rögeszmésen ismételgeti doktrínáját az 
elbeszélő-történetmondó nézőpont pártatlanságáról, szenvtelenségéről (impassibilité), a 
líraiság és a kommentálás eltüntetéséről, mely mintha az elbeszélés önmagában nyugvását 
kívánná meg. A doktrínának azonban nem engedelmeskedik a valóságos narratív struktúra 
és gyakorlat. Éppen a nézőpont szinte észrevétlen, folyamatos mozgása, forgatása a regény-
író legnagyobb újítása. A Bovarynét egy láthatatlan narrátor – feltevések szerint Charles 
Bovary líceumi osztálytársa – indítja a híres iskolai jelenettel, azután fokozatosan Charles, 
majd utóbb Emma nézőpontjába jutunk át, ami a regény uralkodó nézőpontja a láthatatlan 
narrátor mellett. Flaubert egyik levelében le is írja, hogyan képzeli el az átmeneteket, s ezek 
csak ugyan megvalósultak a műben. Például: a házaspár Tostes-ba érkezéséig Charles sze-
mével láttunk, a házasság után ő és Emma lesz az alany, majd a cselédlány bemutatkozását 
követően a következő fejezet elején már az új Bovaryné, vagyis kizárólag Emma látószögéből 
figyeljük a környezetet, a szolgálati lakást, a kertet, az embereket. Hasonlóan úsztat be az 
író más nézőpontokat, Léonét, Homais-ét, Rodolphe-ét, de mindig visszaadja a főszólamot 
Emmának, akitől csak a regény végén veszi vissza ezt a férje, hogy legvégül a történet annak 
a nézőpontjában enyésszen el, aki a regényt elindította.

2.4. Ami a szereplőket illeti, a két főalak, Emma és Charles mellett a legfontosabb Homais 
patikus alakja (neve alkalmasint a homeopatiából származtatott), aki a vidéki burzsoá osto-
baság és a lezüllött pozitivista racionalitás jelképesen nagyszabású megtestesítője. Ő maga 
a diadalmas kontraszelekció, a végső, legyőzhetetlen és ésszerű butaság, mely elnyeri méltó 
jutalmát, ahogyan a regény irgalmatlan utolsó szavai is kicsengetik: „Bovary halála óta három 
orvos is költözött egymás után Yonville-be, de egyik sem maradt meg, mivel Homais azonnal 
kiütötte őket a nyeregből. Annyi beteg jár hozzá, hogy nem győzi fogadni őket, a hatóság kí-
méli, a közvélemény pártfogolja. Nemrégiben kapta meg a becsületrend keresztjét.” Homais 
démonikus kisszerűsége egyúttal diadalának titka; s itt Flaubert egy bizonyos populáris filo-
zófia belső lepusztulásának képét is megfesti – a fakticitásra redukált francia racionalizmus 
legszűkösebb, kínosan primitív, egyben „közhasznú” változatáról, a pozitivizmus mindent 
elárasztó gyalogos logikájáról van szó. Doktrínerség és optimista tényfetisizmus jól kiegészí-
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tik egymást ebben a nagyszerű jellemrajzban, amely a 19. század minden, rosszul értelmezett 
„haladását” mintegy szemlélteti és leleplezi. Ide tartozik az a modern vonása, hogy – Emma 
romantikus olvasmányaival szemben – ő tudományos közleményekből és főleg a napi saj-
tóból meríti roppant magabiztosságát, fölényét, erejét. Mechanikus, épp ezért lenyűgöző 
memória ez, egy ostoba, leckefelmondó ész emlékezete, mely a racionalitás lemerülésének, 
elbutulásának állapotát hivatott kifejezni. Ez a homais-i logika ugyanakkor Flaubert saját 
írói módszerének ironikus kritikája, karikatúrája és leleplezése: azt a látszatot kelti, sikerrel, 
hogy a kiválasztott tények logikus sorba állítása koherens történetet hozhat létre – csakhogy 
éppen ezáltal válik el a regény külső, tradicionális, kiürült homlokzata és belső idő- és konst-
rukciómozgás, melyben a realista regény önkritikája mint a műfaj rendjének megkérdőjele-
zése tárul fel; minden elmozdult már, minden sík elcsúszott egymáshoz képest, semmi sincs 
többé a helyén. Ahogyan Emma egész élete másolat, úgy Homais patikus győzelme az újkori 
racionális világkép populáris, pusztán logikus alászállása a kisvárosi, szemforgató, „tudomá-
nyos” status quo fenntartásába.

Fontos mellékalak Justin, a patikussegéd és a kitüntetett cselédasszony, aki révén új, mé-
lyebb értelmet nyer a regénynek az evéssel, bekebelezéssel ellentétes, rejtett motívuma és 
egész konstrukciója: a szegénység, távoli utalással Máté 5,3-ra („Boldogok a lélekben szegé-
nyek”). Justin (beszélő név, a juste igazat jelent a franciában) mindig hallgató alakja, aki né-
mán szerelmes a doktornéba, egyúttal mély, szótlan megértése révén előmozdítója is Emma 
öngyilkosságának. Justin nem cinikus kísértő (mint Lheureux) ebben a véghelyzetben, mint 
inkább az, aki egyedül elfogadja, természetesnek tartja Emma döntését, és ebben a néma 
együttérzésben a szegénység kivételes résztvevő megértése mutatkozik meg. A másik mel-
lékalak, Catherine-Niçaise-Elisabeth Leroux, az öreg cseléd, aki viszont nagyot hall, akinek 
szolgáló szegénysége animális bölcsességgel társul. Flaubert a kitüntetés-jelenetben a legna-
gyobbak részvét bölcsességével és lényeglátásával azonos magasságban mozog: „Szemének 
bágyadt tekintetét nem enyhítette semmi bánat, semmiféle ellágyulás. Mivel egyre a jószág 
között élt, eltanulta az állatok nyugalmát és némaságát. Életében még sose volt ennyi te-
mérdek nép közt, … csak ott maradt mozdulatlanul, nem tudva, menjen-e még előbbre, 
vagy hogy végleg elszaladjon, s nem értve, miért tolja őt a tömeg, s miért mosolyognak rá 
az urak. Így állt a pirospozsgás polgárok közt ez a félszázados szolgaság… – Csak nem süket? 
– mondta Tuvache… és ordítani kezdett a fülébe. – Ötvennégy évi szolgálatért! Ezüstérem! 
Huszonöt frank! Ez most mind a magáé! – A vénlány, mikor megkapta, hosszan nézegette 
az érmet. Majd boldog mosoly áradt széjjel az arcán, s hallani lehetett, amikor elmenőben 
így mormogott. Odaadom a plébános úrnak, legalább misét mond este. – Hallja? Micsoda 
vakbuzgóság! – kiáltott fel a patikus a közjegyző felé fordulva.” A jelenet polifóniájához tar-
tozik még – a közönség és Homais jellegzetes reagálásán kívül –, hogy Rodolphe és Emma 
ablakon át nézik a jelenetet, és eközben „száraz ajakuk valami végletes vágytól remegett, s 
ujjaik lágyan, önmaguktól fonódtak most egymásba”. Ezen a ponton tehát az ironikus és 
parodikus alaptónushoz, sőt Emma tragikomikus-erotikus és aránytévesztő szólamához egy 
harmadik is társul, a legrejtettebb: a totálisan boldogtalan yonville-i világban egy-egy rövid, 
szinte láthatatlan pillanatra csak a „lélekben szegény” képes valamiféle együgyű boldogság-
ra; nem a bekebelező, hanem az együttérző, illetve animális adásban leélt cselédsors. De az 
irónia kétkedő következetességétől, könyörtelenségétől itt sem tágít Flaubert: Justin a halált 
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adja annak, akit némán szeret, a hangzatos nevű Catherine-Niçaise-Elisabeth Leroux pedig 
annak adja a huszonöt frankot érő ezüstérmet, aki Bovaryné fájdalmait emésztési zavarnak 
vélte gyóntatás közben.

A Bovaryné mind egészében, mind ezeken a kiemelt pontokon nemcsak a műfaj megújí-
tásának kezdetéről, hanem az Anna Kareninához és az Effie Briesthez hasonlóan a magaslati 
emberábrázolás és a megfigyelő géniusz résztvevő munkájáról is hírt ad, minden moralizálás 
nélkül; a női sors férfi általi megélésének, megértésének mindeddig egyik legnagyobb telje-
sítménye a regény. 
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Kroó Katalin

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS – GOGOL, DOSZTOJEVSZKIJ (TOLSZTOJ)

1. Az értelmezési szempont megválasztásáról

E tanulmányban Gogol és Dosztojevszkij életművéből a középiskolai tanítási gyakorlat-
ban gyakran kiemelt alkotások példáján – Az orr és a Bűn és bűnhődés esetében valamivel 
részletesebben, Tolsztoj Bál után című elbeszélésénél érintőlegesen – azt vázoljuk, hogyan 
értelmezhető a 19. századi klasszikus orosz irodalomból leszűrhető egyik nagy morálfilo-
zófiai gondolatkör Gogol, Dosztojevszkij (és Tolsztoj) írásmódjának párhuzamos tanulmá-
nyozásával. E megközelítés azt célozza, hogy a megszokottól eltérő módon, a középiskolá-
sok körében az egyik leg(el)ismertebb Dosztojevszkij-regény fő témáján, a bűn és bűnhődés 
problémakörén keresztül léphessünk be Gogol és Tolsztoj költői világába. A vizsgálat egyben 
elvezethet a kis- és nagyepikai narratív formák szerves kapcsolódásának megértéséig egy 
olyan irodalomtörténeti sor feltérképezésével, mely a korszak más jelentős műveit (pl. A pikk 
dámát, A hasonmást) is előtérbe helyezheti. 

2. Gogol: Az orr – „bűn és bűnhődés” az össze nem illés poétikai 
 nézőpontja felől

2.1. A valószerűtlen Pétervár Az orr a Pétervári elbeszélések darabjaként a pétervári 
szövegként (lásd Toporov, 2003) megjelölhető orosz szépirodalmi corpus része, és ebben a 
tekintetben nem csupán magában az elbeszélésciklusban szereplő alkotásoknak méltó tár-
sa, hanem sok egyéb mellett Puskin és Dosztojevszkij művei – pl. A rézlovas, A pikk dáma, 
a Bűn és bűnhődés – pétervári tematikájának keretei között is értelmezhető írás. A péter-
vári szövegnek műfajokon és kötött narrációs formációkon átívelő, a költői tér megjelení-
tési sajátosságain túlmutató fő ismérveinek a meghatározása alapvetően kultúratörténeti 
indíttatású, mely a város történelmi létrejöttének körülményeit idézi: Pétervár a „semmiből” 
(mocsárból) kiemelkedő valóságeleme az orosz történelemnek és civilizációnak, mely ép-
pen a genezisére vonatkozó reflexiónak betudhatóan számtalan ellentétet hordoz magában. 
Filozófiai dimenzióiban a város fogalma őrzi a nemlét és a lét, a semmi és a minden dicho-
tómiáját, annak minden vetületében; kultúratörténeti, és -elméleti konnotációit tekintve a 
fogalom a periferikusságnak, a pusztaságnak, az ürességnek a kultúra hiányának, a káosznak, 
illetve a központiságnak, a telítettségnek, a civilizáltságnak, a kozmosznak az ellentétével terhelt; 
szociálantropológiai gondolati kihatásait tekintve Pétervár összeköti az individuum egyéni és 
történelmi sorsának múltját és jelenét, a saját és idegen, illetve a saját és a közösségi aspirációt, 
az emberi törekvés látszaton és valóságon való megalapozottságát. Ez utóbbihoz kapcsolód-
va válhat megfontolás tárgyává nem csupán a város valódisága, illetve fantomjellege, fantasz-
tikussága, hanem a benne megvalósuló személyes és nemzeti lét valóságossága, eredetisége, 
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illetve fantasztikussága. Ennek megfelelően rejti magában a pétervári szöveg a fantasztikus 
lehetőségek irodalmi témakibontását két irányban megjelenítve – egyrészt a Mindent szabad 
és lehet? gyötrő kérdés implikációjával; másfelől a Bármi irracionális megtörténhet… feltéte-
lezés érvényesítésével. 

A minden lehetséges gondolata Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében a kö-
dös ábrándokkal terhes Pétervárott élő Raszkolnyikov képtelen (alaktalan és mégis formába 
rendeződő) álmában, a gyilkosság gondolatában ölt testet, a még emberi véráldozatot is 
megengedő Napóleon-eszmekörhöz kapcsolódóan. Az orr című elbeszélésben, ezzel szem-
ben, az emberi cselekvés hatóerejének a város „fantasztikusságához” kötődő kérdésköre nem 
a világmegváltás problematikája felől merül fel. A főhős, Kovaljov ugyancsak messsze áll at-
tól, hogy Raszkolnyikovnak a világ újraformálására irányuló igényével lépjen fel, és az egész 
emberiségnek meghirdetendő „új szó” kimondására tegyen kísérletet. Az ő históriájában ép-
pen azért nem fonódhat össze az egyén és a világ sorsa a megújulás aktusában, mert életútja 
nem lépi túl annak a karriertörténetnek a határait, melynek szabályai szigorúan illeszkednek 
a Pétervárhoz mint szociális térhez kapcsolt társadalmi berendezkedés kereteibe. 

2.2. Alakformálás és annak etikai értelmezési vonatkozásai A magát mindig őr-
nagynak nevező törvényszéki ülnök életcélja „tekintélye és méltósága” folyamatos öregbíté-
sének, egy presztízs-életút végigjárásának ambíciójában merül ki. Ennek a csupán társadalmi 
szokásrendet tükröző, ám valódi értékmegalapozottságot nélkülöző, túlzott törekvésnek a 
jele (metafora-emblémája) az orr, mely, ha leválik, helyén nem marad semmi, csak „egy fö-
löttébb buta, lapos, sima folt” (Gogol, 1971, 598), azaz Kovaljov igazi valója. Eközben sze-
mélyként életre kelt önálló testrésze a hős társadalmi aspirációjának összes jegyét és azok 
megvalósítási lehetőségeinek minden vonását hordozza. Kovaljov megszemélyesülő orrához 
kapcsolódó kalandján keresztül így saját énjével, személyiségének legjellemzőbb tulajdonsá-
gaival találkozik. Mindazonáltal a presztízs-életút beteljesítésének bevett gyakorlatát veszé-
lyeztető kis baleset (szokatlan eset) számára nem válik tragikussá. Önmagával való megütkö-
zése ugyanis nem fordul át belső kollízióba, az elbeszélés nélkülözi a hős belső pszichológiai 
történetének az ábrázolását. Ezzel szemben az események zárópontján megvalósul Kovaljov 
alapvető vágya, a status quo helyreállítása, melynek cselekményes jele az orr visszakerülése 
eredeti helyére. E történés a statikus, reflexióra, önszembesülésre képtelen hős alakjegye-
ként érvényesíti az ábrázolt világ kiinduló állapotának változatlan formában való visszaállí-
tási lehetőségét. A történet, mely az olvasó szemében erkölcsrajzként értékesül, a modellált 
hős számára szellemileg és lelkileg megmunkálatlan egzisztenciális tapasztalat marad, a hős 
visszaveszi orrát „jogos” tulajdonába. Értékítélete szerint vétkesnek kizárólag környezete te-
kinthető – elsősorban is orra mint önálló személy, valamint azok, akiknek közük lehet a vele 
időlegesen megesett, majd nyomtalanul el is feledhető történethez. 

Annál különösebb, hogy a látszólag mellékszereplőként megjelenített borbély alakábrá-
zolásába (lásd: Ivan Jakovlevics – neve anagrammatikusan tartalmazza a Kovaljov hangsort) 
nyomatékosan beletartozik a bűn témamegjelenítése és ennek megfelelően a Kovaljov alak-
portréjából hiányzó belső történet ábrázolása. E pszichológiai történetnek Kovaljov karrier-
históriájától eltérő sajátossága abban rejlik, hogy az átélő szubjektumban kezdeményként je-
lentkező meghasonlottságot kivetíti. Ivan Jakovlevics belső meghasadtsága, mely nagyepikai 
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(regényi) történetkibontási perspektívát hordoz, egy tisztán körvonalazott ellentmondás-
ban fogható. Az ellentmondás a hős állandó vágya (a klienseknek „motoszkál az orruk körül”, 
Uo., 593), illetve vágya feltételezett vagy valós eredménye (Kovaljov orra, a borbély vágyának 
megfelelően, le is válik) közötti feszültségben mutatkozik meg. A pétervári „hihetetlen eset” 
értelme így Ivan Jakovlevics alakja vonatkozásában a hősben rejlő kettősség modellálásaként 
fejthető meg. Nem más ez, mint a status quo elleni támadás (a később Dosztojevszkij művei-
ben helyet kapó megfogalmazás szerint: a lázadás – lásd Gyevuskint a Szegény emberekben 
vagy Goljadkint A hasonmásban), valamint a lázadás gondolata, illetve eredménye nyomán 
megjelenő visszakozás, meghunyászkodás között húzódó konfliktus (az utóbbinak később 
Dosztojevszkij műveiben adott megfogalmazása a megbékélés). A büntetéstől (gyűjtőmotí-
vumként lásd: „alabárd”) való félelelem motiválja a lázadás gesztusának a visszavonását. 

2.3. A szereplők össze nem illése Az eseménytörténeti kifejtés síkján, látható, az össze 
nem illés és az összeillés témakibontása sajátos módon kötődik a két hőshöz. Ivan Jakovlevics 
vágya (lázadása) nem illik össze félelmével (megbékélésével); Kovaljov életében azonban a 
látszólagos zavar (az orr leválásának különös esete) valójában olyan történetet ad ki, mely 
a társadalmi közgondolkodásnak való megfelelést (Kovaljovnak az orr mentalitásában és vi-
selkedésében megkettőződött alakjegyét), vagyis a személynek a meglévő világhoz való ma-
gas fokú alkalmazkodását példázza. Noha Gogol elbeszélése nem kerekíti ki Ivan Jakovlevics 
históriáját nagyepikai történetté, az elbeszélés konstrukciója őrzi e lehetőséget. A „mellék-
szereplő” fontosságára utal a kezdetektől érvényes fordított-szimmetrikus szerkesztés, mely 
egymás mellé rendeli a két szereplőt (vö. az ébredések párhuzamos leírásai; a hősök ellentés 
céljai: az orrtól való megszabadulás, az orr visszaszerzése; Kovaljov harcos elszántsága, Ivan 
Jakovlevics rettegése stb.). Ennek eredményeképpen szemantikai motivációs kapcsolat léte-
sül az ábrázolt alakkapcsolatban. Habár a cselekménylogika azt sugallja, hogy a történetet 
az orr levágása indítja útjára, ténylegesen minden történés Kovaljov alakjának szemantikai 
nézőpontja felől értelmezhető, mely a túlzott illeszkedés gondolatán alapozódik meg. Az Iván 
Jakovlevics alakja által közvetített jelentés, az össze nem illés, Kovaljov figurája felől nyeri el 
súlyát. 

2.4. A jel és jelentett meg nem felelésén nyugvó összhang Kovaljov és Ivan Jakovle-
vics történetének összefoglalásaként a narrátor az összeilleszthetetlen összeillesztéseként fejti 
meg a pétervári fantasztikum tartalmát: „Ami a legfurcsább, legérthetetlenebb, az az: hogyan 
választhatnak egyes szerzők ilyen témákat […] No, de nem történnek olykor-olykor képte-
lenségek [несообразности] […] ilyen kalandok [несообразности] igenis megesnek néha a 
világon” (Uo., 623). A valószerűtlen, furcsa, különös esemény eszerint nem kevésbé jellemzője 
a cselekményvilágnak, mint magának a művészi ábrázolási módnak, melyben a „fantaszti-
kus” események az elbeszélő utóbb módosított véleménye szerint mintha nem lennének 
összhangban a költői leírás „illendő” tárgyával. 

Jel és jelentett meg nem felelésének gondolatát állítja előtérbe az is, ahogyan Kovaljov 
saját „fertelmes ábrázatát” (Uo., 616, vö. „пасквильный вид”) „karikatúraként” szemlélve 
(611, vö. „пасквильность”) ábrázolás tárgyaként (jelsorokban megformált tartalomként) 
érzékeli magát. E jelenségre rímel a hőst érő incidens: története újságbéli közzétételét azzal 
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az indokkal tagadják meg tőle, hogy esete egy korábbi „gúnyiratra” emlékeztet (az orosz 
eredetiben ismét: „пасквиль”; lásd az „elbitangolt fekete szőrű uszkárt”, aki valójában egy 
intézmény pénztárosa). Kovaljov „fertelmes ábrázata” – a vele történt valószerűtlen esemé-
nyek legszembetűnőbb jele – e feltételezés értelmében szintén gúnyirat értékű karikatúra-
ként nyeri el jelentését: alapja a metaforikus jelentésátvitel, mely újfajta jelentésilleszkedésen 
alapuló beszédmódot hoz létre.

A jel–jelentés-viszony megőrizhetőségének, illetve megújításának problémakifejtése más 
szereplőkön keresztül is zajlik, amikor a hősök bizonyos közlések címzettjeiként számukra is-
meretlen valóságtartalmakat kizárólag ismert jelrendszerekbe illesztve igyekeznek megfejteni. 
Így jönnek létre bizonyos félreolvasások. Ahogyan az említett „gúnyirattal” alkotott párhu-
zam nyomán Kovaljov orra többé nem mint testrész, hanem mint Orr úr neveztetik meg (az o 
r r hangsor új jelölővé válik), úgy értékelődik át a hősnek levelébe foglalt története is a válasz-
levélben, melynek szerzője az orral kapcsolatos eseményeket saját értelmezői korlátainak ha-
tárain belül vonja új, metaforikus jel–jelentés viszonyba: „Ha ön ezen azt érti, hogy én fricskát 
akartam adni az ön orrára, vagyis szabályszerűen ki akartam Önt kosarazni…” (Uo., 618).

A jelformáló és a jelbefogadó értelmezési horizontja között feszülő meg nem felelés, mely 
a mű egészében mindvégig a groteszk felé vezető jelértelmezést eredményez, és tartalma az 
orral fémjelzett történetben kristályosodik ki, tisztán tükrözi Kovaljov lényegét. Hiszen az orr 
elsődlegesen is az ő alakjegye, és ő az a hős, aki önnön testrészében mindenekelőtt Orr urat 
kényszerül tisztelni. Az ábrázolt világban jelentkező kommunikációs zavarok, a jel–jelentés 
viszony kizökkenéséből fakadó félreértések így teljes mértékben Kovaljov alakján nyugszanak, 
az ő társadalmi konformizmusát leplezve le. A hős túlzott társadalmi illeszkedési vágyának 
meglepő eredménye az lesz, hogy az ábrázolt világban groteszk módon eltolódnak az ismert 
jelentésviszonyok. Gogol művében innen ered Pétervár fantasztikuma. Az az ábrázoló nyelv 
pedig, mely híven tükrözi összeillesztés és össze nem illés belső ellentmondásait, olyan péter-
vári szöveget hoz létre, melynek „fantasztikus” mivolta a világot és benne a dolgok állását na-
gyon is reálisan, objektíven bemutatni képes művészi nyelvi egyezményességre épül. Ennek 
fényében Kovaljov különös története a pétervári lét mindennapi fantasztikumának területére 
esik. Kovaljov vétke pedig a jel és a jelentett meg nem felelésének természetes tartozéka. 

3. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

3.1. Az elbeszéléstől a kisregényen át a nagyepikáig (Puskin, Gogol, Dosztojevszkij) 
Fenti elemzésünk során több tekintetben is kitértünk már Dosztojevszkij művészetére és 
közelebbről: a Bűn és bűnhődésre. Megadtuk e regény pétervári szövegként való értelmez-
hetőségének bizonyos kritériumait; e szélesebb kontextusba helyeztük Raszkolnyikov világ-
megváltási, regénybeli történeti kifejtést igénylő aspirációját, azt ellentétbe állítva a statikus 
Kovaljov erkölcsrajzi műfaji ábrázolási tradíciót követő alakrajzával és sorsának karriertör-
ténetként való megjelenítésével; a másik Gogol-hős, Ivan Jakovlevics ellentmondásosságát 
felfedve rámutattunk arra, hogy Dosztojevszkij a Szegény emberekben és A hasonmásban a 
lázadás és a megbékélés motívum-összefüggését poétikailag továbbvezeti; nem utolsósorban 
utaltunk arra is, hogy a Bűn és bűnhődésben a világ újraformálásának Raszkolnyikovhoz kap-
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csolódó gondolatköre az „új szó” megalkotásának problémájához illesztve jelenik meg, s így 
a bűn kérdése Az orr című elbeszéléshez hasonlóan a jelölés problémájába ágyazódik, sajátos 
műelemzési szempont kialakítására kínálva lehetőséget. 

Még mielőtt e lehetőséggel élnénk, Az orr és a Bűn és bűnhődés közötti láncszemként 
ismét hivatkozunk Dosztojevszkij első kisregényére, A hasonmásra (Pétervári történet), mely 
jelentős irodalmi szövegelőzményeként nyíltan hivatkozik Gogol Az orr című elbeszélésére. 
Jakov Petrovics Goljadkin sorstörténetében összekapcsolódnak a változásra alkalmatlan Ko-
valjov karrierhistóriájának sajátosságai Az orrban kibontatlanul maradt átalakulás kiteljesítő 
ábrázolásával. Goljadkin kettőssége itt már történeti kibontást kap, melynek csupán alkotó-
elemeként szerepel Kovaljov mozdulatlan alakjegye. A Dosztojevszkij-hősök jól ismert két-
hangúsága, a „prók” és „kontrák” így a gogoli szövegforrás felől is értelmezhetők, méghozzá 
műfaji vetületben. A hasonmásban az erkölcsrajzi sorstörténetből regényszüzsé szerveződik, 
melynek középpontjában egy olyan hős áll, akinek belső meghasonlottsága a személyiség 
alakuló történeteként bomlik ki. 

A Bűn és bűnhődés című regényben a Szegény emberekben és A hasonmásban érvényes 
konstrukciós elveket nagyepikai műfaji keretben látjuk működni. A legerőteljesebb kisprózai 
inspirációt itt Raszkolnyikovnak a gyilkosságot felidéző álmában fedezhetjük fel, melyben az 
ismételten ütlegelt öregasszony alakja ahhoz hasonlatosan reprezentálja a főhős alakjegyét, 
ahogyan Puskin A pikk dáma című elbeszélésében az idős grőfnő Germann szenvedélyes 
álma alakletéteményesének bizonyul. A bűn és bűnhődés problémája A pikk dámában szin-
tén a jelölés–jelentés gondolatkörbe tagozódik. A grófnő halálához akaratlanul – az elbeszélő 
és a hősök sugallata szerint: bűnös módon – hozzájáruló Germannt, aki sorsának értelme-
zéséig a halott grófnővel való többszöri képzeletbeli találkozás eredményeképpen jut el, az 
őrültekházában két olyan jelsor megalkotójaként és egymásra vonatkoztató ismétlőjeként 
látjuk viszont (1. „Hármas, hetes, ász”; 2. „Hármas, hetes, dáma”), melyek nyilvánvaló össze-
függésbe hozzák a három kártya ígéretes titkát (a hős álmát) és a csodás kártyatét kudarcos 
megvalósulását (az álomra rácáfoló valóságot). Ezzel az „őrült” Germann jól körvonalazott 
interpretációs rendet visz az elbeszélésbe, melynek értelmében csak jelalkotó ön- és világér-
telmezésével válthatja meg a vétkét. 

3.2. Raszkolnyikov világátformálása mint jelalkotás Pontosan a kreatív jelalkotás 
eme aspirációjával indul neki világátalakító útjának Raszkolnyikov. Az „új szó” kigondolásának 
a jelalkotás gondolatkeretében képződő értelmét figyelembe véve a regény hagyományosan 
ismert morálfilozófiai problémaköre egészen új megvilágításba helyezhető. Raszkolnyikov 
sokat emlegetett teóriája ugyanis nem csupán a minden akadályon átgázolható napóleonok 
és a „reszkető” közönségesek között von határt. A hős világfelosztása magában rejti a régi 
szó ↔ új szó ellentétet. Az emberiség egyik csoportjába az „engedelmesek”, a „szófogadók” 
tartoznak, a másikba pedig azok, akik „újat mondanak” a világnak. Az „engedelmesség” orosz 
megfelelője (a „послушание”) а meghallgatás jelentését őrzi tövében. A szembeállítás így a 
létező szó meghallgatója, illetve az új szó megteremtője közötti radikális ellentétet feltételezi. 
Ezt az oppozíciót a regényszöveg több tematikus szinten fogalmazza újra, miközben a szó 
motívuma rejtett és kimondott metaforikus jelentésaspektusokkal gazdagodik. Egyrészt a régi 
szó a cselekményvilágban a fennálló régi világrendet (nem csupán társadalmi berendezke-
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dést, hanem a hozzátartozó szellemi-lelki konstruktumot) jelenti, a világ működését biztosí-
tó, normaként bevett gyakorlatot, mely maga polarizálja a világot szenvedőkre, megbékélő 
„csöndesekre” (a sors ütéseitől sújtott áldozatokra – „Szonyákra”, „Lizavetákra”) és a világból 
kegyetlenül kitaszító, a sors ütéseit közvetítő személyekre (uzsorásasszony, Lebezjatnyikov 
stb.). A régi szót megújító új szó arra lenne hivatott, hogy a világ e rossz megosztottságát 
felszámolja. Másfelől a régi szó meghallgatása a szóismétlés, a szó szerinti reprodukálás témá-
jaként válik élővé a műben (lásd pl. a Raszkolnyikovhoz intézett kérdést: Vajon „szó szerint” 
hisz-e Lázár történetében?). Ezzel a szó a művészi alkotásokban megtestesülő szó metaforá-
jává válik, és az új szó kimondásának a problematikája a regényben megidézett sokféle mű-
alkotás (Ó- és Újszövetség, Puskin, Lermontov, Nyekraszov, Heine írásai stb.) újraértelmezé-
sének az aktusával kötődik össze. A cselekményvilágban értelmezett metafora (régi szó: régi 
világ), illetőleg a poétikai szövegalkotás síkján fogható művészi eljárás (a regény szövegközi 
gyakorlata, a művészi szövegek átértelmezésére hivatott intertextusok kiépítése) között a 
hős alakja épít hidat. Raszkolnyikov nevén, az egyházszakadásra utaló raskol motívumán 
keresztül ugyanis nemcsak ó- és újhitűek kollízióját idézi eszünkbe (és ehhez tartozóan a szö-
vegértelmezések különbözőségének a problémakörét). Raszkolnyikov személyes kettészakadt-
sága (kéthangúsága) eszmélési úttá formálódik a regényben, melynek során a hős megérti 
bináris oppozíciókban való gondolkodásának tarthatatlanságát. (A világ régi kategorizálását 
leváltó új kategóriákba maga Raszkolnyikov sem fér bele, hisz sem „reszkető” átlagembernek, 
sem Napóleonnak nem bizonyul…) A hős felfedezi az új szó megalkotásának a régi szó in-
terpretációján, gondos „meghallgatásán” való megalapozhatóságát: meg kell fejtenie a meg-
békélő „csöndesek” és a világot artikulálatlan zajjal vagy erőszakkal fenntartók „titkát” (lásd 
Raszkolnyikov álmait s bennük a modellált akusztikus tereket). Az alkotó világátformálás 
(szóteremtés) cselekményének tartalmát az rajzolja ki, ahogyan a hős ráébred önnön epigon 
szóismétlésére (a halott világ törvényei szerint gyilkosságával ő is halált teremt a világra, és 
ezzel saját életalkotó vágyát, önmagát „öli meg”). Kiinduló pozíciójától mindezen tények 
lassú és gyötrelmes számbavételével távolodik el, mígnem alakján keresztül a regény új érte-
lemben tételezi az „új szó” tartalmát. Kreatív, én- és világmegújító szónak maga az értelmezői 
aktus minősül, mely folyamatos átjelölések sorozatában ölt testet. Így jut el Raszkolnyikov 
Lázár történetének „szó szerinti” értelmezésétől – a feltámadás szövegének újraértelmezé-
sével Szonya betű szerinti interpretációját is átformálva – saját új szaváig, egy jelentékenyen 
új ön- és világértésig. A bűnhődés folyamatában megszülető feltámadás Dosztojevszkij ér-
telmezésében sem más, mint olyan interpretációs folyamat, melynek eredményeképpen új 
jel–jelentésviszonyok keletkeznek. Ennek alakmegtestesítője a regényben Raszkolnyikov, a 
többi „bűnös” és feltámadó hőssel egyetemben, akik csak együtt, közös erőfeszítéssel, sorsuk 
jelentését a másikéra vonatkoztatva nyerhetik el a megváltást. 

4. Tolsztoj: Bál után

Jelentős elemzési tapasztalattal szolgálhat Tolsztoj Bál után című elbeszélésének a fenti gon-
dolatkörnyezetbe tagolt értelmezési kísérlete. Az elbeszélt történet két része (a bálban, majd 
a bál után történt események ábrázolása) a világnak kiemelten jellemző részleteiben való be-
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mutatását (Gogoltól eredő poétikai eljárás) úgy valósítja meg, hogy az első részben felvonul-
tatott kulcsmotívumok az elbeszélő-hős tudati szűrőjén keresztül tartalmilag átértékelőd-
nek (lásd zene, mozgás, láb, a kedves apjának alakrészletei stb.). Az átértékelés új jel–jelentett 
viszony létrehozásával egyenértékű. A régi részlet új jelentéssel töltődik meg, ami a részlet 
mögött tételezett világ újraértelmezését érvényesíti, bűnösnek láttatva a korábban vonzó 
világot. A bűn problémakörének kibontása Tolsztoj elbeszélésében sem nélkülözheti tehát 
a hősre vonatkoztatott történetformálási cselekményt (lásd az elbeszélés keretszituációját), 
amikor is a főszereplő (Puskin Germannjához és az álomlátó Raszkolnyikovhoz hasonlóan) 
maga válik jelalkotóvá, jelmegújítóvá. 

5. Módszertani számvetés

A bűn és bűnhődés poétikai megfogalmazásának a jelölés/jelölhetőség kérdésköréhez kötött 
tanulmányozása több irányból ad lehetőséget Gogol, Puskin, Dosztojevszkij és Tolsztoj jó né-
hány művének összefűzésére. Látni engedi bizonyos poétikai ábrázolási tradíciók folytonos-
ságát (lásd a részlet jelölő szerepét; a szinekdochikus tárgy–alak viszonyt; a kisprózába és a 
nagyprózába illő történeteket; a külső és belső pszichológiai eseménysorok különbözőségét 
és összefüggéseit; az intertextuális utalások gyakorlatát stb.). A kijelölt témafelvetés alapján 
ugyanakkor a 19. századi klasszikus orosz prózának az a szélesebb poétikai kontextusa is 
körvonalazható, melyben a fent említetteken túl e korszak számos más műalkotása is új 
nézőpontból értelmezhető. Ez az értelmezés a jel–jelentett reláció kérdését nem csupán a 
művészi szövegalkotás módját érintő problémaként veheti számba, hanem a szöveg önrefle-
xiójának (saját jelalkotási sajátosságáról való gondolkodásának) a poétikai megnyilvánulásait 
(pl. a szövegközi gyakorlatot) összekötheti az ábrázolt eseménytörténeti világok keretében 
is felvetődő jelalkotás-problematika bemutatásával. 
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BULGAKOV: A MESTER ÉS MARGARITA
Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapokkal

1. Feladatlapok a háziolvasmányok feldolgozásához

A háziolvasmányok elmélyült befogadását segítheti a feladatlapos módszerrel történő fel-
dolgozás. E koncepció alapján a tanár a munka minden fázisához, minden mozzanatához 
két feladatsort készít.

A közös feladatlap, amelyet minden tanuló feldolgoz, tartalmazza az adott téma feldolgo-
zásának legfőbb szempontjait, az adott regény értelmezésének gondolatmenetét. Az órán ez 
a feladatsor feldolgozható mind frontális tanítás, mind csoportmunka formájában. A diákok 
4-5 fős csoportokban felolvassák egymásnak egy-egy részfeladattal kapcsolatos megoldásai-
kat, majd ezek eredményéről beszámolnak az osztály egészének. A legfontosabb tényeket, 
gondolatokat mindenki rögzíti a füzetében a táblai vázlat segítségével. A közös feladatlapot 
egészíthetik ki a kis, 2-4 fős csoportok számára készült, valamint a differenciált oktatást szol-
gáló egyéni feladatlapok. Ez utóbbiak összeállíthatók úgy, hogy egy részük alkalmas legyen a 
tehetséggondozásra, más részük pedig a felzárkóztatásra.

Az egyes feladatlapok belső szerkezete a fokozatosság didaktikai elvére épül, és a prog-
ramozott oktatás tanulási folyamatához hasonlóan ahhoz segítik hozzá a tanulókat, hogy 
önálló vagy csoportos munka eredményeképpen új ismeretekhez jussanak. E feladatok sok-
célúak: a problémafelvetés és -megoldás, az elmélyült olvasás, a szövegértés képességének 
fejlesztése és az érvelő szövegek alkotásának gyakorlása. 

A feladatlapokat hetekkel a tanórai feldolgozás előtt osztjuk ki a tanulóknak. Szerencsés 
esetben ezzel már figyelmesebb olvasásra tudjuk inspirálni őket. Előnye az is, hogy a sok 
előre elvégzett feladat csökkenti a bátrabb és a visszahúzódóbb diákok közti különbséget, 
sőt a tanár és a gyerekek felkészültsége is közelebb kerül egymáshoz. Az alapos előkészüle-
tek eredményeképpen kevesebb az órákon az üresjárat, felgyorsítható a beszélgetés ritmusa, 
nagyobb az aktivitás, megfontoltabb, kiérleltebb gondolatok, vélemények fogalmazódnak 
meg. A feladatok segítségével minden tanulót munkára, sőt igényes szóbeli megnyilatkozás-
ra tudunk késztetni. Lehetőség nyílik a retorikában tanult ismeretek alkalmazására, a szóbeli 
kommunikációs kompetenciák fejlődésére. A téma lezárásakor pedig értékelni tudjuk vala-
mennyiük munkáját a feladatlapok írásbeli megoldása és az órai megnyilatkozások alapján.

2. Bulgakov: A Mester és Margarita

Bulgakov A Mester és Margarita című regényének feladatlapos feldolgozását meg lehet szer-
vezni az alábbi részletes tématerv alapján is. Ez a gondolatmenet a magyar iskolákban ha-
gyományos logikát követi. Történelmi, irodalom- és művelődéstörténeti, valamint életrajzi 
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tényekből indulunk ki, majd fokozatosan jutunk el a mű értelmezésének újabb és újabb fázi-
saihoz, egészen az összefoglalásig és a munka értékeléséig. A gondolatmenet hagyományos 
logikája mellett minden munkafázisban fontos szerepe van mind az egyéni munkának, mind 
a tanulók közötti együttműködésnek, a kompetenciák fejlesztésének és a műveltség gyara-
pításának.

A tématervet követi a feladatlapok három sorozata: a közös, a csoportos és az egyéni 
feladatok. Ezek nagy mennyisége nem arra szolgál, hogy valamennyit feldolgoztassuk a tanu-
lókkal, inkább módot ad a szelektálásra, az adaptációra, átdolgozásra, figyelembe vehetjük, 
hogy közép- vagy emeltszintű érettségire készítjük-e fel diákjainkat. Bár sok esetben a fel-
adatlapok túl nehezeknek tűnhetnek, ne feledjük, hogy e feladatsor a 12. évfolyam számára 
készült, és négy (hat) év irodalomelméleti, stilisztikai, szövegtani stb. ismereteinek gyakorlati 
alkalmazására ad módot. A feladatlapok ugyanakkor inspirálhatják a tanárt arra, hogy maga 
készítsen céljaihoz és osztályához (csoportjához) illeszkedő feladatokat, feladatsorokat.

2.1. Tématerv Bulgakov A Mester és Margarita című regényének feldolgozásához

1. Történelem

• A 30-as évek Európája. A Szovjetunió a 30-as években

2. Irodalomtörténet

• Az európai és orosz próza a század első három évtizedében

3. Bulgakov élete, művei, pályakép. A műfajok, stílusok gazdagsága, hagyomány és mo-
dernség életművében

4. A Mester és Margarita keletkezése

5. A regény műfaja és helye a modern orosz és világirodalomban

6. A regény szerkezete

 A) A kettős regény

a)  A két regény tér- és időszerkezete
b)  A két regény íve a felütéstől a kifejletig
c)  A többféle kifejlet problémája
d)  A fejezetek sorrendje és belső felépítése
e)  Az analógiák és vezérmotívumok rendszere

 B) A regény rétegei

a)  Történelem és fikció (Jerusalaim)
b)  A moszkvai valóság
c)  A fantasztikum
d)  A transzcendens
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7. Valóság, fikció, kultúrtörténet, szimbólum, mítosz, parabola, példázat szerepe Bulga-
kov regényében

8. A szereplők értelmezése

9. A szövegalkotás vizsgálata

 A) Alakábrázolás, leírás, párbeszéd, narráció

 B) Stílusok, hangnemek

a)  A tragikum változatai a regényben
b)  A líraiság variációi
c)  A nevetés a farce-tól a groteszkig

 C) A nyelv rétegei (stílusvizsgálat)

10.  Értékek, etikum

a)  Az értékek relativizálódása és érvényessége
b)  Értékrendszerek ütközése

11.  Összegező értelmezés

2.2. Feladatlapok A Mester és Margarita feldolgozásához

2.2.1. A közös feladatsor

1. A 30-as évek Európája

a) Tanulmányozd át a történelemkönyvből azokat a részeket, amelyek ezzel a kor-
szakkal foglalkoznak! Írd ki a fontosabb adatokat, emeld ki a fontosabb tenden-
ciákat! Mit jelent a fasizmus és mit a jobboldaliság Európa államai és lakói sorsá-
nak alakulásában?

b) Jegyzeteld ki azokat az adatokat, amelyek a Szovjetunió történetére vonatkoznak 
a 30-as években! Mit jelent a sztálinizmus a politikában, a kultúrában?

c) Szorgalmi feladat: Mindkét témáról tájékozódj más kézikönyvekből is! A gyűjtött 
anyagot mutasd be vázlatosan!

2. Bulgakov helye a modern világ- és orosz (szovjet) irodalomban

a) Ismételd a tankönyved alapján a modern regény változatait, készíts vázlatot a 
főbb irányzatokról, alkotókról!

b) Tájékozódj a 20-as, 30-as évek szovjet (orosz) irodalmának főbb irányzatairól, al-
kotóiról! Készíts vázlatot az összegyűjtött adatokról!

3. Bulgakov élete és művei

a) Keresd meg a könyvtárban Janovszkaja Bulgakov című könyvét, vagy
b) a Világirodalmi Lexikon I. kötetét, vagy
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c) az Én című kötetet, amelyben szovjet írók önéletrajzai találhatók!
d) Állíts össze ezek egyikéből időrendi vázlatot Bulgakov életéről és műveiről (a mű-

fajt is megjelölve)!

4. Kompozíció I. A két regény

a) Vizsgáld meg a regény a regényben kompozíciót! Készíts vázlatot arról, hogy me-
lyik fejezet melyik regény része!

b) Készítsd el a jeruzsálemi fejezetek tér- és időszerkezetének vázlatát!
c) Készítsd el a moszkvai fejezetek tér- és időszerkezetének vázlatát!

5. Kompozíció II. A két regény összefüggései

a) Keresd meg a nap, a hold, a vihar előfordulásait a regényben! Milyen jeleneteket, 
szereplőket, jelenségeket kapcsolnak össze ezek a motívumok? Készíts vázlatot 
a fejezet, a szereplő és a cselekménymozzanat megjelölésével! (Pl. Nap: I. fejezet: 
Berlioz szenved a délutáni napsütéstől. II. fejezet: Pilátus szenved a reggeli naptól 
stb.) Hogyan teremtik meg az egységet a térben és időben távoli helyszínének 
(ókori Jeruzsálem, kortárs Moszkva) közötti kapcsolódást?

b) A fenti motívumok több jelentésű jelképekké válnak a többszöri ismétlődés foly-
tán. Próbáld megállapítani, milyen jelentéseket hordoznak!

c) A szereplők sorsában, jellemében is felfedezhetők összecsengések, analógiák. 
Vedd számba, sorold fel őket, készülj fel szóbeli indoklásra! (Pl. mártíromság: Je-
sua és a Mester; árulás: Mogarics és Júdás)

6. Kompozíció III. A regény íve

a) Hány „kezdet” van a két regényben összesen? Melyek ezek?
b) Hány kifejlet van a két regényben? Hány kifejlete van a Mester és hány Margarita 

sorsának? És Jesuáénak? Melyek ezek? Hogy magyarázod a többféle kifejletet?

7. A regény rétegei. Valóság, történelem, fikció, fantasztikum, transzcendencia

a) Mi nevezhető a Jeruzsálem-regényben „valóságnak”, történelemnek, mítosznak, 
fikciónak?

b) Milyen figurákhoz kötöd a Moszkva-regényben a fantasztikumot?
c) Mi valóságos, mi felnagyított vagy elrajzolt (szatíra)?
d) Olvasd el újra a 32. fejezetet, amely sem a Moszkva-regénynek, sem a Jeruzsálem-

regénynek nem része, és ahol a két történet szereplői találkoznak! Ez a transz-
cendens tér és idő szférája. Vizsgáld meg, hogy itt ki milyen alakot ölt, ki milyen 
sorsra jut!

8. A szereplők értelmezése

a) Jesua
• A Pilátussal folytatott beszélgetésből gyűjtsd ki mindazokat a mondatokat, 

amelyekből a filozófiájára, világképére, tanításaira, emberről alkotott nézetei-
re lehet következtetni!
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• A kigyűjtött mondatok alapján foglald össze, mi mindenről ismerjük meg a 
vélekedését! Ezután ismertesd magát a nézetrendszert!

• Vizsgáld meg azt a mondatot, amely végül halálát okozza! Nézd át a négy 
evangéliumot, van-e ott ehhez hasonlóra utalás (az állam elhal…)! Mire kö-
vetkeztetsz abból, amit tapasztaltál? Honnan származhat ez a gondolat?

• Foglald össze vizsgálódásaid alapján, mi mindennek lehet jelképe Jesua alakja!

b) Woland

• Gyűjtsd össze azokat az attribútumokat, amelyek azt mutatják, hogy ő a Sátán!
• Gyűjtsd össze azokat az eseteket, amikor közvetlenül ő ítélkezik valaki felett! 

Milyen ítéleteket hoz? Rangsorold őket! Igazságosnak vagy szeszélyesnek ta-
lálod őket? Indokold!

• Kikhez jó?
• Vizsgáld Jesuához való viszonyát a 29. fejezet alapján!
• Összegezd, mi mond ellent alakjában a hagyományos Sátán-szerepnek!
• Minek a princípiuma ő szerinted, ha látható, hogy nem a gonoszé?

c) A Mester

• Olvasd el újra figyelmesen a 13. fejezetet, és készíts vázlatot a Mester életéről!
• Melyek azok a fejezetek, amelyekben szerepel? (A fejezetszámokat és címeket 

írd fel!) Ezek alapján egészítsd ki a vázlatot a később történtekkel!
• Mindezen szövegekből gyűjtsd ki azokat a mondatokat, amelyekből össze-

rakható, mi a véleménye az életről, a művészetről, a környező világról, külön-
féle dolgokról!

• Melyek azok a nézetei, értékei, amelyek miatt összeütközésbe kerül a világgal?
• Mi az oka annak, hogy a Mester nem a fényt, csak a nyugalmat érdemelte 

Jesuától?

d) Pilátus

• Pilátus a Bibliában és Bulgakovnál. Vizsgáld meg a négy evangélium szövegét, 
és jegyezd fel az eltéréseket!

• Hogy nyilatkozik a Mester Ivannak és Wolandnak, kiről szól regénye? Idézd a 
megfelelő mondatokat! Egyetértesz vele? Indokold!

• Vizsgáld meg a 2. fejezetet, és válaszolj a kérdésre: Milyen hatással volt Jesua 
Pilátusra? Foglald vázlatpontokba ennek a hatásnak a történetét a fejezet szö-
vege alapján!

• Mitől szenved Pilátus a kivégzés után? Mire vágyik? Elmondja-e ezt valakinek?
• Miért nyer Pilátus megbocsátást, és indulhat a fény felé, holott a Mester (Lévi 

Máté szavai szerint) ezt nem érdemelte? 

e) Margarita

• Készíts életéről időrendi vázlatot!
• Sorsának két kifejlete is van. Melyek ezek és melyik fejezetben találhatók?
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• Mikor jelennek meg a regényben, és hogyan helyezkednek el azok a fejezetek, 
amelyeknek ő a főszereplője?

• Valóság és fantasztikum: Gyűjtsd össze azokat a fantasztikus eseményeket, 
amelyek vele történnek! Mi van többségben: a valóságos vagy a fantasztikus 
elem? Hogyan értelmezed ezt?

• Margarita és a szerelem. Milyen áldozatokra kész? Mit jelent számára a szere-
lem? Milyen irodalmi, illetve mitológiai párhuzamok vonhatók alakja köré pl. 
a nevéből kiindulva?

f) Júdás

• Hasonlítsd össze a bibliai alakot a regénybelivel! Regisztráld a különbségeket!

g) Kajafás, Berlioz és a Nagy Inkvizítor

• Mi a közös Kajafás és Berlioz Jesuához (Jézushoz) és Júdáshoz – Ivanhoz való 
viszonyában?

• Olvasd el Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényéből A Nagy Ink-
vizítor című fejezetet! Állapítsd meg a hasonlóságot a két előbbi szereplő és 
ez utóbbi között!

9. A narráció változatai

a) Figyeld meg a moszkvai fejezetek elbeszélőjét! Hasonlítsd össze Gogol Az orr 
című elbeszélésének narrátorával! Hogyan összegeznéd a hasonlóságot?

b) Milyen hatást ér el ez a narráció? Miért lehet rá szükség?
c) Vizsgáld meg a narrációt a jeruzsálemi fejezetekben! Állapítsd meg a regény két 

idősíkjának narrációja közti különbséget! Mi okozza és milyen hatást kelt, hogy 
egy regényen belül ilyen különböző felfogás érvényesül?

d) Vizsgáld meg a 32. fejezet narrációját! Itt kilépünk a földi időből és térből. A sze-
replők felöltik igazi alakjukat. Vajon milyen alakot ölt itt a narrátor?

e) Összegezd, hány koncepciójú narráció van a regényben, és ezek hogy viszonyul-
nak egymáshoz! Ne feledkezz meg a 32. fejezet jelentőségéről az értelmezésben!

10. Stílusok; hangnemek

a) A tragikum a regényben. Kiknek a sorsában van szerepe a tragikumnak? Melyik 
ezek közül a legemelkedettebb? Melyik kevésbé? Melyiket színezi az irónia? Mi-
ért? Megfigyeléseidről készíts jegyzeteket!

b) Kinek az alakját követi a líra és milyen színekkel gazdagodik még? (Pl. fantaszti-
kum, groteszk)

c) A nevetés sok árnyalata jelen van. Keress példát mindegyikre (groteszk, szatirikus, 
bohózati, humoros)!

11. Szövegalkotás: alakábrázolás, leírás, párbeszéd, látomás

a) Emeld ki azokat a fejezeteket, amelyek szerinted egyértelműen valamelyik szerep-
lő látomásaként értelmezhetők! Figyeld meg ezeknek a részeknek a nyelvi meg-
formálását! Miben különböznek a többi szövegtől?

b) Melyek azok a részek, amelyek látomásként és „valóságként” is értelmezhetők?
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12. Értékek, értékrendszer

a) Vedd számba, hogy a következő szereplőknek mi jelenti a legfőbb értéket, milyen 
pozitív és negatív értékek léteznek még számukra: Jesua, Mester, Margarita, Ber-
lioz, Szemplejarov, Lihogyejev, Bengalszkij. (Pl. Margarita: + szerelem, művészlét, 
fantázia, hűség, nőiesség; – árulás, magány)

b) Kik azok a szereplők, akiknek belső válság következtében megváltozik értékítéle-
tük? Honnan hová tartanak?

c) Kik halnak meg a regényben? Woland kiket büntet halállal? Miért éppen őket? 
Szerinted kik a legnagyobb bűnösök a regényben? Kik ártatlanok? Kik azok, akik 
a bűntől a megtisztulás felé haladnak?

d) Melyek az író számára a legfőbb pozitív és negatív értékek? Egybeesik-e ez Wo-
land ítéletével?

e) Milyen összefüggést látsz a szereplőket kísérő hangnemek és a szereplők hordoz-
ta értékek között? 

2.2.2. Az egyéni és kiscsoportoknak adható feladatok

1. Bulgakov élete és művei. A regény keletkezése

 Olvasd el Janovszkaja Bulgakov című könyvének 271–385. oldalát! Jegyzeteld ki a re-
gény keletkezésére vonatkozó adatokat, valamint mindazoknak az íróknak, művek-
nek a sorát, amelyeknek szerepük van a regény szövegének kialakulásában!

2. Művelődéstörténet I. Az evangélium átértelmezése

a) Olvasd el Máté evangéliumát az Újszövetségből!
b) Olvasd végig újra A Mester és Margarita négy jeruzsálemi fejezetét (2., 16., 25. és 

26.)!
c) Gyűjtsd össze és foglald vázlatba az eltéréseket!
d) Jesua alakja Bulgakovnál Jézus mely tanításait erősíti fel, melyeket hagyja el? En-

nek alapján értelmezd Bulgakov felfogását! 

3. Művelődéstörténet II. A Faust

a) A regény mottója is Goethe Faustjából való, de vajon igaz-e ez az utalás Woland-
ra? Hasonlítsd össze Mefisztót Wolanddal! Miben egyezik, miben különbözik jel-
lemük, alakjuk, szerepük, személyiségük a műben?

b) Vizsgáld meg a 32. fejezetet abból a szempontból, milyen is lesz az a hely, ahol 
a Mester és Margarita ezután élni fognak? Melyek itt azok az utalások, amelyek 
Goethéhez és a Fausthoz vezetnek?

4. Tér – idő – cselekmény I. A jeruzsálemi tér és idő

a) Készíts a fejezetekről néhány soros tér-, idő-, cselekményvázlatot!
b) Melyek az evangéliumi és melyek a moszkvai történések fejezetszámai?
c) Hová helyezed a 32. fejezet terét és idejét?
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d) Készítsd el a jeruzsálemi fejezetek cselekményének időrendi táblázatát! Hány nap 
alatt játszódik a történet? A hét mely napja(i) ez(ek)? Mi ennek a szimbolikus 
jelentése?

5. Tér – idő – cselekmény II. A moszkvai tér és idő

a) Készítsd el a moszkvai események időrendi táblázatát! Hány nap alatt játszódik a 
cselekmény?

b) Összegezd a tapasztalatod: Mi a ritmusa az idő lineáris, egyidejű és múltba pillan-
tó mozzanatainak? Melyik a gyakoribb?

6. Látomás és valóság

a) Gyűjtsd össze azokat a fejezeteket, amelyek valamelyik szereplő látomása vagy 
álma!

b) Melyik milyen tér- és időrétegbe tartozik? Melyik az, amelyik nemcsak látomás-
ként értelmezhető? Hogyan még?

7. Kifejletek

a) Szerkessz két rövid szöveget a Mester életének két variációjáról!
b) Beszéld el kétféleképpen Margarita életét is!
c) Vonj le következtetéseket a tapasztalatok alapján! Miért lehet két kifejlet? Melyik 

mit sugall? A korban melyik a valószínűbb? Miért van ott akkor a másik is? Fog-
lald az eredményedet rövid esszébe!

8. Fantasztikum

a) Mi a fantasztikum? E. T. A. Hoffmann-nál, Gogolnál már volt szó erről. Ismételd át!
b) Melyek azok a fejezetek, ahol a fantasztikum és a szatíra együtt szerepel?
c) Fantasztikum és líraiság. Hol találod meg a kettőt együtt?
d) Fantasztikum és groteszk. Melyek azok a jelenetek, ahol e kettő együtt szerepel?
e) Hasonlítsd össze a három szerző (E. T. A. Hoffmann, Gogol, Bulgakov) módszere 

és szándéka között a hasonlóságot és a különbséget a fantasztikum, a valóság, a 
szatíra és a groteszk használatában! Készíts eredményeidről rövid esszét!

9. Történelem – parabola

a) Ismételd, amit Franz Kafkánál tanultunk a paraboláról!
b) Ismételd, amit a történelmi regény változatairól tanultunk!
c) Mennyiben tartod parabolának a jeruzsálemi fejezeteket, mennyiben történelmi 

regénynek?
d) Ha kiszakítanánk a regény összefüggéséből, mennyiben változna a jellege? Miért 

fontos a többi fejezethez való viszony?
e) Eredményedet foglald rövid esszébe!
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10. Valóság – mítosz

a) Mit nevezünk mítoszregénynek? Milyen módjai vannak a 20. századi irodalom-
ban a mítoszalkotásnak?

b) Milyen mítoszokból indul ki Bulgakov? Sorolj fel néhányat, ami felismerhető (pl. 
az ó- és újszövetségi mítoszok)!

c) Mi a szerepe a mítosznak a regényben? Milyen értékek érvényességét erősíti? Mi 
fenyegeti ezeket az értékeket?

11. Az analógiák rendszere

a) Foglald táblázatba az egymással analógiába állítható figurákat!
b) Keress ironikus, parodisztikus megfeleléseket! Kinek képzeli magát Iván a 8. feje-

zetben, amikor Sztravinszkijt Pilátusnak látja stb.?
c) Melyek az összecsengő jelenetek? Hol mindenhol hangzik fel a Halleluja?

12. Szereplők I.: Jesua

a) Szedd időrendbe, amit életéről megtudunk!
b) Vizsgáld Jesua viselkedését a 2. és a 16. fejezet alapján! Gyűjtsd össze azokat a 

mozzanatokat, mondatokat, kifejezéseket, amelyek alkatát, jellemét, magatartá-
sát jelzik!

c) Vizsgáld meg, milyen viszonyban vannak egymással nézetei, filozófiája, hitvallása 
és a cselekedetei!

d) Foglald össze, vizsgálódásaid alapján, milyennek találtad Jesua alakját! 

13. Szereplők II.: Woland

a) Szedd össze azokat az irodalmi és zenei műveket, ahol Mefisztónak, Lucifernek 
stb. fontos szerepe van!

b) Vesd össze Wolandot velük! (Hasonlóságok, különbségek rendszere.)
c) Kik azok a regényben, akik felismerik, kik azok, akik nem? Értelmezd ezt a jelenséget!

14. Szereplők III.: A Mester

a) Gyűjtsd ki azokat a kifejezéseket, amelyek arra utalnak, hogy a regény jelen idejé-
ben valóban beteg!

b) Készíts jellemzést, amelyben az egészséges és a beteg Mestert összehasonlítod!
c) Hogyan vélekedik a Mester Wolandról? Szövegrészletekre hivatkozz! Mi a kü-

lönbség Margarita és az ő álláspontja között? Mivel magyarázod a véleménykü-
lönbséget? Te kivel értesz egyet?

d) Gyűjts anyagot arra nézve, hogy a Mester a büntetés (a bosszú) és a megbocsátás 
mindegyikére képes! Van-e a műben, aki csak az egyikre vagy csak a másikra? És 
aki mindkettőre?

15. Szereplők IV.: Behemót

a) Melyek azok a jelenetek, jelenetrészletek, ahol megtalálhatók a vásári bolondo-
zás, szemfényvesztés, a cirkusz elemei, és ahol Behemót főszereplő vagy legalább 
is az egyik szereplő? Emeld ki és írd le ezeket a mozzanatokat!
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b) Gyűjtsd össze azokat a figurákat, intézményeket, akik/amelyek kárvallottjai let-
tek a Behemóttal való találkozásnak! Van-e valami közös bennük, és van-e logika 
Behemót választásában? Indokold példákkal a véleményedet!

c) Vizsgáld meg a 32. fejezetet abból a szempontból, mivé változik ott Behemót, 
ahol mindenki felölti igazi arcát! Hasonlítsd össze a többiekkel! Ki változott a leg-
többet, ki a legkevesebbet?

d) Összegezd egy kis esszében a fenti feladatok alapján Behemót alakját és szerepét 
a műben!

16. Értékek, értékrendszer, etikum I.

a) Vizsgáld meg az első fejezetet! Mire akarja Berlioz rávenni Ivant? Miért nem ért-
het egyet ezzel az sem, aki ateista? Hogyan értelmezi Berlioz a művészt és a mű-
vészetet?

b) Mi az értéke a mítoszoknak (a vallásoknak) a modern ember számára? 

17. Értékek, értékrendszer, etikum II.

a) Vizsgáld meg a 13. fejezetben azokat a mondatokat, amelyekben a Mester Ivan 
műveiről nyilatkozik! Miben tér el a véleménye Berliozétól?

b) Hogyan írtak a Mester regényéről a kritikusok? Mi Woland véleménye a mű igaz-
ságtartalmáról? És Jesuáé?

c) Keresd meg azokat a szövegeket, amelyekből megállapítható, miért mond íté-
letet Woland Berlioz felett! Kiknek az álláspontjához áll közel Woland? Te hogy 
vélekedsz?

18. Értékek, értékrendszer, etikum III.

a) Melyek Jesua legfőbb értékei?
b) Melyek Pilátus számára a legfőbb értékek, mielőtt Jesuával találkozna?
c) Miben közeledik Pilátus a kivégzés után Jesua értékrendszeréhez?
d) Pilátus bosszút áll Júdáson. Hogy vélekedne erről Jesua? És Woland? És a Mester? 

És Margarita?
e) Kik állnak a megbocsátás pártján? Ki bocsát meg Pilátusnak? Fridának?
f) Foglald össze, mi lehet a bűn, a bosszú és a megbocsátás helye a műben! Mi lehet 

az író álláspontja? Hogyan értelmezed ennek a problémakörnek a fényében Wo-
land és Jesua alakját?

19. Helyes tudat, hamis tudat, nyilvánosság, demokrácia

a) Gyűjtsd össze azokat a jelenségeket, amelyek ellentmondanak a társadalom ön-
magáról alkotott képének (pl. a nézők viselkedése a Varieté Színházban; keresd 
meg Woland szavait a moszkvaiakról, vagy a társadalmi egyenlőség és a Griboje-
dov-ház és a diplomata-bolt)!

b) Hogyan lepleződnek le ezek a hazugságok? Kik leplezik le ezeket? Mire következ-
tetsz abból, hogy egyikük sem tagja a moszkvai valóságnak? 
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Fűzfa Balázs

AZ IRODALMI POSZTMODERNSÉG KEZDETEI
(Borges, Márquez, Hrabal)

„…az igazi írónak nem mondanivalója, 
csak megnyilatkozási módja van”

(Alain Robbe-Grillet)

1. „Konzervatív” posztmodernség?

Ha van valami közös az itt számba venni szándékozott szerzők világlátásában s főképpen be-
szédmódjában, akkor ez a hasonló vonás bizonnyal ama ellentmondás lehet, hogy miközben 
mindhárman a posztmodernségnek a világot darabjaira szétszálazó experimentalizmusával 
rokonok, aközben és ugyanakkor mindhárman hagyományos grammatikai szerkezetekben 
szólalnak meg, s beszélik el példázatos történeteiket. 

Vagyis ha történetmondásuk jellemzőit, beszédmódjuk mikéntjét kezdjük vizsgálni, 
némi meglepődéssel tapasztalhatjuk, hogy szövegeikben egész mondatokkal találkozunk, 
szabályos alanyi–állítmányi viszonyokkal, s a valóság mércéjével is mérhető figurákkal szem-
besülünk. A cselekmény alapvetően lineáris, a Föld van alul és a Nap felül ezekben a világok-
ban. De eme mindennapi tapasztalatok behelyettesíthetősége ellenére általános az az olva-
sói benyomás is, mely szerint a szövegegész mégis valami másról beszél, valamit másképpen 
tár elénk, mint azt valaha is sejt(h)ettük volna.

Borges, Márquez és Hrabal: írásművészetük egy-egy részelemét, valamely jellemzőjét 
tekintve egyaránt az „ókonzervatív” írók közé tartoznak tehát, de az oeuvre egésze igazi 
otthonát mindhármójuk esetében mégis ama posztmodernség vidékein leli meg, melynek 
jellemzője a nyelvi felbontottság, a tér–idő-viszonyok zavarbaejtő semmibevétele, a világ 
fragmentumokban való érzékel(tet)ése. 

2. A szövegképzés jellemzői

2.1. Amikor Umberto Eco egyik előadásában – a fenti ellentmondást is reflektálva – Joyce és 
Borges viszonyát igyekszik tisztázni, arra a megállapításra jut, hogy azokkal a parabolákkal, 
melyeket megalkotott, s melyek erőteljes filozófiai, metafizikai kijelentéseket tettek lehetővé, 
Borges valójában egy Platónnal és Jézussal kezdődő hagyomány folytatója volt, mely hagyo-
mány „végigkövethető egészen Lotmanig (szövegmodalitás kontra nyelvi modalitás)” (Eco, 
2004, 200).

Kétségtelen, hogy szerzőink szövegeinek jelentésképződési módját ez utóbbi, lotma-
ni gondolat találóan írja le (ebben a fajta) a posztmodernben. Abban a posztmodernben, 
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amelyben a metonimikus narratívának csak a töredékei maradnak meg, s egyértelműen a 
metaforikus szövegképzés lesz immár a meghatározó: „[n]emcsak azt mondja meg [ti. a de-
tektív, tehát ez esetben maga az író – F. B.], hogyan szól a helyes történet (elbeszélés), hanem 
azt is, hogyan lehet egyáltalán helyes narratívát létrehozni” (Bényei, 2002, 175). 

A borgesi parabolákra azonban nem csupán ez a fajta metaforikus szövegképzés lesz 
jellemző, hanem a példázatos beszédmód olyan ellentmondás(osság)a is, mely mindig a 
„legegyszerűbb” történet segítségével tudja magát szimbolikussá átírni. A szöveg elsődleges 
jelentésszintje (fabulájának felszíni rétege) megtévesztően a „valóság” közelében marad, míg 
konnotációja, lotmani értelemben vett szövegmodalitás-feszültsége – a terjedelemben lineá-
risan előrehaladva – egyre erőteljesebben lesz elvonatkoztatott.

Borges mindig alapkérdésekre irányítja a figyelmet: a vers, a költészet lényegére, miben-
létére (A tükör és a maszk), a nyelvfelejtésre (Márk evangéliuma), az újraírhatóságra (Pierre 
Ménard, a „Don Quijote” szerzője), a könyv és a könyvtár ontológiájára (Bábeli könyvtár), a 
temporalitásra (A titkos csoda, Az elágazó ösvények kertje). „Joyce a szavakkal játszott, Borges 
a fogalmakkal” – mondja ennek kapcsán Umberto Eco (Eco, 2004, 170). Vagyis Joyce vég-
telen szóhalmazai egészen másképpen strukturálódtak – ha egyáltalán beszélhetünk nála 
klasszikus értelemben vett struktúráról – műegésszé, mint Borgesnek a szavak (fogalmak) 
alapjelentésére (nembeli tartományára) rákérdező mítoszai.

De a másik két szerző is mitizál, természetesen, s az ecói paradoxon talán velük kapcso-
latban is megfogalmazható: Márquez mintha inkább a szavakkal játszana, amikor a mági-
kus realizmust megteremti, Hrabal pedig a fogalmakkal kísérletezik. Ezek a fogalmak is a lét 
alappillérei, de míg Borgeséi elsősorban ismeretelméletiek s kultúrtörténetiek, addig Hrabal-
nál az etikai s az érzelmi sík játssza a vezető szerepet a „szöveggenerálás”-ban. 

A sörgyár és a vasútállomás azonban végeredményben éppen úgy szinekdochéja a vi-
lágésznek, mint a bábeli könyvtár, ama Kert vagy a Los Alamos birtok, korábban Dublin és 
később Macondo. Ám míg Borges a történés(ek)be rejti a példázat(osság)ot, Márquez pedig 
a nyelv fölburjánzó, mágikus erejébe, az ismétlések valószínűtlen rendet formázó „rendetlen-
ség”-ébe, addig Hrabal az asszociatív logika szervetlen szervességébe és a szövegritmusba, 
vagyis magába a kontextusba.

2.2. A Száz év magány (1967) egy olyan fajta hagyományra kérdez rá a világirodalomban, 
amely századokkal ezelőtti alkotói módszerekkel rokon: így elevenedik meg Macondóban 
középkori babonák és mítoszok világa, abban a Macondóban, ahol – az írói szándék esze-
veszett konkrétság-igénye ellenére – nem tudjuk pontosan elválasztani egymástól még a 
létezés és a nem-létezés alapdimenzióit sem. Miközben a sors determinálódik legalább száz 
évre (hogy a Buendíák elkerüljék a disznófarkú utód megszületését), aközben mégiscsak a 
szabadság nagyszerű ígéretével és katarzisával kell szembenézniük a szereplőknek s az ol-
vasónak egyaránt. John Barth szerint a Száz év magány „[a] közvetlenségnek és a kimun-
káltságnak, a realizmusnak, a mágikus erőnek és a mítosznak, a politikai szenvedélynek és a 
politikátlan művésziségnek, a jellemzésnek és a torzképrajzolásnak, a humorosnak és a félel-
metesnek soha nem lankadó szintézisét valósítja meg. […] …már a könyv elején lelkesedéssel 
ismerjük föl, hogy nemcsak művészileg elsőrangú, de emberileg is bölcs, szeretetre méltó, a 
szó szoros értelmében csodálatos remekművet olvasunk” (Barth, 2001, 65).
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Hrabal a szabadságlehetőségeket a nyelv mikroszerkezetében látszik elrejteni, valójában 
azonban a szövegegészből sugárzó derű lesz hordozója az emberi létezés autonómiájának 
(Sörgyári capriccio). A mindennapokba belerajzolt sors végzetének vállalása teszi „könnyed”-
dé ezt a szövegtípust, a végzet, mely végül is úgy sújt le, hogy közben felemeli azokat, akikkel 
„megtörténik”, egy másik dimenzióba: az örökkévalóságba (Szigorúan ellenőrzött vonatok). 

Márquez és Hrabal idő- és térdimenziói megragadható(bba)k, Borgeséi is ilyennek lát-
szanak, de ezek valójában idő- és térfüggetlenek. Az ő könyvtárai, hadseregei, kivégzései, víz-
özönjei, teremtett világai mind-mind elképesztően és konkrétan referenciálisak, ugyanakkor 
elsősorban mégiscsak areferenciálisak, sőt meseszerűen parabolisztikusak; csak a végtelen 
tér és idő dimenzióiban értelmezhetők, s valamiképpen mindig „ars poeticá”-k: „Borges írá-
sainak – mondja Szabó Gábor – voltaképpeni tárgya és tere az írás tiszta, érdekektől nem 
szabdalt, mintegy platóni formája, a textualitás sokdimenziós közege…” (Szabó, 2000, 12 
– kiemelés az eredetiben, F. B.).

2.3. Mindhárom szerző képes arra is, hogy a föntebb említett jelentésmozgásokat, melyek a 
szöveget egyfelől valóságközelben tartják, másfelől pedig éppenhogy eltávolítják a valóság-
tól, ugyanabban a „textuális pillanat”-ban, vagyis egyetlen mondaton belül – s nemritkán 
ironikus hangnembe átfordítva – hozza létre. A pátriárka alkonya – például – miközben 
a hatalom természetrajzáról szól általában és a (szó szerint véres) valóságban, aközben fő-
szereplője százhatvannyolc éves korában kerül hatalomra, s 120 évig uralkodik. Így indul a 
regény (mint minden szövegbe kódolt olyan nagytörténet, amely nyitó gesztusával rögvest 
leszögezi, hogy benne nem az epikum lesz a lényeges, hanem a textus más tulajdonságai; 
nem a fabula, hanem a szüzsé – az ilyen „történetek”-ben a „cselekmény” lényegéről gyakran 
már az első mondatban vagy akár a címben értesülünk [vö. „Ivan Iljics meghalt” – Tolsztoj; 
Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája – Márquez]): „A hét végén a dögkeselyűk ellepték az 
elnöki palota erkélyeit, csőrükkel letépdesték az ablakokról a dróthálót, és felbolygatták szár-
nyukkal a bent rekedt időt, hétfőn hajnalban pedig végre egy nagy halottról szálló, rothadó 
nagysággal terhes, langymeleg szellőre ébredt évszázados kábulatából a város.” S emígyen 
zárul a korpusz: „…az örökkévalóság időtlen ideje végre véget ért” (Dely István fordításai). 
Konkrétság és elvontság a katakrézis határán keveredik az első mondatban, a paradoxon – a 
racionális megértést veszélyeztetve – irracionálissá többszöröződik a záró mondatban. Jog-
gal teszi fel a kérdést Bényei Tamás: „Találhatunk-e olyan középpontot a Száz év magányban, 
avagy kívüle, amely nem zilálódik szét egy paradoxonban?” (Bényei, 1997, 170).

3. A többdimenziós, polifón szöveg

Ezekben a szövegekben kétségtelenül nincsen (kompozicionális és/vagy poétikai) közép-
pont. Az aszimmetrikus szerkesztésmód, a mellérendelő elbeszélő- és mondatszerkezetek 
uralomra jutása, a linearitás felbontása, az elbeszélt történetek állandó villódzása a mon-
dottság valóság- és példázatrétegei között, a hősök jellemzően marginális mivolta, az irónia 
mint meghatározó stíluselem és hangnem, az ismétlés mint gondolat- és szövegépítő kulcs-



776 FŰZFA BALÁZS

alakzat – mind-mind a posztmodernnel való rokonság jelzései. A pátriárka-regény szinte 
fejezethosszan indázó mondatokból áll, Borges egyik példázata egysoros versről (A tükör és a 
maszk), a másik végtelen számú könyvből álló univerzumról (Bábeli könyvtár), egy harmadik 
a nyelv teljes ellehetetlenüléséről beszél (Máté evangéliuma). Hrabal mondatai pedig úgy 
úsznak-lebegnek a levegőben (Harlekin milliói, Díszgyász, Foghíjak, Vita nuova, A városka, 
ahol megállt az idő stb.), hogy végképp megszűnnek általuk a figurák tér–idő-kötöttségei 
(a Skizofrén evangéliumban még a műfajhatárokat is átlépi az író, s prózaverseit adja közre).

Olyan többdimenziós, polifón szövegekről van tehát esetünkben szó, melyekben egyfelől 
állandóan és természetesen járkál szereplő és szerző valóság és fikció véges-végtelen biro-
dalmai közt, másfelől pedig az olvasó horizontján elsődlegesen épp önreflektív szövegsze-
rűségükkel, megalkotottságuk, példázatszerű mivoltuk érzékeltetésével, sőt gyakran annak 
erőteljes hangsúlyozásával jelennek meg – „igazolva” Hans Robert Jauss posztmodernség-
meghatározását: „[…] elfordulás egy aszketikus modernizmus ezoterikus kísérletétől az ér-
zéki tapasztalat és a megértő élvezet, illetve a bőven adagolt szatíra és szubverzív komikum 
exoterikus igenlése felé, a szubjektum proklamált halálának átcsapása a szolitáris tudat hatá-
rai oldódásának egy polifón Én és Te viszonyra nyíló tapasztalatába […] (Jauss, 2001, 103).

A nyelviség korszakküszöböt jelző előtérbe kerülése, a világ új dimenziókban való szem-
lélése és irodalmi formákban való rögzítése Joyce-szal, Kafkával és Bulgakovval indul az úgy-
nevezett (európai?) „világirodalom”-ban, de immár az is kétségtelen, hogy kiteljesedését „a 
posztmodern periférikus centrumá”-ban (Rincón, 2001), vagyis Latin-Amerikában Borges-zel, 
Márquezzel éri el; nálunk pedig, Közép-Kelet-Európában – nem kevésbé periférián? –, mások 
mellett, Hraballal teljesedik ki a múlt század utolsó harmadában.
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Bécsy Tamás

DRÁMATÍPUSOK. A KONFLIKTUSOS DRÁMA MODELLJE: 
SZOPHOKLÉSZ ANTIGONÉJA ÉS SHAKESPEARE HAMLETJE

1. Drámaelméleti megfontolások

1.1. Csak azt a művet nevezték és nevezzük drámának, amely a Név, Dialógus és szerzői 
instrukció nyelvi formájában jelenik meg. (Ez utóbbi nem szerves része a drámaszövegnek.) 
Ez még akkor is így van, ha azonnal tudunk olyan szövegeket mondani, amelyek a Név és 
Dialógus nyelvi formációiban jelennek meg, és nem minősítjük drámának. A másik feltűnő 
tény a drámaszövegek terjedelmének viszonylagos azonossága, amely egyáltalán nem ismér-
ve sem a lírai, sem az epikai szövegeknek.

1.2. A Nevek és a hozzájuk rendelt Dialógusok nyelvi formációja rejti magában a műnem 
ismérveit. Az első: a Név csak ember lehet; még akkor is, ha az Hermész, Kapzsiság, az Idő, 
Cukor stb. A Neveknek minden esetben emberré kell válniok, valamilyen emberi tulajdon-
ságot, érzelmet, gondolatot, fogalmat stb. kell hordozniok. Benső világát dialógusban ki-
beszélni ugyanis csak az ember képes; ezért a dialógus azonnal emberré minősíti a nevet. 
Hermész, az Idő, a Cukor stb. nem mint az isten, nem mint az idő, nem mint a cukor jelenik 
meg. (Hemingway regényében a cápa mint cápa, a tenger mint tenger van jelen.) A műnem 
második lényeges ismérve, hogy a Dialógus a Nevek között azonnal viszonyokat létesít; dia-
lógus egyszerűen nem váltható viszonyon kívül, viszonytól „függetlenül”. A viszonynak két 
fajtája van: a statikus, vagyis hosszabb időtartamban változatlan tartalommal, intenzitással 
stb. fennmaradó, illetve a jelen időben változó viszony. Ez utóbbi a dráma-viszony. A dráma-
szövegeket épp az különbözteti meg a Névben és Dialógusban megjelenő traktátusoktól, 
hogy alakjai között változnak a viszonyok; a traktátusoké nem.

Mivel létezik statikus és most változó viszony, majdnem szükségszerű, hogy a drámák ele-
jén megjelenjen az a mozzanat, ami az addigi statikus viszonyokat most változó viszonyokká 
fordítja át. Ez teremti meg a műnem következő ismérvét: azt a lényeges viszonyhálózatot, 
amelyet a magam drámaelméleti munkáiban szituációnak neveztem. A drámabeli alakok kö-
zött olyan viszonyhálózat ez, amely minden későbbit potenciálisan magában foglal; ebből 
következően a dráma cselekménye azonos ezen potencialitások manifesztálódásával. Nem 
lép érvénybe tehát később olyan dinamizmus, amely valamiképpen ne lenne beépítve mint 
ok, motívum ebbe a viszonyhálózatba, a szituációba. És ennek következménye – és nem a 
színházi néző figyelőképessége határának – a drámák viszonylagosan azonos terjedelme. Az 
élet összetettsége nem tűri ugyanis, hogy bármilyen hosszú lehessen az a cselekmény, amely-
nek összes oka, motívuma egyetlen „pillanatban” már potenciálisan jelen van; ezért ennek a 
viszonyhálózatnak a bonyolultsági mértéke egy bizonyos fokot nem haladhat meg.
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1.3. A szituáció, vagyis az alakok közötti viszonyoknak az a hálózata, amelytől kezdődően a 
viszonyoknak változniok kell, többféle szerkezetben realizálódhat. A realizáció fajtái teremtik 
meg a dráma műfajait. A realizáció fajtái, vagyis a szituáció kialakult szerkezete szabja meg, 
hogy milyen módon valósul meg a viszonyok változása.

A konfliktusos műfaj ismérve, hogy az alakok között van két ellentétes akarat és két el-
lentétes cél, és – ez az alapvető – mindkét félnek eszközei is vannak akarata érvényrejuttatá-
sához, céljának eléréséhez.

A középpontos műfaj ismérve, hogy egy vagy több alak drámai értelemben – vagyis nem 
például lélektanilag – passzív, mert nincsenek eszközei; belőle nem indulhatnak ki drámai, vi-
szonyváltozást előidéző vektorok. Környezetének tagjai őhozzá, a benne megtestesült prob-
lémakörhöz viszonyulnak, s nekik vannak viszonyt változtató eszközeik akár a középpontban 
lévő alak megsegítéséhez, akár ellene.

A kétszintes műfaj azáltal alakul ki, hogy a korszaknak vagy a szerzőnek a világszemlé-
lete szerint a világ egésze két világszintből tevődik össze, és így a viszonyok változása a két 
világszint között alakul ki. Az ókorban és a középkorban a második világszint a másvilági – az 
Istennel és a Sátánnal –, később a mitológiai, illetve a tudattalan ez a második világszint, de 
lehet, korunkban pl. az illúziók vagy akár a történelem szintje. (Ez utóbbi Örkény Pistijében.) 
Az a szint, amelyen az eseménysor lebonyolódik, mindig az evilági élet szintje. A két szint 
alapviszonya az, hogy a második tartalmazza a fogalmakat, az evilágra ható alapvető dina-
mizmusokat, amelyek közül a pozitívakat az embernek meg kell valósítania, a negatívokat 
le kell gyűrnie vagy el kell hárítania ahhoz, ahogy jövendő élete – az evilágon vagy akár a 
túlvilágon – jó, értelmes, pozitív legyen.

Természetesen mind a három műfajnak vannak változatai.

1.3.1. Mind a három műfajban megvalósítható cselekménynek van kezdete, közepe és vége. 
A kezdet a szituáció létrejötte, a vége pedig az a „pont”, ahol a szituáció potencialitásainak 
összessége már mind manifesztálódott. Ez azt is jelenti, hogy a cselekmény eme három etapja 
között harmónia, összefüggés van.

Nyugodtan elfogadhatjuk Arisztotelész megállapítását arra vonatkozóan, hogy kétféle 
cselekmény van. Az egyik szerencsés, boldog, jó szituációból indul és szerencsétlen, boldog-
talan, rossz helyzetbe érkezik; ez a tragédia. A másik cselekmény fordítva halad, szerencsét-
len, rossz, boldogtalan helyzetből az ellenkezőjébe érkezik; ez a komédia. A fordulat a kö-
zépben valósul meg; a közép azokat a mozzanatokat jeleníti meg, amelyeken a szituációban 
foglalt tét eldől.

A cselekmény ezen ismérvei kétségkívül egységes, többé-kevésbé egységesen is értelmez-
hető világszerűséget formálnak meg. A kezdet ugyanis az az okhálózat, amely a középben 
megszüli a belőle következhető azon okozatokat, amelyek eljutnak a végig, a konklúzióig.

A tragédiák főalakja, egyéni sorsától függetlenül, eléri célját. Csak a legismertebbekre 
szorítkozva: Antigoné eléri, hogy Polyneikészt eltemessék; Hamlet azt, hogy Claudius meg-
bűnhődjön és Dánia megszűnjön börtönnek lenni; Bánk tette után megszűnik az az uralom, 
amit Gertrudis vezetett be. Vagyis a tragédiák azt mutatják, hogy ugyan nagy áldozat, nagy 
értékvesztés révén, de a világ megjavítható. A komédiák cselekménye pedig értékvesztés nél-
kül jelöli ezt, hiszen szerencsétlen helyzetből szerencsésbe fut a cselekmény.
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A cselekmény kezdete a befogadó számára egy idő múlva jelöli a múltat, az eseménysor 
a jelent, a befejezés pedig jövőképet anticipál. Ezen tartalmak mögött az a világszemlélet 
rejlik, miszerint szerves összefüggés van múlt, jelen és jövő között. A múlt értékes és fontos 
hagyomány, amelynek értékeit a jelenbeli cselekvésekkel át kell vinni a jövőbe; illetőleg olyan 
szörnyűségeket, bajokat, hibákat stb. hordozott a múlt, amelyek a jelenbeli cselekvésekkel 
kijavíthatók vagy megszüntethetők, s ezek nem mennek át így a jövőbe. Ezáltal a jelen cselek-
vései közül azok az értékesek, amelyek átviszik a múlt értékeit a jövőbe, avagy megszüntetik 
a múlt zavarait, bajait stb.

1.3.2. Ez a világszemlélet változik meg a 19. század során A változás okai között találjuk az 
egyre szélesedő társadalmi munkamegosztást, amely bizonytalanná tette a jövőt, létrehozta 
a szociológiai státusokat a hozzájuk tartozó cselekvéssorokkal, viselkedésmódokkal, amelyek 
az egyéniség mellett – sokszor helyette – meghatározzák az emberek egymáshoz való viszo-
nyait. A változás okai között vannak a létrejött intézmények, amelyek az emberek közvetlen 
viszonyai közé iktatódnak. Büchner Danton halála (1835) című drámájában Robespierre már 
csak a Jakobinus Klubon, a Konventen, a Forradalmi Törvényszéken keresztül tudja Dantont 
kivégeztetni; ő már nem ölhet közvetlenül, mint sok shakespeare-i alak. Mindez az egységes 
világszemlélet széttörését eredményezte.

A 19. század második felében ezt a szellemi-spirituális helyzetet Nietzsche és Dosztojevsz-
kij úgy jellemezte, hogy az „Isten meghalt”. Ennek a megállapításnak a magja nem okvetlenül 
a vallás, a vallásos világszemlélet vagy érzület megszűnését tartalmazza. A vallások Istent 
mint a világ egészének meghatározó középpontját értelmezték; az Isten léte és parancsainak 
összefüggő egésze a világ egészét a részletekig egységessé tette. Kijelölte az egyén helyét a vi-
lág egészében, megfogalmazta léte értelmét és célját, tetteinek, érzelmeinek, gondolatainak, 
vágyainak stb. a minősítését. A századforduló táján sok mű mondja ki, hogy „Minden Egész 
eltörött”; vagyis hogy megszűnt az élet egységessége, a minősítések és értékelések lényegbeli 
azonossága, ezt jelenti az „Isten halála”.

1.3.3. Ebben a világállapotban éppen a dráma műneme került a legnehezebb helyzetbe. Ez 
a műnem az emberek közötti, interperszonális kapcsolatok és kérdéskörök megjelenítésére 
hivatott; és éppen az emberek közötti közvetlen kapcsolatokban, viszonyokban érvényesült 
a széttörtség a legerősebben. Az addigi helyzet következményeit először talán H. Ibsen látta 
és vonta le belőle a következtetéseket. Látta, hogy az értékrend már korántsem egységes, 
hogy nem az egyén cselekvései a fontosak, hanem ezeknek értékelései, minősítései; de mégis 
hitte még, hogy maga a valóság egységes. Drámáiban két, már előzőleg alkalmazott tényezőt 
egyesített: a konkrét szituációt megelőző múltbeli eseményeknek a drámai jelenben konkrét 
szituációteremtő következményét (az „ősmű” Szophoklész Oidipusz királya) és az ún. „jól 
megcsinált” színdarabok bemutatásának technikáját, dramaturgiáját. Az első tényező révén 
természetesen még egységes marad a drámában megmutatott eseménysor, még akkor is, 
ha annak gyökereit a távolabbi múltba helyezi. A modern drámát éppen ezért nem Ibsen 
indította útjára.

A kezdeményezés A. Strindberg, A. P. Csehov és P. Wedekind nevéhez kapcsolható. 
Strindbergnél és Csehovnál már egyáltalán nem lényeges, nem igazán jelentéshordozó a 
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cselekmény; Strindberg Kísértetszonátájának és Álomjátékának már nincs elmondható cse-
lekménye. A drámatörténetnek Shakespeare mellett talán a legnagyobb tehetsége, Csehov a 
dialógusok „alattit-mögöttit”, a közvetlenül nem, csak az áttételesen tapasztalható szinteket 
jelenítette meg; és alakjainak egymáshoz és a világhoz való viszonyát akként formálta, hogy 
változnia kellene, de nem, de mégsem változik. Ez a műnem alapismérvének, a viszonyválto-
zásoknak egyik változata. Wedekind pedig már pontosan érzékelte, hogy nem ok, mégcsak 
nem is egy összefüggő okhálózat eredményezi cselekvéseinket, hogy igen sok befolyásoló, 
meghatározó tényező van, s ezért drámáinak zömét mozaikokból építette föl; egységes cse-
lekmény helyett töredékeket, „eseménymozzanatokat” formált meg.

1.3.4. Nem lenne értelme, hogy részletesen szóljunk azokról a drámákról, amelyek innen-
től kezdve az ún. abszurd drámákig, illetve Beckett művéig vezetnek. A 20. század drámái 
ontológiai értelemben viszonylag kevés újat hoztak az említett szerzőkhöz viszonyítva; lé-
nyegében az ő megoldásaikat variálják, módosítják vagy éppen bővítik. A nem egyértelműen 
bulvárdrámák az ibseni megoldások változatai; az ún. lírai drámák az említett két Strindberg-
mű utódai; a valóban epikusnak minősíthető drámák megoldásának csírái már Wedekindnél 
fellelhetők.

2. Szophoklész: Antigoné

2.1. Szophoklész (Kr. e. 496–406), Aiszkhülosz (Kr. e. 528–456) és Euripidész (Kr. e. 480–406) 
mellett, a „tragikus triász”-nak nevezett írócsoport harmadik tagja, mintegy százhúsz drá-
mát írt (ennyit tulajdonít neki a hagyomány), ezek közül azonban csupán hét tragédia és 
egy szatírjáték maradt fenn. A hét műből három a thébai mondakörhöz kapcsolódó egyet-
len történet része. Ebben a történetben Théba egyik királyának, Laiosznak azt jövendölte 
Apollón, hogy születendő fia meg fogja ölni, majd saját anyját feleségül veszi, végül Théba 
királyává választják, s anyjától két lánya és két fia is születik, Antigoné és Iszméné, illetve Po-
lüneikész és Eteoklész. Mikor Oidipusz megtudja, kicsoda is ő és mit tett, saját kezével vájja 
ki mindkét szemét és elbujdosik. Ezt a történetet foglalja össze az Oidipusz király. Halálát és 
halála előzményeit dolgozza fel az Oidipusz Kolonoszban. A király fiai abban egyeznek meg, 
hogy felváltva fognak uralkodni. Eteoklész azonban nem adja át a hatalmat Polüneikésznek, 
amikor rá kerülne a sor. Polüneikész szövetségeseket talál magának. A döntő ütközetben a 
két testvér egymás kezétől elesik, s Oidipusz sógora, tulajdonképpen nagybátyja, Kreón lesz 
a király. Itt kezdődik az Antigoné, a konfliktusos dráma tökéletes realizációja.

2.2. Alapkonfliktus Antigoné a régi, íratlan erkölcsi törvénynek engedelmeskedve testvé-
rét, Polüneikészt el akarja temetni, noha a király, Kreón ezt az államérdekre hivatkozva megtil-
totta, kinyilvánítván, hogy az akaratával szembeszegülőt szigorúan megbünteti. Ezen tényezők 
mindegyikét a kezdeti szituációban már megtaláljuk. A konfliktus egyik oldalát pozitívnak ítél-
jük. A nézőben egyetlenegyszer sem vetődik fel a gondolat, mert nincs rá a műben semmi alap, 
hogy Antigoné helytelen célért küzd, vagy hogy helytelen okból kívánja testvérét eltemetni. De 
a műben sem: sem Iszméné, sem a Kar, még maga Kreón sem ejt ki egyetlen olyan szót, amely 
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Antigoné erkölcsi igazságát kétségbe vonná. Mindenki Antigoné életét félti, tudják, Kreón ha-
ragja elveheti az életét (erre igen sokszor utalnak), s a mű végén maga Kreón is elismeri: „Ha 
elhatározásom így megváltozott, / Amit magam kötöttem, most feloldom. / Borzadva látom, 
hogy a legbiztonságosabb / A fennálló törvényt halálig védeni” (Sophokles, 1950, 404). Ha 
ezt az erkölcsi tételt nem ítélnénk pozitívnak, vagy akárcsak kétséges is lenne az értékítélet, 
azokat emlegetnék Antigonénak, s nem hivatkoznának csak arra, hogy Kreón megöli, ha tettét 
végrehajtja. Kreón előbbi szavaiból is világosan látszik, hogy az a fennálló törvény, amit „legbiz-
tonságosabb a halálig védeni” pozitív tartalmú. Az ellenfél, Kreón oldalát negatívnak ítéljük. 
Kellő és valóban átérzett tisztelettel kell vitába szállnunk Lukács Györggyel, aki azt mondja, 
hogy csak Teiresziasz megjelenésekor derül ki, hogy Kreónnak nem volt igaza (Lukács, 1911, 
31). Véleményünk az, hogy Teiresziasz megjelenése csak nyomatékossá teszi Kreón parancsá-
nak negatív megítélését s természetesen Antigoné tettének pozitív voltát. Teiresziasz szavai 
előtt a Kar nem mert ellenszegülni, félnek a Vének is, s Teiresziasz szavai csak bátorságot adnak 
nekik. Bizonyítékként említhetjük azt, hogy nincs senki, aki Kreón igazát elismerné. Iszméné ezt 
mondja: „Irtózatos, ha egyszer azt tiltja Kreón!” (ti. eltemetni Polüneikészt) […] „Mi vár reánk, 
ha általhágjuk vakmerően / A törvényt, mit király kimond s hatalma véd / Meg kell hogy ezt 
értsd: mi gyönge nők vagyunk, / A férfiakkal nem tudunk megküzdeni […] Imámmal én az al-
világi lelkeket / Engesztelem s hiszem nyerek bocsánatot, / Mivelhogy kényszerűségből tettem 
csak így / De ennél többre őrület gondolni is” (Sophokles, 1940, 368). Sehol egy szó arról, hogy 
Kreónnak igaza van, sőt Iszméné is tudja, hogy bűnt követ el, hisz bocsánatot remél. Amikor 
Kreón a Véneknek elismétli a parancsot, amit már a dráma megkezdése előtt kiadott, a Vének 
Kórusa kitér az értékelés elől, ez igaz. De szavaikból érezhető, hogy egyáltalán nem helyeslik. 
„Tetszésed ez, Kreón, Menoikeus gyermeke, / Különbséget teszel hű s pártütő között, / Külön-
ben is csak rajtad áll ítéletet / Az élők és holtak felett kimondani” – mondják, ami egyrészt nem 
igaz, nem Kreón ítél élők és holtak felett, másrészt a parancs végrehajtásának ellenőrzése alól 
azonnal ki akarnak bújni: „Kreón: Vigyázzatok ti rá, hogy teljesüljön is. Karvezető: Ilyen teherhez 
ifjabb vállakat keress” (Uo., 373–374) – mondja, s ugyanő, a Karvezető, miután a következő 
jelenetben az Őr elmondta, hogy valaki ellenszegült Kreón parancsának, így beszél: „Kezdettől 
fogva sejtettem én, uram király, / Hogy istenek kezére kell ismerni itt” (Uo., 376) – ami arra vall, 
hogy tudják: Kreón az istenekkel szegült szembe, ami egyet jelent azzal, hogy törekvése negatív. 
Amikor az Őr elővezeti a tettének elkövetésekor elfogott Antigonét, s Kreón felelősségre vonja, 
a parancsot kiadó Kreón is tudja, hogy a Vének csak félelemből nem szegültek ellene, s nem 
azért, mert igazát elismerték: „Antigoné: […] Itt is dicsérnének szívük szerint ezek [ti. a Kar] Ha 
félelem nem volna nyelvükön lakat. / A zsarnokság viszont könnyebben boldogul, / Amit csak 
kedve tartja, mondhat és tehet” – szavaira egy nagyon gyenge ellenvetés jön még: „Kreón: Te 
látod így, Kadmos népében senki más” – de Antigoné válaszára: „Látják ezek, de ajkuk tetszé-
sedre les”, Kreón mintegy saját tettének negatívumát elismerve már csak ezt mondja: „S te nem 
szégyelled, hogy másként gondolkodol?” (Uo., 383). Mindezekben azt vehetjük észre, hogy a 
Kreón képviselte konfliktusoldal pozitív voltát senki sem ismeri el. Hogy az elején miért nem 
látszik azonnal negatívnak, később vizsgáljuk meg.

2.2.1. A testvérek vagy közeli hozzátartozók, sőt minden halott eltemetésének istenektől 
rendelt, erkölcsi parancsa, annak igaz, pozitív volta Antigonéban háborítatlanul élt Kreón 
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parancsa előtt, tehát a szituációba már beépített. Nem látjuk a műben sehol, hogy ez Anti-
gonéban vagy akár másban most ötlik fel, hogy az mint most megszülető erkölcsi kötelesség 
jelentkeznék. Iszméné, a Kar, az Őr egyaránt tudják, nem is említve Teiresziaszt, hogy ez az 
erkölcsi parancs fennáll, él és hat. Mindannyian, mint vitathatatlanul és pozitívan meglevőt 
kezelik, mint adottságot, s egyetlen szót sem találunk, amely arra utalna, hogy ezt a pa-
rancsot nem tudja mindenki, vagy hogy ezt bárki most hallaná, amiből következik, hogy a 
szituáció mindegyik elemébe tartalomként beépített már a cselekmény megkezdése előtt. 
Ez az erkölcsi törvény csak akkor jelentkezik mint konfliktus-oldal, amikor léte, érvényesülé-
se, teljesítése veszélybe kerül, vagyis Kreón parancsának elhangzásakor. Az erkölcsi törvény 
igaza és érvényesülése élt, megvolt tehát előbb is, szenvedéllyé, drámai akarattá, konfliktu-
soldallá Kreón tiltó parancsa tette.

2.2.2. Antigoné jelleme olyan, hogy ebben a helyzetben, melyet Kreón parancsa teremt, nem 
tud élni. Nagyon sok hasonló szerkezetű drámában találunk a főszereplőn kívül olyan sze-
replőt, akinek véleménye, magatartása teljesen megegyezik a főszereplőével, de aki ennek 
ellenére az előállott szituációban élni tud. Iszméné teljesen megegyezik Antigonéval, ami a 
dolgok elvi részét illeti. (Jellemének ez a legfontosabb oldala a szituációba beépített.) Jelleme 
azonban nem drámai jellem, mert számára fontosabb valami más, mint a benne is meglevő, 
általa is elismert erkölcsi igazság végrehajtása. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy Iszméné egyéni 
életének fókuszában nem az áll, ami az adott koréban, hanem saját boldogulása. Persze őt 
is megérinti a konfliktus, de életét nem képes veszélyeztetni az általa is pozitívnak tartott 
erkölcsi igazságért. Ugyanilyen pl. az Őr, aki tudja, hogy a halottakat eltemetni erkölcsi köte-
lesség, de még Iszménénél is jobban félti a saját bőrét. A főszereplő élete fókuszában áll mint 
létének mindennél fontosabb része az általa képviselt erkölcsi elv. S ezért nem képes élni 
olyan szituációban, melyben ez került veszélybe az ellenfél tette által. Antigoné törekvésé-
nek hajtóereje az, hogy az eddig érvényben volt igazság továbbra is érvényben maradjon. 
Általában az ilyen főszereplők nem valamilyen cél elérésére törekszenek, hanem valamilyen 
okból cselekszenek; általában nem arról van szó, hogy valami húzza őket, hanem arról, hogy 
valami löki. A mozgásirány természetesen mindkét esetben ugyanaz. Még ha bosszút is akar-
nak állni vagy valakin ítéletet végrehajtani, a törekvésüket elindító valami egy ok, s nem egy 
cél, általában az ellenfél valamilyen előbbi tette, s csak motivációként jelentkezik egy olyan 
jövő, melyben az ellenfél előbbi tettéhez hasonló tett nem fordulhat elő. Antigoné soha-
sem beszél a jövőről, mindig a meglevő, érvényben levő pozitív erkölcsi, isteni paranccsal 
függenek össze szavai, melyekkel tettére utal. „Hát nem megvonta két testvér közül Kreón / 
A másiktól, mi egyiknek kijárt, a sírt?” (Uo., 367). „Parancsaidban – mondja Kreónnak (Uo., 
381) – nem hiszem, hogy oly erő lehet, mely engem istenek nem változó / Íratlan törvényét 
áthágni kényszerít. / Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, / De nincs ember, ki tudná, 
hogy mióta áll.” Kreón, az ellenfél parancsa létérdekből történik. Most lett király, a cselek-
mény megindulása előtt, s mint királynak ez az első parancsa, rendelete, törvénye. Szüksé-
ges és alapvető létérdek tehát, hogy az első parancs a királyi méltóságnak megfelelő legyen, 
olyan, mely az államot, aminek ő a legfőbb vezére és jólétének őre, erősíti és a rendjét fönn-
tartja. Erre is hivatkozik abban a pillanatban, mikor színre lép, s a Karnak nem tartaná fontos-
nak most „államvezetői elveit” ismertetni, mintegy „programbeszédet” mondani, de ennek 
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konkrét megnyilvánulásaként hozza Polüneikész eltemetését tiltó rendeletét. Beszédében az 
államérdekre hivatkozik, s – hite szerint – parancsát is a város érdekében hozta. Már láttuk 
viszont, hogy a Kar, ha nem is száll vele szembe, nem lelkesedik érte. Antigonéról azt mondja, 
hogy „E lány a gőgösséget úgy tanulta ki, / Hogy városunk törvényén tette túl magát” (Uo., 
382). Haimont is a fiúi engedelmességre való hivatkozás mellett azzal próbálja meggyőzni, 
hogy parancsát a város rendjének biztosításáért hozta. Kreón érdeke, hogy az első pillanattól 
a város rendjén őrködő, erőskezű uralkodónak ismerjék meg és el. A város érdeke, rendje a 
görög világban nagyon fontos volt, s ezért nem látszik a tiltó parancs negatív volta az első 
pillanatokban. De a polgárok nyomban tudják, hogy Kreón rendelete nem jó, nincs igaza.

A dráma két főalakjának egymás ellen feszülő akaratából fakadnak azok a tettek, melyek 
a drámai harc egy-egy állomását jelentik. A mű mindegyik jelenete közvetlenül vagy köz-
vetve a két akarat valamelyikének a megnyilvánulása. Haimon megjelenésében közvetetten 
láthatjuk Antigoné akaratát, mintegy annak már továbbgyűrűzését. Ettől eltekintve minden 
jelenetben a két akarat valamelyikének a megnyilvánulását közvetlenül láthatjuk.

2.2.3. Tovább elemezve Szophoklész Antigonéját abból a célból, hogy a konfliktusos dráma-
modell érvényességét benne megmutassuk, a főszereplő jellemének hitelességét kell megvizs-
gálnunk. Ez a jellem csak akkor hiteles, ha az adott kérdés, mely törekvésének tartalma, oka és 
célja, az adott korban az élet fókuszában áll. Hiszen semmiségért, lényegtelen dologért senki 
soha nem áldozza fel az életét. Az élet fókuszában állóan azt a problémát, kérdést értjük, 
amely az adott korban általában a legfontosabb, az egész közösségre nézve a legfontosabb és 
legjellemzőbb, s amely az adott korban az emberi élet nagy és fontos és alapvető kérdéseire 
keresi a választ, vagy azokkal függ össze. Az élet fókusza az adott korban a legfontosabb kér-
désekre vonatkozóan meghatározza az emberek gondolkodásmódját és cselekvését, s eldönti, 
közülük melyik a pozitív és melyik a negatív. Ahhoz, hogy beszélhessünk az élet fókuszáról, 
szükséges, hogy az adott kor emberei ne az egyén fizikai létét tekintsék a legfontosabbnak, 
ne az legyen vagy lehessen az élet legfőbb célja, hogy a fizikai létet mindenáron megmentse 
és fönntartsa. Aki fizikai életét tekinti mindenáron a legfontosabbnak, annak számára a fizi-
kai életből fakadó és fakasztható tényezők jelentik a legfőbb jó fogalmát. Az élet fókuszáról 
nem beszélhetünk akkor, ha ezeket nem tekintik másodlagosnak, ha az adott kor emberét, 
természetesen az életösztön fontosságának elismerése mellett, nem érdeklik alapvetően az 
emberi élet nagy, és fontos, és alapvető kérdései. Ha ez a helyzet, akkor az emberi viselkedést 
(a szót teljesen tág értelemben használjuk) nem az adott pillanatnyi helyzethez való érzéki 
vagy anyagi érdekből történő alkalmazkodás irányítja, hanem erkölcsi, elvi meggyőződés. 
Tehát ha a viselkedést irányító és meghatározó tényezők elviek, erkölcsiek, világnézetiek, 
beszélhetünk az élet fókuszáról. Az ilyen alapból történő viselkedés erkölcsileg, társadal-
milag magasabb rendű, az előzőtől minőségileg különböző. S épp azért az, mert az emberi 
viselkedést, sőt az emberi életet az egyén biológiai ösztönénél vagy anyagi érdekénél minő-
ségileg magasabb rendű elvek irányítják. Az élet fókuszában ebben az esetben az áll, amiben 
a viselkedést irányító és meghatározó tényezők megfogalmazhatók. Máskülönben az élet 
fókusza mozaikokká törik szét, egységes gyújtópontról nem beszélhetünk. Így mindenki 
maga lesz az élet gyújtópontja, és saját individuális törvényeit tekinti a legfőbb jónak, en-
nek kielégítésére cselekszik. A görögök gondolkodásmódjában, etikájában, világnézetében 
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a legfőbb jó a harmónia volt, s az öntudatos viselkedés ezt szolgálta. Az ítéletek, vélemények, 
cselekvések ebből a szempontból ítéltettek negatívnak vagy pozitívnak; rossz az, ami ezt 
megbontja, jó, ami ezt szolgálja vagy helyreállítja. Persze nagyon jól tudták, hogy a harmó-
niát (amely nem volt egyenlő a langyos kiegyensúlyozottsággal) az emberi lét alantas szen-
vedélyei nagyon gyakran megbontják, sőt azt is, hogy a megzavart harmóniát csak olyan 
törekvés képes helyreállítani, amely erre szenvedélyesen törekszik. A harmónia többek közt, 
de legfontosabbnak az isteni és az állami törvények pontos megtartásában realizálódott. 
Általában minden görög drámai szereplő még a negatív célok elismertetésére is olyan erköl-
csi törvényekre hivatkozik, melyek – más összefüggésben – a harmóniát szolgálják, s ezért 
valóban pozitívak. A legtöbb esetben arról van szó, hogy az önző egyéni érdek (hatalomvágy 
stb.) vakká teszi a drámai szereplőt (s ez legtöbbször az ellenfél), ezért látja a negatív tartal-
mat pozitívnak. (A hübrisz többek között ebben is realizálódik. Modellünk tartalmai közé itt 
iktatható a híres vagy hírhedt „drámai vétség” problémaköre.) E mű elején Kreón azért is hi-
vatkozik az államérdekre, vakságában rendeletét pozitívnak látva, mert más összefüggésben 
az államérdek (amely pl. elítéli a város ellen támadót) valóban egyenlő a harmóniával, noha 
azonnal látszik, hogy parancsa nem igazán államérdekből fakadt. Sem Iszméné, sem a Kar, 
sem az Őr nem lehet drámai főszereplő, épp azért, mert viselkedésükben az adott helyzethez 
alkalmazkodnak, noha tudják, hogy Kreónnak nincs igaza. Ám hatalma van, s hatalmánál 
fogva eltiporhatja azokat, akik szembeszegülnek vele. A műben tehát több olyan jellem van, 
aki úgy viselkedik, mint a legtöbb ember, mégsem érezzük, hogy Antigoné „őrült”, hogy nem 
hiteles, hogy „példabeszéd”, s méghozzá épp azért nem, mert a mű egésze sugározza, hogy 
az adott korban nagyon is az élet fókuszában állott az isteni, erkölcsi parancsoknak mint 
a harmónia megtestesítőinek a megvalósítása, s hogy még azoknak is érdeke eme legfőbb 
jó megvalósulása, akik – egy számukra egzisztenciálisan veszélyes helyzetben – csak bőrük 
megmentésére tudnak gondolni, s nem képesek a harmónia megtartására vagy visszaállítá-
sára törekedni épp emiatt. Az előbbiekből különösebb részletezés nélkül is következik, hogy 
Kreón tette összefüggésben áll az adott kor életének fókuszában levő kérdéssel.

2.2.4. Antigoné a műben eléri célját: a Kreón parancsa előtt érvényben volt isteni, erköl-
csi parancs újra érvényes, nem tiltja többé senki. Polüneikészt is eltemetik. Egyetlen ember 
egyetlen tette eredményezhetett alapvető változást, mint ahogy egyetlen ember egyetlen 
tette, Kreón parancsa idézte elő a drámai szituációt. Kreón parancsában sem az egyedi tett, 
azaz parancsa számított, hanem az, hogy ezzel a harmónia bomlott meg. Antigoné tettében 
sem az egyedi tett, azaz Polüneikész eltemetése a lényeges, hanem a harmónia helyreállításá-
ra irányuló törekvése. Egyetlen ember tettei azért bonthatják meg, illetve állíthatják helyre a 
harmóniát, mert a lét lényeges kérdésének az érvényesülése, a létet alapvetően meghatározó 
tettek e korban egyes emberekhez kötöttek voltak, mert a lét folyamatának irányítását és 
jellegét kevés ember befolyásolhatta és határozhatta meg. Nincs olyan érzésünk épp ezért a 
művel kapcsolatban, hogy a tettek egyediek, hogy csak Antigoné és Kreón személyes ügyéről 
értesülünk.

2.2.5. Ez a kérdés átvezet az okozatiság vizsgálatához. A mű cselekménysorának okozati-
sága világos: Kreón kiadja a parancsot, Antigoné elhatározza Polüneikész eltemetését, ezt 
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megkísérli, az Őr rajtakapja és Kreón elé viszi, Kreón elítéli, Antigoné meghal a barlangban. 
Ha az első, a valóban alapvető ok Kreón parancsa lenne, s nem lenne valami mélyebb világ-
nézeti kiinduló ok, a nézőt az a kérdés izgatná, hogy Kreón miért tiltja meg Polüneikész el-
temetését. Igaz, hogy már Antigoné, akitől a mű kezdete után közvetlenül megtudjuk a tiltó 
parancsot, beleszövi szavaiba az uralkodó tettének okát is, mondván: „De Polyneikést, mert 
elhullt vesztett ügyért, / Ilyen parancs fut szét a város népe közt, / Hogy eltemetni, sem siratni 
nem szabad…” (Uo., 368). Igaz, hogy Kreón is elég hosszasan részletezi tettének okát. Először 
uralkodói elveiről beszél, amelyet a város feltétlen és minden területre kiterjedő védelme-
zésében jelöl meg, s azután, mintegy ennek bizonyságául, első királyi parancsaként megtiltja 
Polüneikész eltemetését „Mivel hazája és az ősi istenek / Ellen hozott hadat, míg számkivetve 
volt, / S a vár fokára lángot vetni készen állt / S a testvér vérét inni s űzni mint rabot” (Uo., 
373). Mindez valóban igaz, s látszólag előttünk is áll a kiinduló ok: a város érdeke. Azonban 
csak látszólag. Mert ahhoz, hogy Kreón oka hitelesen hangozhassék el, hogy komolyan vehe-
tő legyen, azt bizonyítás nélkül kell elfogadni vagy igazát be kell bizonyítani. Mivel a halottak 
eltemetése erkölcsi kötelesség, isteni parancs, Kreónnak azt kellene bebizonyítania, hogy a 
város elleni támadás egy azonos városbeli részéről oly igen nagy bűn, hogy büntetésként még 
a másvilági nyugalmat is lehetetlenné kell tenni számára, s hinni kell azt, hogy ez így van. Kre-
ón ezt nem bizonyítja, nem is próbálja meg bizonyítani. Ám nem is hisznek benne, épp azért, 
mert a görög vallás – s ebben hittek bizonyítás nélkül – minden élő számára kötelezően 
előírja minden halott eltemetését. Többek között azért is minősül negatívnak Kreón paran-
csa. Kreón azért hivatkozhat rá mégis, mert a város elleni támadás egy ugyanazon városbeli 
részéről valóban igen nagy bűn, de – miután meghalt – mégsem akkora, mint temetetlenül 
hagyni az elhunytat. Kreón szavai azonban, ha erkölcsileg, világnézetileg negatívok is, drámai 
értelemben hitelesen hangzanak, méghozzá azért – erre a Kar is, Antigoné is reagál ebben 
a vonatkozásban – mert király. Emögött megint csak világnézeti tényezők húzódnak meg, 
s Kreón negatív törekvését két pozitív világnézeti tényező is kendőzi. Az első, láttuk: a város 
érdeke. A második: a nézők bizonyítás nélkül hisznek abban, hogy Kreónnak joga van rende-
leteket, parancsokat kiadni, mert király, s mint ilyennek – ez az, ami ebben a vonatkozásban 
fontosabb – hatalma is van azokat végrehajtani, az ellenszegülőket elpusztítani. A Kar, Anti-
goné, Iszméné, Haimon reagálásai mind erre irányulnak. A király királyi jogaiban való feltétlen 
hit már a harmadik az elvi, erkölcsi, világnézeti alapokok közé tartozó tényezők között, sőt 
itt már az értéktényezők hierarchiáját is észre kell vennünk. De az első ok elemzésében még 
tovább kell mennünk, s a valódi első okot kell meghatároznunk, hiszen Kreón konfliktus-ol-
dala csak ama első ok ellen irányul, noha végeredményben ez is bizonyítás nélkül elfogadott 
világnézeti tételen nyugszik. Az első ok kérdése Antigonéval kapcsolatban tehető fel. Ismét 
csak látszólagos első ok az, hogy Antigoné Kreón parancsa ellenére elhatározza Polüneikész 
eltemetését. Itt is feltehető a kérdés: miért határozza el, különösképp akkor, amikor az első 
pillanattól tudja, hogy az életével játszik. Mivel azonban az erre adandó válasz (isteni, erköl-
csi parancs a halottak eltemetése) olyan, amiben mindenki bizonyítás nélkül hisz, tovább 
nem elemezhető világnézeti tétel, ezért ez az első ok. A halottak eltemetése isteni parancs, 
a harmóniát szolgálja tehát, s ezért, aki követi – pozitív törekvésű, erkölcsös és igaza van. 
Az előbb elmondottak következtében a dráma alakjai tudják, milyen valódi, nagy veszélybe 
került ez a kötelességteljesítés, ezért tudnak azonosulni Antigonéval, ezért féltik, ezért szá-
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nakoznak rajta, s ezért félnek Kreóntól. S ha bizonyítás nélkül hisznek a harmóniában mint 
legfőbb jóban, akkor tudnak „megszabadulni” eme érzelmektől, mert hiszen Antigoné tette 
nyomán a harmónia ismét helyreáll. E tett nélkül nem állt volna helyre, s ezért nem véletlen, 
hogy Teiresziasz mikor jelenik meg. (Ahogy Lukács György mondja.) Kreón tette következ-
ményeinek az „előszele” csak akkor érezhető, csak ily „későn”, amikor Teiresziasz megjelenik. 
Hiába jönne előbb, a szavaiban megnyilvánuló isteni parancsban csak az hinne, aki eddig is 
hisz. Kreónt csak ekkor tudja meggyőzni. Az előbb elmondottak egyébként szoros össze-
függésben vannak a drámai feszültség kérdésével is. Ha a néző is bizonyítás nélkül, valóban 
hisz abban, hogy a halottat el kell temetni, mert ez isteni parancs, s a tett a harmóniát mint 
legfőbb jót szolgálja; hogy az, aki a halottat eltemeti, a harmóniát szolgálván erényes, ezért 
erkölcsileg feltétlenül pozitív; s ha a néző bizonyítás nélkül és valóban hisz a király törvényal-
kotó jogában is, és ha tudja, ismeri hatalmát, amellyel elpusztíthatja a vele szembeszegülőt, 
nos akkor a szituáció valóban drámaian feszült lesz számára. Ám, ha a néző nem hiszi, hogy 
a halottat eltemetni isteni, erkölcsi kötelesség; hogy az pozitív erkölcsiségű, aki ezt megte-
szi; ha nem hiszi, hogy ennek elmulasztása következményekkel járó bűn, nos akkor számára 
Antigoné küzdelme teljesen érdektelen. Legfeljebb a történet fordulataira figyel. Ha a néző 
azt gondolja: lehet, hogy a halottat eltemető ember pozitív, de lehet, hogy nem; ha azt hiszi, 
hogy ezen tett pozitív, közömbös vagy negatív volta a helyzettől függ, akkor számára azt 
kell bizonyítani, hogy most és ez olyan helyzet, amikor (mondjuk) pozitív a tett. Ha viszont 
egy szerző ezt kezdi bizonygatni, akkor műve nem konfliktusos dráma, hanem didaktikus 
dialógussorozat lesz. Amellett bizonyítani sem tudja, amíg nem talál olyan kiindulópontot, 
amiben nézői bizonyítás nélkül hisznek, mert a bizonyítás számára csak ez lehet kiinduló-
pont. Ha a néző saját egyéni érdekeiben, azok legfőbb jó voltában hisz bizonyítás nélkül, sőt 
minden bizonyítás ellenére, akkor Antigoné küzdelme nevetséges lesz számára. Ostobának, 
„őrültnek” fogja tartani, hisz azt, ami nélkül a legfőbb jó, az érzéki élvezet nincsen, biológiai 
életét dobja el. A nézők határozott világszemlélete, erkölcsi elvekben való feltétlen, szilárd, 
bizonyítás nélkül való hite, sőt az értékek hierarchikus rendjét elfogadó hite nélkül ez a mű 
nem születhetett volna meg, s nem lehetne nagy dráma.

3. Shakespeare: Hamlet

3.1. Az antikvitás drámai hagyományai, köztük Szophoklész poétikája, a középkori színház 
öröksége és Seneca (Kr. e. 4/Kr. u. 1–65) retorizált beszédmódja, a mitológiai utalások és a 
bölcselkedő monológok jellemzik az angol reneszánsz színpadi műveinek dramaturgiáját és 
William Shakespeare (1564–1616) életművét.

Shakespeare drámáinak alapötletét rendszerint más történetekből merítette. Így van ez a 
konfliktusos dráma jellegzetességeit mutató Hamlet esetében is, melynek „fabuláris előképe” 
Thomas Kyd egyik bosszúdrámája volt (Gintli–Schein, 2003, 258–264).

3.2. Alapkonfliktus Hamlet felelősségteljesen végiggondolván gyanúját, azért, hogy az 
erkölcsös uralmat helyreállítsa, meg akarja ölni Claudiust, aki ezt el akarja hárítani, hogy a 
szenvedélyei kielégítésére megszerzett trónt és feleségét megtarthassa. Hamlet törekvését, 
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hogy megtudja: igaza van-e vagy nincs, s miután ez eldőlt, Claudius megölését pozitívnak 
ítéljük. Claudius tettéről a néző a Szellem szavaiból az első felvonás végén tudomást szerez, 
s a néző nem kételkedik a Szellem valódiságában, mint Hamlet se. A Szellem nemcsak a 
gyilkosság körülményeit mondja el, amelyet egyébként azonnal bűntényként tekint minden 
néző, hanem annak okát és célját is, Claudius szenvedélyes vágyát a trónra és Gertrúdra. 
Claudius tettét nem érezheti senki pozitívnak. A megölt királyról csak jót mondanak, az ő 
megölése különösképpen nem lehet pozitív, hiszen Claudius nem zsarnokot ölt. A Szellem 
közlése által így válik egyszerre és együtt Hamlet törekvése pozitívvá, Claudiusé negatívvá. 
Igen gyakran, elsősorban Hamlet szavaiból, Claudius gyilkossága nemcsak egyéni tettként je-
lentkezik a néző előtt, hanem mételyező gócként, mely egész Dániát megfertőzi. Ugyanilyen 
a Gertrúddal kötött hirtelen nász is. E két tett több, mint egyedi tett, forrása egy egész ország 
erkölcsi megromlásának.

3.2.1. Hamletnek az a meggyőződése, hogy az ország kormányzásának, az uralomnak tiszta 
erkölcsi alapelveken (hogy ez milyen tartalmú konkrétan, később nézzük meg) és éppilyen 
tetteken kell nyugodnia, Claudius cselekedete előtt háborítatlan nyugalomban él benne. 
Nem a cselekmény megindulása után, de nem is Claudius tettének elkövetése után szüle-
tik meg benne ez a meggyőződés. Erre negatív bizonyíték van: Hamlet meggyőződése nem 
előttünk születik meg. Előttünk csupán az a felismerés születik, hogy épp neki kell a dolgokat 
helyrehoznia. Ha feltételezzük, hogy mindaddig, míg nem értesül a Szellemjárásról, nem is 
gyanakszik semmire, akkor is tudjuk, hogy Claudius a feudális jog szerint jogtalan uralkodó, 
trónbitorló. Ezt épp Hamlet szavaiból tudjuk meg.1 Claudius trónra lépése, még gyilkosságá-
tól függetlenül is jogtalan, nem nyugszik tiszta erkölcsi elveken. A jogos utód Hamlet, s ezt 
a 16–17. században mindenki, abban a pillanatban, amikor a családi viszonyok tisztázódtak, 
tudta. Már ez is felszíthatja a konfliktus kívánta szenvedélyig a Hamletben eleve meglevő 
meggyőződést. A drámai szituációt tehát itt is az ellenfél tette állítja fel.

3.2.2. Hamlet jelleme is – akárcsak Antigonéé – olyan, hogy az adott szituációban nem képes 
élni. A dán királyfi jelleméről mérhetetlenül sok vélemény hangzott el. Azt, hogy Hamlet 
habozó-e, cselekvő-e, gyáva-e, zseni-e, puhány intellektuel-e, pesszimista-e, optimista-e stb., 
stb. nem kívánjuk részletezni, hiszen modellünk szempontjából nem lényeges. Az minde-
nesetre kétségtelen, hogy a Claudius által teremtett szituációnak végül „nekiugrik”, végül 
megteszi, amit megtesz, s ezt ő teszi meg és senki más. Tette nem fizikai kényszerből fakad, 
tettét vállalja, méghozzá épp azért, mert „Kizökkent az idő; – ó, kárhozat! / Hogy én szü-
lettem helyre tolni azt” (Shakespeare, 1961, I, 352). Hamlet törekvése végül is mindig azt a 
célt szolgálja, hogy a jelenlegi erkölcstelen, romlott állapot megszűnjék. Mellette is találunk 

1 Az első felvonás 2. színében az alábbi párbeszéd zajlik le Claudius és Hamlet között: „Claudius: […] But now my 
consin Hamlet, and my son. Hamlet: (aside) A little more than kin, and less than kind. Claudius: How is that the 
clouds still hang on you? Hamlet: Not som y lord, I am too much int he sun.” A „son” és „sun” szavak hangzásán 
alapuló szójátékától tudjuk, hogy Hamlet az idősebb Hamlet fiának tartja még most is magát, s mint ilyen: a 
trón jogos utódának. Az idézett rész: William Shakespeare, The Complete Works, London, 1964, 1002. Az idézett 
rész Arany János fordításában így hangzik: „Király: […] De hát te, Hamlet, jó öcsém s fiam – Hamlet: (félre) Több 
mint rokonság, s nem éppen rokonszenv. Király: Még rajtad egyre felhők csüggenek? Hamlet: Dehogy; nagyon is 
bánt a nap, uram” (Shakespeare, 1961, IV, 330).
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olyan alakot, akinek a véleménye megegyezik az övével: Horatiót, de mégsem Horatio teszi 
meg a tettet. A műben Horatio helye és funkciója csak részben egyezik meg az Antigoné 
Iszménéjével. Horatio nincs olyan társadalmi helyzetben, mint Iszméné – aki éppúgy elvé-
gezhetné a tettet, mint Antigoné –, ebből a szempontból is. Itt nem egészen arról van szó, 
hogy Horatio egyéni életének fókuszában nem az áll, ami a koréban, s ezért nem cselekszik, 
bár ez is állítható róla. (Ha meggondoljuk pl., hogy Laertes milyen könnyen tud lázadást szí-
tani Claudius ellen!) Mégis, ennél talán fontosabb, hogy nincs olyan társadalmi helyzetben, 
amelyből eredménnyel vihetné végbe tettét. A két kor, a görög és a 16. századi angol közötti 
különbségre utal ez. Az ellenfél, Claudius itt is alapvetően érdekből, szenvedélyeinek megva-
lósulásáért ölte meg az öreg Hamlet királyt, elnyervén e tett által a trónt is, Gertrúdot is, ami 
s aki nélkül nem tudott élni.

A mű legtöbb jelenete vagy a főszereplő, vagy az ellenfél akaratának megnyilvánulása, 
s ezek jelentik a drámai harcot. Azonban több olyan jelenet is található, amely nem ehhez 
a tettváltás-sorozathoz tartozik, amely nem a két szemben álló akarat megnyilvánulásaként 
jelenik meg, de ezekről később, az oksági láncolat vizsgálatánál szólunk.

3.2.3. Mennyiben hiteles Hamlet jelleme a kor fókuszában álló kérdések szempontjából? Miért 
nem látják a nézők Hamletet „idealista őrültnek”, aki ahelyett, hogy az udvari vidámságokban 
részt venne, melyeket Claudius mint egy kerítő kínál neki, a tiszta erkölcsi rendet akarja hely-
reállítani, noha tudja, hogy törekvése mily veszedelmes? Miért nem mondja azt, hogy „egyszer 
élünk”, hogy nem érdekli, mi történt az apjával, nem érdekli, mi történik Dániával Claudius 
uralma alatt, csak hagyják őt békén, hadd élje világát? A válasz az első rétegben egyszerű: mert 
ilyen a jelleme. De vajon miért hiteles az ilyen jellem, miért képviselheti az adott kor embe-
rének egy alapvető törekvését, persze a legöntudatosabban? Azért, mert az alapvető kérdés, 
melyből Hamlet törekvése fakad, a kor fókuszában állott, s így fogalmazható meg: az a tett, 
amely ösztönökből, vak szenvedélyből fakad, önző érdek kielégítésére szolgál (hatalomvágy, 
szexualitás, birtoklási vágy stb.), „megfertőzi” a világot, bemocskolja, különösképpen, ha ural-
kodó hajtja végre, mert ő a lét csomópontja is. Az ilyen tett nemcsak önmagában rossz, hanem 
környezetében is az erkölcstelenséget hozza felszínre. Az ilyen tett híjával van a felelősségteljes 
gondolatnak, amely itt egyenlő a dolgok tiszta erkölcsiségével és azok józan végiggondolásával, 
a jogrenddel, a környezet (akár egy ország az, akár egy város, akár egy család) alapvető erkölcsi 
érdekeinek tiszteletben tartásával. Aki ezzel a vak szenvedélyből, ösztönből fakadó tettel és 
annak következményeivel szembeszegül, az pozitív, tiszta erkölcsiségű, annak van igaza, mert 
olyan elv megvalósulásáért küzd, amelyen a közösség erkölcsi jóléte nyugszik.

Annak bizonyítására, hogy a 16. század második felének Angliájában miért volt ez a kér-
dés az élet fókuszában, úgy gondoljuk, elég utalni az angol történelemnek a piros rózsa és 
fehér rózsa háborújával kezdődő korszakára, a trónviszályokra, a bekerítési törvényre, VIII. 
Henrikre. Mindenhol a szenvedély, a mohó ösztön s az abból fakadó tettek, amelyek a szűk 
vagy tágabb környezetre a legnagyobb szenvedéseket zúdították. S közben a polgárság kiala-
kulása, a vagyon megóvása érdekében a rend és felelősség eszméjének elterjedése, az angol 
reneszánsz. Erzsébet királynő korszakában már a legfőbb jót, a legfőbb pozitívumot a felelős-
ségteljes gondolatból fakadó tettek jelentették. Az öreg Hamlet is efféle uralmat valósított 
meg, megteremtette a központosított monarchiát, ami rendezett, törvényes viszonyokat is 
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jelentett, s ezt akarja helyreállítani a fia. Claudius tette a tiszta erkölcsiségű, pozitívnak ítélt 
világgal szemben a vad ösztönök világra-szabadulását jelenti: hatalomvágyból született, tör-
vénytelenségben fogant. Ezért alapvetően összefügg a kor fókuszában álló kérdéssel.

3.2.4. Hamlet tettével el is éri, hogy a felelősségteljes erkölcsös uralom megvalósuljon, Clau-
dius megölésének eredményeképpen. Az elhatározó tettet azért hajthatta végre egyedül, 
mert az adott korban az erkölcstelen uralom, noha kiszolgálókra is szüksége volt, végered-
ményben egyetlen emberen múlott, egyedül Claudius tartotta kezében a helyzet kulcsát. 
Maga Claudius is egyedül, egyetlen tettel szerezte meg a hatalmat, nem volt szüksége ehhez 
komplikált organizációra. Ha a néző nem tudná, hogy a kor, a műben ábrázolt világ olyan, 
amelyben egyetlen ember nagy egyéni áldozat árán, de mégis a siker reményében szállhat 
szembe ellenfelével, Hamlet tette nem váltana ki érdeklődést. Eleve reménytelennek ítéltet-
nék, ez pedig nem drámai küzdelem.

3.2.5. Úgy véljük, e sokat elemzett mű esetében szükségtelen a mű cselekménysorozatá-
ban végigfutó oksági láncolatot külön bemutatnunk. A világnézeti háttérről mint alapokról 
azonban a modell szemszögéből kell egy-két gondolatot elmondanunk.

A mű nagyon sok olyan részletet tartalmaz, amely nem a cselekményvonal egy előbbi 
mozzanatából következik okozatként, vagy ha abból is, csak halványan. Ilyen pl. Ophélia meg-
őrülése. A cselekményben ennek előzményei: Hamlet vele való bánásmódja, apja meggyilko-
lása épp az által, aki az ő szerelmese. Ophélia megőrülése, mint még több más jelenet (pl. a 
sírásók) a világnézeti háttér-okból kerül a műbe. Említettük, hogy Hamlet szavaiban Claudius 
gyilkossága és gyors násza Gertrúddal nem mint egyéni tett jelentkezik, hanem olyan fertőző 
gócként, amely az egész ország tiszta erkölcsiségét megrontja. Idézzünk egy-két mondatot a 
műből: Hamlet Ophéliának a következőket mondja, többek között: „Eredj kolostorba; minek 
szaporítanál bűnösöket!…” „Cinkos gazemberek vagyunk mindnyájan: egynek se higgy közü-
lünk. Menj Isten hírével, kolostorba.”, majd később: „…Nem kell több házasság, mondom…” 
(Uo., 383–384). Másutt, Polonius megölése után, Gertrúd egy kérdésére így válaszol:

Oly tettet, mitől
Lehámlik a kegy, az illem pirul;
Képmutató lesz az erény; lehull az
Ártatlan szerelem szép homlokáról
A rózsa és pokolvar váltja fel;
Mitől olyan lesz a nász fogadás,
Mint kockajátszók hazug esküi.
Oly tettet, ó! mely ama testi frigynek
Kitépi lelkét, szó-árrá teszi
A hit malasztját. Az ég arca lángol,
Sőt e szilárd föld, e vegyes tömeg,
Bús képpel, mint majd ítélet-napon
Belébetegszik.
   (Uo., 406)
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Ezeket a szavakat, különösen az Ophéliának elmondottakat sokszor és sokféleképpen 
értelmezték. Mindezek mellett e szavak magukba rejthetnek olyan értelmet is, mely szerint 
nemcsak Ophéliára, illetve a királynőre vonatkozhatnak. Fölfogható úgy is, mint a Claudius 
és Gertrúd tette következtében előállott erkölcstelen helyzet megmutatása. Így lesz minden 
utód bűnös, azért nem szabad hinni senki szavának, attól hámlik le a kegy, attól pirul az illem, 
s nemcsak Ophélia és Gertrúd esetére vonatkoztathatók e szavak, hanem az egész helyzetre, 
mindenkire. E szavakban tehát már a megfertőzött általános helyzet jelenik meg, vagy leg-
alábbis értelmezhetők e szavak így is. Nos, Ophélia megőrülése ebből az általános világnézeti 
háttérből kerül a műbe, mint az erkölcstelen uralom egyik következménye. A világnézeti hát-
tér itt az, hogy az erkölcstelen uralkodó erkölcstelen uralmat teremt, amely megfertőz min-
denkit. Egyébként a gyilkosságban való „késlekedés” épp arra ad alkalmat Shakespeare-nek, 
hogy behozzon számtalan olyan tényt, szöveget, amely ezt az általános megfertőzöttséget 
mutatja. Így jelentkezik a világnézeti háttérok mint a dráma testében okozatokat teremtő 
tényező. Arra a kérdésre, hogy miért ölte meg Claudius az öreg Hamletet, mint első ok az a 
válasz adható, hogy a trónt és asszonyt birtokolni vágyó elvadult szenvedélyből, félredobva 
minden felelősségteljes gondolatot és erkölcsi tilalmat. Az ilyen cselekedet az adott korban 
negatívnak számított. Arra a kérdésre, hogy miért szegül szembe Hamlet Claudiusszal, mint 
első ok az a válasz adható, hogy azért, mert olyan ember, aki az erkölcsi rendet tartja legfőbb 
jónak, nem képes élni egy bűntényen alapuló uralom alatt sem egyénileg, mert akit megöl-
tek, apja volt, sem mint állampolgár, mert az ilyen bűn tovább terjeszti a bűnt, az elvakult 
ösztönökből támadó cselekedeteket felszínre hozza környezetében is. Hamlettel csak akkor 
azonosulhat a néző, azaz akkor nem kell neki előbb bebizonyítani törekvéseinek helyessé-
gét, ha számára bizonyítás nélkül és feltétlenül pozitívnak értékelt az ilyen alapokon nyugvó 
kormányzás; ha feltétlenül és bizonyítás nélkül hisz abban, hogy az erkölcstelen uralkodó a 
legfőbb rossz, aki környezetét megmérgezi, felszínre hozza az aljasságokat, erkölcstelensége-
ket, érdekből való hazug cselekvést; ha feltétlenül és bizonyítás nélkül hisz abban, hogy az 
életet erkölcsösen és emberien érdemes csak élni, azaz a szilárd erkölcsi rendet megóva és 
fenntartva, s ha feltétlenül és bizonyítás nélkül hisz abban, hogy az élet szó csak az előbbi 
jelzőkkel ellátva olyan, amelyről az állítható, hogy a legfőbb jó.
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Bíró Ferenc

A BÁNK BÁNRÓL

1. Katona műve színpadon és kötetben

1.1. Bár a Bánk bán színrevitelét nem engedélyezte a cenzúra, 1821-ben könyv alakban 
megjelenhetett. Közöny fogadta, nem is az irodalom, hanem a színház fedezte fel előbb a 
maga számára: a kassai ősbemutató (1833) után 1839 márciusában a Pesti Magyar Színház 
parádés szereposztással vitte színre. A közönség azonban csak lassan fogadta el, az 1845-ös 
felújításon aratott először sikert, azóta – ha a körülmények engedték – folyamatosan színen 
van. Maradéktalan találkozás azonban legnagyobb nemzeti tragédiánk és a közönség között 
– megkockáztatható az állítás – lényegében soha nem jött létre, színpadi karrierje külön-
böző politikai időszakok függvénye volt, sikere pedig szinte soha nem a színmű egészének, 
hanem néhány (valóban ragyogó) szerep és e szerepeket eljátszó színművészek sikere volt: 
Petúr, Tiborc, Gertrúd, Biberach, Melinda alakítói gyakran nyújtottak emlékezetes teljesít-
ményt, Bánk bán szerepében viszont – diszkréten szólva – a legnagyobbak sem részesítették 
maradéktalan élményben közönségüket. A mű és a színház viszonya az idők folyamán egyre 
romlott, a 20. században sor került a színházi szakma részéről két nagy lázadásra is. Az első 
a húszas években Hevesi Sándor rendezése volt, amely még parlamenti interpellációt is pro-
vokált (Németh, 1935), az utóbbi, amely Czimer József kritikájában (Czimer, 1975) testesült 
meg, már igazán komoly vihart sem kavart.

1.2. Katona József műve zaklatott színházi pályafutásával szemben az irodalom világában 
– néhány évtizedes közöny után – teljes ívű karriert futott be, folyamatosan foglalkoztatta 
és foglalkoztatja az elemzőket: könyvtárnyi szakirodalom szól róla, elutasítója kevés van, híve 
annál több: a közvélemény igencsak egységes abban, hogy a Bánk bán a legnagyobb magyar 
nyelven írott tragédia. Az irodalmár berkekben aratott átütő sikert azonban nem szabad el-
választani a nehézkes színházi meneteléstől, ezt az irodalmi elemzés nemcsak nem kerülheti 
meg, de éppen innen célszerű kiindulnia. Egyáltalán nem zárható ki, sőt, inkább nagyon is 
valószínű, hogy a színházi szakma fel-feltörő elégedetlenségének az alapja összefügg azokkal 
a megállapításokkal, amelyekkel a régebbi és néha az újabb tanulmányokban is csak halk kri-
tikai szólamként, de elég rendszeresen találkozunk. Ezek a megállapítások arra vonatkoznak, 
hogy a mű szövegében itt-ott homályos részletek tűnnek elénk, mintha – fogalmazta meg 
már Gyulai Pál – a drámaköltő inkább figyelembe vette volna az olvasót (akinek van ideje a 
szöveg egy-egy fordulatán eltöprengeni), mint a nézőt, akinek az előadás pergő folyamatában 
erre nem jut ideje (Gyulai, 1897). Nem véletlen, hogy a szakirodalomban Katona József művével 
kapcsolatban oly gyakran leírták a „homály” szót, hiszen ha a tragédia megértése – ahogy Hor-
váth János írta – „folytonos mérlegelést, egybevetést, különböző időbeli adalékok, lelkiállapo-
tok, célzások számon tartását kívánja, sőt, elhallgatott, be nem mutatott események” kitalálását 
(Horváth, 1926), akkor a nézőtér felől a mű világába való belépés valóban meglehetősen sok 
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akadályba ütközik. A darabba ily módon mintegy bele vannak építve sorsának konfliktusai: a 
Bánk bán szövegének nehezen megközelíthető volta bizonyosan közrejátszott színházi életút-
jának alakulásában. A színpadon még inkább láthatóvá válnak a mű nehezen magyarázható, 
bizonytalannak tetsző, homályos helyei.

2. Bánk bán

2.1. Ha a Bánk bán színpadi életének viszontagságaira gondolunk, felmerül a kérdés: vajon 
nem bagatellizálta-e el az irodalomtudomány a tragédiának ezekkel a helyekkel kapcsolatban 
felmerült problematikus vonásait? Ha ismételten áttanulmányozzuk a darabot, azt kell mon-
danunk: a mű minősége szempontjából nem, a mű érvényesülése szempontjából viszont igen. 
A kérdés mögött azonban két általános érvényű probléma rejlik. Az egyik: mit jelentenek s 
hogyan értékelendők egy mű értelmezésénél a benne található homályos helyek? Az elmúlt 
évtizedek irodalomtudományi kutatásai nagy figyelmet fordítottak az olvasás vizsgálatára, a 
komoly eredményeket hozó vizsgálatok közül elsőként Wolfgang Iser tanulmánya (Iser, 1976) 
s mellette Umberto Eco nagyszabású elemzése (Eco, 1985) szolgálhat komoly tanulsággal e 
kérdés megoldásához. Különösen Wolfgang Iser az „üres hely” fogalmának kidolgozásával, 
amelynek során kimutatja, hogy az elhallgatások (vagy éppen a bizonytalan helyek) az irodal-
mi művekhez, a remekművekhez is természetes módon tartoznak hozzá – a mű ezért azután 
gyakran viselkedik úgy, mint egy „lusta gépezet” (Umberto Eco). Ezért is mondhatjuk, hogy 
a Bánk bánban található bizonytalan, nehezen megfejthető helyek semmit nem mondanak a 
művek minőségéről, de az is igen valószínű, hogy a Bánk bán a világirodalom leginkább „lusta 
gépezetei” közé tartozik. Mielőtt erre idéznénk egy-két példát, jegyezzük meg, hiszen elég 
egyértelmű: a színpadi előadás számára biztosan ezek a helyek a legnagyobb akadályok. Itt 
azonban felmerül a másik, általánosabb jellegű probléma: vajon az előadhatóságot hogyan 
kell felfognunk egy drámai mű minősége szempontjából? Erre a kérdésre igennel csak akkor 
felelhetünk, ha elfogadjuk, hogy az előadhatóság a színmű formában írott műalkotás érté-
kének az egyik s lényegi kritériuma. Ez a hallgatólagosan meglehetősen elterjedt vélemény 
azonban aligha állja ki a kritika próbáját. A lehetséges ellenérvek közül csak az egyik össze-
függésre utalunk. Bécsy Tamás elemzéseit (Bécsy, 1988) összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
egy drámai mű esetében képtelenség eltekinteni attól, hogy – irodalmi alkotás. Az irodalmi 
alkotás megnyilvánulási terepe az írott nyelv, ellentétben a színművel, amelyben ez a terep 
beszélt nyelv és a látvány. A dráma nyelve „kizárólag három nyelvi formációból áll: név, dialó-
gus és instrukció”, ezekben vannak az utasítások arra vonatkozóan, hogy kik, mit mondjanak, 
és mit mutassanak a színpadon. A dráma mint irodalmi mű tehát átfogóbb kategória, mint a 
színmű: egy irodalmi mű értelmezéséhez feleslegesek a beszéd és a látvány elemei, a színmű 
értelmezése viszont nem képzelhető el a drámának mint irodalmi alkotásnak értelmezése nél-
kül, s ez a poétikai normák alapján ítélő irodalomtudomány feladata.

2.2. A Bánk bánnal foglalkozó szakirodalomban már felmerült a gondolat, hogy a kihagyá-
sok, a homályos helyek esetleg szándékosan, poétikai tudatosság eredményeként kerültek be 
a szövegbe. Ez lehetséges, de annál kétségesebb, hogy a szerző mindig ki tudta számítani a 
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hatást. A felmerülő kérdésre – a drámaköltő víziójának vajon meg tudott-e felelni a színpadi 
szerző technikája – néhány s lényeges ponton a tagadó választ kell valószínűnek tartanunk 
(Bíró, 2002). Egy olyan példát idézünk a mű szövegéből, amikor nemcsak fel lehet, de fel is 
kell tételeznünk az alkotói tudatosságot, ám a tragédia írója bizonyíthatóan nem tudta kikal-
kulálni a mű befogadójára tett hatást.

Az első felvonásban vagyunk, a királyi palotában, ahol mulatság zajlik. Petúr és Bánk első 
találkozása lezajlott. Búcsúzásul a békétlenek vezetője találkozóra invitálja házához az ország-
járó körútjáról általa visszahívott s éppen az imént és titokban visszaérkezett nagyurat, hozzá-
téve: „Jelszónk lészen Melinda.” A titkos találkozóra az országban tapasztaltak miatt egyébként 
is indulatos, e jelszó által pedig végleg felzaklatott Bánk kisvártatva – már a következő jelenet 
végén – elindul. Nemsokára azonban újra felbukkan a palotában, egy „ajtócskán” benyit, és 
kettesben találja Melindát és a királyné öccsét, Ottót, félreérthető helyzetben: Ottó Melinda 
előtt térdel, és annak lecsüngő kezét homlokához szorítja. Bánk tenyerét homlokára csapva 
visszaszédeleg, s csak azután lép elő kivont karddal a kezében, amikor már vége a követke-
ző jelenetnek is, amely – Katona művének egyik legragyogóbb részlete – Ottó és Gertrudis 
között zajlott le, s amelyben a királyné egyaránt fel van háborodva azon, hogy öccse szemet 
vetett a távollevő király helyettesének hitvesére s azon, hogy nem járt sikerrel. Az értelmezők 
számára ez a jelenetsor több problémát is felvetett. Ezekből bennünket most az érdekel: miért 
jött vissza a nagyúr? A szakirodalom kommentárjait olvasva ez bízvást az egyik olyan jelenet-
nek tekinthető, amelynek a lélektani hátterét a szerző a néző képzeletére bízta, de alighanem 
az egyik olyan jelenet is, amellyel a nézők képzelete többnyire nem tudott mit kezdeni. Pedig 
olyan nézők képzeletéről van szó, mint Vörösmarty Mihály – a magyar romantika legnagyobb 
költője –, aki színikritikájában (VMÖM, 1969) úgy gondolta: a Bánk bánt alakító színész té-
vedésből nyitott be a kis ajtón –, vagy Hevesi Sándoré, aki nevezetes Bánk bán-rendezéséből 
kihagyta ezt az epizódot (Németh, 1935). A válasz pedig egyszerű: ott van a szövegben. Petúr 
a meghívás alkalmával ugyanis nemcsak a jelszót adta meg („Melinda”), s nemcsak a helyet 
mondta meg („Házamhoz”), de az időpontot is: „…még ez éjjel … itt ha eloszlanak –”. A szó 
csak itt van kurziválva. A helyzet egyértelmű: Bánk bán úgy indult el a „setétben ólálkodók”-
hoz, hogy ez utóbbi információról megfeledkezett. Ez teljesen érthető, hiszen féltékenysége 
közben támadt fel s hatalmasodott el lelkében. Petúr háza azonban üres: a békétlenek ebben 
a pillanatban még a mulatság színhelyén, a palota termeiben tartózkodnak: a konspiráció leg-
elemibb, még az ő nem különösebben kifinomult észjárásuk számára is kézenfekvő szabályait 
sértették volna meg, ha ez a húsz-harminc marcona magyar nemes egyszerre csörtetne ki 
az udvari vigalomból. A felzaklatott és türelmetlen nagyúr korán érkezett tehát a színhelyre. 
Ezt nem kitalálnunk kell, hiszen a szerző megtalálja a módját, hogy figyelmeztesse az olvasót 
hőse tévedésére. Amikor ugyanis Bánk bán benyit a kis ajtón, Melinda első szava éppen ez a 
figyelmeztetés: „Ah oszlanak” – mondja. A szót mi kurziváltuk. A probléma azonban az, hogy 
a pillanat túlságosan is feszült ahhoz, hogy a néző emlékezzen Petúr szavaira, természetesen 
nem emlékeznek az olvasók sem, hiszen ők is azt várják elsősorban: mi fog most történni?

2.3. A költő (aki azért felelős, hogy mi történik a színpadon a szereplők között) nem hibázott, 
a szerző viszont – aki azért felelős, hogy megfelelő legyen a kommunikáció a színpad és a 
nézőtér között – nyilvánvalóan tévesen kalkulált: a nézők nem képesek felfogni: miért is jele-
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nik meg Bánk újra a palotába. A költő látomásának az ereje azonban néhány ilyen és ehhez 
hasonló technikai korláton belül szinte tökéletesen működött. Erről Arany János (Arany, 
1898) sokat idézett paradoxona (hogy ti. Katona mennyi számítással tudott költeni) éppen 
úgy tanúskodik, mint Horváth Jánosnak az a kultikus tisztelet határain járó, mondhatni a 
theodícea gesztusával rokon vallomása, hogy minél többször olvassa a ember a Bánk bánt, 
annál kevésbé mer benne kifogásolni valamit, mert előbb-utóbb kiderül: Katonának van iga-
za (Horváth, 1926).

Az értelmezésnek azonban szembe kell nézni minden problémával, de nem lehet célja 
sorba venni és megmagyarázni minden homályos vagy „üres” helyet. Nem azért, mert ez túl-
ságosan a részletek felé vinné el a figyelmet, hanem azért, mert e helyek megvilágítása csak a 
mű egészének keretei között, a legátfogóbb problémából kiindulva lehetséges, de nem lehet-
séges külön-külön. Ebből egyenesen következik, hogy az a célszerű, ha figyelmünknek a Ka-
tona művével kapcsolatban felmerülő legátfogóbb kérdés szab irányt, az a probléma, amely 
természetes módon áll a Bánk bán értelmezések középpontjában. Ez a tragikum kérdése. 
Értelmezésünk (Bíró, 2002) a műben megjelenő tragikum jellegének tisztázására törekszik, 
ennek az értelmezésnek összefoglalására teszünk most kísérletet.

2.4. Utaltunk rá, hogy az irodalom világa meglehetősen sokáig érzéketlennek mutatkozott 
Katona művének kvalitásai iránt. A mellőzést azonban gazdag kárpótlás követte: a Bánk bán-
nal az 1850-es években Arany János kezdett el foglalkozni, elemzését azonban félbehagyta, 
mert tudomására jutott: Gyulai Pál a Bánk bánról és szerzőjéről szeretné akadémiai székfog-
lalóját tartani. Arany félbehagyott tanulmánya azonban töredékességében is a Katona-szak-
irodalom nagy teljesítménye, a tragikum vonatkozásában pedig az általa adott értelmezés 
több, mint egy évszázadon át határozta meg a magyarázatokat: Gyulai Pál monográfiává 
bővült tanulmányától kezdve a legjobb irodalomtudósok (Péterfy, 1897; Beöthy, 1885; 
Barta, 1925; Horváth, 1936; Waldapfel, 1942; Sütő, 1993 és Csetri, 1992) egyaránt Arany 
nyomdokain haladnak, ha a Bánk bán tragikumának mibenlétéről szólnak. Ezek szerint Bánk 
tragikuma azon alapul, hogy ő sokáig azt hiszi: a királyné bűnös (Arany kifejezését használva) 
„magában a tényben” – vagyis: ő teremtett lehetőséget Ottónak Melinda megerőszakolásá-
ra. Ám utóbb kiderül: tévedett, nincs szó arról, hogy alkalomteremtő szerepet játszott volna. 
Ártatlan volt, s ezt Bánknak is be kell látnia. 

E magyarázat (de voltaképpen minden magyarázat) számára kulcsjelenet Myska bán 
érkezése és híradása az ötödik felvonásban arról, hogy mit mondott utolsó szavaival Bibe-
rach, akit – tudjuk – Ottó döfött le hátulról. Ez a klasszikus magyarázatok szempontjából 
kivételesen fontos pillanata a műnek, hiszen Bánk innen – csak innen – értesülhet Gertrudis 
ártatlanságáról. Arany János és az őt követő értelmezők annyira egyértelműnek találták a 
megoldást, hogy nem vesztegetettek sok időt az alaposabb körültekintésre. Ám ha alapo-
sabban megvizsgáljuk ezt a pillanatot, kiderül: a mű bizonytalan helyeinek egyikéről van szó. 
Myska bán közlésében két lényeges információ van. Az első szerint Biberach azt mondta 
volna, hogy Gertrudis „Semmit nem is tudott / Ottónak ízetlenkedésiről,” majd – kezét a ke-
resztre téve – lelkét e szavakkal adta ki: „esküszöm, a’ Királyné / ártatlan!” Ha az összefüggé-
seket alaposabban megtekintjük, kiderül, hogy a tragédia ravasz szerencsevadásza lényeges 
dolgokat illetően nem rendelkezett a megfelelő információkkal, hiszen ezt az állítást a szín-
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padon lévőknek el kell ugyan hinniük, de Bánk bán tudja s vele mi, az olvasók is: ez nem igaz, 
hiszen tanúi voltunk egyebek között (miként a nagyúr is a kis ajtó mögött) az első felvonás-
ban elhangzó dialógusnak a királyné és öccse között, a „kétféleképpen beszélt gondolatok” e 
zseniális jelenetének, amely után „magában a tényben” ugyan kétségkívül ártatlan királynét 
(miként Katona írja kommentárjában) „valamennyire” ugyan lehet, de teljesen ártatlannak 
tekinteni az ügyben egyszerűen képtelenség lenne. Biberach az egész darabban másképpen 
látja Gertrudist, mint mi és Bánk, ennek beszélgetésnek a részleteiről pedig éppen nem tud 
semmit. Biberach így utolsó szavaival saját ismereteihez képest nem mond valótlant, legfel-
jebb túloz – de ezt érthetővé teszi a bosszúvágy, így ugyanis Bánk dühét kizárólag Ottóra, 
gyilkosára tereli.

2.5. Biberach utolsó szavainak megváltozott értelmezése megváltoztatja a tragikum jellegét 
is: így nincs meg többé annak a lehetősége, hogy Bánk azzal követné el a tragikus vétséget, 
hogy ártatlan embert ölt Gertrud személyében. Az elmúlt évtizedek két legnagyobb szabású 
Bánk-tanulmánya, Sőtér István (Sőtér, 1971) és Pándi Pál (Pándi, 1980) elemzései sokban 
különböznek ugyan egymástól, de közösek abban, hogy nem fogadják el azt, hogy Bánk tra-
gikus vétséget követett volna el. Bánk tragikuma maga a veszteség – ahogy Sőtér István fo-
galmaz: „lelke sugallatát követve el kell veszítenie lelkét”, vagyis: lelkiismerete parancsszavát 
követve el kell veszítenie Melindát. Pándi Pál értelmezésében is Melinda elvesztése miatt 
omlik össze a nagyúr, ez a halál azonban annak a következménye, hogy a radikális tettet 
(Gertrud megölését) nem követhette hasonlóan radikális folytatás.

Már a korábbi szakirodalomban (elsősorban Orosz László kismonográfiájában – Orosz, 
1974) találkozhattunk azonban néhány olyan megfigyeléssel, amelyek nyomán elindulva 
a tragikumra vonatkozó mind a két álláspont, az Arany János és az őt követő értelmezők 
elgondolásai, de a Sőtér Istvánnak és Pándi Pálnak a tragikus vétséget tagadó elemzései 
egyaránt kétségessé válnak. Ez utóbbi értelmezésekkel ellentétben úgy véljük, hogy van tra-
gikai vétség, de nem ott, ahol Arany János klasszikus magyarázata megtalálni vélte. 

Amikor az ötödik felvonásban Myska bán informál bennünket arról, hogy mit is mon-
dott utolsó szavaival Biberach, akkor a nagyúr (velünk együtt) tudja, hogy nem az igazság 
hangzik el: aki végighallgatta az első felvonásban Gertrudis és Ottó kettősét – s tudjuk, hogy 
Bánk bán végighallgatta a kis ajtó mögött –, Biberach szavairól, amelyek szerint a királyné 
semmit nem tudott Ottó „ízetlenkedéseiről,” tudnia kell, hogy a „lézengő ritter” igencsak 
hiányos tudás birtokában tette meg vallomását. Gertrudis nem csak tudott Ottó dolgairól, 
de az olvasó elemi tapasztalata: tragédiabeli életében csak öccsének ügyei foglalkoztatták. 
Bánknak azonban nem csak ezt a kijelentést kell képtelenségnek tartania, ő e dialógus nyo-
mán mindvégig meg van győződve arról, hogy Gertrudis alkalomteremtő szerepet is játszott. 
A darabban nincs olyan információs forrás, amely ennek ellenkezőjéről győzhetné meg őt. 
Ennek ellenére, a benne tomboló harag ellenére, az őt időnként az önkívület határára sodró 
féltékenység ellenére nem bosszúra, hanem igazságszolgáltatásra készül: néhány ellenkező 
értelmű kijelentésének (a „bánki sértődés”-re vagy az ébredő és „izmosodó” gondolatra való 
utalás) csak látszólag van ellenkező értelme: ezek nem arról árulkodnak, mit akar, hanem 
csak arról, mire képes. A negyedik felvonásban a gyilkosságot megelőző jelenetsor, a tett 
utáni viselkedése, de magának a gyilkosságnak a körülményei is határozottan azt tanúsítják, 
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hogy Bánk Gertrudisszal szemben érzett minden gyűlölete ellenére sem akarta megölni a 
királynét, a királynét akarata ellenére ölte meg. Fel kell figyelnünk arra, hogy az első felvonást 
lezáró nagy monológban megfogalmazott célkitűzése a cselekmény során folyamatosan el-
halványul s végül el is tűnik: ott még a Haza és a Becsület érdekeinek mindenekfelett való 
szolgálatát tűzte ki célul, ebből a cselekmény során csak a Becsület maradt, a végén pedig e 
monológ legáltalánosabb célkitűzésének éppen az ellenkezőjéhez jut el – nem az önmagát 
a személyes kötődéseitől függetlenített puszta lélek sugallatát követi, éppen ellenkezőleg: az 
indulat puszta hatalma sújt le ama tőrrel. Ezzel a tőrrel ugyan Gertrudis támad rá, ő azonban 
nem dobja el a gyilkos eszközt. „Kerítő!” – kiáltja a döfés pillanatában, s nyilván azért, mert 
Gertrudisban (bosszúállóként) ő valóban a kerítőt öli meg. 

2.6. A roppant haragnak a féken tartásához végső tartalékait is igénybe vevő, de a végső 
tettre (ilyen végső tettre) egyáltalán nem készülő és nem felkészült ember lélekállapotának 
megfelelően viselkedik Bánk a gyilkosság után is: ez a bátor, számos csatában részt vett ka-
tonaember most úgy érzi, a tető mindjárt rászakad, „reszket” és „elvánszorog” a helyszínről. 
Ez érthető: a „bosszúálló” Bánk gyilkolt és nem a bán, a király helyettesének most hallgatnia 
kell, hiszen nem ő, a jogrend védője volt jelen a tett elkövetésének pillanatában sem, hanem 
csak Bánk, a magánember.

A döbbenet és kétség, ami elfogja a tett elkövetése után, aligha egy hétköznapi ember 
természetes reakciója csupán; most nyilvánvalóan nem érzi, amit katonaként mindig kellett 
éreznie: természetes módon igazolható az, amit elkövetett. Az igazolás most nemcsak nem 
magától értetődő, de – mint végül kiderül – lehetetlenség is. Kísérletet azonban tehet rá, 
hiszen a királyné több vonatkozásban is bűnös, s büntetése az emberi igazságérzet számára 
indokolt. Bűnhődése jogosult erkölcsi vonatkozásban. Az első felvonásban a „kétféleképpen 
beszélt gondolatok” nagy jelenete ebből a szempontból egyféle értelemmel bír: egy királyi 
udvarban, a király felesége részéről ezt a kétféleképpen érthető beszédet egyféle viselkedés-
ként kell látnunk. Ha Gertrudis „magában a tényben” valóban ártatlannak is tekinthető, azaz: 
ha nem is teremt alkalmat az öccse számára az erőszaktételre, viselkedésével és szavaival 
mintegy belehajszolja az élvvágyó, de határozatlan Ottót a Melinda elleni erkölcsi merény-
letbe. Az ötödik felvonásban Bánknak erre a jelenetre s erre szerepre vonatkozó célzásaival 
az olvasó egyetért: becsületének és családi boldogságának feldúlásában Gertrudisnak döntő 
szerepe van.

Gertrudis vétkei ugyanakkor vitathatatlanok politikai szempontból is. Az országjáró útjá-
ról visszatérő Bánk ingerültsége az udvari élet s a királyságban dúló általános állapotok közötti 
különbség miatt, a nemesség elégedetlenségének hangot adó Petúr tirádáinak jelentős része, 
Tiborc panasza, a valóban ostoba gőg, ahogyan Pontio de Cruce illír helytartó kétségbeesett 
s a kormányzásban „más szabásokat” kérő levelére reagál – mind igazolja Bánknak az ötö-
dik felvonásban elhangzó vádjait: ez a nő valóban a polgárháború szélére sodorta a király-
ságot. Az olvasó igazságérzete ebben a vonatkozásban ugyancsak határozott és egyértelmű 
támpontokat talál a darabban, sőt, a mű végső kicsengése ezt az ítéletet még fel is erősíti. 
Gertrudis politikájának az ország szempontjából végzetes irányát ugyanis az ötödik felvonás 
elejére hazaérkező (s természetesen ellenérdekelt) uralkodónak is be kell látnia. A tragédiabeli 
igazságszolgáltatás egyik döntő kijelentését ő teszi, közvetlenül a függöny legördülése előtt: 
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előbb mintsem Magyar Hazánk – / előbb esett el méltán a’ Királyné!” Mintha igazat adna 
Bánknak, hiszen voltaképpen a nagyúr nem sokkal korábban elhangzó érvét („…el kellett neki 
/ akár miképp’ esni, hogy Hazánk’ / ne essen el polgári háborúban”) ismétli meg.

2.7. A király azonban közvetlenül e mondat előtt Bánkkal kapcsolatban is „büntetésről” 
beszél („Irtóztatóan büntettél Istenem…”), s tudjuk miért: nem sokkal korábban hozták be 
Melinda holttestét, akit Ottó emberei öltek meg – Gertrudis öccse így bosszulta meg a ki-
rályné halálát. Melinda halála az okos s a darab végére megtisztult, önnön indulatait legyőző 
uralkodó interpretációjában ezek szerint nemcsak veszteség, de olyan veszteség, amelynek 
önmagán túlmutató jelentése van: büntetés, amelyet elkövetett bűnért szabott ki a Min-
denható vagy a Sors. Ennek a jelentésnek a tartalma nemcsak Bánk tettének jogosságát teszi 
kétségessé, hanem egyenesen a Bánk által elkövetett vétekre utal.

Mert (mint láttuk) Bánk tette indokolható ugyan erkölcsileg, indokolható politikailag, 
de nem igazolható a jogrend szempontjából: itt gyilkosság, ráadásul „alattomba”, „orozva” 
elkövetett gyilkosság történt, és szó sem volt, de nem is lehet igazságszolgáltatásról. A ki-
rályné vétkei nem menthetik fel a jogrend ellen vétő nagyurat. Ha Bánk ugyancsak bűnt 
követett el Gertrudis megölésével, nem csak azért követhette azt el, mert áldozata ártatlan 
volt: a mégoly bűnös királyné megbüntetése is történhet bűnös módon. A királyné vétkei 
motivációt adhattak a tetthez, de nem adhattak hozzá jogi alapot. Bánk bán tette indulat-
ból – bosszúból – elkövetett gyilkosság volt, s csak rendkívüli következményei miatt nem 
mondhatjuk: közönséges gyilkosság. Ez az indulatból elkövetett gyilkosság nemcsak kellően 
motivált, de a felszínen megfelel az irodalmi konvenciók szerint osztható igazságnak: Bánk 
magánemberként és hazafiként egyaránt megokoltan állt bosszút. A bánnak azonban – ez 
derül ki az ötödik felvonásban – nem áll jogában egyik sem. Így tragikus vétséget követett 
el, nem azzal, hogy megölte a királynét, hanem azzal a móddal, ahogyan a gyilkosság tör-
tént. Ha az igazságszolgáltatás nem a nyilvánosság előtt – a nyilvánosság fényében – és a 
maga szabályai szerint történik, akkor már nem igazságszolgáltatásról van szó, hanem jogi 
értelemben (a közösség szempontjából) bűnről. Hiszen ha titokban ölnek meg valakit, ak-
kor a gyilkos (aki ráadásul roppant hatalommal van felruházva) olyan világot teremt, ahol 
értelemszerűen az a gyanús, akit a körülmények a leginkább gyanúsnak mutatnak – Petúrt 
harc közben, fegyverrel a kezében találják Gertrudis holtteste mellett –, ha bosszúból, mi 
sem természetesebb, mint a bosszú viszonzása. Bánk titokban és bosszúvágytól elvakított 
pillanatában végrehajtott gyilkossággal ily módon a legjobb barát, Petúr és az egyetlen és 
örök szerelem, Melinda halálának okozója. 

Bánk tragikai vétsége ebben áll, s a gyilkosság pillanatában azt kellett kétségbeesetten 
elismernie, hogy durván megsértette egy felelős államférfi viselkedésének elemi normáit, az 
ötödik felvonásban folyamatosan döbben a tudatára, hogy ő, aki mindvégig óvott a „polgári 
háború” rémétől, a törvénytelenség és a zűrzavar elszabadulásától, éppen ő maga az, aki 
elszabadította azokat az állapotokat, amelyek a polgári háború első és félreismerhetetlen 
jeleit idézik, s amelyek éppen a hozzá legközelebb álló két embert sodorták a halálba. Ezt ter-
mészetesen nem Biberach Myska bán által közvetített végső üzenete hozza a tudomására, 
hanem egy másik halott, Petúr végső üzenete, aki utolsó szavaival az „alattomos gyilkos”-t 
átkozza meg. Bánk összeomlása ezzel a pillanattal veszi kezdetét.
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Görömbei Andrásné

MADÁCH MŰVÉNEK BELSŐ ELLENTMONDÁSAI A TANÍTÁSBAN

1. Az előismeretek

Bármely irodalmi szöveg értelmezésekor hatékonyan jelen vannak az olvasó kulturális és sze-
mélyes tapasztalatai, az iskolában pedig nemcsak olvasási, hanem tanulási folyamat részesei 
is vagyunk, tanuljuk és rögtön alkalmazzuk is azokat a fogalmakat, amelyek egy megcélzott, 
későbbi, önálló és kompetens olvasás eljárásainak eszközkészletében vehetnek részt. Vagyis 
nem tekinthetünk el attól, hogy elhárítsuk az útból a megértést pusztán az ismeret hiányá-
ban akadályozó gátakat, és lehetővé tegyük a művilágban a tájékozódást anélkül, hogy önál-
ló, elemi filológiai kutatásokat várnánk el. Már csak az idő megtakarítása érdekében is az a 
célunk, hogy mentesítsük az órákat a szükséges, ismeret jellegű információktól. Ezért látszik 
célszerűnek teret engedni ebben a fázisban a genetikai szempontú közelítésnek és a szerzői 
intenciók megjelenítésének, valamint e szerzői akarat és koncepció és a mű kritikatörté-
netében már filológiailag kimutatott szöveghelyek egyeztetésének. Technikailag megoldha-
tó azzal, hogy beíratjuk a tanulók tankönyvébe „széljegyzetek” – jellegű kiegészítésekként az 
előismereteket, vagy fénymásolatban adjuk át.

Ilyen információnak tekinthető Madáchnak 1842-ben a Kisfaludy Társaság pályázatá-
ra beadott művészi értekezése, mert mérvadó módon tájékoztat a szerző esztétikai gon-
dolkodásáról, fontos tézisei („A költészet az élet magasb világosítású képének nevezhető”, 
„fénypontjára a drámai költészetben hágott”, mert „ez áll legközelebb az élethez”; a dráma-
író „fölséges hivatása népszerűvé tenni az erőszak s hanyagság által elnyomott elveket”, „s a 
nemzet múltját jelenével összekötve lelkesítő történetet hozni föl a honfi elébe”. „A színmű 
lényege cselekvény, mert életet kell festenünk, melyben minden örök tevés körül mozog, 
örök küzdelemben, mert csak ebben látszik ki a lélek, melyik nagy vívni a sorssal, s melyik 
kicsiny súlya alatt elhalni”), valamint a Kölcseytől vett jelige („A nemzeti költészetnek a nem-
zet kebelében lehet és kell szárnyra kelni”) egybevetése pedig alkalmat adhat az ízlésvilágok 
szembesítésére.

Az életrajz tényei – a szerző magánmitológiájának megismerésén túl – rámutathatnak 
a szöveg genetikai motivációira, illetve még inkább e motívumok művilágban betöltött ön-
állósult funkcióira. Így kerülhet sor Madách műveltségének természetére és terjedelmére, a 
személyiség jellegadó sajátosságainak (gyönge fizikum, introvertált beállítódás, az anya do-
minanciájának elfogadása stb.) említésére, de inkább figyelemmel akadémiai székfoglalójára: 
A nőkről különösen esztétikai szempontból és a női szerepköröket a szerző élethelyzeteiben 
formázó híres asszonyok megismerésére. Amilyen Lónyai Etelka, Lónyai Menyhért – minisz-
terelnök a kiegyezés után – húga volt, a tiszta, ártatlan, szűzies, de lutheránus vallású nő, akit 
az anya nem tűrt meg Madách mellett, és akit a szakirodalom a párizsi szín márkinőjében 
vél felismerni. Vagy maga Majthényi Anna, az anya, a maga szigorú erkölcsiségével, puritán 
életvitelével, akiről azt tartják, hogy ő lenne a modellje a párizsi szín II. Évájának, és akiről 
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Madách így beszél: „Anyámnak köszönheti Éva, hogy kirívóbb színekben nem állítottam elő.” 
Végül a hírhedtté vált feleség, Fráter Erzsébet, akit 1844 farsangján ismert meg Madách, és 
a „lélekrokonság” illúziójával fogadott, azzal, hogy „küzdő szenvedélyek kötik össze őket”, és 
akiből a Tragédia ezerarcú nője válhatott, de sokak szerint úgy is megőrződött a minta – a 
pénzügyi viták és az író börtönidejében elkövetett megcsalás feltételezésével – mint a prágai 
szín feleség-Évája. 

Az élettörténetből a szabadságharc traumáit szokás még kiemelni: Mária testvérének és 
sógorának lemészárlását (Mária testvérem emlékezete című versben emlékezik meg róluk), 
a másik testvér esetét: Pál futárszolgálat közben, tüdőgyulladásban halt meg, és Madách 
kilenc hónapos fogságát Rakowecz János – Kossuth titkára – bújtatása miatt.

A diákoknak hallaniuk kell a kor természettudományi és társadalomtudományi körül-
ményeiről is: a mechanikus materializmusról, amely felfogás a természeti törvények abszolút 
érvényességét tételezi, kétségbe vonja az akarat és kezdeményezés lehetőségét, mert kér-
désként merül fel (determinizmus vagy szabad akarat) a Tragédiában; ugyanígy a pozitiviz-
mus által elindított szellemi áramlatokról: az entrópia-tanról, ami Clausius termodinamikai 
tételén alapul a zárt rendszerbeli entrópiáról (a szó jelentése rendetlenség, zűrzavar), azt 
mondja ki, hogy zárt rendszerben az entrópia nem csökkenhet, mert az entrópia maximuma 
egyensúlyhoz vezet, megszűnik az energiaátalakulás, tehát elkerülhetetlen a világegyetem 
hőhalála. Ebből kiindulva állította Helmholtz, hogy 20-30 millió év múlva kihűl a Föld, amit 
Madách az eszkimó színben használ fel. Valamit tudni kell a frenológiáról is: Gall osztrák 
orvos szerint a koponya méreteiből következtetni lehet az emberi képességekre. A Tragédiá-
ban fölmerül a determinizmus kérdésköre csakúgy, mint az irodalomban Morus Tamástól 
eredeztetett „sehol sem” világok, az utópiák összefüggései: a falanszter szín struktúrájának 
és az utópista szocialisták, Saint Simon, Fourier, Owen kommunisztikus termelési és elosz-
tási elven alapuló elképzelései a jövő társadalmáról, amelyek nem tiltják ki a művészetet, az 
egyéniséget a falanszterből, míg a Tragédia-beli rendszer rétegzettségét eredményező platoni 
felfogás ezekhez társulva már igen.

Igen fontos és érdekes kontextusba léptet be a Tragédiának az a jelensége, hogy egy-egy 
történelmi szín egy-egy eszme köré szerveződik, felidézve Hegel gondolatait a „a világszellem 
mozgását mutató” történelemről, vagy a tézis – antitézis – szintézis triád-elvéről, ami a szí-
nek egymásutánjában kimutatható (pl.: tézis: milliók egyért  antitézis: egy milliókért  
szintézis: mindenki magáért), de éppen az alkalmazás következetlensége hordoz a jelentésre 
nézve információt, az a szerzői eljárás, ami inkább magának a dialektikának az élvét érvé-
nyesíti. A hegeli világszemléletre reflektál a Tragédiában az az elrendezés is, amely ritmikusan 
váltakoztatja az individuális és a kollektív színeket, nyomatékosítva, elfogadva így is azt a he-
geli alapvetést, hogy az egyes és az általános között állandó divergencia és konvergencia van, 
meg úgy is, ahogyan az a világtörténelem és a magyar mint egész és rész vonatkozásában 
felvethető. Végül legalább még egy gondolati réteg mozgósítható a hegeli rendszerből, mert 
a Tragédiában dilemmaként vetődik fel: vajon az egyén és tömeg viszonyában az előbbi a világ-
szellem által determinált, az utóbbi az egyén által hordozott eszme végrehajtója, vagy fordítva.

Akár ebben a metodikai felfogásban, akár más szövegkezelési eljárásrendben természe-
tesen nyomatékkal jön számításba a Biblia kontextusa is, a Baal-történet és a Teremtés-mí-
tosz, hiszen a darab transzcendens eredetű, indításban és a zárásban a szakrális konvenció-
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ból építkező fikciója mégis inkább ontológiai felvetéssel szituál, a létezés értelmét, az ember 
autonómiájának kérdését hozza előtérbe. Ezért aztán célszerű tudatosítanunk, hogy már a 
nyitó szín gondolati közegben való tájékozódásra készít föl, kijelölve a Tragédia szuverén vi-
lágának koordinátáit. Ezen belül értelmeződnek majd a felismert kulturális ismeretek, jelen-
tések, többek között a deizmus „A gép forog, az alkotó pihen” vagy panteizmus is.

A megjelenés körülményeinek föltárásával zárhatjuk a fölkészülést a Tragédia megisme-
résére. „Kezdtem 1859. febr. 17-én, végeztem 1860. márc. 26-án.” – írta Madách, majd 1861-
ben adta át Aranynak: javítsa, ha kell, de az eszmeiséget ne sértse. Arany első reakciója, hogy 
Faust-másolat, módosult később újraolvasva a Tragédiát, és felfedezte a jelentőségét olyany-
nyira, hogy 1861 szeptemberében már ilyenféléket nyilatkozott róla: „Első tehetség Petőfi 
óta, ki egészen önálló irányt mutat”; „Úgy conceptióban, mint compositioban igen jeles mű, 
csak itt-ott a verselésben meg a nyelvben találok némi nehézkességet”; „Madách erősebben 
gondol, mint képzel.” Írt is Madáchnak, hogy elvégezné a javításokat (eredeti: Ah, milyen 
édes, milyen szép az, élni, javított: Ah, élni, élni, mily édes, mi szép; de hozhatunk példát a 
gondolati betoldásra is: Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy), és kiadná a Kisfaludy 
Társaság útján. A korabeli első kritikai olvasatok közül említhetjük az értékelés szélső válto-
zatait: a támogató, elismerő vélekedők közül Aranyt és Szász Károlyt, és első támadójának, 
Erdélyi Jánosnak jellegadó vélekedését: „a költő a nagy igazságok látnoka, az eszmék prófé-
tája, nem ítélheti meg a jelen orvoslására kitalált új elméleteket eleve pesszimisztikusan”. 
Majd végül azzal az adattal zárhatunk, ami a Tragédia olvasástörténetét indítja (1862. január 
12-én jelent meg, tiszteletdíját Madách megosztva az Akadémiának és a Kisfaludy Társaság-
nak ajánlotta fel), és azzal, hogy szerzőjét a mű az irodalmi élet centrumába juttatta (1862. 
január 30-án a Kisfaludy Társaság tagja lett, székfoglaló beszéde: Az aesthetica és társadalom 
viszonyos befolyása címmel hangzott el). 

2. A kompozíció és a koncepció értelmezése

Külön vagy egyben? Az órák szervezésekor, a tananyag elrendezésekor kényes kérdésnek 
bizonyul, és választásra ösztönzi a tanárokat a Tragédia szakírásokban is hagyományozódó 
belső tagoltsága, az ún. keret- és történelmi színek tematikai és fikciós szempontú különne-
műsége, ugyanakkor a kompozíció egységes átformáltsága. (Bár Martinkó András ez ellen 
vethető leírása szerint a 15 színből „három-három esik az expozícióra – ennek terjengőssége 
a dráma egyik gyengéje –, illetve a katasztrophéra, a fennmaradó kilencből hat – 3+3 – a 
bonyodalomra a krízissel, három pedig a peripateiára – a drámai fordulóra.)

Végül is többnyire nem igazán irodalmi szempont (a diákok munkájának megkönnyí-
tése) befolyásolja a döntést, de akárhogyan választunk, a tagolás kérdésére mindenképpen 
célszerű visszatérni a Madách-órák végén.

2.1. Az ún. keretszínek és történelmi színek elválasztását az indító helyzet, az álom-fikció 
indokolja. A keretszínekből az első hármat filozófiai kérdésfeltevésként is lehet értelmezni 
(Mi az emberi élet célja?), míg az utolsó színt etikai szinten adott válaszként. Didaktikai meg-
fontolásból sem lényegtelen (a tanulhatóságot szem előtt tartva, valamint a műfaji összeve-
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tések későbbi feladatát), hogy a legáltalánosabb kérdések hangsúlyos helyzetbe kerüljenek. 
A történelmi színekben pedig a Tragédia olyan tematizált kérdésfelvetéseit vizsgálhatjuk, 
amelyeknek a birtokba vétele a kompozíció többrétegűségét sejteti, és a továbbiakban már 
nem terheljük a felismerés nehézkességeivel annak faggatását.

Tekintsünk előbb annak a kritikai konvenciónak a nézőpontjából a Tragédiára, amely a 
történelmi eszmék történeteként értelmezi a közbülső színeket, történelmi miniatűröket, 
mozaikokat ismer fel bennük, arra a megfigyelésre támaszkodva, hogy egy-egy ilyen tör-
ténelmi parafrázis egy-egy mítosz saját céljai szerinti újraértelmezésével épül be a Tragédia 
koherens világába. Ezért érdemel figyelmet, hogy az időben eltérő események (pl. a bizánci 
hitvita, a búcsúcédulák árusítása, a keresztesháborúk) egy színbe sűrítve jelennek meg; hogy 
az ismert történelmi adatok módosítva vagy megváltoztatva (Miltiádészt nem végezték ki; 
nem Lucia volt a felesége neve) alakítják a szín cél szerint megformált meséjét; vagy hogy 
máskor referenciális érvénnyel hat, a hitelesség benyomását kelti, így a realitásérzéket nem 
sérti pl. az athéni demokrácia vagy London vagy a bizánci eretnekek jelenete. Végül is te-
hát nemcsak a történelem ábrázolásának szerzői koncepciójára érdemes rákérdezni, hanem 
egyúttal az illusztrációk szimbolikus jelentéseire is.

Milyen kérdések elé állít a történelem? Dicsőség, boldogság, hatalom, közélettől való 
elvonulás, hedonizmus; kereszténység, forradalom. Mi a történelem fő árama? Az eszmék 
és a tendenciák egyetemes érvényűek – ezért is hiányozhat a nemzeti vonatkozás a Tragé-
diából: ami igaz az egészre, igaz a részre is. Melyek a történelemformáló erők? Egészében a 
hegeli gondolkodás hatása látszik a történeti színekben: egy-egy vezéreszme határoz meg 
egy-egy korszakot, a történelem nem földi erők működése, de egyúttal elszakadási kísérlet 
is a transzcendenstől: idealista dialektika érvényesül, amennyiben a történelemben az álta-
lános emberit keresi.

Arra, a diákokat leginkább megérintő kérdésre pedig, hogy: Mi az eszmék sorsa a törté-
nelemben? álljon itt néhány egymással opponáló felvetés:

Az eszmék kudarcra és tehetetlenségre vannak ítélve a földi létben, és ennek legfőbb 
oka a természeti, biológiai ellenerők dominanciája – vonják le többen a történelmi színek 
konzekvenciáját, látván Ádám kudarcsorozatát. Ugyanakkor a főalak más nézőpontot repre-
zentál többször is: „Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál. Ezt ledöntheti / Erőszak, az örökre 
élni fog. / S fejlődni látom szent eszméimet, / tisztulva mindig, méltóságosan, / Míg, lassan 
bár, betöltik a világot.” (Prága II.); „…bármi hitvány / Volt eszmém, akkor mégis lelkesített, / 
Emelt, és így nagy és szent eszme volt, / Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság / Vagy 
nagyravágy formájában hatott-e, / Előre vitte az embernemet.” (Űr)

A romantikus zseni világszemlélete szerint mégis az értelem diadalát tanúsíthatják a tör-
téneti színek: a háborúkkal, demagógiával, királyi hatalommal, a dogmatizmus fanatizmu-
sával mindig szemben állnak a polgárosodás és a tudomány erői: Ádám mondja Lucifernek: 
„Testem tiéd tán, lelkem az enyém, / A gondolat s igazság végtelen” (Űr); de ugyanezt tá-
masztják alá Ádám híressé vált szavai: „A cél voltaképp mi is? / A cél megszűnte a dicső csatá-
nak, / A cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga”; vagy az is, hogy Ádám 
olyan korra vágyik „Mely véd, nem büntet, buzdít, nem riaszt, / Közös erővel összeműködik”. 
És hiába a kiugrási kísérlet a XIII. színben, vissza kell térnie a földi körökbe; tanúsítva, hogy az 
emberiség fejlődésében nincs nyugvópont. És ha az összes álomjelenet pesszimisztikus vol-
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tát állítók igazát mérlegeljük is, a fölülkerekedés pl. Barta János szerint vitathatatlan: Ádám 
mindig megbukik egy „gyönge” folytán –, de az eszme folyton fejlik és győz, nemesedik.

Egy másik értelmezési hagyomány szerint a Tragédia a lélek története is: az ifjúból a végé-
re öregember lesz, mint egyén is ellentétes érzelmeken át formálódik; Ádám nem ősember, 
hanem tudatos lény, így is ítél. Barta János fejti ki, hogy Madách a történelem alaprétegét 
emberi problémákra szűkíti le (pl. a nagy ember magánéleti boldogtalansága a fáraó lényegi 
gondja; a természeti ember kötöttsége az eszkimóé), és egy-egy konfliktusban a maga ro-
mantikus ideáljait testesíti meg: pl. a meg nem értett zseni modelljei Miltiádész vagy Tankréd. 
Így aztán ebben az értelmezésben Ádám, aki fő szólamában azt állítja; hogy „Szerelem és 
küzdés nélkül mit ér / A lét” (Űr), mitikus hőssé válik, a történelmi ember és az általános 
emberi reprezentánsává, prototípussá, „fogalomember” – mondja róla Erdélyi János –, nem 
egyén. Madách pedig 1862. szeptember 13-án Erdélyi Jánoshoz írt levelében ezt szögezi le: 
„Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s önerejére 
támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb s legszentebb eszméin végig egymás 
után cselekszi ezt … Szabadság, keresztyénség, tudomány, szabadverseny […] miket éppen 
azért választottam tárgyaimul, mert az emberiség fejlődésének főmomentumaiul nézem. 
Ilyeneknek nézem a szocialisztikus eszméket is. […] Az egyes képeket vagy momentumokat 
aztán úgy igyekeztem egymás után helyezni, hogy azok egy bizonyos cselekvő személynél is 
mintegy lélektani szükségből következzenek egymásból.”

2.2. Bár sokra juthat a tanár akkor is, ha a történeti színeket elkülöníti a keretszínektől, 
mégis úgy vélem, hogy többet nyer, ha a Tragédia tárgyalásakor a kétféle fikciós és tematikai 
egység „átívelésére” figyel és figyeltet, mert így világosan megmutatkozhatnak a szólamok 
és azok intenciói a kompozíció egybeszerkesztettségében, diszpozíciójában. Korábban utal-
tunk már arra, hogy Arany szerint is „a kompozícióban van a poézis”. Most idézzük őt tovább 
is: Lucifer pesszimista történelemképe logikusan következik céljaiból. „Kívánhatjuk-e Luci-
fertől, hogy ne pesszimista színben mutassa neme jövőjét Ádámnak, midőn célja: kétségbe 
ejteni, s benne ily módon egész ivadékát elölni? Ez nem a szerző pesszimizmusa, ez magából 
a szerkezetből foly így. Ki egyszerű egész voltában tekinti a kompositiót, az tisztában lehet a 
költő céljaival. Lucifer az embert teljesen meg akarja rontani; az első emberpárt a kétségbe-
esésig űzve, benne megsemmisíteni összes nemét; ez néki a sötét képek által már-már sikerül 
is, midőn a szeretet szava, és Isten keze visszarántja az örvény széléről. Ez a mese alapvázlata: 
innen indulva kell méltánylani az egyes részeket és a kivitel sikerét.” Szegedy-Maszák Mihály 
is arra figyel föl, hogy ellentétes világmagyarázatok vannak a műben, Madách nem az arisz-
totelészi elveket alkalmazza, a műben a lírai elemet tekinti uralkodónak, szerinte a kompo-
zícióban a tematikus szerkezet a meghatározó, az „értékleépüléssel járó szétválássorozat” 
szerkezeti modellje és a vitalitás akadályozza meg végül is azt, hogy a Tragédiában a szétvá-
lások sorával együtt járó értékleépülés tragikus értékveszteséghez vezessen. „A vitalizmus 
nyilvánvalóan nem egyeztethető össze a tragikus létértelmezéssel.” A két vitázó felet (Ádám 
– Lucifer) Madách hasonmás-szerkesztéssel formálta meg: a hasonmás mint a módosított 
ismétlésnek, a variációnak fikciós (tehát elbeszélő és drámai) alkotásokban előforduló típusa 
a romantika óta vált uralkodóvá. Erre a koncepcióra alapozza a szerző a tankönyvbeli Ma-
dách-fejezetet is, és ez akár önmagában is kínálhatja a feldolgozás módszerét.
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3. A Tragédia fiktív világának viszonyai a szerkezeti diszpozícióban

3.1. Az első három szín mint az intenciók megnyilatkozásának szerkezeti kerete   
Tanári szándék szerint közös olvasás következik, amely során a szerkezet szabályszerűségeit 
írjuk le, egyúttal a felső–alsó szintek erőviszonyait, az egyes szólamok artikulációját figyeljük, 
céljaikat is exponálhatjuk. Érintőlegesen, de illusztrálhatjuk itt is a triád dialektikáját. (A kegyel-
mi állapot – I. szín – ellentétele az elszakadás a transzcendenstől – II. szín – a kíváncsiság és a 
kétely ösztönzésére, amit az önérdek erősít: a nagyravágyás csábos fegyvere buzdít az önálló 
cselekvésre, ugyanakkor annak tudatában, hogy megnyerhető a szabadság, de az ára a hal-
hatatlanság, míg a morális autonómia létállapota következik el a választás után – III. szín –, 
amelyben már nincs harmónia, a természet ellenséges, meg kell küzdeni vele, a férfi–nő viszony 
ambivalenssé válik: Éva az elveszett Édent akarja visszahozni, később is mindig erre emlékszik, 
és az új státusban a fizikai, kémiai evolúció létezését bizonyító tudás ára a magány és a félelem.) 
Más értelmezésben a három szín a hatalomhoz való viszony modulációjaként is leírható: az 
első az elfogadás, a második a tagadás, a harmadik a függetlenedés reprezentációjaként.

Az Úr nézőpontjának megismerése céljából a kegyelmi állapot mint tézis exponálását 
vesszük szemügyre, az anyagi, fizikai és vitális, biológiai síkon tökéletes harmónia fikcióját, a 
teremtésmítoszt utolsó fázisában megidéző első színben. Az Úr szólama válik itt ki, teremtő 
ereje (az eszme kezdettől él az Úrban), és létrehozta az anyagot, a teret. Az erő mozgást, vál-
tozást visz az anyagba, létrehozza az időt, míg a jóság principiumában az anyag testté lett, 
öntudatra ébredt az emberben, aki így részese lett az isteni tudatnak, vagyis az ember szellemi 
és anyagi lény. Hegellel szólva: az Abszolút Eszme elidegenült önmagától, és megalkotta az 
anyagot. Vagyis olyan anyagi világot teremt, amely „évmilliókig eljár tengelyén” harmonikus 
működésben. Megkérdőjelezhetetlen tökéletessége (minden teremtménye, az égi kar is azt 
hitelesíti, hogy a teremtés jó) révén. A szólam meghatározó vonása tehát az értékfelépülés, 
valamint ennek a harmonikus létállapotnak a megszüntethetetlen követelménye a teremt-
ményekben (ezért nem követi Ádámot a továbbiakban, ahogy Bécsy Tamás is utal rá: az Úr 
úgy küzd, hogy beletáplálja az éden emlékét és sejtését az emberbe, „és a reményt sem hagy-
ja kiveszni belőle”, vagy ahogy az utolsó szín végén az égi kar nyomatékosítja: az Úr „engedi, 
hogy tégy helyette”). Az Úr számára az ellenszólam, Lucifer csak teremtmény; ő teremtette 
mint szellemlényt, így célja, hogy legyőzze a szembeszegülő Lucifert, a próbára odadobott 
ember pedig a lázadás után visszatérjen hozzá.

A Varga Pál elgondolásai szerint összeállítható, minden szereplőt minősítő „sajátnyelv”-
szótár szimbolizálhatja a szembenálló szólamokat: a halhatatlanság fája az Úr nézőpontjá-
ból halált hoz, míg Lucifer nézőpontjából az örök élet és ifjúság emblémája; de nem az édeni, 
hanem a szellemvilági „létezésben”.

Lucifer célja az, hogy az embert teljesen megrontsa, ezzel győzze le az Urat. Azért lesz 
társa, vezetője Ádámnak, hogy bebizonyítsa: az ember céljai megvalósíthatatlanok. Lucifer 
világértelmezése szerint a teremtés nem jó. E szólam legfőbb tartománya létmódja: a tagadás 
szelleme, a Semmi kezdettől létezik, mint az Úr, mert minden eszme logikailag magában 
hordozza önnön tagadását is, azonosnak tekinti magát az öröktől fogva fennálló Semmivel. 
Lucifer méltó ellenfele, ellenszólama az Úrnak („S egy talpalatnyi föld elég nekem, / Hol a 
tagadás lábát megveti, / Világodat meg fogja dönteni”), és minden erejével a felépült értékek 
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leépítésére tör, biztonságban, ereje teljében érzi magát, ennek tudatában cselekszik. Az 
Úr száműzi, de teret is ad neki: a tudás, halhatatlanság fáját. Varga Pál szerint azzal, hogy 
az Úr „anyagot szült”, megszületett a tagadás tárgya; ha Lucifer eredetileg a Semmit képvi-
selte, az űrt, „mely minden létnek gátjául vala”, az anyag létrejöttével e Semmi tagadássá, az 
anyag tagadásává vált. Így „nyert tért” az anyagi világ megteremtése következtében. Meg-
kapja tehát a két fát az Úrtól, Ádám előtt feltárja a természet erőit; illetve álmot bocsát az 
emberpárra, csak az érzelemmel nem tud mit kezdeni, minden más kiszámítható számára. 
Stratégiája is kiszámítottan kész: minden emberi cél kerüljön sorra, bizonyuljon kudarcnak, 
erősítse a végkövetkeztetést, a lét feladását.

Értelmezési lehetőségeket nyit meg e stratégia emberre vonatkoztatott hozadéka, illetve 
a név szimbolikája: a Byron művéből átvett Lucifer – fény – név a figurának arra az elrendelt-
ségére is utalhat, hogy hozza ki a jót, önmaga ellentétét az emberből. Bécsy Tamás szerint 
a kétszintes drámának megfelelően a küzdelem úgy zajlik az Úr és a Sátán között, hogy az 
emberért folyik, a küzdelem kettejük között csak abban mérhető le, hogy melyikük befo-
lyásának enged az ember, melyikük hatása lesz az ember tevékenységében az erősebb, azaz 
melyikük hatására cselekszik.

Sőtér István az anyag szféráját ismeri fel a modellben, Vojnovich Géza az értelem sátánja-
ként értelmezi, Szász Károly az anyag és a tagadás szellemeként, Waldapfel József szerint Lu-
cifer tagadja – materializmusa okán – az eszmék minden szerepét, tagadja a személyes fele-
lősséget, Alexander Bernát azt hangsúlyozza ebben a képletben, hogy mindent tud, mindent 
ért, mindent kiszámít, csak egy megfoghatatlan számára: az érzelem, míg Varga Pál úgy véli, 
hogy: ha nála megjelenik az anyag, ez csak azért van, hogy ennek létjogosultságát kétségbe 
vonja, az anyagi létről alkotott lesújtó ítélete révén mindenről bebizonyíthatja, hogy rossz, 
ami Istentől való, mert a teremtett világ anyagilag létező valami, de az anyag a szellemhez 
képest alacsonyrendű, „sár”, „salak”, így a teremtett világ rossz, a teremtés elhibázott („Míg 
létez az anyag, / Mindaddig áll az én hatalmam is, / Tagadásul, mely véle harcban áll.”). Újabb 
problémafelvetésre kínálkozik Alexander Bernát kérdése: Hogyan lehet Lucifer az anyag el-
lentéte? Mi akkor Isten?

Megint a szótár szimbolizálhatja a szólamok különbségeit: Lucifer jelentésképzésében a 
halál a vég ugyan, de egyúttal a kezdet is, a szellemi, tiszta értelem világrendjének kezdete, míg 
Ádámnak ugyanez csak a végesség, a többi titok („A tudás almája sem / Törhette azt fel”).

Ádám világa az Éden világa, a neki osztott szerep szerint uralkodás, teremtés joga illeti 
meg, de szűkösnek érzi. Ez a szólam más célképzetet formáz: megtudni, mi a célja a létezés-
nek, előbb a dicsőség, majd a szellemi és érzéki boldogság köreiben – de a francia felvilágo-
sodás közjó, közboldogság fogalma szerint.

Végső soron egyfajta hatalmi harc színtere Ádám. Megint adódik differenciált probléma-
megoldásra alkalom. Többek között Varga Pál hívja fel a figyelmet a gyermeki – azaz naiv, 
ártatlan, tiszta és tudatlan – aspektus fontosságára, mert benne van az Úr bizodalma, és Lu-
cifer éppen ezt irigyli meg, a megtörhetetlen gyermekkedélyt. Aztán a történelmi álomban 
tapasztal, és tágítja a kivívott saját világát az élet végességének felismeréséig, majd az utolsó 
szín fordulatában Ádám szólama kezd el az Éváéhoz hasonulni, Ádám kezd Éva nyelvén be-
szélni, és nem fordítva, mert ez utóbbi esetben Ádám meggyőzné őt a lét értelmetlenségéről, 
így Lucifer győzne.
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És újra következhet a szótárak szimbolikája. Ádám, aki érzékenyen észleli Lucifer disz-
szonáns megnyilatkozásait, így reflektál Lucifer tudásra csábító szavaira: „Nagy dolgokat 
mondsz, szédülök belé”, míg a gyanútlan Éva naiv, bízó létszemlélete, harmóniaigénye szerint 
ugyanarra így: „Én lelkesülök, szép s új dolgokat mondsz”.

Éva szólamában a harmónia újrateremtésének célja a legnyilvánvalóbb intenció, Madách 
figurateremtő elképzelései nyomán is: „a nő csendesen, zajtalanul szerény házi körében mun-
kál […] mégis roppant hatással az egészre nézve”, a kritikai leírások tanúsága szerint is: világa 
az Éden világa, ő Isten követe, az ördög gyöngesége, a harmónia fenntartója, de „sok esetben 
Éva sorsa döntő fordulatot ad Ádám töprengéseinek, segít a hiba fölismerésében és az új cél 
kitűzésében” (Barta, 1987, 308).

3.2. A történeti színek mint a szólamok működésének szerkezeti kerete Ezúttal a 
szövegvizsgálat arra is kiterjed, milyen egyéni motivációk mozdítják Ádámot tovább; minde-
nütt értelmezzük az aktuális eszmét, és azt is, mivel kontrázza azt Lucifer; valamint próbáljuk 
nyomon követni, hogy Lucifer hogyan alkalmazkodik stratégiájával Ádám aktuális tudatálla-
potához. (Az áttekintés megkönnyítése céljából egyfajta táblavázlat vagy írásvetítőre terve-
zett leírás formájában mutatom meg az eljárást.)

Á: fáraó Cél: dicsőség: Milliók egy miatt / gúlaépítés = 
halhatatlanság /, de Űrt érez / az analóg szövegrészek 
megkeresése

ÓKOR IV. Egyiptom É: rabnő  É: az érzelem igazságmegragadó ereje

SZABADSÁG L: miniszter ironikus kontrasztban az öröklét fája által ígért 
halhatatlanság és a piramis mulandósága, ami az 
arasznyi létben percnyi dőre játék

Á: Miltiádész Cél: boldogság: Egy a milliókért / népgyűlés = 
polgárerény

V. Athén É: felesége, Lucia  saját körét védi

L: harcos tömeg: demagógia (politika);
megvalósíthatatlan cél a tömegbe vetett bizalom, az 
érte való szolgálat

Á: Sergolius Nincs vezéreszme: csak a szabadság nevében megva-
lósított hedonizmus, önpusztítás

VI. Róma É: kéjnő  a természet része a halál

L: asztaltárs passzív marad     Péter: testvériség.
Éden nosztalgia = a római életforma csődje

Á: Tankréd Testvériség – lovagregény, jog

(bizánci dogmavita:
HOMOUSION/ HOMOIUSION)

KÖZÉPKOR VII. Konstan- É: Izóra a szeretet elve is elfajul

TESTVÉRISÉG cinápoly L: fegyvernök tömeg: demagógia (vallás)
„rokonszenv”, „száz érdek”, érzelem uralkodnak 
a tiszta szellemi fölött, de az anyag minduntalan 
visszaránt.

! De most olyat tagad (aszkézis), ami Ádám szólamát erősíti, az Úr–ember viszony helyreállítását szolgálja!
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! Eddig az eszme egyoldalúsága okozta Ádám kudarcát: az ideálok, egy-egy világszemlélet abszolutizálása!
! Innen Ádám racionalitása lesz uralkodó!

Á: Kepler A tudomány aszkézise

VIII. Prága I. É: méltatlan feleség  „bűne a koré”

L: famulus Egyéni (feleség), társadalmi körülmények

Á: Danton Forradalom (radikális társadalmi cselekvés)

ÚJKOR IX. Párizs É: márkinő   forradalmárnő  hivatás     nőtigris

EGYENLŐSÉG L: bakó tömeg: fanatizmus

(Álom az álomban: I. menekülés: az IDŐBE)

Á: Kepler A történelmi színek mérlege: fejlődés: eszme    anyag; 
de szellemi önállóságra buzdítja a tanítványt

X. Prága II: É: feleség önálló gondolkodás     dogmák

(Visszavezetés az I. álomhoz) L: famulus

! Az újkori színekben Lucifer háttérben marad, különösen Párizsban!

Eddig CSELEKVŐ ÁDÁM: történelmi személyiség (Középpontban: A HALADÁS kérdése)

Innen: SZEMLÉLŐDŐ ÁDÁM: nincs neve / Középpontban: A DETERMINIZMUS vagy SZABAD AKARAT dilemmája/

Á: polgár Szabadság: de nincs egyenlőség, eszme, csak kataszt-
rofális torzulás

JELENKOR XI. London É: polgárlány  ellentmondásos

SZABAD VERSENY L: kísérő Pénz: értékmérő (utilitarizmus)

Haláltánc! De mintha Lucifer kilépne a szerepéből, a kort bírálja, az elaljasodást!

! Lucifer lehetővé teszi Ádámnak, hogy szellemi szemekkel lásson, de csak egyetlen jelenet erejéig. Mint a tudás 
gyümölcsének megízlelése után: akkor a természet, most a társadalom rejtett erői tárulnak fel. A faj halandósága!

Á: látogató Egyenlőség: de nincs szabadság, az egyenlőség esz-
méje torzul el katasztrofálisan

TUDOMÁNY: XII. Falanszter É: egy nő jóság / az Édenben megismert sajátossága

megélhetés L: kísérő a tudomány küzdelme a természeti végzet ellen: 
prakticizmus; az ember „kontárkodik, / Kotyvaszt, s 
magát istennek képzeli.”
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Á: öregember A szabadság esélye: hirtelen indulatból az öngyilkos-
ság, szabadulás az anyagi létből a „magasb körökbe”: 
a halálon innen, az életen túl

É: nincs jelen  de helyette: Földszellem: a test és a lélek elszakít-
ható, de az ember hivatása csak „e földön” teljesedik 
be

L: kísérő nem marad számunkra más, mint a rideg matézis

!Lucifer itt kerül legközelebb a céljához. Ádám lemondott arról, hogy célt tűzzön ki: „A cél halál, az élet küzdelem, / 
S az ember célja e küzdés maga”, de nem fogadja el, hogy a lét értelem nélküli!
 Kérdés: Hogyan lehet a híres mondatot értelmezni: az egészre vagy az aktuális szituációra?

Á: aggastyán Determinizmus: állati lét; Ádám céljai kivihetetlenek, 
de autonómiája megmaradt: „Hadd fontolom meg, 
dacoljak-é még Isten végzetével?”

AZ EMBERI-
SÉG UTOLSÓ
STÁCIÓJA

XIV. Eszkimó É: eszkimónő elhal a kiegyensúlyozó erő is: nyers ösztön

L: kísérő végső érve: a földi világ végső pusztulásának meg-
mutatása

A történeti színek egyik körét (IV–X. szín) átfogó kérdésre – Van-e fejlődés, haladás az 
emberi történelemben? – a X. színben, Ádám összegzésében találhatunk egyfajta választ 
(„Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál. Ezt ledöntheti / Erőszak, az örökre élni fog. / S fej-
lődni látom szent eszméimet, / Tisztulva mindig, méltóságosan, / Míg, lassan bár, betöltik a 
világot.”). A másikat (XI–XIV. szín) uraló dilemmára – Determinizmus vagy szabad akarat? 
– válaszként értelmezhető a XV. színben Lucifer szólamából a szabad akarat megkérdőjele-
zése („Ily végzet áll a történet felett, / Te eszköz vagy csak, melyet hajt előre”), illetve az azt 
opponáló Ádáméból vett szöveghely („Nem, nem, hazudsz, az akarat szabad. / Kiérdemel-
tem azt nagyon magamnak, / Lemondtam érte a paradicsomról, / Sokat tanultam álomké-
peimből. / Kiábrándultam sokból, s most csupán / Tőlem függ útam másképpen vezetni”) 
és a bizonyítási szándékként is felfogható öngyilkosság-elhatározás, amit pedig Éva blokkol 
a bejelentésével, kifuttatva így arra a problematikát, hogy nincs korlátlan szabad akarat, de 
feltétlen végzet sem. Így Lucifer végleg egy gyűrű már a teremtett világban, ügye elveszett az 
Úr ellenében, de funkciója megmaradt.

3.3. A XV. szín mint a megoldáshoz, pillanatnyi nyugvóponthoz érkező szólamok 
szerkezeti kerete A Tragédia tanítási hagyománya szerinti típuskérdés az „eszmei” és a 
„drámai” megoldás felfogása. Ezért sem tekinthetünk el a tárgyalásától. Eszmei megoldás-
ként szokás értelmezni azt, hogy a filozófiai síkon feltett kérdésekre (I–IV., illetve XV. szín) 
etikai megoldást kapunk (XV. szín): a tudás erény, az etikai felemelkedés biztosítéka, tehát 
szükségszerű volt a harmónia megbomlása. Ezért érdemes számba venni tételesen legalább a 
XV. szín kérdéseit és a válaszokat. Ádám az édenbeli önmaga és az álom tapasztalataival gaz-
dagodott önmaga reprezentációjaként van jelen, Eisemann György szerint most részesednie 
kell az Úr igazságaiból, a titokból is. Kérdései – E szűk határú lét-e mindenem? Megy-é előbbre 
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majdan fajzatom? Van-é jutalma a nemes kebelnek? Ki fog feltartani, hogy megmaradjak 
helyes úton? – és az Úr válaszai – Ne kérdd tovább a titkot; Karod erős, szíved emelkedett, 
végtelen a tér, mely munkára hív; Egy szózat zeng feléd szüntelenül, mely visszaint s emel, 
s e gyönge nő … szíverén keresztül költészetté fog és dallá szűrődni – tudatosítják benne 
szerepkörét a földi létben, és mozgásterét a „tiszta ideál”, míg Éváét a természeti szférában 
jelölik ki. Többek között Szerb Antal is ilyenféle szereposztás következtetésére jut: Ádám a 
világos, építő öntudat, mely magas célokra tör, és ha célját nem tudja elérni, összeomlik. Éva 
homályos, ősi ösztön, a természet szava az emberben, amely semmi mást nem akar, mint 
élni, és dacol a szellem minden erejével. Minden isten meghal, minden eszme összeomlik, de 
az élet él, és bízva bízik. Lucifer funkciója is véglegessé válik az Úr világában („Hideg tudásod, 
dőre tagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz”), és világa a tiszta reál szférájára korlátozó-
dik. De végül is a kanti kategorikus imperatívusz visszhangzik a Tragédia ontológiai lezárása 
helyett az angyalok karának szövegében („Tégy bátran hát, és ne bánd, ha / a tömeg hálátlan 
is lesz, / Mert ne azt tekintse célul, / Önbecsét csak, ki nagyot tesz, / szégyenelve tenni más-
képp…”) éppúgy, mint az Úr végső intelmében („Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”), 
az erkölcsi nagyság mércéjét a kétségben való küzdésben jelölve meg.

A Tragédia poétikai szinten is egyfajta megoldással zárul drámai következtetéseiben, hi-
szen Ádám látomásainak kudarcemléke megmaradt, a csalódottsága érvényes akkor, amikor 
az öngyilkosság mellett dönt („az akarat szabad,… lemondtam érte a paradicsomról,… tő-
lem függ útam másképpen vezetni”), és kudarc az is, hogy – miután az Úr eszközévé tette 
őt – hozzá megtérve sem segít az Úr a meghasonlottságán. És bár választott a szólamok, a 
fölkínált világok közül, döntése után sem szabadulhat a másik „ellenállhatatlan élményétől” 
(Varga Pál). Talán éppen ebben van voltaképpeni tragédiája. Az öngyilkosság meghiúsulása 
(Éva: „Anyának érzem, oh Ádám magam”) dramaturgiai csattanója után már hiába minden, 
az emberiség sorsán elindult.

A feldolgozásnak ez az eljárása tehát, amely a mű koncepciójának értelmezésére tesz 
kísérletet a kompozíció leírásával, azzal a hozadékkal jár, hogy a Tragédia a szereplők tudatá-
ban megjelenő világfelfogások vitájaként mutatható be. 

3.4. A műfaj és a kompozíció összefüggése Végül a Tragédia tanítási problémái közül 
a műfajt érintő közelítéseket vehetjük számba. Hagyományosan sokféle megjelölést – és ez 
önmagában is tanulságos – használnak a forma megnevezésére: poeme d’humanite, azaz 
emberiségköltemény, emberiség-poéma, világdráma, drámai költemény, filozófiai dráma. De 
e képződmény ismert karakterjegyeit (ontológiai kérdéseket taglaló mű: a lét, az egyén a vi-
lágban, az élet értelme és célja, filozófiai problémák; a története történelmi távlatokat fog át; 
a főhős azonossága köti össze a mozaikos elrendezésű emberiség-szituációkat; keretes tör-
ténet; látomásos álomképbe helyezett álomképsorozat) inkább a konkrét történeti példák, 
illetve a Tragédiával való egybevetések modellálják.

A drámai költemény mint történeti műfaj változatai (Byron: Káin, Manfréd; Shelley: A meg-
szabadított Prométheusz; Mickiewicz: Ősök; Słowacki: Kordian; Goethe: Faust, Prométheusz; 
Milton: Elveszett Paradicsom; Ibsen: Peer Gynt) megkülönböztethetők az epikai formába ön-
tött emberiség-poémától, az ősi eposz újkori konvenciójától (Victor Hugo: Századok legen-
dája), ez utóbbi az emberi labirintus nagy, titokzatos fonalát veszi fel; tárgya az emberi nem 
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története a társadalom különböző korszakaiban, válságperiódusaiban; főhőse egy század 
eszméinek reprezentánsa, egy birodalom alapítója. 

Madách tehát ötvözte a fausti dráma (mitikus keret jelleg; eszmei kérdésfeltevés; az em-
ber alkotó törekvései; a szerelem megváltó ereje) és a francia romantika (törekvés a tör-
ténelmi fejlődés megjelenítésére) intencióit. Műfajtörténeti kontextusokat teremtenek a 
Tragédiában konkrétan kimutatható fausti motívumok: 3 főangyal; Kepler és tanítványa; Éva 
kilépése a templomajtóból; és a byroni elemek: Lucifer neve; repülés az űrben, mert hozadé-
kaikkal épülnek be a Tragédia világába, ahogy a bibliai mitológia is.

Másféle értelmezési nézőpontot jelez Bécsy Tamás műfaj-meghatározása: a kétszintes 
dráma kategóriája. Ahogy a misztériumdrámáknak, melyeknek színtere a pokol, a föld, a 
menny, polifonikus jellegük van, úgy a Tragédiában vertikális ellentéttel jellemezhető a pokol 
és a menny viszonyrendszere, és a kettő határán játszik a cselekmény. Varga Pál elfogadva, 
azzal egészíti ki Bécsy Tamás műfajleírását, hogy az egyes szintek maguk sem egységes világ-
szemlélet hordozói, mind a felső, mind az alsó szint megosztott, vagyis nemcsak vertikálisan, 
hanem horizontálisan is érvényesül ellentét az alakok között. Németh G. Béla pedig a hős 
lírai funkcióinak hangsúlyozásával bővíti ezt a műfajfelfogást.

A Tragédia kompozíciójának ismeretében a műfaj-meghatározó állítások végül is a kon-
cepció kiemelését szolgálhatják, amely a mű címében is összegződik anaforikusan. Ennek 
egyfajta, a Madách-órákat lezáró értelmezési kísérlete az utolsó kérdés: Miben is van hát az 
Ádámban modellált ember tragédiája? Vajon nem abban-e, hogy a jó, az Úr melletti válasz-
tás ellenére nem tudja hatályon kívülre utalni Lucifert, a rosszat? 
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Bécsy Tamás

BECKETT: GODOT-RA VÁRVA

1. A dráma műfaja és jelentése

1.1. Alapvető kérdés, hogy a drámaműnem ismérveitől el lehet-e térni úgy, hogy a szöveg 
mégis megfeleljen a dráma fogalmának. A drámára vonatkozó azon nézetek, amelyek csak 
jelentéseire, jelentéseinek hálózatára koncentrálnak, azt szokták állítani, hogy a „műnem” 
minden egyes műben megújul. Ez – hogy primitív hasonlattal éljünk – olyan, mintha azt 
mondanánk, hogy az arc fogalma minden ember fején megújul. Ez éppúgy igaz, mint ameny-
nyire nem. Ugyanis nem az arc fogalma újul meg, csak megjelenése, szépsége vagy jellege stb. 
Minden arcon két szem van, egy orr és egy száj, és az arc szerkezete is azonos. A különbséget 
a szerkezet elemeinek külön-külön meglévő sajátosságai és esetleg egymáshoz való arányai, 
viszonyai eredményezik.

A drámáról is lehet természetesen csak jelentéseinek alapján szólni. A kérdés ebben az eset-
ben az, hogy a jelentések nincsenek-e összefüggésben a létet adó törvényszerűségekkel. Például 
a létet adó törvényszerűségek következménye-e, hogy – maradva a primitív hasonlatnál – egy 
arc, egy szék, egy intézmény, egy ember megfelel-e saját fogalmának; avagy csak részben felel 
meg? Ugyanígy kétségtelenül igaz, hogy egy arc megfelelhet saját fogalmának akkor is, ha csú-
nya, a szék akkor is, ha ócska deszkából készült tákolmány, és akkor is, ha Chippendale bútor. 
Ezzel azt is mondjuk, hogy az ontológiai nézőpont csak bizonyos fokig tud hozzászólni az adott 
dolog értékéhez; így is csak az általánosítás magas fokán; vagyis arra ad először is választ, hogy 
az adott létező teljesen megfelel-e saját fogalmának vagy csak részben. Márpedig műalkotások 
esetében a mű egyedisége-egyszerisége és művészi értéke az igazán lényeges.

Kétségtelen: a dráma ontológiai nézőpontból való elemzése csak – vagy „csak” – arra 
szolgál, hogy a mű létének ismérvei segítségével a mű szervezetébe, szerkezetébe jobban 
bepillanthassunk. Vagyis, hogy jobban megértsük a szöveg megszerkesztettségét saját léte 
alapján. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az ontológiai nézőpontból meghatá-
rozott műnem, mint minden általános fogalom, egyesíti a fogalom körébe tartozókat, de a 
sokaságot és a különbözőséget nem szünteti meg.

1.2. A Godot-ra várva műfaja nem új; annak ellenére, hogy nincs elmondható – parafra-
zálható – cselekménye. Két ember várakozik valakire, aki sohasem jön. Helyette másik két 
ember jön mindkét felvonásban, aztán el is távoznak. A két várakozó marad. Semmi nem 
történt, semmi nem változott. Többször elhangzik, hogy „Menjünk innen”, de minden alka-
lommal elhangzik, nem lehet, mert „Godot-ra várunk”.

Estragon és Vladimír azért szeretne Godot-val találkozni, tőle valódi üzenetet kapni, 
mert csak Godot adhatna értelmet, célt, megváltást életüknek. A műben több alkalommal 
elhangzik Vladimír szájából, hogy ha Godot jön, „Akkor megmenekültünk”. De Godot nem 
jön és nem is üzen. Az ugyanis nem valódi üzenet, amit a Fiú közöl velük, miszerint Godot 
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„ma este nem jöhet, de holnap föltétlenül eljön”. A valódi üzenet az lenne, ha a Fiú azt mon-
daná, Godot azt üzeni, hogy ide vagy oda menjenek, ezt vagy azt tegyék, ezt vagy azt ne 
tegyék stb. A Fiú, aki Godot küldötte, Vladimír kérdésére az I. felvonás végén azt mondja, 
hogy tegnap nem ő volt itt; és ugyanezt mondja a II. felvonás végén is, amikor pedig már 
megjelent az I. felvonás végén. Ezt a II. felvonás szerzői instrukciója is közli: „Jobbról belép az 
előző esti fiúcska.”

A Fiú alakjával kapcsolatban szokták mondani, hogy azért állítja, miszerint tegnap nem 
volt itt, mert nem ismeri fel Vladimírt; lévén, hogy az ember személyisége pillanatról pillanat-
ra változik. (Ez – úgy gondoljuk – drámatörténetileg túlhaladott értelmezés; már Pirandello 
írt erről a problémakörről.) Mások mondják, hogy a Fiú alakja értelmezhető, mint egy új, 
még meg nem nyilvánult Isten előhírnöke; mint Jézusé Keresztelő Szent János.

A Fiú alakjának ez a lehetséges értelmezése persze arra alapozódik, hogy a Godot névben 
az Isten szó angol megfelelője (God) rejlik; amit erősítenek a bibliai utalások. A Fiú a kecs-
kéket őrzi, s vele Godot jól bánik; de testvérét, aki a juhokat őrzi, megveri. A Fiú szövegéből 
tehát az is kiderül, hogy Godot áld és büntet, mint a bibliai Isten. A közgondolkodás szokta 
időnként az Istent fizikai attribútumokkal is ellátni, neki pl. fehér szakállt tulajdonítani. Lucky 
monológjában utal a fehér szakállú személyes Istenre; és a Fiú is mondja a II. felvonásban, 
hogy Godot-nak fehér szakálla van. Vladimír és Estragon a Jézus mellett keresztre feszített 
két latorról is szót váltanak.

Ezek – és még sok más – drámabeli tényező jelentheti, hogy az evilági világszint „fö-
lött” létező egy második, isteni világszint. Ennek a drámának a műfaja ebből következően 
a kétszintes műfaj; vagyis a mű beilleszkedik a drámatörténet ezen műfajának sorába, ha 
természetesen jelentését módosítva is. Ha Godot-tól várják életük értelmét, ha a vele való ta-
lálkozás megváltás lenne számukra, akkor Godot, illetve ez a második világszint tartalmazza 
itt is a fogalmakat, az emberek életét vezérlő, meghatározó dinamizmusokat; és ezeket várják 
Godot megjelenésétől. Ha viszont Godot nem jön, s nem is küld valódi üzenetet, akkor Go-
dot vagy teljesen passzív a hozzájuk való viszonyában, vagy nem létező, és így ez a második 
világszint van, de üres. Godot léte mint az Istennek a léte közvetlenül, érzéki tapasztalatok 
révén nyilván nem igazolható. Igazolható viszont valami mással. Estragon és Vladimír benne 
való hitével. A két ember nem képes mást tenni, mint Godot-ra várni, tőle eligazítást kapni. 
Még Pozzo is tudja, hogy Godot-val való találkozásuktól „függ a jövőjük”. Vagyis, Godot akár 
van, akár nincs, a második, az evilági „fölött” lévő isteni világszint itt létezőnek minősül.

Godot nem jelölheti például a társadalmat. A társadalom igen-igen sok formában és 
nagyon is változatos tartalommal és határozott erővel szól bele az emberek életébe. Nem-
csak hogy „üzen”, de mindenkit űz, rángat és hajt; semmiféleképpen nem marad passzív az 
emberrel szemben.

A mű eseményei ezért a két világszint „határvonalán” láthatók. Mind a négy alak élete 
akként jelenítődik meg, hogy létüknek változnia kellene, de nem, de mégsem változik. Ha 
a drámai alak léte ilyen nagy mértékben nyomorúságos fizikai és szellemi (spirituális) érte-
lemben egyaránt, és voltaképpen ilyen nagymértékben szenvednek, ugyanakkor semmiféle 
etikai értelmű negatívumot nem mutatnak föl, akkor létüknek okvetlenül az a tartalma is és 
hatása is, hogy változnia kellene. Estragon és Vladimír élete azért nem változik, mert Godot 
nélkül nincs értelme létüknek, de tőle szeretnék megkapni. S mivel ő nincs, semmiféle cse-
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lekvést nem hajthatnak végre. Pozzo és Lucky élete azért nem változik, mert őket Godot léte 
vagy nemléte egyáltalán nem is foglalkoztatja. Estragon és Vladimír egymáshoz való viszonya 
a Godot-ra való várakozás miatt párhuzamos, mellérendelő és kiegészítő viszony; Pozzoé és 
Luckyé Godot-tól mindenképpen független lét, s emiatt csak a legteljesebben az evilági alap-
erővonalak által meghatározott lét; csak hatalmi, az érzékek kielégítésével elfoglalt úr és az 
ezt kiszolgáló alantas szolga viszonya. Ez a létviszony a „rosszabb”, ha lehet itt fokozatokat 
tenni, hiszen Pozzo megvakult, Lucky néma lett a II. felvonásra.

A kétszintes drámaműfaj nem új. Ilyen például Shakespeare Szentivánéji álom című da-
rabja. Az itt megjelenített azon tartalom és/vagy jelentés sem az, miszerint a viszonyoknak 
változniok kellene, de nem, de mégsem változnak. Ez található Aiszkhülosz A leláncolt Pro-
métheuszában; a középkori misztériumdrámák jó részében és Csehov drámáiban.

Ami új, az a kétszintes műfajba beépített új világkép; az ti., hogy megvalósíthatatlan az 
embernek az a vágya, hogy léte meghatározott értelmet kapjon. Az eseménymenet nem 
hordozza, hogy a világ megjavítható. A létről beszél itt a dráma-beszéd és nem az élet napi, 
akár hosszú távúan értett napi ügyeiről. Az egyed életének lehet célja, napi is, hosszú távra 
érvényesen is; az egyed életének lehet értelme. A mű azt az alapkérdést teszi a drámabeszéd 
tárgyává, amit metafizikai kérdésnek szoktunk nevezni: az ember létének helye a lét egészé-
ben, az ember létének értelme és célja a lét egészében. És a mű erről állítja, hogy értelmetlen, 
céltalan. Annak ellenére mondja ezt, hogy nem érinti, hol van az ember helye a lét egészében. 
A középkori világkép szerint például az ember a „fölötte” lévő csak szellemi és az „alatta” lévő 
csak anyagi létezők „között” létezik. Lehet, hogy a mű éppen azt kérdőjelezi meg, miszerint 
vannak olyan világszintek is, amelyeket nem lehet közvetlenül, érzékileg tapasztalnunk. Az 
mindenesetre a dráma-beszéd egyik jelentése, hogy azért nincs az ember létének értelme 
és célja, mert az a második létszint vagy nincs, vagy ha van is, üres. Azonban ha ez utóbbi a 
helyzet, akkor a második létszint már nem ontológiai értelemben van; akkor csak az ember 
vetíti ki a maga vágyai alapján, akkor az ember projiciálja. Ennek viszont ellentmond a Fiú 
kétszeri megjelenése és az, hogy ő elismeri Godot létét. Igen fontosnak tarthatjuk a II. felvo-
nás végének dialógusváltását: „Vladimír: Godot úr mivel foglalkozik? (Szünet) Hallottad? Fiú: 
Hallottam, uram. Vladimír: Tehát? Fiú: Semmivel, uram.” Godot tehát létező a Fiú szerint, de 
nem foglalkozik semmivel; a második szint van és noha nem szó szerint, de lényeg szerinti 
értelemben üres; mert Godot ha van is, nem csinál semmit.

1.3. És a világképnek ez az aspektusa nyilvánít ki új történelemszemléletet.
Történelemről azért lehet beszélni e mű benső világát illetően, mert „ebben a pillanatban 

ezen a helyen az emberiség mi vagyunk”, ahogyan Vladimír mondja; majd az is elhangzik, 
hogy „várakozunk a találkozónk helyén” és ezt „Milliók!” mondhatják el magukról.

Az I. felvonás elején Estragon a cipőjét igyekszik levetni, s látszólag erre vonatkozóan 
mondja: „Hiába, nem megy.” Vladimír ezt válaszolja: „Magam is azt hiszem”, és hozzáteszi: 
„Sokáig nem tudtam beletörődni a gondolatba, légy észnél, Vladimír, mondtam, még nem 
próbáltál meg mindent. És elölről kezdtem a küzdelmet.” Ezek a mondatok és a későbbiek 
sem jelölnek múltat; ezek a mondatok és a későbbiek sem indítanak el sem folyamatot, sem 
közöttük viszonyváltozást a jelenben. Folyamat vagy viszonyváltozás azért nem indulhat el, 
mert – mint igen sokszor mondják – „Nem mehetünk”, mert „Godot-ra várunk”.
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Az I. és a II. felvonás végén ugyanaz a dialógusváltás olvasható. Az egyik megkérdi: „Me-
gyünk?”, s a másik válaszolja: „Menjünk”. Mindkét esetben az olvasható az instrukcióban: 
„Nem mozdulnak.” Ez a szerzői utasítás is jelzi, hogy ebben a drámában nincs folyamat, nincs 
valamilyen irányba való mozgás, nincs viszonyváltozás. Következésképp nincs sem kezdet, 
sem vég. Csak a műnek mint írásnak van első és utolsó szava. Már ez is jelzi, hogy lényegében 
csak a közép, a jelen van, múlt és jövő nélkül. A dráma két felvonásból áll; ez jelenthetné, 
hogy az első a másodiknak a múltja. Az idő haladt is, hiszen a II. felvonás elején újra találkoz-
nak. „Ismét itt vagy”, mondja Vladimír Estragonnak. Vagyis az I. felvonás végének instrukciója 
ellenére megmozdultak, elváltak egymástól. Találkozásuk a két felvonás elején fordítva tör-
ténik; az elsőnek az elején Estragon volt egyedül a dráma terében, a második elején Vladimír. 
Az „előbb” vagy az „azelőtt” viszont csak akkor múlt, ha hatással van a mostra, a jelenre, ha 
van emlékezés az azelőttre, vagyis ha létezik az emlékezet és ez befolyásolja a jelen cselekvé-
seit. Ők azonban nem vagy alig emlékeznek a II. felvonásban az elsőben megtörténtekre; és 
amennyiben emlékeznek, annak a II. felvonás jelen idejében nincs jelentősége.

Az emberi cselekvések ontológiájának egyik alapkategóriája a teleológia, a tételezett cél, 
amely minden konkrét emberi cselekvés esetében nélkülözhetetlen. Ez indítja el ugyanis a 
gyakorlati cselekvéseket, és ez teszi közülük értékessé azokat, amelyek a tételezett cél meg-
valósulását eredményezhetik. Az elindított gyakorlati cselekvések mindig mozgásba hoznak 
olyan oksági sorokat is, amelyeket az ember nem akart elindítani; a cselekvés elindítása tehát 
mindig tartalmaz rizikót, tétet. Mi itt a két alak teleológiája?

Az I. felvonás végén megjelenik a Fiú, s mikor meghallják a hangját, Estragon ezt mondja: 
„Minden elölről kezdődik.” A II.-ban Vladimír mondja a Fiú megérkezésekor: „Folytatni kell.” 
A Fiú mindkét alkalommal azt mondja, hogy most van itt először és Godot üzenetét hozza: 
„Godot úr megbízásából közlöm, hogy ma este nem jöhet, de holnap föltétlenül eljön.” Estra-
gon és Vladimír mondatai drámabeli rögzítése annak, hogy az, ami a Fiú megérkezésével újra 
kezdődik, amit folytatni kell, az pusztán a várakozás. Az ő céljuk tehát, hogy találkozzanak 
Godot-val. Valaki másnak a megérkezése mint tételezett cél csak akkor indíthat el cselekvés-
sorokat, ha a találkozást, illetve a másik megérkezését a találkozásra valamilyen cselekvéssel 
befolyásolni lehet. Ez azonban itt nem lehetőség, eszükbe sem jut; Godot idejövetelét sem-
mivel nem képesek elősegíteni. Ezért ez a két drámai alak voltaképp cél nélküli; lehetetlen, 
hogy cselekedjenek; hiába van vágyott cél, az nem válhat cselekvést elindító tételezett céllá. 
Így, mivel ők nem indítanak el olyan cselekvéseket sem, amelyek tételezett céljukat megva-
lósíthatnák, létüknek nincs tétje sem. Létük a tét nélküli tétlen várakozásban merül ki; ez az 
egyedüli lehetőségük; ez az egyetlen, ami biztos. Vladimír ki is mondja: „A világ iszonyatos 
zűrzavarában egyetlen tény világos: várjuk, hogy megérkezzék Godot.”

A II. felvonás elején Vladimír elénekli a „kutyadalt”. A mű közepén hallunk tehát egy 
szöveget, amelynek a vége egyben a kezdete, s így ugyanazt ismétli, változtatás nélkül. Maga 
az egész mű ugyanezt teszi, mind a két felvonásban lényegében ugyanazok jelennek meg. 
Mind a két felvonásban a várakozás terébe belép Pozzo és Lucky. Az elsőben Vladimír hiszi 
vagy reméli, hogy Godot érkezett meg, a másodikban Estragon. De ez a megérkezés nem hoz 
fordulatot vagy bármily változást életükben. A soha meg nem érkező Godot helyett a létnek 
értelmet, célt, jelentőséget, tartalmat soha nem adható Pozzo érkezik meg.
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Mindezek azt jelzik, hogy itt nincs az iménti értelemben értett szituáció, és így nincs 
kezdet és nincs vég sem, és nincs anticipált jövőkép sem. Ez magában foglalja, hogy a szó 
elsődleges és közvetlen értelmében a várakozók létének nincs tétje sem. Csak egyetlen do-
log van, a tétlen várakozás. Jelölik mindezek azt is, hogy az esetek között nincs lényeges és 
lényegtelen, fontos és jelentéktelen. Ennek aztán az a következménye, hogy nemcsak a múlt-
tól és a jövőtől szakadtak el, hanem az is, hogy csak az egyforma azonossággal futó jelenbe 
belezuhanva léteznek. A jelenben nincs semmi, ami a jelen eseteit csomópontosíthatná. Az 
idő persze folyik, ám a lét éppúgy, mint a történelem a jelentőségteljes pillanatok hiányában 
tétlenül megrekedt az időfolyamban. Beckettnek azért volt szüksége két felvonásra, hogy 
a másodikban felmutassa az elsővel való azonosságot, s így a lét, a történelem tétlen meg-
rekedtségét művészileg megformálhassa. És ez a mű új történelemszemlélete; a lét értel-
metlen; a lét tétlenül megrekedt az értelmére való várakozásban. Ha 25 felvonást írt volna, 
ugyanezt lett volna képes megjeleníteni. Ezért egy harmadik felvonás már mindenképpen 
– tartalmilag és művészileg – tautológia lenne; csak egyetlen felvonás pedig nem tudta volna 
megjeleníteni a tétlen megrekedtséget és ennek állandóságát. És a cél nélküli megrekedtség 
eredményezi az ember nyomorúságát.

Ami Estragon és Vladimír létének tétjét illeti, csak az lehet a tét, hogy Godot van-e vagy 
nincs; illetve, hogy egyszer eljön-e, vagy soha nem jön. A mű világának jelentései szerint nem 
jön soha. Ám ez hiába tét, a várakozókon nem múlik semmi. Ez a tét vagy hitbeli tét, vagy 
ez a hit illúzió, tévedés, téveszme; ha nincs Godot, akkor nem lehetséges tét, és az sem lehet 
tét, hogy az ember létének lesz-e értelme és célja. Létük történései ezért válnak merő gépies 
ismétlésekké. A gépies ismétlődések kizárják a valódi létet. Mivel nincs kezdet és nincs vég, 
a két felvonás nem a kezdetből halad a végig, nem halad semmi sem egyenesvonalúan előre. 
Az egyes mozzanatok között oksági összefüggés sincs; a megrekedt történelem egyik átme-
neti etapja megy át a következő, ugyancsak megrekedt átmeneti etapba; de ez is csak azért 
történik, mert az idő a várakozóktól függetlenül folyik.

2. Értelmezési lehetőségek

2.1. Utaltunk már arra, hogy ez a mű megvalósítja a drámaműnem alapismérvei legfonto-
sabbjának azt a változatát, miszerint az alakok életének változnia kellene, de nem, de mégsem 
változik; és megvalósítja a kétszintes drámaműfaj egyik változatát is: van második világszint, 
amely az eviláginak értelmet ad, vagy adhat, vagy adhatna. A világszemlélet következtében 
az eseménysor nem épül a szituációra, a bekövetkezők nem azon okhálózatból bomlanak ki, 
amelytől kezdődően az alakok közötti viszonyoknak – pl. a két alaknak egymáshoz vagy a két 
alaknak Godot-hoz – változniok kell. A két felvonás állapotot jelöl; olyan állapotot, amelynek 
mint állapotnak kellene megváltoznia; azt a létállapotot, amely a tétlen megrekedtség gépies 
ismétlődéseit, a tételezett cél nélküli várakozás állapotát tartalmazza. Jövőkép nélkül.

Teljesen egyértelmű, hogy manapság a jövőkép nem lehet chiliasztikus, sem meggondo-
latlanul optimista. Az „Isten halála” utáni időben volt már tételezett cél a béke, a szociális 
igazságosság, az általános jólét stb., amelyeket a társadalmi haladás biztosított volna. Egyik 
sem következett be; talán mert nincs társadalmi haladás.
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Az elmondottak jelentik azt is, hogy ez a művilág nem mutatja föl akár az egyén, akár 
a társadalom, akár a lét széttörtségét, nem beszél arról, hogy mindennek csak és kizárólag 
partikularitásokban valósul meg a léte. Éppen Godot miatt nem lehetséges ez itt. A szét-
törtséget Godot mindenképpen kizárja, akár van, akár nincs, akár van, de a „semmit” cse-
lekszi csak. Ő, Godot, mégiscsak valami egységességet ad a létnek, még akkor is, ha ennek 
az égvilágon semmi értelme nincs. Éppen ez és a mű említett jelentései jelzik azt, hogy ez a 
mű voltaképp a század nagy, reprezentáns műve. Összegzi az „Isten halála” utáni lét alap-
jellemzőit, amelyeknek legfontosabb ismérve, hogy hiába halott az Isten, mégsem tudunk 
belenyugodni; legalábbis abba nem, hogy nincs egység, valahogyan mégis hisszük, hogy van 
metafizikai égbolt, legalábbis reméljük, hogy van. De ha nincs is, mégis várakozunk létünk-
nek az értelmére. A mű összegzi ebből a nézőpontból megszülethető dráma-beszédeket is; 
az abszurdot, a music hallok, a cirkuszok beszédét. Említettük, hogy a dráma-beszéd gram-
matikájának, műnemi és műfaji ismérveinek egyik változatát a mű megvalósítja. Ez és az 
iméntiek bizonyítják a szövegnek mint dráma-beszédnek a létét. 

2.2. Arisztotelész Metafizikája és Kategóriái óta tudjuk, hogy a lét fel- és elismeréséhez két 
azonos nemhez (genus) tartozó dolog és közös fogalmuk, illetve e háromnak az egymásra 
való kölcsönös vonatkozása szükséges. Azt, hogy létezik ló, onnan tudjuk, hogy van két lé-
tező, azonos nemhez (genus) tartozó négylábú állat és közös fogalmuk: ló. A drámai alakok 
léte egyfelől egymáshoz való viszonyukban és a „drámai alak” fogalmához való viszonyban 
valósul meg. Mivel azonban minden drámai alak Név, vagyis verbális jel, szükségképpen van 
önmagán kívülre mutató jelöltje is. A drámai alak a befogadó tudatában viszonyba kerül a 
primér életben élő emberrel is, azzal, aki a drámai alaknak mint jelnek a jelöltje. Ez a jelölt 
természetesen sohasem egyetlen egy, a primér valóságban élő ember. Még a „legrealistább” 
drámák, sőt a dokumentumdrámák esetében sem. A drámairodalom egészében – ha régeb-
bi korokban ritkábban is – találhatók olyan alakok, akik az emberre vonatkozóan valami-
féle absztraktummal hozhatók csak viszonyba. Ezek természetesen nem a – bárhogyan is 
értelmezett – típusok. Ilyen pl. a középkori moralitások valamely bűn alakja, pl. a Kapzsiság 
vagy akár a Világ mint alak. A 20. században más jellegű absztraktumokat hordozó alakok 
szaporodtak el. Csak a magyar drámákra utalva, ilyen absztraktum már Madách Ádámja, de 
– nagyot ugorva az időben – például Örkény Pistije és a Tóték Őrnagya. Ádám az emberisé-
get jelölő absztraktum; Pisti a 20. század széttört emberéé, akinek az a célja, hogy önmaga 
lehessen.

Estragon és Vladimír alakja magasabb fokú absztraktum: a század embere megnyomorí-
tottságának alakmásai ők.

A befogadói hálózatnak vannak kialakult reflexei, mint ahogyan erre már utaltunk. Ezek 
közül egyik legerősebb az, hogy a műalkotás világát meglehetős közvetlenséggel hozzuk vi-
szonyba a valósággal, annak valamely szegmentumával. Általában nem vagyunk hozzászok-
va még manapság sem, hogy a műalkotások világát a befogadó tudatában lévő, már előzőleg 
kialakult vagy éppen a mű által kialakított fogalmakkal hozzuk viszonyba. Sokszor bizony-
talan is, főként a befogadói aktus elején, hogy a tudatban lévő mely összegzéssel, mely foga-
lommá sűrűsödött tartalommal hozhatjuk az alakokat viszonyba. Ugyanakkor ezek a fajta 
dráma-beszédek a tudatunkban lévő többféle tartalommal, különböző fogalmakkal hozha-
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tók viszonyba. Ezért is érzékeljük gyakran azt, hogy a mű enigma, rejtvény, amelyet meg kell 
fejtenünk. A megfejtés akkor következik be, ha megtaláltuk a dráma-beszédhez vagy akár a 
drámai alakhoz tartozó, a tudatunkban lévő fogalmat. Ha erre nem vagyunk képesek, akarat 
híján vagy ellenérzéseink miatt, csak a mű által kapott közvetlen benyomásainkra hagyatko-
zunk, és így gyakran értelmetlenné válik a mű.

Vagyis: ennek a műnek a befogadásakor Estragon és Vladimír alakja a tudatunkban lévő 
azon fogalommal kerülhet viszonyba, hogy az ember léte a 20. században megnyomorított, 
értelemre várakozó lét, amely tétlenül megrekedt az időfolyamatban. És a mű világa és alak-
jai ezáltal kapnak létet. Ezt a kapcsolatot persze csak akkor hozhatjuk létre, ha az ember 
20. századi létének ezen jellegéről-ismérvéről vannak már tudatmorzsáink, vagy akár már 
hasonló fogalmak élnek bennünk. Ritkább az az eset, amikor éppen a befogadói aktusban 
születik meg az a fogalom, amellyel a dráma világát vagy alakjait viszonyba hozhatjuk.

A drámai alak léte tehát a drámában megírt alak, a primér élet embere vagy róla való 
valamilyen fogalom, és a „drámai alak” fogalma viszonyrendszerében létezik, és ugyanez ér-
vényes a dráma világának vagy a drámai alaknak a jelentésére is. Ezt Godot létével is igazol-
hatjuk.

Mint utaltunk rá, az ő neve a Bibliában és a köztudatban meglévő tényezőkre való cél-
zások miatt az Isten fogalmával hozható viszonyba. Az Isten közvetlenül nem tapasztalható, 
nincs is két Isten, és ezért nem igazolható a léte azon a módon, ahogyan a fizikai létező-
ké. Isten léte hittel igazolható; fogalma az emberi lélek vagy psziché sajátos működésének a 
terméke. A mű viszonyrendszere nem ad lehetőséget arra, hogy Godot-t mással hozzuk vi-
szonyba, mint az Isten fogalmával. Ez persze nem teszi lehetetlenné, hogy a befogadói tudat 
ne működjön a mű által nem vezérelt asszociációk irányában is. Ez az irány persze a befoga-
dói tudathálózatban lévő tartalmaktól függ; és a mű által vezérelt valószínű vagy lehetséges 
asszociációktól a lehető legteljesebben független irányokba is futhat. Az ilyen irányú asszo-
ciációk felkeltette jelentésnek azonban csak szubjektív érvényessége van.

2.3. Némely elemző utal arra, hogy a mű alakjainak léte másként is értelmezhető. Így van-e?
Az ún. posztmodern irodalomszemlélet egyik tétele, hogy a valóság nem egységes, és 

ezért a mű értelmezett módon sem adhatja meg a befogadónak azt, hogy a mű által értel-
mezett módon értelmezze a valóságot. Az embernek nincs általános, egységesen általános, 
metafizikai vagy akár szociális értelemben általános helyzete; regionális, partikuláris „szituált-
sága” van csak. Ez a nézet abból a nyelvfilozófiai megállapításból is táplálkozik, miszerint 
mi emberek azért véljük a valóságot egységesnek és rendezettnek, mert csak a nyelvvel és a 
nyelvben értelmezzük, azzal is kommunikálunk. Vagyis olyan eszközzel, amelynek a szabályai 
egységet és rendet teremtenek. Ez a rend és egység azonban csak a nyelvben létező és ezért, 
ebből kiindulva vetítjük rá a valóságra is a rendet és az egységet. Noha a „nyelv alatti” valóság 
teljesen rendezetlen és széttöredezett; és csak partikularitásokban létező. Hamis tehát vagy 
félrevezető az a nézet, amely szerint a világ értelmezett alakzatban hozzáférhető. Ezért is 
születnek olyan művek, amelyek nem kínálják a világ egységes értelmezését.

Természetesen nem írtak még soha olyan jelentős művet, amelynek csak egyetlen értel-
mezése lehetséges. A dráma-beszédnek azonban lehet olyan kiejtése is, amely szándékosan 
kínál többféle értelmezési lehetőséget. Innen nézve ez eredményezi a művek enigma jellegét. 
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A posztmodern gondolkodásmód azt állítja, hogy a mimetikus műalkotások sem a valóságra 
reflektálnak, hanem csak kijelentéseket tesznek a valóságra vonatkozóan. Ebből a nézőpont-
ból ezek a művek is rejtvények; a kijelentéseket értelmezni kell.

A szöveg létét ezen nézetből következően az érinti, hogy a szöveg kiejtésmódját és az ebbe 
beépített, bekódolt utalásokat fel kell ismerni, mert csak így tudhatjuk meg, hogy a műbeli 
világ „valóságos”, elképzelt vagy milyen módon elképzelt, akár rejtvényszerű, épp a többféle 
értelmezés lehetőségének a megteremtésére. Az enigma nem a valóság leképzése, vagyis a 
szöveg semmiféle módon és semmilyen mértékig nem utal egy rajta kívüli valóságra; a szöveg 
tehát nem is kaphat az arisztotelészi értelmezés szerint létet, hiszen a valóságnak semmiféle 
részével nem hozható viszonyba. A szöveg így önmagától kap létet, a szöveg csak önmagára 
reflektál. A műbeli világ a jel és a jelhasználat révén úgy kap létet, hogy csak önmagát jelöli; 
önmaga határozza meg minéműségét.

Ami a Godot-ra várva című drámát illeti, nyilván nincs közvetlen élettapasztalatunk 
olyan élethelyzetről, amely az itteni két felvonáséhoz hasonló. Utaltunk arra, hogy legfel-
jebb tudatunkban léteznek fogalmak az ilyen léthelyzetre vonatkoztathatóan. A mű ezeket a 
fogalmakat vagy ezen fogalmak tartalmát-jelentését Nevekkel és Dialógusokkal érzékelhető 
világszerűséggé formálja; vagyis a nyelv teremt olyan világszerűséget, amely ezen a nyelven 
kívül sehol nem létezik. Ez a mondat persze minden műre érvényes. A helyzet itt az, hogy 
itt is fel kell ismerni a műbe bekódolt utasításokat a műbeli világszerűség jellegére vonat-
kozóan; fel kell ismerni azt, hogy a tudatunkban lévő fogalmakkal kell a mű világszerűségét 
viszonyba hoznunk. Vagyis: még ebben az esetben is valamivel, ami a mű világszerűségén 
kívüli; hiszen a tudatunkban lévő fogalom művön kívül van. A posztmodern művészetszem-
lélet sem képes más létismérveket felfedezni, mint amit Arisztotelész megállapított.

A mű világszerűsége létének egy másik értelmezését tekintve abból indulhatunk ki, hogy 
a nyelv kétségkívül jel; vagyis olyan anyagi hordozó, ami mást jelöl, mint ő maga. A „hagyo-
mányos” értelmezés szerint a jel a valóságnak – ilyen, olyan, amolyan – tényezőjét – így, úgy, 
amúgy – jelöli. A posztmodern felfogás szerint a jelrendszer önállósul, és ezért lehetséges 
olyan értelmezés is, miszerint önmaga teremti meg önmaga valóságát is. A mű elején Est-
ragon Godot-ra vonatkozóan megkérdi: „És ha nem jön? Vladimír: Akkor holnap megint 
eljövünk. Estragon: És holnapután is. Vladimír: Esetleg. Estragon: És így tovább.” Már itt van 
Pozzo, amikor a következő dialógusváltás hangzik el. „Vladimír: Kellemes este. Estragon: Fe-
lejthetetlen este. Vladimír: És még nem értünk a végére. Estragon: Valóban, úgy látszik. Vla-
dimír: Még csak most kezdtük. Estragon: Rettenetes. Vladimír: Mintha színházban volnánk. 
Estragon: Cirkuszban. Vladimír: Orfeumban. Estragon: Cirkuszban.”

Ezekbe a mondatokba – másokat is idézhetnénk – több jelentés van bekódolva, és ezért 
fel lehet tenni a kérdést: ki mondja? A S. Beckett által megírt Estragon és Vladimír vagy az 
őket játszó két színész? Ha az előzőek, akkor a Godot-ra való várakozás és a drámán belüli 
este a szavak jelöltje. Ám a bekódoltak lehetővé teszik, hogy a színészeknek tulajdonítsuk a 
szavakat, és ekkor a ma esti, a holnapi és holnaputáni stb. színházi előadás a szavak jelöltje. 
Az előző esetben a mű utal a valóságra; a jel a befogadó tudatában lévő fogalomra, vagyis 
a művön kívüli dologra vonatkozó jelentést közöl; és feltételezi a művész és a befogadó va-
lósághoz való viszonyának és/vagy tapasztalatainak közösségét. Az utóbbi esetben pedig a 
konkrét színházi előadást jelöli. Azonban a színházi előadásnak a jellege, ismérve stb. ebben 
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az esetben is ugyanaz, mint a befogadó által tapasztalt valóságé. Ám ebben az esetben 
mégsem utánozza azt, hanem ugyanolyat teremt. A színpadon létező tehát nem más, mint 
a valóságnak egy éppen olyan valóságos része, mint a nézőtér és az ott ülő emberek. Azon-
ban ha így is van, akkor sem lenne ennek a színpadon megteremtett valóság-darabnak értelme, 
ha nem lehetne valami olyannal vonatkozásba hozni, ami ezen valóság-darabon kívül van.

Ontológiailag a színpadon sem lehet megteremteni, hogy az ott lévőket a valóság egy 
adott darabjának, részének tekintsük. Ugyanis semmiképpen nem lehet eltekinteni a szín-
játék alapvető létismérvétől; attól, hogy a színjáték a saját létét tekintve „akkor” kezdődik, 
amikor egy élő ember olyan valakit jelöl mások számára, aki nem ő maga. Ezért nem lehet 
eltekinteni attól, hogy a két színész az idézett mondatokat Beckett drámájában, az író által 
megírt Estragonként és Vladimírként mondja.

Ontológiai nézőpontból azt mondhatjuk tehát, hogy a Godot-ra várva című dráma a 
színházi előadásban egy másik jelrendszerbe kerül. Az írott dráma jelrendszere kizárólag ver-
bális jelekből áll. Még akkor is, ha a szó nemverbális tényezőt jelöl. Ez valósul meg mindkét 
felvonás híres befejezésében: „Estragon: Megyünk? Vladimír: Menjünk. ’Nem mozdulnak’.” 
A drámában a „Nem mozdulnak” szavakat, a verbális jeleket oda kell írni, hogy tudjuk, mi a 
közlés; a színjátékban ezt a testi mozdulatlanság jelöli.

Mindezzel azt is kívántuk mondani, hogy ontológiailag nem keverhető össze az írott drá-
ma és színházi előadása. Az írott drámában a Név önmagán keresztül egy rajta kívüli embert, 
tulajdonságot, fogalmat stb. jelöl, és verbális jel. A színházi előadásban a Név helyébe élő 
ember lép, aki a Nevet jelöli az írott nyelv helyett immáron élőbeszéddel és a rendelkezé-
sére álló összes nemverbális jellel: a kinézettel, öltözködéssel, általános testi magatartással, 
gesztusrendszerrel, mimikával, hangmodulációkkal stb., stb. Az élő ember és az élőbeszéd te-
hát olyan jelentéscsatornát léptet életbe a nemverbális jelekkel és a metakommunikációval, 
amelyet az írott szöveg egyszerűen nem képes.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a fizikailag konkrét helyre és időre való utalás, valamint 
a többféle értelmezés szándékolt bekódolása – ami meghatározza a dráma-beszéd kiejtését 
– a posztmodern irodalom irányába mutat.

2.4. De nem ez teszi Beckett drámáját a század reprezentáns művévé, hanem az, hogy 
mindenképpen összegzi azt az általános állapotot, amely még mindig vonatkozásban van 
az „Isten halála” által keltett általános megrendültséggel. Összegzi az ember létének ebből 
fakadóan értelmetlennek, célnélkülinek minősített voltát, és ehhez a dráma-beszédhez a 
drámaelméleti ismérvek bizonyos változatait alkalmazza, megteremtve az ehhez a dráma-
beszédhez illő abszurd és enigmatikus kiejtést.
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Imre Zoltán

SZÖVEG ÉS ELŐADÁS NÉHÁNY LEHETSÉGES KAPCSOLATA 
A KORTÁRS MAGYAR SZÍNHÁZBAN

Ebben a tanulmányban a szöveg és a színházi előadás kapcsolatának néhány lehetőségét 
vizsgálom. Ennek a célnak a megvalósítása – remélhetőleg – számos a színházzal és a szín-
házban használt szöveggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdés felülvizsgálatát teszi 
lehetővé. (Tanulmányomban a szöveg kitágított értelmezését használom, amely szerint min-
den az előadáshoz felhasznál[ha]t[ó] elem [anyag, írott szöveg, gondolat, imidzs, mozdulat, 
fény stb.] szövegnek minősülhet. Az előadás terminusa a Marinis-féle előadás-szöveg termi-
nusára megy vissza, és „különböző típusú jelek, kifejező eszközök vagy akciók komplex há-
lózataként lehet elképzelni” [Marinis, 1999, 25]. A színház terminusának értelmezését lásd 
Imre, 2003b, 13–27.)

Először tehát megpróbálom vázolni a magyar hagyományt, majd pedig olyan hazai szín-
házi gyakorlatokra hívom fel a figyelmet, amelyek a magyar hagyomány mellett jelenthetnek 
lehetséges alternatívát.

1. A magyar színház hagyományos gyakorlata

1.1. A jelenlegi magyar színházat is meghatározó domináns hagyomány a 19–20. század 
fordulóján alakult ki. Ezt a hagyományt egyrészt strukturális, másrészt poétikai kritériu-
mokkal lehet jellemezni. A strukturális kritériumok között kell említeni a társulati rendszert, 
mivel a magyar színház felépítése a társulatok rendszerére épül; a repertoár-rendszert, hi-
szen a magyar színházat elsősorban a repertoáron tartott előadások jellemzik; az üzemsze-
rű létmódot, tehát azt, hogy az adott színháznak bizonyos előadás-mennyiséget és ennek 
megfelelő nézőszámot kell produkálnia; valamint a „struktúrán belüliséget”, azaz azt, hogy 
a magyar (költségvetési intézményként működő) színházak különböző támogatásokat (ál-
lami, önkormányzati, pályázati stb.) kapnak. A poétikai kritériumok között a következők 
találhatók: a hagyományos magyar színház létrehozásának és befogadásának folyamatában 
szövegközpontú, mivel a magyar színházi kultúra alapvetően a szövegre épül; színészközpon-
tú, hiszen a magyar színházkultúra alapvetően a szöveget előadó színészre koncentrál; törté-
netközpontú, azaz a magyar színház története során mindvégig megtartotta a történetnek 
az előadást és a befogadást is alapvetően szervező erejét; és mindezt realista alapfeltevések 
szerint rendezik el, tehát az előadásokat és befogadásukat a realista színházra jellemző alap-
feltevések vezetik.

1.2. A magyar színházi hagyományokat (realista alapfeltevésű szöveg-, történet- és szí-
nészközpontúság) problémaként felmutató előadások között kirajzolódó irányok egyrészt 
ugyanezen hagyományoknak a megújítására, másrészt pedig átírására tesznek kísérletet.
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A magyar színházi hagyományok szövegközpontúságának megújítása érdekében egyes 
előadások „felnyitják” az általában zárt entitásként kezelt a szöveget. Mégpedig úgy, hogy ún. 
„vendégszövegeket” helyeznek a kiinduló szövegbe. A vendégszövegek intertextuális hálója 
így nemcsak módosítja az eredeti szöveget, hanem játékok (elvileg végtelen) láncolatával 
asszociációk és hivatkozások sorát indítja el, amelyek kikezdik a realista alapfeltevéseket 
(lásd Bagossy László, Zsótér Sándor, Novák Eszter, Schilling Árpád vagy Pintér Béla előadása-
it). A szöveggel való másfajta bánásmódot az jellemzi, hogy az előadásban nem redukálják 
a szöveget, hanem éppen ellenkezőleg a szöveg elburjánzása figyelhető meg. Azaz a szöveg 
mintegy önálló életre kel, elbeszéli és megszervezi a szövegmondót, illetve a szituációkat, 
amelyek így a realista alapfeltevések mögé hatolnak (lásd Mohácsi János előadásait). Ezekhez 
a játékokhoz képest új elemként jelent meg, a szövegnek és a jelentésnek térbeli eltávolítása, 
azaz annak a folyamatnak a kinyilvánítása, hogy a jelentés nem eleve adott, hanem létreho-
zása hozzárendelés és konstrukció kérdése. Ezt a folyamatot példázza a Stúdió K Tamara 
című előadása is, amelyben a színészek „halandzsa” nyelven előadott szövegeit a rendező, 
Hajdu Szabolcs a szövegkönyv alapján „élőben” szinkronizálta.

A szöveggel végrehajtott kísérletek gyakran járnak együtt a színészi játék megújítására 
való törekvéssel is. Ezt egyrészt a színész(i játék) testi jelenlétének és intenzitásának szinte 
a szakrálisig történő fokozásával érik el (lásd Schilling W – munkáscirkusz!), másrészt pedig 
a szöveg és a színészi gesztus- és mozgásrendszer egymás ellenében való kijátszásával úgy, 
hogy a hagyományosan logikai úton kapcsolódó szöveg és gesztus asszociatív módon játssza 
ki egymást (lásd Zsótér, Eszenyi és Schilling előadásait). Harmadik útként Hajdu Tamaráját 
hozhatjuk fel ismét példának, amelyben a szöveg és értelmezésének (térbeli) szétszakítása 
révén a hagyományos színészi játék sablonjaira (és a Stúdió K színészvezetési hagyományai-
ra) való folyamatos rákérdezés hozott létre alternatív helyzeteket és megközelítéseket. Az 
imént említett alternatívákra (és előadásokra) általában az jellemző azonban, hogy bár fo-
lyamatosan kikezdik a realista alapfeltevéseket, mégis meghagyják az előadásból kibontható 
történetet, illetve az előadásban a színész(i játék) elsődlegességét. Így ezeket a törekvéseket, 
mivel a magyar színházi hagyomány mentén írják át, de alapvetően nem fordítják ki a magyar 
színházi hagyományra jellemző realista alapfeltevéseket, könnyebben elfogadja a közönség 
és a kritika, mint azokat az előadásokat, amelyeknek éppen ezekkel az alapfeltevésekkel van 
problémájuk. (Vö. Kékesi Kun, 1989, 85–104; Kiss, 2001, 163–203.)

A magyar színházi hagyományok (alapfeltevéseinek) átírására törekvő előadások gyak-
ran elvetik a realista elvek szerint elrendezhető történetet, és az előadás így az intertextuális 
fragmentumok játékából bontakozik ki. Ezekben az előadásokban (látszólag) összefüggéste-
len elemek szimultán és illogikus egymás mellé rendelése található, és így az előadást nem 
a történet kauzalitása, hanem az intertextuális fragmentumok játéka tartja össze (lásd az 
Andaxínház, illetve a Pont Műhely előadásait). Más előadások a szöveg lefokozását azáltal 
hajtják végre, hogy az előadás egyéb, főleg vizuális elemeit nem illusztratív, hanem egyenran-
gú elemként emelik be az előadásba. Ezzel párhuzamosan ezekben az előadásokban a színész 
az előadás egyik, de nem a legfontosabb elemévé válik (lásd Zsótér Sándor korai rendezéseit, 
Vajdai Vilmos-féle TÁP Színház vagy az Andaxínház előadásait). Nagyon gyakran az imént 
említett elemek használata együtt jár a táncnak, a zenének, a szövegnek és a vizualitásnak 
olyanfajta egybejátszásával is, amelyben az alá-fölé rendeltségi viszony csak ideiglenesen 
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jelenik meg, a szétesés és az újjáalakulás folyamatán keresztül (lásd az Andaxínház, a TÁP 
Színház vagy Goda Gábor előadásait). Egyes előadások, a korábbi alternatív előadások ha-
gyományait folytatva (Arvisura-előadások), nem a szöveg szintjén működő szakralitást vagy 
misztériumot emelnek be, hanem olyat, amelyet folytonosan a (poszt)modern kultúra elvá-
rásaival játszatnak egybe (lásd az Utolsó Vonal előadásait). Ezeken kívül egyes előadások a 
happening és a performansz hagyományait folytatva olyan reprezentációkat hoznak létre, 
amelyek azt a játékot léptetik működésbe, hogy nem színházat, hanem az életet játsszák. A 
Szentkirályi Színházi Műhely előadásaiban például a színészek és az állatok folyamatos mát-
rix nélküli jelen(nem)léte kezdi ki a hagyományos színház elvárásait. Mivel ezek a törekvések 
alapvetően kifordítják a magyar színházi hagyományra jellemző alapfeltevéseket, nehezen 
(illetve nem) nyernek befogadást a magyar színházba (Imre, 2002, 12–16). A következő rész-
ben egyetlen színházi gyakorlattal fogok részletesen foglalkozni, pontosan azért, mert a ma-
gyar színház sajátosságait alapvető módon kérdőjelezi meg.

2. Posztmodern bricolage – Mozgó Ház Társulás

2.1. Bár a Mozgó Ház Társulás előadásai a legnagyobb nemzetközi színházi fesztiválokon 
(Berlin, Belgrád, London, Nancy, Avignon, Caracas például) rendre elismerést arattak, a ma-
gyar színházkritika ezeket az előadásokat meglehetősen negatívan ítélte meg. Ezt a negatív 
megítélést jól szemlélteti a Mozgó Ház Társulás 1003 szív avagy töredékek egy Don Juan-kata-
lógusból című előadásának recepciója is. Első változata megpróbálta a Mozgó Ház előadását 
a realista színház jellemzőin (konkrét helyszín, színészi jelenlét, koherencia, egység) keresztül 
olvasni, s miután nem vagy csak igen nagy nehézségek árán találta meg ezeket az eszközöket, 
részleges megjelenésük, illetve hiányuk miatt elutasította (Perényi, 2001). Második változa-
ta abból a kijelentésből indult ki, hogy bár a kritikus – bevallottan – nem értette az előadást, 
ez az attitűd az előadás és nem a kritikus attribútumaként jelent meg a kritikában: „Nem 
értem, tehát/mert érthetetlen.” Mindenesetre, az elutasítás itt is rendre megtörtént (Csáki, 
2002). A harmadik változata pedig, ismeretelméleti nézőpontból, Kierkegaard-on keresztül 
részletesen értelmezte a Don Juan-jelenséget, majd ezt az értelmezést próbálta „megtalálni” 
az előadásban. Mikor ez nem sikerült, bár sokkal árnyaltabban és finomabban, mint az előző 
két változat, de szintén elutasította az előadást (Farkas, 2001). Jelen írás az 1003 szív című elő-
adást elemezve egyrészt arra tesz kísérletet, hogy a dekonstrukció, a befogadáselmélet és a re-
cepcióesztétika fogalmait használva, a Mozgó Ház recepcióját produktív módon kiemelje az 
elutasítás zsák(utcá)jából, másrészt pedig arra, hogy a Mozgó Ház előadásának ilyetén olvasa-
tát adva, kimutassa a társulat gyakorlatában azt, ahogyan ez a gyakorlat a hagyományos szín-
ház által használt eszközöket alternatív módszerré formálja. Nem állít(hat)om azonban, hogy 
íme megtaláltam azt a módszert, „vegyétek és vigyétek”, amellyel ez a színházi gyakorlat (is) 
olvashatóvá válik. Ez nem az egyetlen lehetőség, hanem csupán – és intencióm szerint inkább 
– érzékelhető diskurzusszabályok mentén, a megértés reményében létrehozott lehetőség.

2.2. Intertextualitás és a néző részvétele Minden előadás (mint minden szöveg) in-
tertextus. Mint ilyen, minden egyes előadás maga is más előadásokból (szövegekből) áll, 
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maga is más előadásokra (szövegekre) utal. Így minden előadás csak intertextuális úton, azaz 
csak más előadások viszonylatában határozható meg egyáltalán. Az így értelmezett intertex-
tualitásnak – Kulcsár Szabó Ernő szerint – két alapvető értelmezése különböztethető meg: 
(a) textus és pretextus kapcsolatáról beszélhetünk, ha az adott szöveg (előadás) jelentéskép-
ző folyamatai bármilyen jelölten felismerhető módon lépik át saját rendszereik határait; (b) 
ha viszont az adott szöveg (előadás) és más szövegek (előadások) közötti kapcsolat párhuza-
mos társulás formájában jön létre, vagyis viszonyaik expliciten jelöletlenek maradnak, akkor 
az a textus és kontextus viszonyát jelzi (Kulcsár Szabó, 1996, 267–287). A Mozgó Ház Tár-
sulás színházi gyakorlata tudatosan játszik az intertextualitás mindkét változatával. Mivel az 
1003 szív, avagy töredékek egy Don Juan katalógusból című előadás (re)konstruálja és újraírja 
az európai kultúra egyik alaptörténetének tartott Don Juan-mítosz kanonikus értelmezéseit, 
így először a textusnak (1003 szív) és a pretextus(ok)nak (Molina, Molière és Mozart) a viszo-
nyával foglalkozom. Mivel az 1003 szív a hagyományos magyar színházi gyakorlatra is utal, 
illetve azt dekonstruálja, figyelembe kell vennem a textusnak (1003 szív) és kontextusának, 
a kortárs magyar színház domináns módszereinek a viszonyát is. Ezeken a megközelítéseken 
keresztül mutatom be, hogy a Mozgó Ház 1003 szív előadása nemcsak dekonstruálja ezeket 
az értelmezéséket és hagyományokat, hanem fel is használja őket ahhoz, hogy a kortárs vi-
lágról alkotott állításait a Don Juan-mítosz újraírásán keresztül fejezze ki.

Az intertextualitáson kívül, a Mozgó Ház gyakorlatának az elemzése a befogadás elmélet 
és a recepcióesztétika területéről ismert témákat is felhasználhatja (Carlson, 2000; Bennett, 
1990 és Rabkin, 1985). Az 1003 szív előadása aláássa a drámaíró, az írott szöveg és az előadás 
hagyományosan elfoglalt fontosságát, és az előadás létrehozásakor a néző fontosságát hang-
súlyozza. A produkció által felkínált különböző intertextuális referenciák nem realizálódhat-
nának a nézők aktív közreműködése nélkül. Következésképp a Mozgó Ház 1003 szív-elemzése 
azt is megpróbálja demonstrálni, hogy ennek a színházi gyakorlatnak az értelmezése ezeknek 
az alapvetően eltérő elméleti iskoláknak a közös játéka alapján lehetséges.

2.3. Az 1003 szív előadása tudatosan épít az idézetekre. Az idézetek lényegüknél fogva soha-
sem pontosak. Amint azt Jacques Derrida kifejtette, „bármilyen idézet […] bármilyen adott 
kontextustól el tud szakadni, és így az új kontextusok végtelenségét korlátozást nem ismerő 
módon képes létre hozni” (Derrida, 1988, 79). A Mozgó Ház idézéstechnikájában az előző 
kontextusok felidéződnek, mialatt az új kontextusok dekonstruálják és újraírják őket. Ezzel 
egy időben, az átiratok nyitottak maradnak, felfedve azokat a határokat és erőket, amelye-
ken keresztül megszervezték őket. Az előadás tehát felhasználja a korábbi Don Juan-verziók 
textuális, zenei, színházi és kulturális utalásait. Ezek az idézetek Triso de Molina A sevillai 
szédelgőjének, Molière Don Juanjának, da Ponte szövegkönyvének textuális fragmentumai-
ból, Mozart Don Giovannijának zenei részleteiből és áriáiból állnak; a jelmezek, a hajviseletek 
és a sminkek pedig a francia klasszicizmusnak, a bécsi barokknak, illetve Velázquez és Goya 
festményeinek egyfajta „lepusztult” változatára utalnak, mialatt a gesztusok és a proxemikus 
referenciák felidézik a francia klasszikus és a bécsi udvari színház atmoszféráját. Ezeket az 
elemeket a kortárs zenéből, táncból, (fizikai) színházból és kultúrából beemelt imidzsekkel, 
zenei mixekkel, szövegekkel, mozgásokkal és gesztusokkal keverik. A szövegeket, imidzse-
ket, zenei részeket, gesztusokat és mozgásokat lehet ugyan konkretizálni, de az előadáson 
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belüli és kívüli intertextuális kapcsolataikon és utalásaikon keresztül történő értelmezésük 
sokkal produktívabb megértést biztosít. Így világossá válik, hogy ezeknek a fragmentumok-
nak nincs rögzíthető jelentése, inkább számos, sőt egymással egy időben felidézhető jelen-
tést lehet hozzájuk intertextuális asszociációk folyamataként társítani. (A teret például nem 
lehet templomként, temetőként, illetve Pokolként konkretizálni, mivel egyiket sem és mind-
egyiket is jelent[het]i. A Mozgó Ház gyakorlata tudatosan épít arra, hogy a jelentés nem az 
előadásban létezik a priori, hanem az előadás elemeihez intertextuális utalásokon keresztül 
rendelődik, azaz a néző(k) által konstruálódik.

Az 1003 szív egyik utolsó jelenetében például, egy vak férfi és egy vak nő cigarettázva ül 
egymás mellett színházi zsöllyeszékekben a színpad bal oldalán, mialatt dialógust folytatnak 
bűnös, bár élvezetes szerelmi viszonyukról. A szöveg utal a zárdából való szök(tet)ésre, az 
együtt töltött éjszakára, azaz a nézőben egyrészt felelevenítheti a Molière-nél és Mozartnál 
megjelenő Don Juan és Donna Elvira kettős imidzsét, mialatt ki is fordítja, hiszen azt sugallja, 
hogy Don Juan és Donna Elvira (közös) visszaemlékezéseit hallja. Dialógusuk azonban úgy 
épül fel, hogy amikor egyikük emlékezik, a másik megkérdőjelezi az emlékező autoritását, 
majd ez a (szerep)játék felcserélődik. Dialógusuk így saját emlékezetük megkérdőjelezésé-
vé és folyamatos újraírásává válik, és egyúttal reflektál a színházi szituáció teatralitására 
is. A jelenet azonban egy másik jelenet által is szituálódik, mivel egy másik férfi, a homokkal 
borított játéktéren állva, monológot mond bűnről, büntetésről és halálról. Ebben Molière 
szövegéből vett, Don Juan és a Szobor között, Don Juan „pokolra szállásakor” elhangzó dia-
lógust alakították át monológgá. Az így létrehozott monológ ismét felidézi a hagyományt 
(Don Juan büntetését), de azonnal át is írja, hiszen amit ott a Szobor olvas Don Juan fejére 
(„…aki megátalkodik a bűnben, gyászos halálra ítéli magát; aki visszalöki az ég kegyelmét, 
utat nyit az ég villámcsapásának” [Molière, 1986, 893]), azt itt a férfi mondja önmagának. 
Ez az átírás azonban nem haladná meg egy tézisdráma morális kereteit, ha a vak pár dialó-
gusa egyrészt nem tenné relatívvá a férfi kijelentéseit, másrészt pedig a férfi monológjának 
mise en scène-je nem fordítaná ki. A férfi, miközben beszél, lassan közelít a homokkal borí-
tott játéktérben álló másik nőhöz, aki tükröt tart a férfi (és saját) arca elé. Ez az imidzs ön-
magában ismét nagyon egyszerű és hétköznapi szimbólumként értelmezhető lenne („csak 
másban láthatod meg önmagad”) a vak pár dialógusa és a férfi monológja nélkül. Mivel a 
vizuális imidzsek, a dialógus és a monológ összeszövődik, közös témáik (bűn, büntetés, halál, 
szerelem és ellentétjeik) sem úgy szerveződnek, hogy egymást magyarázzák, hanem inkább 
tematizálják és konfrontálják közös elemeiket és értelmezéseiket. Mindez beleágyazódik 
Mozart zenéjébe, amely újabb nézőpontot kínál az említett témák átértelmezéséhez. Követ-
kezésképp a pár dialógusa, a férfi monológja és a zene többszörösen összeszövődik, és csak 
egymáson keresztül való olvasatukban érthető meg. A Mozgó Ház gyakorlata így a jelentés 
folyamatos elcsúsz(tat)ására épül, azaz arra, hogy a jelentés sohasem azonos önmagával, 
hanem elcsúsz(tat)ások mentén (ideiglenesen) a néző percepciója által (el)rendeződik.

Ezeket az intertextuális játékokat tudatosan kihasználva az 1003 szív nem szolgálja egyet-
len egységes fikcionális világ létrehozását, a wagneri „Gesamkunstwerk” mintájára, hanem 
úgy állítódik a néző virtuális és a Trafó valódi színpadára, mint egyfajta multimediális bri-
collage: egy posztmodern opera. A bricollage-ra jellemző szerkesztésmód teszi lehetővé, 
hogy számos kanonikus Don Juan-értelmezést felmutasson, mialatt újraírásukon keresztül 
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dekonstruálja őket. Ez a technika az idézetek másik jellemzőjére épít, arra, hogy már minden 
megtörtént a múltban, és mindez most csak az emlékezés és a felejtés kettős folyamatán ke-
resztül idéződik fel és konstruálódik újra. A(z) (múlt) idő felidéződik és az emlékezés taglej-
tésévé válik, amelyben a jelen annyiban érvényes, amennyiben a múltra utal. Az előadáshoz 
rendelhető fikcionális világ így képtelen jelenként megjelenni, inkább utalások és referenciák 
által válhat az emlékezet és a felidézés tárgyává. A Don Juan-mítosz a szavakban, a díszlet-
elemekben, a jelmezekben és a zenében megjelenő utalásként van jelen, amit a néző idéz fel 
és játszat egybe. A feszültség (a jelentések játékaihoz hasonlóan) nem az előadás határain 
belül helyezkedik el, hanem a néző által a színházba hozott dramatikus Don Juan-tradíció 
által keltett elvárás és az 1003 szív posztdramatikus és idézetszerű előadása között keletkezik. 
Az 1003 szív a Don Juan-mítosz kanonikus értelmezéseinek relatívvá tételén és kifordított 
átírásán keresztül konfrontálja a nézőt azzal, hogy a nagy narratívák (grand récit) mára hasz-
nálhatatlanokká váltak. Fragmentumaik azonban olyan elképzeléseket és jelentésrétegeket 
tudnak felfedni a világról, amelyek radikálisan különböznek az „organikus” egészhez kapcsolt 
hagyományos jelentéseitől.

A multimediális bricollage-ként létrejövő 1003 szív a nézői attitűdök és elvárások átírá-
sára is késztet. Ennek a típusú előadásnak a befogadása radikálisan eltér a hagyományos, 
dramatikus és szövegcentrikus Don Juan-előadások „olvasási” szokásaitól. Amint a néző az 
előadás fikcionális világába lép, azaz elkezdi létrehozni azt, hamarosan rádöbben, hogy kép-
telen átfogni annak egészét. A néző percepciója többé már nem teleologikus, mivel a hang-
súly inkább a bolyongáson, a bejárt út milyenségén van, mintsem valamifajta (nem létező) 
végcél (azaz végső értelmezés) elérésén. Minden egyes alkalommal a néző félreolvassa az elő-
adást, de ez a félreolvasás már nem hiba, többé már nem helytelen olvasás, hanem az olvasás 
egyetlen lehetősége. Minden egyes alkalommal „írói” előadásszöveg jön tehát létre, amihez 
Roland Barthes szerint a következő olvasás-típus rendelhető: aktív, produktív, játékos, és iga-
zán bevonja az olvasót a szöveg írásának és újraírásának élvezetébe (Barthes, 1997). Mivel 
a multimediális bricollage-ként realizálódó előadás saját intertextulitásában, multiplicitás-
ban és soha véget nem érő egymásutániságában létezik, temporális és szekvenciális rendjét 
többé már képtelenség előre strukturálni. Az így létrejövő előadás szerzőjének tehát a nézőt 
is munkatársául kell elfogadnia, mivel az előadás bizonyos változatai csak a nézőtéren ülők 
interaktív olvasatai során jöhetnek létre.

3. Textus és kontextus: az eltávolító ott-lét színháza

3.1. A magyar hagyományos színház (a nyugatival megegyezően) az előadás létrehozásá-
nak strukturált, egyenes vonalú és hierarchikus rendjét követi. Történetének utolsó kétszáz 
évében a magyar hagyományos színház is irodalmi szövegek viszonylatában meghatáro-
zott. Ez a modell a dramatikus szöveget a történelmi tudat számára állandó és folyama-
tos jelenlétként tételezi, és színpadra állítási hagyománya az előadást a dramatikus szöveg 
(újra)értelmezésének szolgálatába állítja, feladatát pedig abban jelöli ki, hogy a dramatikus 
szöveg nyelvi jeleit alakítsa át vizuális és aurális imidzsekké. A magyar hagyományos színházi 
előadás így kicsivel többnek tekinthető, mint a szövegből kiolvasható „dolgok” illusztrációja. 
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Tehát az előadás ebben a felfogásban nem más, mint a szöveg előadásbeli megkettőződése, 
amit a rendező olvas ki a szövegből a drámaíró intencióinak a figyelembevételével, illetve 
figyelembevétele nélkül.

Posztmodern színházi csoportokhoz és rendezőkhöz (Wooster Group, Jan Fabre, Pina 
Bausch, Robert Wilson és mások) hasonlóan a Mozgó Ház gyakorlata eltér a hagyományos 
színház produkciós vonalától és színpadra állítási módszerétől. Bár előzetesen a Társulás 
rendelkezésére álltak Triso de Molina, Molière és da Ponte narratívái, nem elégedtek meg 
azzal, hogy egyszerűen felhasználják a dialógusokat, illetve színpadra állítsák a cselekvéseket 
a megfelelő vizuális imidzsekkel és helyszínekkel együtt. Kiindulópontként ott voltak ugyan 
ezek a szövegek, de nem szabták meg és nem rendezték el a szövegtől az előadásig tartó 
folyamat irányát, ütemét és minőségét. Inkább apró dialógusokat hasítottak ki a különbö-
ző szövegekből, majd japán haikuk formájában improvizációkat készítettek belőlük. Az így 
gyűjtött anyag már nemcsak szövegből, hanem helyzetekből, imidzsekből és mozdulatokból 
állt. Ezeket azonban nem a fent említett „mesterművek” másodrangú háttér információinak, 
illetve illusztrációinak tekintették, hanem saját előadásuk létrehozásához szükséges anyag-
ként használták. Az előadás így tudatosan az intertextualitás lehetőségeire épült, anélkül, 
hogy egységes egésszé integrálódott volna, és úgy szerveződött, hogy a nézőben további 
intertextuális játéko(ka)t idézzen elő.

Az intertextuális előadás nemcsak Ariane Mnouchkine párizsi társulatánál, illetve Simon 
McBurney Theatre de Complicite-jénél alapult a „devising” módszerén (Oddey, 1994), ha-
nem a Mozgó Háznál is. A színészek, a rendező, a tervező, a zeneszerző és a társulat többi 
tagja közösen dolgoztak, és ez a folyamat különböző stációkon ment keresztül. A társulat 
tagjai, jóllehet gyakran konfrontációk árán és kompromisszumok mentén, az előadást, egyé-
ni képességeiket kamatoztatva, közösen hozták létre, kutatásokat végeztek és improvizáltak, 
s mindezt eltérő kulturális háttereikre és tapasztalataikra alapozták. Mindez azonban nem je-
lentette azt, hogy az előadás nem szigorú (rendezői) koncepció mentén szerveződött. Ez csu-
pán azt jelentette, hogy a közreműködőknek az előadáshoz való viszonya megváltoz(hat)ott, 
mivel többé már nem voltak egyetlen (mindenek felett álló) hatalom akaratának (drámaíró, 
szöveg, rendező) kiszolgálói és egyben végrehajtói, hanem kreatív közreműködőnek és társ-
alkotónak tekinthették egymást.

Ahogy a Mozgó Ház példája is mutatja, a színpadra állításnak ebben a specifikus válto-
zatában a társulat minden egyes tagjának megvan az autoratív hanghoz való lehetősége, 
mivel saját anyagaik létrehozásánál a felelősség őket terheli. Következésképp egyéni erőfe-
szítéseik megsokszorozódhatnak, mivel egymást befolyásolni tudják. A társulat tagjainak 
különbözősége, eltérése nemcsak a saját maguk által kialakított karakterekben láthatók, 
hanem nyomot hagyhatnak az előadáson is. Sem a drámaíró, sem a rendező intenciója nem 
válhat kizárólagos eredetté, sőt a társulat egyetlen tagja sem lehet az egyetlen középpont, 
az előadás kizárólagos létrehozója, illetve a jelentés egyedüli birtokosa. A szerzőnek az elő-
adás „apjaként” való elképzelését elbizonytalanították, az egyetlen középpont elgondolását 
decentralizálták, és a struktúra stabilitását felszámolták. Mivel a társulat tagjai csak saját 
szövegeiknek lehettek „apjai”, így ezek jelentése folyamatos elcsúszhatott a szignifikáció já-
tékán keresztül. Mivel a Mozgó Ház színpadra állítási és próbamódszere az improvizáción, a 
kísérletezésen alapult, reagált arra, ahogy a valóság, az identitás és a test (re)konstruálódik 
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és legitimálódik a mindennapi életben azon keresztül, ahogy a karakterek, a jelenetek és a 
valóságok (re)konstruálódhattak és legitimálódhattak az előadásban, illetve annak létreho-
zásában.

A hagyományos magyar szövegközpontú Don Juan-előadások arra a realista alapfeltevés-
re épülnek, hogy az „élő emberekként” ábrázolt karakterek pszichológiai motivációk mentén 
értelmezhetők, és az előadás fikcionális világán belül egy adott középpont (maga a címsze-
replő) körül elrendezhetők. A cselekmény egyenes vonalúan bontakozik ki, miközben meg-
ragadja és felfedi a háttérben lévő, kerek egészként értelmezhető történetet, illetve a mö-
götte kibontakozó, egységes és zárt világot. Racionális logika, illetve ennek bináris ellentéte, 
emocionális logikátlanság vezeti a karakterek döntéseit és teszi történeteiket többé-kevésbé 
átláthatóvá és megérthetővé. Ezekben az előadásokban a történet általában tartalmazza az 
általános üzenetet, illetve jelzi a teleologikus célt, amely felé a jelenetek és a színpadi karak-
terek orientálódnak, valamint utal arra a módra, ahogy ezeknek a jelentősége hierarchiku-
san elrendezhető. A fikcionális idő szintén lineárisan bomlik ki, és a helyszínek is a tettek és 
döntések motivációjának illusztrálására és/vagy ellentételező „elmélyítésére” használatosak. 
Azaz a hagyományos Don Juan-előadások fikcionális világa a polgári illúziószínház elvárásai-
ra és működési mechanizmusaira épül (Fischer-Lichte, 2001, 568).

A kanonikus(sá vált) értelmezések szerint Don Juan vagy domináns, heteroszexuális nő-
faló, a tökéletes hím, vagy individualista, a fennálló társadalom anomáliáit és képmutatását 
felfedő és leromboló radikális hős, vagy kiábrándult, önmagával szembenézni képtelen entel-
lektüel. A színház azzal erősíti meg ezeket az értelmezéseket, hogy Don Juant az adott társu-
latban található legdominánsabb és legkarizmatikusabb színészre bízza, akinek magánéletét 
szintén jellemezhetik ezek a gyakorlatok („nehéz fickó”-típus). Egybeolvasztva a vezető szí-
nész színházi és színházon kívüli karizmáját, az előadás a domináns férfiszínészre épül és köré 
szerveződik, a néző pedig (titkos) tanúja lehet a (cím)szereplő(k) konfliktusainak, szerelmi 
viszonyainak és pszichológiai útjainak.

Az 1003 szív előadásában nem használták a karakterizálásnak ezt a pszichológiai mód-
ját. A címszereplőt három színész jelenítette meg úgy, hogy a hagyományos értelmezések 
bináris ellentétjeiként, „tök(él)etlen” Don Juanokat idéztek fel. Minthogy a jelenetek sem 
a jelen-létről szóltak, hanem az eltávolított ott-létről, a jelenben és a jelenből felidézve a 
múltat, a távolit, az 1003 szív Don Juan verziói szintén a színészek eltávolított ott-létére 
épültek. A hagyományos előadások értelmezéseivel szemben, az 1003 szív Don Juan-ver-
ziói képtelenek voltak megszervezni, illetve ellenőrzésük alatt tartani a szituációkat, inkább 
mintegy véletlenül idegen és váratlan helyzetekben találták magukat, mi több, a nők által rá-
juk aggatott klisékből épültek fel. Az előadás eme egyetlen aspektusa még a pszichologizáló, 
realista színház horizontjából nézve is védhető, hiszen ebben az értelemben Don Juan éppen 
azért tud minden nő számára ideálissá válni, mert ő maga nem rendelkezik semmilyen bel-
ső attribútummal (mint arra a női szív – feleségemé – felhívta a figyelmemet). Sem a Don 
Juan-verziók, sem a nőalakok nem valamilyen adott vagy kibontakozó középponti hierar-
chia mentén rendeződtek el, hanem mintákat, mozdulatokat, gyakorlatokat és maszkokat 
idéztek fel. Az 1003 szív előadásában nem az individuális karakterek belső emocionális és 
morális utazásain keresztül többé-kevésbé koherensen megjelenített történet vált fontossá, 
hanem a különböző fragmentált reprezentációk felidézése és olyan módon való összejátszása 
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a karaktereken, tárgyakon, reprezentációtöredékeken és különböző performatív eszközön 
keresztül (hang, zene, beszéd, fény, pantomim, tánc, szimbólumok stb.), amelyek további 
utalással bírtak más szövegekre, eseményekre és cselekvésekre az előadás világán belül és 
kívül egyaránt. Természetesen más előadások is használják az intertextuális referenciákat, de 
a Mozgó Ház gyakorlata tudatosan ezeknek a referenciáknak egymással való összejátszására, 
egymás mellé rendelésére, illetve egymás ellenében való kijátszásán alapul.

Az 1003 szívben nem fedezhető fel olyan folyamatos és jól megformált történet sem, 
amely valamilyen átfogó metanarratíva mentén elrendezhető lenne. Az előadás világa a vé-
letlenre és az ideiglenesen összejátszott fragmentumok technikájára épült. Az 1003 szívben 
a verbális információt előtérbe állító, az előadó szóbeli előadására koncentráló és a nem-
verbális elemeket a verbális elemek másodrangú illusztrációjaként használó hagyományos 
színpadi hierarchiát folyamatosan felforgatták, ideiglenesen megfagyasztották, majd meg-
változtatva újrarendezték. Ezzel az előadás nem lineárisan építkezett, hanem körkörös mó-
don szerveződött, ismételve és ismételtetve jelent meg. Ezt a körkörösséget azzal érték el, 
hogy egymástól alapvetően különböző események egy időben, egymásra játszatva kaptak 
helyet, amelyben nagyon gyakran ellentétes, illetve a mindennapokban összekapcsolhatat-
lannak hitt elemeket használtak. Így nem létesült rend a priori. Rendet, ha egyáltalán, a néző 
és nem az előadás teremtett.

A körkörösség, a sehova el nem jutás érzetét a múltra való állandó hivatkozáson kívül az 
ismétlések is erősítették. Bizonyos jelenetek, témák, események fragmentumai és szövegek 
foszlányai időről időre előkerültek. Ezek az ismétlések szabályozták a körkörösség ütemét. 
Minden egyes alkalommal a különböző kontextusok miatt egy kicsit eltértek, azaz jelenté-
seik folyamatos elcsúszásban voltak. Így az 1003 szív dramaturgiája megengedte a multiplici-
tást, bátorította a félreolvasást, és tagadta a metanarratívát. Következésképp a szignifikáció 
folyamatos játéka az értelmezések megsokszorozódását hozta létre. Időről időre azonban a 
nézőnek meg kellett állítani ezt a játékot, amikor értelmezését az előadásra „erőltette”. Ez 
eredményezte azt, hogy az előadást kiszakítva intertextualitásából a néző különböző félre-
olvasásokat produkált. Mivel nincs véglegesen rögzíthető (helyes) értelmezés, ahonnan ezek 
az értelmezések igazolhatók, illetve cáfolhatók lehettek volna, a néző újabb és újabb értel-
mezések után kutatva rájö(hete)tt, hogy sohasem érheti el a végső értelmezést, mert azt is 
csak újabb és újabb értelmezéssel tudja igazolni vagy cáfolni. Ebben az értelemben a néző azt 
is felfedez(het)te, hogy minden egyes félreolvasása nemcsak az előadás értelmezése, hanem 
annak részleges értelmezése, azaz eltorzítása is egyben. Eközben azt is felismer(het)te, hogy 
Don Juan-értelmezései közül bizonyosakat miért tart fontosabbnak, másokat pedig miért 
utasít el.

3.2. A Mozgó Ház színházi gyakorlata a metanarratíva elképzelését lehetetlenné teszi, mi-
vel a néző folyamatosan, bezáródás nélkül hoz létre értelmezéseket. Így az olvasatok meg-
sokszorozódnak bármilyen végcél nélkül és anélkül, hogy létrehoznának valamilyen telje-
sen koherens értelmezést. Sőt, ez a gyakorlat arra épül, hogy felhívja a figyelmet ezeknek 
a koherensnek látszó értelmezéseknek a viszonylagosságára és törékenységére. Ebben a 
gyakorlatban a hagyományos kreatív produkció (előadás) és passzív recepció (néző) sze-
repei folyamatos krea(k)tív konstruálássá alakul(hat)nak át. Ez a gyakorlat nem érdekelt a 
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feltételezetten valahol „kint” létező valóság imitálásában, hanem a reprezentáció játékai által 
folyamatosan (re)konstruál bizonyos realitásokat. A középpont nélküli, széttöredezett, de 
egymással összekapcsolható elemeken keresztül ez a gyakorlat ellenáll, és fel is fedi annak a 
kísérletnek az illuzórikus voltát, amely megpróbálja az értelmezést egyetlen egységesítő és 
autoratív hatalomnak alávetni. Ez a gyakorlat folyamatosan szakadásokat produkál, illetve 
elvarrásokat fedez(tet) fel az értelmezés szövetén, és így kényszeríti mind az előadás létreho-
zóit, mind nézőit a kanonikusnak tartott értelmezések újragondolására azzal, hogy nyíltan 
rámutat konstruálódásuk módjára. Ez a gyakorlat megkérdőjelezi a kánon létrehozásához 
szükséges eszközök autoritását és magát az autoritást is. Következésképp a transzformáció 
színházának gyakorlata előnyben részesíti az eltávolító ott-létet a jelenlét helyett, a poszt-dra-
matikust a dramatikus helyett, az operát a próza helyett és a reprezentációt az „élet” helyett. 
Ez a gyakorlat a nézőket az értelmezés oldalazó táncához vezeti egy olyan (szín)Házban, ahol 
a szignifikáció – elméletileg – sohasem fejeződik be. Ebben a (MOZGÓ) színHÁZban „a zene 
sohasem áll meg, a táncosok csupán kisétálnak, ha már elegük volt” (Rabkin, 1983, 52).

3.3. Konklúzió Ezen írás középpontjában a színház és a szöveg lehetséges viszonyainak 
vizsgálata állt. A Mozgó Ház Társulás 1003 szív avagy töredékek egy Don Juan-katalógusból 
című előadása lehetséges megközelítésének vázolásával szerettem volna érzékeltetni, hogy 
létezik a szöveg (és drámaíró)-orientált színházon kívül is élet. Mindenesetre, az utóbbi hó-
napok írásait olvasva és a magyar színház történetét ismerve világosan kirajzolódik, hogy a 
magyar színház (domináns) hagyományának megváltoztatására ismét a szövegen és a szí-
nészi játékon keresztül kerül sor. A szövegnél, úgy tűnik, megmarad a fragmentumokból és 
utalásokból ugyan, de mégis kibontható történet (Schilling-féle W – Munkáscirkusz); a szí-
nészi játék pedig ezen a töredékes történeten belül keresi pszichológiai alapozású, de ezt a 
testi cselekvések (W – Munkáscirkusz), és/vagy az intellektuális megmutatás irányába vezető 
útjait (Zsótér: Megtisztulva vagy Schilling: Leonce és Léna). Azokkal a színházakkal azonban, 
amelyek nem ezeket az utakat járják, a hazai színház(történet-írás és -kritika) még mindig 
nem tud mit kezdeni (lásd Halász Péter Slicc, Vajdai Vilmos Technovarieté, illetve az Artus 
Színház és más mozgásszínházak előadásait), és így ezek a színházak jelenleg sem találják 
a helyüket a hazai színház(kritika)i hagyományban. Feltételezem azonban, hogy a magyar 
színház(történet-írás és -kritika) a kelet- és nyugat-európai színházakkal folyamatos kölcsön-
hatásba lépve pluralizálódni fog, és ennek következtében a „más”-színházakat is beemeli 
majd a magyar színház(történet)i gondolkodásba.
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1. A kultuszfogalom jelentésmódosulása

A kultusz: vallástörténeti szakszó. A kultuszkutatás területe azonban kívül esik azokon a tu-
dományokon, amelyek a hitéletre, illetve annak intézményeire irányulnak, ehelyett a kultu-
rális és társadalmi élet egy sajátos jelenségcsoportját választja tárgyul. Ez a jelenségcsoport 
viszonylag késői fejleménye az emberi művelődés történetének. Azok a beállítódások, ma-
gatartásmódok, az a nyelvhasználat, azok az intézményesen megszilárdult formák ugyanis, 
amelyek a vallási szokásokban, hiedelmekben, szertartásokban, gondolkodásmódban kelet-
keztek és érlelődtek meg, a történelem során fokozatosan hatoltak be a világi életbe, s las-
sanként hatották át annak szokásrendjét, szemléletét. 

Ahhoz, hogy ez a folyamat bekövetkezzék, a vallási tartalmaknak és formáknak ki kellett 
szabadulniuk abból a szigorúan megkötött összefüggésrendszerből, amelyben a hitbuzga-
lom tartotta őket. Olyan helyzetekben kellett funkcionálniuk, amelyek idegen természe-
tűek voltak keletkezésük és funkcionálásuk eredeti közegétől. Azt a folyamatot, amelynek 
eredményeként a kultikus attitűdök vallási területen kívüli önálló létre tettek szert, össze-
foglalóan elvilágiasodásnak nevezhetjük. 

Amikor egy festő ecsetjét vásznainak csodálója olyan becsben tartja, ahogyan az egy-
ház valamely szentjének ereklyéit a hívők a templomban tisztelték, amikor Shakespeare-nek 
olyan tetteket tulajdonítanak (pl. hogy műve felér a teremtés felével), amelyek alanya koráb-
ban csak Isten lehetett, amikor egy történelmi személyiség szülőházához ugyanúgy elzarán-
dokolnak az adott személy hívei, mint a muzulmánok Mekkába, a katolikusok a Szent Péter 
térre, akkor az általunk használt nem-vallástörténeti értelemben beszélünk kultuszról. 

Ami ezekben a megnyilatkozási módokban közös, az a kritikai attitűd felfüggesztése, il-
letve döntő mértékű háttérbe szorítása olyan helyzetekben, amelyekben normális esetben 
mérlegelni szokás. Az emberi kultúra termékei a tökéletesség, a maradandóság, a jelentőség 
legkülönbözőbb szintjein helyezkednek el. Az őket létrehozó alanyok képességei, tevékenysé-
gi feltételei, mozgástere nagyon eltérőek. Ezekkel a tárgyi és szubjektív tényezőkkel szemben 
a természetes és indokolt magatartás a kritika, az ellenőrzés, a mérlegelés. Az emberi kultúra 
és együttélés világával szemben a vallások, a mitológiai rendszerek egy olyan dimenzió meg-
létét posztulálják, amelyet a tökéletesség, a teljesség, az örökkévalóság és a magasztosság 
jellemez, amelyben nincsenek fogyatkozások, vagy ha vannak is, nem számottevőek, illet-
ve legyőzött állapotban vannak jelen. Ha pedig mégis negatívumokkal írhatók le bizonyos, 
ebben a dimenzióban elhelyezhető dolgok, erők, lények (gonosz, ártalmas, elátkozott stb.), 
akkor hatóerejükben látványosan múlják felül az emberi szférát, és a tökély és a teljesség 
„méltó” ellenfeleinek tekinthetők. 

Az emberi kultúra története során e két dimenzió éles szembenállása, szigorú különvá-
lasztása részben felszámolódott. Az isteni vagy ördögi tartományát ennek következtében 
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akár úgy is lehet tekinteni, mint a reális emberi lét tendenciáinak gondolati vagy képzeletbeli 
abszolutizálását, a végletekig vitelét. Vagy épp fordítva, a humánum megnyilvánulásait is 
lehet a tökéletesség és a teljesség csökevényes megvalósulásaként interpretálni. Bármint tör-
ténjék is, a két szféra között határövezet alakul ki, amelyben bizonyos emberi lényekről vagy 
termékeikről feltételezik, hogy döntő mértékben megközelítették az isteni szféra tulajdon-
ságait. Azok a teljesítmények vagy képességek, amelyeket ilyenekként ismerünk el, kivívják 
maguknak azt a jogot, hogy velük szemben felfüggesszük a kritikai, ellenőrző magatartást, 
hogy feltétlen elismerésben részesítsük őket. Az ilyen személyekre és termékeikre, a velük 
érintkező tárgyi világra kiterjesztjük azokat a megnyilatkozási módokat, amelyeket a vallási 
tisztelet tárgyaival szemben tartunk ildomosnak gyakorolni. Ezeknek a megnyilatkozási mó-
doknak a teljes köre az, amellyel a kultuszkutatás foglalkozik. 

2. Kultusz- és kultúrakutatás az irodalomban

2.1. A szervezett kultuszkutatási irány kezdeményezői az irodalomtudomány területén mű-
ködő szakemberek voltak, az itt kifejtett tudományos tevékenység ezért az első időkben 
az irodalmi kultuszokra irányult. Egy sor esettanulmány született, amelyek demonstrálták, 
hogy egyes kiemelkedő szerzőket a közönség kvázi-vallásos tiszteletben részesített. Átfogó 
igénnyel tekintették át és elemezték ezek az esettanulmányok mindazokat a kvázi-vallásos 
jelenségeket, amelyek Shakespeare, Petőfi, Joyce, Proust vagy József Attila személyéhez kap-
csolódtak. Ezzel egyúttal felvázolták magának az irodalmi kultusznak a fenomenológiáját. 

A kutatási irány kezdeményezője Dávidházi Péter volt, aki Isten másodszülöttje című 
könyvében a magyarországi Shakespeare-kultusz történetét dolgozta föl. A nagy angol drá-
maköltő fogadtatástörténete hatalmas empirikus anyagot kínált föl a történeti és rendszere-
ző munka számára. Könyvének bevezető fejezetében Dávidházi a kultikus magatartást, a kul-
turális viselkedéssel szembeállítva, három különböző szempontból definiálja: „[…] a kultuszt 
és a kultúrát […] mint eltérő attitűdöket (beállítódásokat), szokásrendeket és nyelvhasznála-
ti módokat határozzuk meg. A kultusz mint beállítódás bizonyos szellemi vagy anyagi értékek 
rajongó, mértéket nem ismerő, mindenekfölötti tisztelete, tehát teljes és feltétlen odaadás, 
mely imádata tárgyát minden szóba jöhető vád alól eleve felmenti; mint szokásrend szent-
nek tekintett helyek fölkereséséből, ereklyék gyűjtéséből, szövegek áhítatos gondozásából, 
szent idők megünnepléséből, szertartásokon való részvételből, és életszabályozó előírások 
betartásának igyekezetéből áll; mint nyelvhasználat pedig túlnyomórészt olyan (magasztaló) 
kijelentésekben ölt testet, melyeket sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet, mert részletes 
tapasztalati ellenőrzésükre nincs mód” (Dávidházi, 1989, 5).

A könyv második része a Shakespeare-kultusz kibontakozását abban a körben: Angliában 
tekinti át, amely a nagy angol drámaíró eredeti közegét jelenti. Teodicea című alfejezetében 
azokat az Isten tökéletességét bizonygató vallási érvelésekkel rokon megnyilatkozásokat ve-
szi sorra, amelyek csalhatatlan művészi ítélőerőt tulajdonítanak az írónak, s ha valamiféle 
esztétikai fogyatkozást vélnek felfedezni benne, ezért rajongói saját ítélőképességüket, nem 
pedig tiszteletük tárgyának judiciumát hibáztatják. A Zarándoklat alfejezet Stradfordot mint 
a Shakespeare-zarándoklatok helyszínét írja le. Az Ereklyetisztelet bemutatja mindazokat a 
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közönséges használati tárgyakat, amelyeket az utókor a drámaíró személyéhez kapcsolt, s 
ezért kivételes elbánásban részesített relikviává magasztosított. Ha valamely szerző szövegét 
abban a különleges tiszteletben kívánta részeltetni, amely Shakespeare szövegeinek járt ki, 
akkor nemegyszer meghozta azt az áldozatot, hogy lemondott a szerzőségről, és írását a 
nagy elődnek tulajdonította. Megszaporodtak a stílusimitációk, a hamisítások. Az Apokrif 
iratok című fejezet ezt a jelenséget elemzi. Végül Dávidházi feleleveníti a híres Shakespeare-ün-
nepet, a Jubilee-t, illetve a drámaköltőnek szentelt emlékünnepélyek intézményét. A könyv 
további részében a mintaadó angol Shakespeare-kultusz kiépülését szem előtt tartva rajzolja 
fel több évszázad magyarországi Shakespeare-kultuszát.

Dávidházi szilárd elméleti alapokra helyezte a kutatást, jól kidolgozott kategóriarendszert 
épített ki, működőképes módszertant hozott mozgásba. A Shakespeare-könyv megjelenése 
nyomán a kutatáshoz kedvet kapó szakemberek azonban egy nehéz dilemmával kerültek 
szembe. Vajon a befogadástörténeti vizsgálódások „csupán” egy új, különös nézőpontú ér-
dekfeszítő monográfiával gyarapodtak az Isten másodszülöttje megjelenése révén, amelynek 
mintául vétele, alkalmazása más szerzőkre érdektelen másolásba fulladna? Vagy pedig egy 
új, ígéretes kutatási irány született? A válasz azon fordult meg, mi a viszony az átvizsgált 
hatalmas empirikus anyag és a kultuszkutatás fogalomrendszere között. Vajon csak az élet-
művek, életrajzok, korrajzok különbözősége differenciálja Shakespeare kultuszától a Petőfiét, 
a Proustét, a Joyce-ét vagy a József Attiláét? Vajon jár-e másféle gondolati tanulságokkal a fel-
sorolt alkotók kultuszának tanulmányozása, mint amilyen felismerésekhez Dávidházi Péter 
Shakespeare kapcsán jutott? 

2.2. Az eltelt másfél évtized eldöntötte a kérdést. A kultusz jelenségeinek vizsgálata nem ve-
zetett a kutatási módszerek uniformizálódásához, egy változatlan, szűk fogalmi hálónak az 
empirikus anyagra történő egyszerű alkalmazásához. A Shakespeare-utóélet például számos 
olyan kérdés megvizsgálására nem ad lehetőséget, amelyek más esetekben központi szerep-
hez juthatnak. József Attila tisztelete például halottkultusz. Egy fiatalon, tragikus körülmények 
között elhunyt zseni tisztelete, amelynek leírása során szükségképpen szembesülünk a bűn-
bakkeresés gyakorlatával, aminek Shakespeare kapcsán semmi jelét nem látjuk. De a Shakes-
peare-emlékünnepek sem ismétlődnek meg sematikusan, például a Bloomsday, a Joyce-kul-
tusz karneváli hangulatú ünnepe is számos lényeges eltérést mutat a Jubileek-hez képest. 

A kultuszkutatás, ahelyett, hogy kutatási mezeje kiapadt volna, anélkül, hogy módszerta-
nilag az elgépiesedés veszélye fenyegette volna, ahhoz a felismeréshez juttatta el a kutatókat, 
hogy a művek élete és utóélete távolról sem korlátozódik a tudománytörténetre, sem a kriti-
katörténetre. A befogadás nem szorítkozik a szövegek steril interpretációjára, nem egyszerű-
síthető le olvasatgyártássá és olvasatraktárak leltározásává. A műnek és a szerzőnek az őket 
körülölelő társadalmi közegben rendkívül gazdag és bonyolult élete van, s ez az élet nem 
választható le büntetlenül a szövegekről. A szerzőt pedig csak mesterkélt hallgatási fogada-
lommal lehet eltávolítani olyan írásokból, amelyek erre a teljesen hiábavaló öncsonkításra 
szánják el magukat. A kultuszkutatási gyakorlat ezen a ponton szükségképpen találkozott és 
párbeszédbe kezdett a recepcióesztétika elméleti elgondolásaival. 

A recepcióesztétika, ha Hans-Robert Jauss programadása alapján határozzuk meg törek-
véseit, az elhalványult autoritás megmentésére vállalkozik. Hidat kíván verni múlt és jelen 
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között. A múlt műalkotásainak újbóli befogadását tűzi ki célul. Fel kívánja számolni a fe-
szültséget a szöveg és a jelen között, le akarja küzdeni a mű távolságát a mai kortól. Ennek 
érdekében át kell hidalnia a mű megszületésének kora és a mi jelenünk közötti távolságot. 
Mindezekben a megfogalmazásokban közös elem a – többnyire időbeli – távolság, a feszült-
ség, amely elválasztja a művet a befogadástól. Jauss érdeklődését azok az esetek keltik fel, 
amelyekben ez a szakadék látványosan megmutatkozik. 

Létezik azonban egy övezet, amelyről a recepcióesztétika talán tudomást vesz, de irá-
nyultsága folytán az itt megmutatkozó jelenségeket nem teszi kutatása tárgyává. Ez az öve-
zet éppen a kultuszkutatás sajátos vizsgálódási terepe, amelyet Jauss a „hűs klasszikusok” 
világának tekint. Az olyan művek, amelyek esetében nem képződik meg a tudós érdeklő-
dési küszöbét elérő különbség, távolság, szakadék, feszültség az elvárási horizont és a mű, 
a mű (illetve egykorú olvasat) és a jelen között. Jauss „második horizontváltás”-nak nevezi a 
klasszikus alkotásokon betelő folyamatot, amelynek során egy mű „eredeti negativitásából 
élvezhető bizalmasságba”, felforgató, kritikai jellegből megszokottságba, normát beteljesítő 
jellegbe csap át. Az ilyen művek akkor kezdik őt érdekelni, amikor ez a másodlagos horizont-
váltás felmondja a szolgálatot, amikor e művek vesztenek klasszikus tekintélyükből, mert 
csak itt van esélye vállalt missziójának betöltésére, „az elhalványult autoritás megmentésére”. 
A klasszikusként olvasás ugyanis Jauss számára valamiféle tetszhalott állapot, amelybe a mai 
kérdések feltételével be kell vezetni a távolságot, idegenséget, hogy aztán leküzdhessük azt, 
tehát a klasszikust csak akkor érthetjük meg igazán, ha mintegy visszanyerjük újszerűségét. 

A kultuszkutatás tárgyának kívül kerülését Jauss érdeklődési körén mi sem mutatja job-
ban, mint hogy ezt a területet önkritikus megjegyzéseiben határolja körül. „A jelenlegi […] 
esztétikai elméletek (saját eddigi koncepciómat sem kivéve) a művészet emancipatorikus 
szerepe iránt tanúsított hangsúlyos érdeklődésükből fakadóan szinte kizárólag a normatörő 
funkciót helyezték előtérbe, szembesítették a normaadó funkcióval, s az esztétikai tapasz-
talat kitüntetettségét mindenekelőtt az eseményszerű újdonságnak a folyamatszerű kiala-
kultsággal szembeni, a negativitásnak és különbözésnek mindenfajta affirmációval és intéz-
ményesült jelentéssel szembeni elsőbbségében látták – írja a német tudós. – A normatörő 
és normabeteljesítő funkció szélsőségei között, progresszív horizontváltás és egy uralkodó 
ideológiához való alkalmazkodás között a művészet gyakorlati, a preautonóm művészet vi-
lági történetében realizálódott teljesítményeinek egész spektruma helyezkedik el, amelyet 
szűkebb értelemben kommunikatívként, mégpedig normaképzőként jelölhetünk. Idetar-
tozik a hősi művészet normaadó (alapító, kezdeményező, fokozó, igazoló) szerepe éppúgy, 
mint a tanító művészetnek az életpraxis generációról generációra továbbadandó tudásának 
közvetítésében, elosztásában és magyarázatában figyelmen kívül semmiképpen sem hagy-
ható teljesítménye, s végül egy […] művészetnek a szabad konszenzusra és identitásképzésre 
(utánzás helyett követésre) épített példázatossága” (Jauss, 1999, 135–136).

Az önkritikus felismerések elvezetik Jausst a kultusz megértésének küszöbére. Valami 
mégis hiányzik ahhoz, hogy a kultikus befogadásmód problémái pozitívan jelenjenek meg 
a recepcióesztétikában, s erre a hiányzó elemre eme elmélet időtapasztalatának kritikája 
vezethet rá. Jauss írásaiban szembekerül egymással a mai befogadás, a jelenleg bennünket 
foglalkoztató problémák s a művet, illetve az erre vonatkozó elvárási horizontot tartalmazó 
múlt, lett légyen az közeli vagy távoli. De a múlt maga sem folyamatos, a művet megelőző el-
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várási horizont és a megjelenő mű cezúrát visz bele. Majd a mű egymásra következő olvasa-
tai között is üres időintervallumok húzódnak. Az idő ilyen tagolása konkretizálódhat korok 
vagy generációk egymásutánja gyanánt, amelyek a vizsgálat tárgyát képező művet olvasták, 
s ezeket a korokat és nemzedékeket rövidebb-hosszabb pauzák szigetelik el egymástól. Jauss 
ideje tehát a művek befogadási lökéshullámainak diszkontinuus történetisége. E gondolko-
dásmód alapkategóriája a renaissance, minden mű mindenkori újjászületéseinek sorozata. 

A kultuszkutatás esetében ellenben a kultusz tárgyát képező mű olyan, mint a ragyogó 
nap: sok, egymásra következő kor és nemzedék lényegében változatlan kortársa. Elődeink épp-
úgy jelen idejűnek tapasztalták, mint mi, és mint talán utódaink fogják. A kultikus abban kü-
lönbözik a jaussi értelemben vett klasszikustól, hogy ez utóbbihoz hozzáragadt a tetszhalott-
ság képzete, s vele szemben felmerül az újra meg újra megújítás feladata. Ami viszont kultusz 
tárgya, az eleven maradt, autoritását nem kell megmenteni. Amíg a kultusz él, változatlanul 
hozzáférhető. A kultusz ideje nem tagolt idő, legalábbis nem a fentebb említett értelemben. 
Tagolódása szerves, természetes, lásd a Shakespeare-kultusz ciklusát Dávidházi monográfiá-
jában. A kultuszkutatás tehát történelmi jelenben gondolkodik, olyan jelenben, amely egy 
régebbi múlt folytonos, problémátlan meghosszabbítása. A kultikus jelenségekkel való foglal-
kozás a statikusság, az állandóság, a lassú alakulás tapasztalatában részesít. A kultuszkutatás 
tehát a tartammal foglalkozik, amely alatt egy mű kvázi-vallásos tisztelete érvényben van. 
Lehetséges, bár nem törvényszerű, hogy a kultusz tárgya szépen huny ki: a klasszikus értékek 
tetszhalott tartományába kerül, immár rászorulva az autoritás megmentésére vállalkozó re-
cepciókutatók buzgalmára.

A kultikus befogadó magatartása mintha illetlenül megzavarná a recepcióelmélet által 
szépen felépített képletet. Az ilyen olvasó ugyanis – egyfajta elitizmus felől megítélve: meg-
engedhetetlen naivitással – problémátlanul közelinek, familiárisnak érzi a befogadás tárgyát. 
A kultikusan tisztelt szerző műveihez eltökélten affirmatív viszony fűzi, amely makacsul el-
lenáll akár a nyilvánvaló tényeknek is. A kultikus befogadásban nem tapasztalunk ellenállást 
a befogadás tárgyával szemben: odaadás, önkéntes alárendelődés történik a mű (esetleg 
vélt) igazságának. A kérdés-felelet struktúra mintha nem működne rendesen. A kultikus ma-
gatartás fölveti a kérdést: vajon nem létezik-e a dialogikus olvasási mód mellett monologikus 
olvasás, vagy legalábbis az erősen dialogikus mellett gyengén dialogikus olvasás is? Vajon 
ez utóbbinak nincs-e nagyobb jelentősége a tényleges befogadási folyamatban, legalábbis a 
kultikus övezetben, mint ahogy ezt eddig gondoltuk? A kultikus olvasatokat mindenesetre 
jól leírható, erős, rögzült előföltevések irányítják vagy kondicionálják. Vajon – számolva a 
kultusz létével – melyik olvasási mód a normális, s melyik a rendhagyó? A Jauss-féle, törést, 
szakadást, feszültséget feltételező befogadás a gyógyulási folyamat analógiájára fogható föl. 
A feszültségen inneni – olykor fölényesen jámbornak és együgyűnek tekintett – kultikus 
olvasási módot pedig lehetne egészségesnek tekinteni. 

2.3. Végül vissza kell térnünk a szerző alakjának kezelésére a kultuszkutatásban és a re-
cepcióelméletben. Az utóbbi voltaképpeni tárgyát a szövegek képezik. A mű és az olvasó 
kapcsolatából kíván jelentésegyütteseket kinyerni. A kultuszkutatás ellenben nem lehet 
meg a szerző, annak alakja, legendája, külső-belső problémái, életrajza és a szerző-mű 
reláció figyelembevétele nélkül. A kultusz elsődlegesen személyek tisztelete, akik – adott 
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esetben – művek megírásával érdemelték ki minden mértéket meghaladó megbecsülésün-
ket. A mű felől megközelítve a kérdést: ha igaz az, hogy a műalkotás a befogadás folyama-
tában kel életre, akkor a kultuszkutatót a műnek nemcsak az értelme, hanem a kulturális-
társadalmi közegben való tényleges élete foglalkoztatja. 

Az a program, amely a művek életvilágbeli vándorútjának figyelemmel kísérését tűzi ki 
célul, természetszerűleg a kultuszkutatás területének kitágulásához vezetett. Azon nincs mit 
csodálkozni, hogy az irodalmi muzeológia már a szervezett kutatás első éveiben megtalálta 
szerepét a közös munkában. A kiállításoktól és az irodalmi örökség körül szerveződő kultu-
rális eseményektől a múzeumi kiadványokon át a relikviák gondozásig és akár a kéziratok 
értékbecsléséig minden muzeológiai témakör érintkezik a kultusz problémakörével. Az is 
természetes, hogy az irodalmi kultuszkutatás már kezdetben is visszhangot váltott ki más 
művészetekkel foglalkozó szakemberek körében is, hiszen kultusz tárgya nemcsak író lehet, 
nemcsak irodalmi művek, hanem bármely más művészeti ág kiemelkedő teljesítményei kiér-
demelhetik a kivételes bánásmódot. A művészetköziség helyzete, a művészetről szerezhető 
tapasztalat elszigetelt tartományai közötti határok felszámolása a kultuszkutatás egyik nagy 
esélyét jelenti, amivel természetesen szemléleti, módszertani kockázatok is járnak.

A tárgy művészetközisége a tudományos nyelvezet és módszertan interdiszciplinaritását 
is maga után vonja. Ez azonban nemcsak azt jelenti, hogy irodalomtörténészek mellett zene-
történészek, a képzőművészetek történetének szakemberei, filmtörténészek stb. dolgoznak 
vállvetve az adott problémakörben, hanem egy sor más tudományterület: vallástörténet, 
mikrotörténelem, kulturális antropológia, modern szociológia, emlékezetkutatás is részt 
vesz a tudományos eszmecserékben. Végül a kiterjesztés még egy fontos irányáról kell szót 
ejtenünk. A nyolcvanas évek végén kezdődő irodalmi kultuszkutatás érdeklődése a múltba 
fordult. Az utóbbi időben azonban a mai kulturális életben tapasztalt kultikus jelenségek 
felé is egyre nagyobb figyelem irányul. Bár ezen a téren hazai kezdeményezésekben sincs 
hiány, különösen a finn kutatókkal való együttműködés adott lendületet a fan jelenség vizs-
gálatának, az internetes közösségekben kialakuló kultikus megnyilatkozások elemzésének, a 
kultikus magatartás empirikus, kérdőíves kutatásának. 

2.4. A kultuszkutatás mára történetének egyik fontos fordulópontjához érkezett el. A magyar 
kultúrával foglalkozó tudományos tevékenységre az utóbbi időben sajnálatosan jellemző az 
elmélet favorizálása, a tárgyi vizsgálódásnak a teoretikus premisszák mögé történő vissza-
szorítása, rosszabb esetben az elmélet függelékeként való kezelése. Az elméleti tájékozódás 
újabban önálló igényekkel lép fel a kultuszkutatásban is, de ezt az elméleti reflexiót hosszú 
és kiterjedt empirikus vizsgálódások előzték meg és veszik körül. Ezért itt nem fenyeget az 
elvont teoretizálás túlsúlyba kerülésének veszélye. Ellenkezőleg: az empirikus vizsgálódások 
kritikai, elméleti átvilágítása folyik, döntően a modern szociológia és a kulturális antropoló-
gia nézőpontjából, s ez a kritikai reflexió hozzájárul ahhoz, hogy a területen működő szakem-
berek pontosabban, elmélyültebben, célirányosabban végezhessék tevékenységüket. 

Az eredeti kutatási tartomány kitágulása, a művészetköziség, az interdiszciplinaritás, a 
jelen felé fordulás, az elméleti vizsgálódás kockázatokkal is jár. A legkomolyabb veszélyt az 
jelentené, ha ez a vizsgálódás elhagyná saját alapjait. Nincs ok arra, hogy a kezdeti időszak-
ban készített nagy esettanulmányok sorát ne folytassák a kutatók új nemzedékei. Reményre 
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ad okot, hogy igény van az Ady-kultusz leírására s a Csokonai-recepció kultikus vonásainak 
feltárására is, hogy csak két magyar példát említsek. Félreértenék feladatukat a kultuszku-
tatók akkor is, ha a művek és szerzők életvilágbeli hányattatásai elterelnék figyelmüket az 
irodalmi szövegekről, a festményekről, szobrokról, zeneművekről, filmekről. A kultuszkuta-
tásnak nemcsak a művek külső sorsáról van mondanivalója, de hozzá tud járulni a szöve-
gek, vásznak, zenedarabok értelmezéséhez is. Az értékelés problémaköre, a kánonképződés 
folyamatai pedig, az esetek nem kis részében s éppen a legjelentékenyebb szerzők és művek 
vonatkozásában, szervesen összefügg a kultikus megközelítésmódok vizsgálatával.

3. A határterület határterülete…

A kultuszkutatás tehát kétszeresen határterületnek tekinthető. Egyfelől hozzátartozik ahhoz 
a problémakörhöz, amelyet jelen kiadvány Az irodalom határterületeiként jelöl meg. Ugyan-
akkor a határterületnek is határterülete, amennyiben van mondandója az irodalmi művek 
legsajátabb, legbensőbb övezeteiről, a jelentés- és az értékképzés kérdéseiről is.

Irodalom

A megértés felé, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., 2003.

Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve, szerk. Takáts József, Bp., 2003. 

Az irodalom ünnepei, szerk. Kalla Zsuzsa, Bp., 2000. 

Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 1989.
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KÉZIRATOK, HASONMÁSOK (AZ IRODALOMÓRÁN)

1. A kézirat fogalma természetesen nem a szó szerinti értelemben vett kézírást tartalmazó 
papírlap, azaz autográf dokumentum, hanem annak időben változó, sokféle megjelenési for-
mája. Elég utalnunk a 20. században uralkodóvá váló írógépre s az az azon készített írásmű-
vekre. Ezek elvileg nem lehetnének kéziratok, hiszen a gépírásnak nincs karaktere, nincsenek 
esztétikai értékei, nem utal a szerző személyiségére stb. De általában nincs abszolút tiszta 
gépirat sem, hiszen az író azonnal javít rajta, ha mást nem, hát a központozást vagy az éke-
zetelést végzi el, azaz máris személyessé, egyedivé válik a papírlap. Más kérdés, hogy mi lesz 
majd a számítógép teljessé válásának világában, de ez a gondolat most messzire vezetne.

Az ellenpéldákra a maiak közül Juhász Ferencet lehet említeni, aki nemhogy számító-
gépet, de még írógépet sem használ. Grafitceruzával írt szöveg-indái behálózzák az egész 
papírlapot, mini-kozmoszként feszítik szét a kézirat behatárolt terjedelmi lehetőségeit. Vagy 
említsük a korábbi közismert történetet, amikor Esterházy Péter egy lapra írta, felülírta Ott-
lik Géza Iskola a határon című művét, sajátos kultikus helyzetet, irodalmi kéziratot létrehoz-
va ezzel. 

A kézirat tehát műfajilag nehezen kategorizálható, inkább a sokfélesége az, ami érdekes-
sé teszi. Hiszen a klasszikus értelemben vett kézíráson kívül ott a dedikáció a maga egyedi-
ségével, ott a napló, az emlékkönyv, vendégkönyv, levelezőlap, képeslap. S ott vannak a sze-
mélyes jellegűek „szövegek”, mint például a különböző igazolványok s azokban az aláírások, 
bizonyítványok stb. stb., nem szólva a nyomdai munkálatok során keletkező vagy keletkezett 
kézirat jellegű vonatkozásokról, mint például egy korrektúra a módosításokkal. Nyilvánvaló, 
hogy a kéziraton követhető az alkotás folyamata, a változtatás, az átdolgozás igénye, ezek 
részben vagy többségükben nem egyszerűen stiláris megjegyzések, hanem nagyon fontos 
módosítások, amelyek olykor a mű egészét átalakítják, új szituációba helyezik.

Mindezekkel együtt természetesen módunkban áll kéziratot a diákjaink elé bevinni az 
órára. Sőt, bőségesen állnak ilyenek a rendelkezésünkre facsimile formában. Balassi Bálintnak 
ugyan sok olyan dokumentuma maradt meg, amely kezeírását mutatja, de legalábbis az alá-
írását, de saját írású verse csak egy. Ez a közismert nevén Az erdéli asszony szép kezéről című, 
ma már önálló alkotásnak felfogott, önálló címmel ellátott öt vers, amelynek kéziratát az 
Országos Levéltárban őrzik. Ennek másolata bemutatása révén a korai magyar írásbeliségről 
is van alkalmunk bőven szót váltanunk a diákokkal. S arról beszélhetünk, hogy megkezdődik 
a magyar nyelvű irodalom, s azonnal megkezdődik a magyar irodalmi kézirat pusztulása is. 
(A Balassi-kódex hasonmását is bevihetjük már a magyarórára.)

 Zrínyi Miklós híres kötetét, az Adriai tengernek Syrenaia-t is kiadták hasonmásban. Igaz, 
hogy ez nyomtatott mű, de a szövegben itt-ott kézírásos betoldások, javítások láthatók. 
A sajtó alá rendező, utószóíró Kovács Sándor Iván sem állítja kizárólagosan, hogy ezt Zrí-
nyi végezte volna el, de mindenképpen szemléletes példa a kötetajánlás története. Itt valaki 
(Zrínyi?, 17. századi olvasó?) a szöveget így bővítette: „Dedicalom ezt a munkamat. Magyar 
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nemességnek, adgya Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznossan néki dedicálhassam.” 
Majd az utolsó szó után valaki kettőspontot tett, s a nyomdai betűtípust utánozva odaírta: 
áldozhassam. Ez a korabeli értelmezés egyúttal a dedikáció jelentéstartalmának rendkívül 
gazdag változataira utal.

Megjelent Katona József verseinek hasonmás kiadása is. Ez az egyetlen saját kezeírásában 
megmaradt irodalmi mű. Az 1818-as dátum szerepel a füzetbe rendezett versek címlapján, 
amely a tervezett kiadás évét jelentette, mintsem a versek datálását. Mindenesetre elgon-
dolkoztató, hogy éppen a versek kézirata maradt fenn, hiszen Katona Józsefnek életében 
egyetlen verse jelent meg 1822-ben, az Auróra kötetében.

Arany János kapcsos könyvének hasonmása több kiadást is megért. A legutóbbi, a kap-
csos könyv centenáriumán, 1977-ben, Keresztury Dezső fontos kísérő tanulmányával. Az 
Őszikéket és más nagyon jelentős verseket tartalmazó kötet még formájában, papírjaival, a 
kötéstábla kapcsaival is tökéletes mása az eredetinek.

József Attilának egy olyan verseskönyvét adták ki hasonmásban, amely valójában soha 
nem jelent meg nyomtatásban. A makói diák a verseit szépen bemásolta egy füzetbe, címet 
adott neki: A legutolsó harcos, majd elajándékozta. Hosszas lappangás, előkerülés, ismételt 
eltűnés után 1989-től vehető kézbe a már nagy verseket is tartalmazó, egyúttal a költő keze-
írását is tanulmányozható kiadás.

Arra viszont gondolnunk kell, hogy a hasonmások (facsimilék) csak a hangulatát tudják 
visszaadni az eredetinek. Sok esetben a nyomdai előállítás technikai korlátai miatt bizonyos 
jegyek és jellegzetességek nem ismerhetők meg. A ceruzás bejegyzések elhalványulnak vagy 
nem látszanak, a papírminőséget nem adja vissza a másolat, a formátum sem egyezik meg 
olykor az igazival. Minderre van persze ellenkező példa is. Nemegyszer előfordult, hogy jó-
indulatú emberek a múzeumba eladásra kínálták Szabó Lőrinc Hévízi füzetét. Csak nagyon 
nehezen lehetett velük megértetni, hogy az az egész másolat, méghozzá jól sikerült másolat. 
A félreértés oka az volt, hogy a Kézirattár sorozatban megjelent kiadványról a kiadók lefelej-
tették a másolat feltüntetését.

2.1. Induljunk ki mindezek után abból, hogy a kézirat eredendően és önmagában is szép, és 
megannyi érdekességek hordozója. Ehhez Petőfi kéziratait hozhatjuk a diákok elé bizonyí-
tékként. 1996-ban jelent meg egy közös borítóban Petőfi Ibolyák című kis versesfüzetének 
hasonmás kiadása Szekeres László gondozásában. Ez a kis füzet önmagában is számos kérdés 
elmondására ad alkalmat az iskolai órán. Arra például, hogy egy-egy kézirat felbukkanására 
mindig lehet számítani, még annyi év után is. A Petőfi Irodalmi Múzeum egy Petőfi-kéziratot 
például 2005-ben vásárolt meg, amelynek a létezéséről tudtak ugyan, de csak most vált meg 
tőle a tulajdonosa. Jókai Mór kötegnyi kiadatlan és ismeretlen levelét pár éve jelentette meg 
az Enciklopédia Kiadó, új megvilágításba helyezve az író utolsó évtizedeit. 2005 áprilisában 
került elő Juhász Gyula híres levele, amelyet József Attilához, a makói diákhoz írt, s amelynek 
szövegét ismertük ugyan, de maga a kézirat eddig lappangott.

Az Ibolyák feliratú kis füzet hat verset és két elbeszélést (beszélyt) tartalmaz. Ámbár 
Petőfinek nem sokat kellett tisztáznia, hiszen kevés javítással dolgozott. (Kéziratainak má-
sik érdekessége és filológiai értéke, hogy pontos datálással és helyszínmegjelöléssel látta el 
azokat, amely ma a kutatók segítésén kívül a helyi Petőfi-kultusz megalapozásában, illetve 
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továbbéltetésében is segít.) A kis füzetet Petőfi 1843 tavaszán másolta le, kiadásra szánta. 
Kecskeméten volt ekkor vándorszínész, s még maga sem döntötte el pontosan, mely terü-
leten kíván halhatatlanságot szerezni magának: a múzsák ligetében heverészve vagy éppen 
Theszpisz kordéját hajtva. A kiadásból nem lett semmi, valószínű – ami elég gyakran előfor-
dult vele – hogy nem volt elegendő tőkéje a megjelentetésre. A versek közül kettőt eddig 
nem ismertünk, a híres Disznótorban címűnek is ez az egyetlen hiteles kézirata, míg a közölt 
két kis elbeszélés is ismeretlen volt.

Maga a kézirat sorsa megannyi véletlenen múlott. Számtalan helyen hányódott, mígnem 
elkerült Mészáros Vincéhez, a Közlekedési Múzeum egykori főigazgatójához. Ő maga szen-
vedélyesen gyűjtötte a Széchenyi Istvánra és a reformkorra vonatkozó dokumentumokat, 
így bukkanhatott erre a kéziratra is, amelyről azt hitte, hogy korabeli másolat. (Ezt hitték az 
antikváriusok is, akiknek nem kellett ez a kis füzet.) A hagyatékából került aztán a közreadó 
Szekeres Lászlóhoz, aki azt gyanította, hogy ez mégiscsak az eredeti lehet. A bizonyításhoz 
felhasználta számos tudomány segítségét: grafológust, azaz írásszakértőt kért fel, majd pa-
pírrestaurátort a papír korának megállapításához, s végül a korszak kiváló Petőfi-kutatóit 
szólaltatta meg, hogy filológiailag azonosítsák: volt-e, lehetett-e ilyen füzete Petőfinek? Min-
den bizonyíték az igenről szólt s így lehetett gazdagabb a Petőfi-képünk s kötetünk új és 
ismeretlen versekkel.

2.2. Jókai Mór formás, gömbölyű, a korabeli kalligráfia legszebb iskolapéldájának avatott 
betűi esztétikai látványnak sem lebecsülendők. Nem szólva arról, hogy a kéziratait lila tintá-
val írta a szerző, tehát akár még műalkotásként is élvezhetjük azokat. S el is gondolkodhatunk 
azon, hogy alig van javítás, ami az író alkotói módszerére is utal. A mindig korán kelő Jókai 
(kisdiák korában szokta meg, hogy hajnali öt órakor kel), reggelre már kész történetet for-
mált az agyában, s azt csak át kellett írnia a papírlapra. Megjegyzendő, hogy ő volt az, aki már 
tudatosan élt az írói önreklám segítségével. Számos fotográfiáját lehet ma is aukción látni s 
megvásárolni, amelyeket a dedikációja ékesít. Ugyanis több száz fotót rendelt az arcmásából, 
s azt az autogramkérőknek, barátainak, tisztelőinek szívesen postázta. Mindezekből egészen 
kiváló, a legkorszerűbb nyomdatechnikával készült másolatokat lapozhatunk s mutathatunk 
be, hiszen 2005-ben jelent meg a rendkívül gazdag Jókai-gyűjteményt bemutató katalógus 
első kötete, amely éppen a kéziratokat veszi sorra, írja le majd a fotográfiákat, mutatja be.

Ebben olvasható az az idézet, amelyet kiadója, Révay Mór János fogalmazott meg, a 
könyvkiadó jeles szerzőjéről írván: „Milyen Jókai kézirata? A legszebb kézirat, amit valaha lát-
tam, pedig sokat láttam. Kis quart oldalak, finom papír lila tintával, apró, szabályos betűkkel 
telehintve, egyenletes sorokban, egyforma távolságban, mintha megolvasta volna, mindig 
24-25 sor egy oldalon. Oldalakon végig alig egy-egy javítás, egy-egy helyreigazítás. Azon is 
meglátszik, hogy abban a pillanatban szúrt közbe egy-két szót, amikor a rákövetkező 2-3 szó 
le volt írva…”

2.3. Hasonló élmény, ha nem is írástani, Mikszáth kezeírását tanulmányozni. Neki is igen 
sok kézirata maradt, köszönhetően feleségének, Mauks Ilonának is, aki még a papírkosárból 
is kiszedte s eltette a félredobott, félbemaradt fogalmazványokat. De még inkább köszön-
hető a nyomdászainak. Ugyanis a nyomdába leadott Mikszáth-kéziratokat a nyomdászok 
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felvagdosták, s úgynevezett kutyanyelvre, azaz vékony papírcsíkokra ragasztották. Ezt tették 
maguk elé a szedés közben (érdemes szót ejteni ekkor az órán arról is, hogy milyen volt a 
korabeli nyomdatechnika), hogy gyorsabban haladjanak. Ezekből a felszabdalt kéziratokból 
nagyon sokat megőrzött néhány nyomdász, akiktől az 1950-es évek elején kerültek ezek a 
Nemzeti Könyvtárba. 

Volt azonban olyan kézirat, amely egyelőre elveszettnek tűnik. A Jókai Mór élete és kora 
kézirata sokáig ismert volt, Illés Endre tulajdonában, mígnem egy jeles magángyűjtő, akit 
Aczél Györgynek hívtak, tisztázatlan körülmények között meg nem szerezte. Az ő igen nagy 
értékű gyűjteményéből aztán ez is eltűnik a tulajdonos halála után, vagy lappang valahol. 
A kritikai kiadás azonban nem a kéziratból dolgozott, hanem a megjelent művek alapján 
készült. Volt viszont egy érdekessége. Mikszáth az elkészült művet kinyomatta néhány pél-
dányban, s elküldte Jókai barátainak, kérvén, hogy javítsák ki, pontosítsák az adatait. A sorra 
visszakapott javításokból állt össze a végleges kézirat. A kritikai kiadás ezen kötetében egy 
ilyen mintapéldányt említenek, amelyet Gyulai Pál látott el mérgelődő széljegyzeteivel. Telje-
sen egyedülálló kézirat ez, amelyre maga Mikszáth írta rá: „Kézirat gyanánt. Közlése tilos.”

Mikszáth Kálmán kéziratai ugyanakkor az ellenkező példát mutatják, mint Jókai szép 
írású lapjai. Mikszáth kézírása önmagában olvashatatlan volt. Nála a gondolat gyorsabb, 
mint a kéz mozdulata, tehát igen sebesen írt, hogy a felröppenő ötlet el ne vesszen vala-
hol az időben. Ráadásul nagyon sokat is javított, tehát csak nagyon gyakorlott nyomdászok 
tudták elolvasni a kéziratait. A sebesség persze érthető is volt, hiszen Mikszáth élete végéig 
újságíróként dolgozott, márpedig a századfordulón, a főváros hatalmas sajtópiacán már el-
sősorban az idővel keltek versenyre. Mikszáth folytatásokban adta közre regényeit (minden 
műve ebben a formában jutott el először az olvasókhoz), s így méginkább kényszerítve volt a 
gyors írásra, fogalmazásra. (Számos tévedést mutathatunk ki ezekben az esetekben, amikor 
az ilyen jellegű munka során a főhős keresztneve más alakban fordul elő, vagy aki meghalt 
néhány résszel korábban, most újraéledve továbbviszi a cselekményt stb.) Pedig Mikszáth-
nak lehetett volna akár szép kézírása is. Éppen ő volt az, aki A lohinai fű című kisregényében 
a nyomozást azzal viszi tévútra, hogy kideríti: mindenkinek olyan az írása, mint a gyújtoga-
tónak. Ugyanis a falu tanítója évtizedek alatt ugyanazt a típusú írást adta tovább a falucska 
gyermekeinek.

2.4. József Attila kéziratainak a sorsa része lett annak a kultikus tiszteletnek, amely a költőt 
övezi. Nemcsak a 2005-ös év, a születés centenáriuma váltott ki minden eddiginél nagyobb 
érdeklődést és figyelmet a kéziratok iránt. Elég utalnunk 1996-ra, amikor Oplatka András 
jóvoltából A Dunánál című vers kézirata dél-amerikai és svájci „emigráció” után hazaérke-
zett. (A kéziratnak hatalmas, többmilliós értéke volt, amely egyúttal rámutat a kéziratok 
egyik s nem utolsó szempontjára, a financiális helyzetre.) A Dunánál bekerülése a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumba olyan sajtóesemény lett, amely rövid időre még a kérészéletű napi álkultu-
rális eseményeket is megelőzte. Nem véletlen, hogy nem sokkal később, e címmel rendezett 
a múzeum József Attila-konferenciát, hiszen a vers maga s annak minden mögöttese a József 
Attilai-életmű egyik meghatározója, értelmezője lehetett.

A költő kéziratai egyébként az 1950-es évek elejétől kezdődően kerültek a múzeumba. 
Itt van a legnagyobb gyűjtemény belőlük, annak ellenére, hogy még ma is nagyon sok kézirat 
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van szerte a világban, található a családnál, vagy éppen magángyűjtők féltett kincse. A kéz-
iratokat a költő egykori élettársa, Szántó Judit adta be a múzeumba, nem minden előzetes 
rostálás nélkül. De már ez a csonka anyag is egyértelműen láttatta a kézirat fontosságát, 
amelyet M. Róna Judit így fogalmazott meg: „A kéziratok József Attila hagyatékának legsze-
mélyesebb részét képezik, amelyek a dokumentumokkal és feljegyzésekkel együtt a költői 
lét mindennapjainak, a költői gondolkodás- és alkotásmódnak maradandó, beszédes hor-
dozói. Bennük azt a forrást láthatjuk, amely kiindulópontja a további kutatásnak, s amely a 
nyomtatott betűnél bensőségesebb viszonyt teremthet alkotó és befogadó között, szépsé-
gével pedig – hiszen a maga nemében minden kézirat szép, s fokozottan igaz ez József Attila 
esetében – különleges esztétikai élmény alapja is lehet”.

Kéziratainak sorsa egy kicsit az utóéletre is rávilágít. Egy időben mindenki József Attila-
kéziratot akart birtokolni, mintha a kortársak bűntudta, felelősségtudta ebben is megnyil-
vánult volna. Németh Andor még két láda könyvről és fél mázsa papírról tudósít, amely a 
költő után maradt (sajátságos mérőszáma egy irodalmi hagyatéknak), s amelyet József Attila 
nővére először nála helyezett el, s amely anyag aztán lassan kopni kezdett. Egy-egy újabb 
kiadáshoz kellett az eredeti kézirat, amely aztán nem került vissza; jó barátok is kaptak be-
lőle stb. Pedig rendkívül fontos anyagról van szó, hiszen egy verskézirat datálása, elhelyezése 
az írói életműben nem egyszerűen filológiai kérdés József Attila esetében, hanem a költői 
fejlődés pontos megállapításához is segítséget nyújt. Nem szólva a töredékek esetleges ki-
egészítésének lehetőségeiről, csonkán maradt versek remélt befejezésének megtalálásáról, 
előkerülhet egy ismeretlen versfogalmazvány is stb. 

József Attila esetében egy másik kézirattípus is nagyon fontos, ez pedig dedikációinak a 
kérdése. Dedikációi nem egyszerű, rövid és jellegtelen bejegyzések. Története van mindegyik-
nek, némelyik verssé formálódik, másik pedig magáról a költőről, élethelyzetéről ad látlele-
tet, hangulatát tükrözi vissza. Schneider Ferencnek, szegedi professzorának ezt a valóságos 
új generációs programnyilatkozatot írta a Nem én kiáltok-kötetbe: „Kedves ősz professzo-
romnak, Schneider Ferencnek, hogy végképp megszeresse a háború utáni tizenkilencévesek 
lázadó, bolond zsoltárait. 1925. febr. 27.” Juhász Gyulának szól a dedikáció, a Nincsen apám, 
se anyám kötetbe 1929 februárjában, Pesten: „Juhász Gyulának, igaz barátsággal, tiszta szere-
tettel, köszönöm Néked e könyvvel, hogy vagyok.”

2.5.1. Madách Imre fő művének, Az ember tragédiája kéziratának a bemutatása egy isko-
lai órán tökéletes felvezetése lehet a Tragédia-elemzés következő óráinak. Hiszen a kézirat 
keletkezésének körülményei a Tragédia fogadtatástörténetét, hatását, Madách és Arany 
kapcsolatát s a majdani utóélet (recepció) bizonyos folyamatait és eseményeit tökéletesen 
bemutatják.

Az első, amit felvethetünk, hogy volt-e a Tragédiának vázlata? Fontos kérdés, mert az 
alkotói módszerhez vezethet el. Mennyit és mit olvasott a szerző, hogyan született meg 
az ötlet, hogyan változott az a végleges forma elkészültéig stb. Madáchnak aránylag gazdag 
kéziratos hagyatéka van, amit nagyobb részben a nemzeti könyvtárban őriznek. Itt őrzik azo-
kat a cédulákat is, amelyek a sokat olvasó Madách fontos gondolatként kijegyzett egy-egy 
történetfilozófiai, természettudományos vagy más szakkönyvből. Bérczy Károly, az első élet-
rajzíró így emlékezett erre: „Erős hitem, hogy ő mindig irónnal, vagy tollal kezében olvasott. 
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Egyetlen eszmét sem bízott az emlékezet táblájára, honnan az könnyen tova száll, hanem 
papírszeletekre, s ezt illető papírcsomagba tette… E csomag itt philosophia, e másik drama-
turgia, ez biblia, az mythosz, ez életírás, az történelem, ez politika, az költészet, ez kivonatok 
a Corpus Jurisból, az zenészet – és így tovább.”

Madách rendkívül művelt volt, kora átlagát messze meghaladta. Több nyelven olva-
sott és beszélt, járatta a kortárs európai folyóiratokat, megrendelte az új könyveket; családi 
könyvtára egyébként is egy értelmiségi ember könyvtárának képét mutatta: édesapja szin-
tén a tudós hajlamú nógrádi nemesek közé tartozott. Jó néhány cédula van tehát ezekben a 
kötetekben, amelyek arra utalnak, hogy Madách olvasmányaiból hogyan haladt a Tragédia 
filozófiájának megérleléséig. Hivatkoznunk lehet itt verseire is, amelyek közül nem kevés már 
közvetlenül is a Tragédia eszmerendszeréhez tartozik. 

A Tragédiának magának azonban vázlata nincs. Kerényi Ferenc a Kézirattár-sorozatban 
kiadott egy könyvet Írtam egy költeményt… címmel, amelynek alapja és melléklete egy két-
oldalas fogalmazvány, amely egyértelműen a Tragédia keletkezéséhez köthető, de mégsem 
vázlat. A kézirat az említett Vasberényi-magángyűjteményből került elő 1981-ben, s jutott el 
a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Kerényi Ferenc bebizonyította, hogy valójában ez munkalap. 
Madách a Tragédia írásával párhuzamosan jegyzetelt rá, s mindössze kilenc sor van rajta a 
Tragédiából. S ugyancsak későbbi beszúrás rajta, s az utókor számára óriási segítség, hogy 
bejegyezte a megszületés dátumát is ily módon: „Az ember tragédiája. Drámai költemény. 
Kezdtem 1859. febr. 17-én, végeztem 1860. márc. 26-án.” Ez a munkalap tehát egy mű ke-
letkezésének pontos idejét adja meg, s ennek következtében máris lehet tovább folytatni 
az ismeretek közlését: melyik életperiódusa volt ez Madáchnak, milyenek voltak a családi 
körülményei, a vagyoni helyzete, szerepvállalása megyei és az országos politikában, milyen 
életmű állt már mögötte stb., stb.

2.5.2. A másik meghatározó történet magához a kézirathoz fűződik. Madách a műveit egy 
példányban készítette el. Volt rá eset, hogy több példány maradt fenn, de csak akkor, ha azt a 
költő valamelyik akadémiai pályázatra küldte be. Ott ugyanis feltétel volt, hogy az nem lehet 
saját kezeírású, hogy még a legcsekélyebb részlehajlást is elkerülje a bíráló bizottság. De a Tra-
gédia kéziratából csak egy van! Ezt küldte-vitte el Jámbor Pálnak Budapestre, hogy mutassa 
meg azt Arany Jánosnak, kérve a véleményét. A történet drámaisága itt máris kétirányú lesz. 
Egyrészt arra lehet gondolni, hogy postára tette a kéziratot, az egyetlen kéziratot! 1861-et 
írunk, fogalmaink szerint a posta akkori működése lassú, bizonytalan, kétséges. Valójában a 
magyar posta rendkívül jól szervezett volt, biztonságosan és főleg gyorsan szállította a külde-
ményeket. De azért hajlamosak vagyunk arra gondolni (a mai posta viszonyok ismeretében): 
mi lett volna, ha…? Ha odavész az egyetlen példány! A legújabb kutatások szerint Madách 
mégsem bízta volna postára a művet, hanem felutazván az 1861. évi országgyűlésre, maga 
vitte volna el azt hosszas vívódás után Aranynak. Ne felejtsük: a megírás és a megmutatás 
között egy esztendő telt el. Ez is Madách írói módszeréhez tartozott: egy évig hagyja heverni 
a kéziratot, vissza-visszatér hozzá, hogy lássa, vajon kiállja-e az idő próbáját a műve.

A másik drámai szál Arany vélekedése. „Madáchnak ugyanis volt még egy sajátságos írói 
szokása, ami azonban teljesen szuverén alkotói döntése volt. Ha elégedetlen volt a kézirattal, 
ha rossz véleményt mondtak róla barátai, azonnal tűzbe dobta a lapokat. Nem kívánt azzal 
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tovább foglalkozni. Ezt a sorsot szánta a Tragédiának, ha Arany János rossz véleménnyel van 
felőle. Meg is írta később: »ha te azt rosszalló ítélettel vissza küldöd, – már azóta meleged-
tem vólna mellette, s Ádám utósó álmát a purgatórium lángja közt álmodta volna végig«. 
Arany azonban hosszas várakoztatás után elolvasta a kéziratot, s elragadtatást egy csodála-
tos levélben írta meg Sztregovára, ahol már nagyon várták a választ.” – írja Kerényi Ferenc a 
2005-ös, szinoptikus kiadásban. (E levél kézirata is rendelkezésünkre áll.)

2.5.3. A Tragédia kéziratát az Akadémia kézirattárában őrzik. Tekintve, hogy valóban csak 
egyetlen példánya van, így értéke felbecsülhetetlen, kiállítani nem szabad, kutatási célokra 
csak nagyon szigorú feltételek között adják ki. Van viszont egy facsimile kiadása, amelyet 
1973-ban jelentetett meg Horváth Károly. Ez a kiadás számos érdekes problémafelvetésre ad 
lehetőséget, ha azt bemutatjuk a diákoknak.

A kézirat maga az első változat, amelyet Madách fogalmazott. Aztán rajta vannak azok 
a javítások, amelyeket Arany János végzett el, majd azok is, amelyeket maga Madách tett 
Arany javaslatai alapján. Ez a problémakör elvezet ahhoz a történelmietlen felvetéshez, amely 
számtalanszor előtört az elmúlt évszázadban, s amely egyrészt kultikus beállítódás szülötte, 
másrészt téves és hiányos információk következménye, hogy ti. ki írta Az ember tragédiáját. 
Az első kérdéssel nem is kell foglalkoznunk, hiszen a kézirat, a keletkezés körülményei, Ma-
dách irodalmi hagyatéka, életművének ideutaló vonatkozásai ezt a kérdést az áltudományos 
variációk lomtárába sodorták. A másik kérdést is évtizedek óta próbálja megváltoztatni a 
tudomány, hogy tudniillik, ez a világirodalmi értékű mű egy írni-olvasni alig tudó nógrádi 
Pató Pál műve. Pedig nyilvánvaló, hogy a Tragédia egy korszerű európai műveltséggel ren-
delkező, hatalmas tudásanyag birtokában lévő, idegen nyelveket beszélő, a korszak szellemi 
ismereteivel rendelkező alkotó munkája. Aki éppen Nógrádban lakik, s nem is az Isten háta 
mögött, hanem városok közelében, 20-20 kilométerre Szécsénytől, Balassagyarmattól, Lo-
sonctól, amely települések eltérő minőségben, de mégis egyfajta szellemi gócpontok voltak. 
És Pest sem volt olyan távol, mint azt hinnénk.

A másik kérdéskör, hogy mennyi a Tragédián Arany javítása, azaz átírta-e Arany Ma-
dách művét. A hasonmás megmutatásával ez is értelmezhető a diákok előtt. Nyilvánvaló, 
hogy Arany javított a kéziraton. Ezt írta Madáchnak: „[…] sorról sorra kijelölném a helyeket, 
hol – semmi esetre sem lényeges – változtatást gondolnék célszerűnek; vagy belenyugvása 
esetében magam tennék rajta egy-két tollvonást, aztán bemutatnám a társaságnak”. (A Kis-
faludy Társaságról van szó, amely aztán ki is adta a Tragédiát.)

Tehát Arany, Madách engedélyének megszerzése után, javasolta egyrészt megtenni a 
szükséges javításokat. Illetve kijelölte azokat a helyeket a kéziratban, amelyeket javítandónak 
ítél, de azt rábízza Madáchra, elfogadja-e vagy sem. Nyilvánvaló, hogy a saját tehetségében 
mindig bizonytalan Madách elfogadta Arany finom gondolatát. Miért is ne tette volna? Az 
akkori kortárs irodalom legnagyobb alkotója elragadtatottan dicséri művét, korszakosnak 
tartja, kiadásra javasolja, hát miért nem bízna meg Aranyban? Elvégre éppen ezért küldte el 
neki a kéziratot. Persze hogy hozzájárul, s meg is történik a javítás.

A már említett s most megjelent kritikai kiadásban Kerényi Ferenc összegzi, milyen tudo-
mányos eljárással tudták azonosítani a javításokat, a változtatásokat. Megállapították, hogy 
Arany javításainak 74,3%-a helyesírási jobbítás, 22,91%-a a technikai szerkesztés miatt készült, 
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s mindössze 2,79% a tartalmi módosítás. Tehát szó sincs arról, hogy Arany tetemesen belejaví-
tott volna, netán átírta volna a Tragédiát, annak egyes színeit. A helyesírás, az a fő gond.

Madách egy elavult ortográfia szerint tanulta a magyar nyelvet házitanítóktól. Természe-
tes tehát, hogy ezen élete végéig nem tudott változtatni. Hogy Arany mennyivel jobban bir-
tokolta a magyar nyelv szabályait és ismeretét, azt nem szükséges hangsúlyoznunk. Ráadásul 
Madách is a dinamikusan írók közé tartozott, a gondolat röpítette előre, s bizony ilyenkor 
a keze sem tudta követni, gyakran kihagy vagy felcserél betűket, hogy az írásjelekről már ne 
is szóljunk. Legjobb barátjával, Szontagh Pállal folytatott levelezésében találunk is egy erre 
vonatkozó tréfás megjegyzést 1843-ból: „Ezen interpunctiocat úgy nézd, mint segéd sereget, 
pótold velek a hiányokat, tudom sok helyt ki maradtak, hol a gondolat gyorsab vólt kezem-
nél”. (S mellékel e sorokhoz egy regiment kérdőjelet, pontot, gondolatjelet.)

S ami a legfontosabb: a valóban klasszikus szállóigévé lett utolsó mondat is Madáché, 
nem Aranyé, bármennyire is állítják a tudatlanok. Ott a kézirat: elég felmutatni a magyar-
órán, hogy ennek igazságáról bármely diák meggyőződhessen.
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Hubert Ildikó

RÉGI SZÖVEGEK AZ IRODALOMÓRÁN
A láttatás eszközei a régi magyarországi irodalomban

1. Külső láttatás a szöveg képiségének létrehozásában

1.1. Az irodalmi szövegekben fellelhető képek felidézik bennünk a vizuális kultúra tényle-
gesen látható képeit. Párhuzamos a falképeken és a legendákban megőrzött Szent István-, 
Szent Imre-, Szent Gellért, Szent Margit-, Szent Erzsébet-, mindenekelőtt pedig a Szent Lász-
ló-történet. A szövegkép mellé odahelyezhetünk festményt, metszetet. Arany János Szent 
Lászlóról szóló versei éppúgy Szent László életének egy-egy eseményére épülnek, mint Janus 
Pannonius Búcsú Váradtól című költeményének Szent Lászlóról szóló szakasza. Élményün-
ket, szövegértésünket is befolyásolja a múltból jelenig érő folyamatok együtt-látása: például 
Szent László váci püspökség-alapításának leírása, a magyar eredetmonda csodaszarvasa, re-
gösénekek szarvasa, a Júlia szép leány című népballada báránya, Nagy László Csodafiú-szar-
vas című verse, Juhász Ferenc A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából című ora-
torikus költeménye, Bartók Béla Cantata profana című zenekari műve stb. Gyakran idézett 
példa Jacques Callot meghajló feszületének és a Szigeti veszedelem második énekében leírt 
változatnak párhuzama. Stb.

1.2. Embléma és allegória Az embléma valamit, valakit jelképesen ábrázoló vagy képvi-
selő rajzolat, díszítmény. Valamely fogalmat vagy gondolatot ábrázoló jelkép. (Különösen a 
16–18. században díszítették ilyen emblematikus elemmel irodalmi művek fedőlapját vagy 
első lapját. S ez a jelképes értelmű rajz a mű tartalmára, célzatára vagy szerzőjére is utalha-
tott.) Jó példa erre Melius Juhász Péter 1563-ban Debrecenben kiadott prédikációkötete. 
A reformáció igaz tudományának gondolatait előlegezi meg a föltámadt Krisztus jelképe, a 
zászlós bárány. Az embléma azonban a szó erejével is élni akar, s ezért az embléma körbefutó 
díszítményként idézi a Korinthusi levél egy mondatát.

Az emblémákat létrehozó elemeket, az emblémák tartalmi felsorolását nehéz lenne elvé-
gezni. A téma sokszínűségére, érdekességére, a képi és irodalmi ábrázolás párhuzamosságára 
hívjuk fel a figyelmet. Fontos az embléma és az allegória közti lényeges különbség tudatosí-
tása: az embléma állókép, nincs történése – ellentétben az allegóriával.

1.2.1. Képek, képleírások együtt Példaként egyetlen motívumot emelünk ki, a kertet. 
Szimbólumként számtalan művészeti ágban és témában felhasználták az ókortól napjainkig. 
Retorikai toposz, hogy a háborúval vagy az azt helyettesítő vadászással (üldözés) szemben 
áll a kert (megnyugvás), a tiszta szerelem, a házasság. A házasság kertje természetesen tele az 
erény virágaival. Vagy a paradicsomi kert (benne legtöbbször Máriával, valamelyik szenttel) 
a földi élet kertjével kerül párhuzamba. S e földi kertek akár a realitás szintjén (vagyis a va-
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lós kertművészetben), akár a vágy szintjén, amely felé a tökéletesedés szándéka törekedett, 
folytonosan megjelentek a társművészetekben. Ma már nehezen lehetne eldönteni, hogy 
melyik hatott előbb a másikra. (Később az emblémát létrehozó élmény sokszor már csak 
toposzként van jelen a műalkotásban.) A kertről kialakult tartalmi toposzrendszer a bibliai 
paradicsomkerttől a középkoron át szintén máig érvényes. 

Ma is nehéz felülmúlni azt, ahogy Laskai Osvát (1500 körül) elgyönyörködött a teremtett 
világ kert voltában:

„Nézd meg hát, áhítatos lélek, a földet, mennyi szépségben bővelkedik! Belsejéből min-
denféle színek bújnak elő, szépséges virágok, rózsák, liliomok és másfélék. Aztán a finom 
illatok, s nemkülönben fémek változatos fajtái: arany, ezüst, ólom, réz stb. Amelyekből a kü-
lönféle ruhaneműk készülnek, a drága ékszerek. Belőle jönnek elő a csodálatos fafajták, gyö-
kerekkel, ágakkal, levelekkel, virágokkal és gyümölcsökkel; később meg sípok, lantok, dobok 
lesznek belőlük, a muzsika csodálatos szerszámai: és ki tudná kifejezni, mily csodálatosan 
ujjonganak, s az emberi érzéseket miféle csodálatra indítják […] Aztán vedd szemügyre a 
vizet: folyóival, halaival, szörnyeivel, gyöngyeivel és drágaköveivel, majd tekintsd áttetszősé-
gének szépségét! Ezután csodáld meg a levegő szépségét, ahogy magába fogadja és szétosztja 
a fényt, meg ahogy a hangot céljához vezeti…” (Szöveggyűjtemény, 1992, 186–190).

Szűz Mária (Koronás Mária, Napba öltözött asszony, holdsarlón álló Mária, Kalászos Má-
ria stb.) egyik virága a rózsa. S. Lochner Mária rózsalugasban című festményének rózsáit a 
paradicsom virágainak tekintették. „A rózsa az ókorban szépsége és illata miatt a szerelem és 
a szépség istennőjének (Aphrodite/Venus) attribútuma, az elysiumi mezők virága, a tavasz 
és a nyár szimbóluma volt. A kereszténység átvette a rózsa földöntúli jellegéről való elkép-
zelést, és paradicsomi virágnak tekintették. A vörös rózsában a szentek mártíromságának 
jelképét látták, arra utalt, hogy ők vérükkel szerezték meg a Paradicsomba való bejutás jogát. 
A középkori misztika a rózsát, a virágok királynőjét a mennyek királynőjére vonatkoztatta. 
Dante pl. egy fehér rózsa közepén pillantja meg a mennyországot” (A keresztény művészet 
lexikona, 1986, 271).

Vásárhelyi András énekében gyönyörű metaforák segítségével nyílik ki ez a paradicsomi 
kapu:

„Mennyországnak szépséges ajtója:
Paradicsomnak vagy széles kapuja!
Neked szólok, színek virága.
Asszonyoknak szépséges tükre.”

Szépséges a Nagyszombati kódex Szűz Mária köszöntése is: „Ó idvezlégy, szüzeknek ke-
gyes verága!… Ó szűzlő szép szemek, csillagozó fényességgel csillagozván, ó rózsálló piros 
tündöklő szép orcák, ó aranyszínnel fénylő szép sárhajak, ó mézi édességgel folyó avagy édes-
lő szép ajakak…” (idézi Eckhardt, 1972, 310–311).

A paradicsomkert virágai földi elnevezésű virágokkal teli, az édenkert valamilyen földi 
kert(ek)nek eszményített változata(i). Ábrázolásában azonban szigorú kötöttségek érvé-
nyesültek, s ezek az előző korokból örökölt írott és íratlan szabályok ugyanakkor nagy sza-
badságot is biztosítottak. A mesterség tudása a tehetség mellett a hagyomány tiszteletét 
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is jelentette. (Például Csokonai Vitéz Mihály több száz könnyed virághasonlata is tökéletes 
botanikai ismeretekre épült.) 

Az égi és földi kert találkozásáról beszél Lippai János Posoni kert (1664) című gazdasági 
művének előszavában az olvasónak: „[…] a régiek is oly két hasonló és egymezsgyéjű ország-
nak tartották az egeket és a kerteket, hogy akik a földön emberekből virágokká lettek […] az 
egekben általvitettek és általplántáltattak […]”.

Mi most nem a költészet szerelmi frazeológiájából hoztuk példánkat, jóllehet a téma 
örök, hanem ebből a pozsonyi, híres kertet bemutató leírásából. Lippay György esztergo-
mi érsek pozsonyi kertje 20 évi munkálkodásának eredménye. Sétáljuk egy kicsit e kertben! 
„Rendkívül kedves volt a kertnek emelkedett és szabadon keletre és délre néző fekvése sző-
lőtermő dombok tövében. Elején hosszan elnyúló, kétszintes kerti ház állt; homlokzata a 
kertre tekintett, két szárnya visszahajolva fogta át a térséget nézett az országútra. Két kapuja 
közül a külső fölött Szűz Mária szobra volt látható a Lippay-címerrel, a belső az egész kert 
legtágasabb sétálóútjára nyílt.

Szemben középen 200 s több lépésre szökőkút állt, nemcsak nagyszerű, de bámulatra 
méltó építmény […] külseje ugyanis szentek képmásaival büszkélkedett, belsejében csövek 
voltak elrejtve, melyekből időnként hatalmas erővel fecskendezett ki a víz, megtréfálva a 
vigyázatlanokat. A toronyszerű építményt Sámson alakja koronázta, jobbjában szamár áll-
kapcsát tartotta; ebből 18 alulról számítva 50 lábnyi magasságra szökött fel a víz. Az épít-
mény többi felső része Szent Rozália szobrán kívül szatírok és hasonlók képmásaival díszítve 
halmokból s remekül odaépített különös falakból állt; […] Ugyanezen a részen a jobb oldali 
szögletben a Parnasszosz volt látható, benne a Pégaszosszal, amint patájával vizet fakaszt, 
nemkülönben Apollón s a Múzsák képmásaival. Az ellenkező oldalon észak felé egy puszta-
ság szokatlan testalkatú remetét mutatott […]” (Stirling, 1996, 90).

A Régi magyar kertek című kötet fület és szemet gyönyörködtető kertleírásaiból válasz-
tottunk egy másik példát is, ahol szó–kép–élmény együttesen megragadható. Amade László 
költő kertjéről, annak metszetéről és az azt ékesítő versekről van szó. Az 1750-es években 
készült rézmetszet Zeller Sebestyén munkája. A kép Amade fölbári kastélyának látképét mu-
tatja, alatta a költő verse olvasható:

Nézd csak a bári mezőt, legdrágábbját a családnak,
Mit Pómónia nevelt, Pán, Thetis, s drága Ceres.
Lásd e virágba borult fáit Amadék törzsének,
Melyeket elsőként László ültete el.
Flóra virágos Amyclaet győzve le isteni kézzel,
Itt minden színben tarkálkodva ragyog.
Itt nyárhosszat akárki a gondja üzőire lelhet,
S minden vendégét készen várja e hely. 
 [Détshy Mihály ford. latinból – Régi magyar kertek, 1993, 294]

Galavics Géza tanulmányából az is kiderül, hogy Amade László, ez a klasszikus művelt-
ségű, könnyeden verselő nemes, kastélyának, címerének s „még birtokának kevésbé repre-
zentatív építményeit is szívesen díszítette saját verseivel. Nem restellt verseket faragni akár 
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csűrei vagy pajtája falaira sem. Ám a csúzi pajtánál egy további verset írt a tűztől oltalmazó 
Szent Flórián képe alá, s mert címerét is a pajta falára festette, egyet az ottani Amade-címer 
alá is. A fölbári kertet, büszkesége tárgyát, aligha hagyta versek nélkül. S mivel vendégei egy 
volutás Amade-címeres kapun át léptek a kertbe, az Amade-címerre írt verse e kapu köze-
lében állhatott. S talán nem messze ettől helyezte el a fölbári kertre írott, mintegy a belépő 
vendégeket köszöntő, megszólító költeményét is” (Uo., 293).

1.2.2. Allegorikus képek Az allegória egy elvont fogalomnak, erkölcsi eszmének, lelki 
sajátságnak a megszemélyesítése, megjelenítése, érzékelhető képben való ábrázolása. Ter-
mészeténél fogva általánosít: egyrészt a közvetlen jelentést is magában hordozza, másrészt 
általános érvényű igazságokat fejez ki áttételesen, képi formában. Gyakori köztük a történe-
tet, legendát megörökítő jelenetsor (Zsilka, 1977, 17).

A Physiologus (azaz a Természet ismerője) című műben az Ószövetség és a görög művelt-
ség olvadt egységbe már időszámításunk előtt. Elterjedt, sokat használt munka volt a közép-
korban is, s nagy hatással volt irodalmunkra. Az állatoknak (néha köveknek) természetrajzi 
leírását tartalmazza a könyv, olykor soha nem látott állatokét, soha nem létező természet-
rajzzal, ám a könyvet mégis sokáig, egészen a barokk korig komolyan vették. Irodalmi példák 
sora áll rendelkezésünkre a könyv használatára, hogy csak a középkori Temesvári Pelbártot, 
a reneszánsz kori Balassi Bálintot, a barokk kor Gyöngyösi Istvánját és Kemény Jánosát em-
lítsük. 

Bemutatunk egy nagyon ismert és közkedvelt (emblematikus ábrázolásban, festmé-
nyeken, kárpitokon, irodalomban) allegorikus állatot: az egyszarvút vagy unikornist. Egyik 
zsoltárban ez olvasható róla: „De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét.” 
[Psal. 91,11] A Physiologus szerint az egyszarvú apró, gödölyéhez hasonló állat. Igen vad 
természetű, vadász nem is tud a közelébe férkőzni, oly nagy az ereje. Szarva csupán egy van, 
a feje közepén. Hogy miként vadásszák? [Felékesített] szeplőtlen szüzet vetnek elé, az állat a 
mellére ugrik, a szűz pedig emlőiből megszoptatja, és a palotába viszi a királynak. Az Üdvözí-
tő személyére értendő az állat [Luk. 1,69]: »Mert felemelte szarvát a mi atyánknak, Dávidnak 
házában«, és az üdvösség szarva lett nekünk. Nem tudták őt az angyalok és seregek fogva 
tartani, hanem az igazi szeplőtlen Szűz [Ján. 1,14], az Istenszülő Mária méhébe költözött, »és 
az Ige testté lett, és lakozék miközöttünk«” (Physiologus, 1986, 42).

A Physiologus és más, témájában hasonló, régi irodalomban használatos (kézi)könyvek 
esetleges ismeretét feltételezte József Attilánál egy napjainkban megjelenő tanulmány is 
(Bárczi, 1996, 201–204). A régi irodalom 20. századi recepciójával kapcsolatban az alábbi 
kérdésre kereste a választ (feltételezve, hogy a költő szegedi egyetemi éveiben régi irodalom-
ból szerteágazó ismeretekre tett szert): „[…] vajon valóban így szerzett olvasmányélmény 
jelenik-e meg a Medáliák első darabjában vagy – a forrásvidék felkutatásának esélyeit szinte 
a reménytelenségig elbizonytalanítva – egészen máshonnan, áttételesen jutott a vers motí-
vumaival kapcsolatba a költő.” 
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József Attila: Medáliák

1.
Elefánt voltam, jámbor és szegény,
hűvös és bölcs vizeket ittam én,
a dombon álltam s ormányommal ott
megsímogattam a holdat, a napot,

és fölnyujtottam ajkukhoz a fát,
a zöld cincért, a kígyót, a kovát, –
most lelkem: ember – mennyem odavan,
szörnyű fülekkel legyezem magam. 

Jóllehet a gondolatsort elindító kérdésre nem adható egyértelmű felelet, ám a forrás-
vagy mintakeresés útja a Medáliák értelmezésekor kézenfekvően vezetett vissza régi irodal-
munk könyveihez.

1.3. Képversek (vizuális költészet) A képvers mind a nyelvi és mind a képi rendszerhez 
egyaránt tartozik, s a nyelvi és képi elemek egymással úgy integrálódnak, hogy egyik sem lesz 
alárendeltje a másiknak, mint az illusztráció esetében.

Az első képvers feltehetőleg az Kr. e. 
17. században egy Kréta szigeti agyagkor-
són jelent meg. Az első „képvers-iskola” is 
időszámításunk előttre tehető, a harma-
dik évszázadra, Alexandriába.

A középkorban képversnek tekinti a 
szakirodalom a miniatúrákat. Európában 
a reneszánsz újította fel, „s a 17. század – 
az európai barokk nagy évszázada – a régi 
képvers aranykora, ekkor szilárdult önálló 
műfajjá a formavers, a carmina figurata, a 
carmina curiosa, amelyet a barokk poéti-
kák kodifikáltak” (Kilián, 1998, 7).

A magyar képverskutatás, jóllehet 
csak az elmúlt évtizedben kezdődött el, 
máris gazdagon mutatja be a műfajt. Az 
első magyar képversek szerzői (Langi Mi-
hály, 17. sz.; Palocsay György, 17–18. sz. 
stb.) közül Kozma Mihály rózsaversét (Ki-
lián, 1998, 276–277) emeltük ki s állítot-
tuk párhuzamba 20. századi szerző mun-
kájával. E költői játék ugyanis napjainkban 
is virágkorát éli. Mi az illusztris névsorból 
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Juhász Ferenc Tulipán-versével példázzuk 
a barokk korban divatos írás- és rajzolás-
mód újra feléledését (Válogatás a 20. szá-
zadi vizuális költészetből, 1998, 56).

2. A belső láttatás eszközei. 
 Képformáló erők a tartalomban 

2.1. A belső láttatás eszközei az elbeszélő 
kisformák: álom, allúzió, enigma, exemp-
lum, látomás.

2.1.1. Az álom motívuma a világ- és ma-
gyar irodalomban szinte valamennyi 
szerzőt „megkísértette”, izgatta. Az álom 
az ébrenlét és halál mezsgyéjén lévő ti-
tokzatos világ. Vergiliusnál az Alvilág ka-
puőrzői közt találjuk az Álmot. Cicero is 
nagyon szép gondolatokat vetett papírra 
az álomról, de Toldi Miklós is álmodik, 
Krúdy Gyula Álmoskönyve pedig talán a Krúdy-prózához is elvezeti az érdeklődőt. A 20. szá-
zadi tanulmányok sorából mi két érdekes álom-motívum feldolgozásra hívjuk fel a figyelmet, 
az egyik Kafka regényeiben (Fried, 1998, 498–508), a másik Dosztojevszkij (Dukkon, 1998, 
488–497) műveiben értelmezi az adott műben betöltött szerepét, jelentésformáló erejét. 

Temesvári Pelbárt a 15. század végén így tolmácsolta az ókori szerzők véleményét: „Mi 
az ébrenlét s az alvás? Meg kell jegyeznünk – mint Arisztotelész mondja –, hogy az ébrenlét 
és az alvás az érzékeket érő hatás eredője […] az alvás az érzékek mozdulatlansága, s olyan, 
mint valami bilincs; az ébrenlét pedig az érzékek felszabadítása vagy meglazítása… (mi azt 
válaszoljuk): hogy alvás közben a képzelet is részesül néha a testi képzeletben, a természet és 
a vágy hajlama szerint. Ezért… akit erős testi vágy tart fogva, alvás közben megfelelő álomké-
peket lát” (Temesvári, 1982, 261).

2.1.2. „A látomás szubjektív élmény a személyes találkozásról a természetfelettivel: termé-
szetfeletti kommunikáció. Vallási, de természetszerűleg nem csak a keresztény vallásra szo-
rítkozó kategória” (Pócs, 1996, 15).

A látomásirodalomhoz tartozó témákat, műfajokat, időhatárokat, forrásokat, alkotókat 
az ókortól napjainkig a populáris és elit kultúrában egyaránt fellelhetjük. Nagyon gazdag 
képiség jellemzi az idevonatkozó írásos emlékeket. A látomások, extatikus élmények, víziók 
szereplői közé ördögök és szentek, démonok és szüzek, boszorkányok, ördöngösök, jöven-
dőmondók és apostolok, keresztények és pogányok egyaránt tartozhatnak. S a színhely is 
lehet a sátán pokla és a mennyország világa ugyanúgy, mint a temető éjszakája és a templom 
fényessége. Nyéki Vörös Mátyás Aeternitas. Örökké-valóság című verséből idézzük a pokol 
leírásának két-három képét:
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11.  Szállj alá pokolba, Ember, gondolatba,
 Nem hogy ott megsüttessél:
 Hanem hogy a bűztől és az örök tűztől
 Te megmenekedhessél.
 […]
 
13.  A varasbékákat, mint édes répákat;
 Skorpiókkal, megészem:
 Büröklévből csinált, s kénkővel megtrágyált
 Italodat, béveszem.

14.  Sárkányból szíjt mérget, s mindenféle férget,
 Nagy jó kedvvel megrágok:
 Felforrott kénkőbe, s ónos förödőbe
 Gyorsasággal béhágok.

A pokoljárások, ördögszövetségek történeteinek gazdag tárházával folyamatosan talál-
kozhatunk minden században magyar és világirodalmi alkotásokban, néprajzi gyűjtésekben 
egyaránt. Heltai Gáspár 99., novellisztikus elemekkel bővelkedő meséjének pokolleírását 
számtalan követi még, egészen napjainkig. Ez a hiedelemvilág színesíti át Gárdonyi Géza fa-
lutörténeteit, Mikszáth Kálmán elbeszéléseit, s ezekre a Galandáné asszonyom-féle ördög-
szövetségekre, helyszínekre ismerhetünk rá vásári komédiákban, Gogol elbeszéléseiben stb. 
is. Az irodalmi művek képeit képzőművészeti ábrázolásokkal szemléltethetjük.

2.2. Az imitációs technikáról Az imitáció – Quintilianus szerint – olyan tevékenység, 
melynek révén elsajátíthatók bizonyos szövegprodukciós technikák. Mindez azonban nem 
jelentette azt, írja Bán Imre, hogy „a költőnek ne lettek volna modern értelemben vett »él-
ményei«, ne működött volna a »költői képzelet« […] a régebbi korok költője […] nem a 
»teremtő én« önkifejezését látta vagy sejtette az irodalmi alkotásban, hanem […] a »meg-
szentelt hagyományra« figyelve mindig újjá akarta formálni a maga kora eszméinek ízlésének 
szintjén azt, ami volt, azt, amit mintának, példának tekintett […]” (Nagy, 1999, 186–187).

Az imitáló a szöveget tehát csak eszközként használta azért, hogy egy mesterségbeli tech-
nikát elsajátíthasson. A mesterségbeli tudás és tehetség nem zárta ki egymást, s az alkotó nem 
törekedett mindenáron az eredetiségre. Az imitálandó szöveg azonban valamilyen szempont-
ból példaértékű volt. A gyakorlás egyik formája és képességfejlesztő módszer. De vajon mit 
imitáltasson az a tanár, akiben nincs meg a szövegválasztáshoz a kellő tudásháttér, nem ismeri 
az elődök módszereit, irodalmát is csak sejtés szintjén – vagy ha olykor igen, akkor szívfájdalma 
lehet belőle, mert a gyakorlásra nincs lehetősége. Pedig minden tudatos szövegalkotást renge-
teg gyakorlásnak kellene megelőznie, s ez a gyakorlás nem jelent egyet az unalommal!

Összefoglalva: irodalmi-, képzőművészeti stb. szimbólumtárak, elfeledett régi magyar-
országi olvasmányok segítségével óráinkat, óramozzanatainkat gazdagíthatjuk, ha nemcsak 
ismerjük irodalmi gyökereinket, hanem régen élt jó mesterek, tanítók módszereivel ötvözve 
a magunkét fel is dolgoztatjuk vagy példatárunkba beemeljük ezeket a forrásokat.

15.  Ámbátor verjenek, s kerékben törjenek
 Szűnetlen világ végig;
 Tolvajnak mondjanak, s csigára vonjanak 
 Mind a csillagos égig;

16.  Bár megégessenek, s rostélyon süssenek,
 Lófarkon hordozzanak;
 Falaris ökrében, s tüzes szekerében
 Fáradtig kínozzanak;

17.  Éhséggel öljenek, s nyilakkal lőjenek,
 Ízről ízre vágjanak;
 Bár Aetna tüzébe, s Luciper kezébe
 Világ végig adjanak;
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Bárczi Ildikó

EREDETI SZÖVEG ÉS MŰFORDÍTÁS: JANUS PANNONIUS

1. Nyelvismeret, befogadás, hódítás

1.1. Vannak olyan költői életművek, amelyeknek értékelése nemigen változik a befogadók 
nemzedékeinek szemében; kevés az ilyen szerző, hiszen például Homérosszal, Shakespeare-rel, 
Goethével kapcsolatban is elgondolkoztathat ez a szempont. A mű és a befogadó közötti 
kommunikáció elemi feltételének tekinthetjük a nyelv ismerésének közösségét; ám valójá-
ban senki nem állíthatja magáról, hogy teljes mélységében és szövevényességében birtoká-
ban van a befogadni kívánt szöveg nyelvhasználati hátterének, még akkor sem, ha anyanyel-
vű szövegről van szó; ez azonban nem feltétlenül akadálya az élménynek.

Azt tapasztaljuk, hogy a szövegbefogadás élvezeti értékét sokszor nem annyira intellek-
tuális megragadhatósága, inkább érzéki tulajdonságai hordozzák, ebből származik az esz-
tétikai élmény a befogadó aktivitása révén. Ennek vált tudatos mesterévé Weöres Sándor, 
a kozmikus harmónia esztétikájának jegyében; feltárja A sorsangyalok keletkezésének bizo-
nyos részleteit, amikor spontán fölmerülő értelmetlen hangsorok értelmezéséből, tulajdon-
képpen többféle fordításából születik a költemény (Kenyeres, 1983, 94–114).

1.2. Mindazonáltal az ókori rómaiak óta jellemző az európai költészetre a fordításokban 
megmutatkozó mintakeresés és -követés, a kánonképzés igényével párhuzamosan. Horatius 
például hódító hadvezérnek érzi magát, amiért latinul újrateremti a görög líra műfajait és 
formáit (például Ódák 3, 30, 10–14, Horatius, 1961, 258–259). Ebből fakad, hogy a versfor-
dítás fölértékelődött, vagyis sokkal többet jelent, mint a nyelvtudás hiányában rejlő akadály 
elhárítását. A mindenkori kánon értelmében előkelő helyet elfoglaló művek fordítása tehát 
elsősorban olyan kihívás, amely a művészi erő teljességét hivatott mozgósítani, ihletforrás, 
amelynek nyomán teljes értékű új műalkotás születik; még a versengés szándéka sem idegen 
ettől a gesztustól. A remekbe készült műfordítások alapszövegének megválasztása azonban 
szintén művészi szempontok szerint történik, nem a könyvtári vagy enciklopédikus teljesség 
jegyében; voltak ilyen próbálkozások ugyan, de egyenletes művészi teljesítmény nemigen 
várható a bármily nemes kötelességvállalástól. (Vö. például Babits Mihály és Halász Gábor 
tervezetével Az európai irodalom olvasókönyvéhez! – Babits, 1978) 

2. Holt nyelveken élő művészet 

2.1. A magyar költészet történetében az Ómagyar Mária-siralomtól kezdve a legfontosabb 
költői indítékok, ihletforrások egyike a mintának tekintett műalkotások átültetése, tolmá-
csolása-interpretációja, újraalkotása egy adott magyar nyelvi környezetben. Sokféleképpen 
rétegződik ez az anyag; most csak egyetlen szempontot vethetünk fel: milyen különösségek-
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kel jár a holt nyelvről élő nyelvre való fordítás? Első megközelítésben joggal gondolhatjuk, 
hogy valamiféle egynemű problémaegyüttessel kell szembesülnünk az antik klasszikusok 
magyarra fordításának esetében. Mégis úgy tűnik, máshol húzódik a valódi határ a szíveseb-
ben, gyakrabban és a kevésbé magától értetődően fordítandó művek között; míg például 
Homéroszból, Szapphóból, Anakreónból, a görög drámából, Plautusból, Catullusból méltán 
klasszikussá vált magyar fordításokat olvashatunk – olyan költők fordításait, akiknek élet-
művükbe illeszkednek műfordításaik, és fennmaradnak a nagylyukú rostán, a kevés remek-
mű között például Szerb Antal Száz versében vagy a mai gimnazistáknak szánt Memoriterek 
könyvében –, addig az olyannyira tisztelt Vergilius Aeneiséből bár két teljes fordításunk is van 
(Lakatos Istváné és Kartal Zsuzsáé), mégsem kezdett a magyar Vergilius szuverén életet élni 
a magyar közgondolkodásban. 

2.2. Mindazonáltal nem kevés kérdést vet fel az eredeti művek szempontjából, ha az ihletett 
átköltés eredménye inkább tekinthető a szerző saját lírája részének, mint fordításnak. Ilyen 
például Ady Sappho szerelmes éneke című verse vagy Radnóti Édesanyám! nem perdül a rok-
ka kezdetű Szapphó-fordítása. 

3. Janus Hungaricus 

3.1. Janus Pannonius magyar nyelven való megszólaltatásának kívánalma a 20. század má-
sodik felében jelentkezett erőteljesen. Ennek oka a klasszikus műveltség és nyelvismeret 
visszaszorulása. Ady Endre bolond diákjának álmát szorgalmas fordítók, teljességre törekvő 
szerkesztők igyekeztek beteljesíteni (például V. Kovács, 1987). A fordítások filológiai problé-
mái tárgyában kritikai dolgozatok is születtek (Jelenits, 1975; Török, 1994). Figyelemremél-
tó azonban, hogy önálló életművel rendelkező költőink nem vagy a feladat terjedelméhez 
képest csak igen ritkán vállalkoztak Janus-vers műfordítására. Ebből úgy tűnhet: a janusi 
életmű nemigen kínál a hagyományos módon ihletforrást, nem áll meg keményen azon a 
borotvaélen, amely a lehetőség és a lehetetlenség között művészi kihívást jelenthet. 

3.2. Ennek oka soha nem e költészet leértékelése, sokkal inkább sajátos természetének 
fölismerése. Janus latinja más, mint Homérosz görögje vagy Catullus latinja; számunkra 
mindhármuk eredeti nyelve holt, Janus verseinek latinja azonban számára is holt nyelv. Ezt 
tudatosan vállalja, büszkén válaszja költészete nyelvéül, noha jól ismeri a kor egyházi és hét-
köznapi latinját – ez élő nyelvnek látszhat a szemében –, de semmiképpen nem ezt használja 
költészetében, hanem verseinek szövegét citátumokból állítja össze, minden szó, minden 
szintagma, minden metrikai pozíció azt az olvasót célozza, aki fölismeri az antik eredetet s 
az új elrendezés szellemességét (vö. Bárczi, 1998, 390–401). 

Janust itáliai epigrammái tették Európában híres költővé azok körében, akik rendelkez-
tek ugyanazzal a műveltséggel, amely e költői játék alapja. Az ide tartozó versek magyarra 
fordítása tehát elsősorban azért lehetetlen, mert a Janus által evokált szövegekből (például 
az Aeneis) nincsenek olyan magyar fordítások, amelyek olyannyira klasszikussá váltak volna, 
hogy a ’művelt olvasó’ fölismerje a citátumokból összeállított cento szellemességét. (Nehéz 
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persze megítélni, sok-e vagy kevés az efféle, fordításban közkinccsé lett idézési lehetőség; 
„Férfiuról szólj…”, „Sok van, mi csodálatos…”, „Megcselekedtük, amit…”, vagy: „Az emberélet 
útjának felén…”, „Kicsoda vagy tehát…”, Ősz húrja…”, „Nem ismerhettük…” stb.) 

4. Egy dunántúli mandulafáról 

4.1. Epigramma – magyarországi, pannóniai, tragikus, de legalábbis elégikus végkicsengésű. 
Eredetileg nincs címe (a verses szövegek a Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I – Huma-
nizmus, 1998, 98–99 másolatai): 

Quod nec in Hesperidum vidit Tirynthius hortis, 
nec Phaeaca Ithacae dux apud Alcinoum, 
quod fortunatis esset mirabile in arvis, 
nedum in Pannoniae frigidiore solo,
audax per gelidos en floret amygdala menses, 
tristior et veris germina fundit hiems. 
Progne, Phylli, tibi fuit expectanda; vel omnes 
odisti iam post Demophoonta moras? 

Török László szó szerinti fordítása nyomán: 

Amit nem látott a tirynsi a Hesperisek kertjében, 
Sem Ithaka királya a phaiák Alkinoosnál, 
Ami még a boldogok mezőin is csoda lett volna, 
Nemhogy Pannonia ridegebb rögein, 
Vakmerőn a fagyos hónapok közepette íme virágzik a mandulafácska, 
Ámde a tavasznak bontott rügyeit kegyetlenül elpusztítja-lehullajtja a tél. 
Phyllis, Prognét kellett volna megvárnod, vagy tán 
Gyűlöltél már minden várakozást Demophoon távozta után? 
                       (Török, 1994, 99)

Weöres Sándor fordításában: 

Egy dunántúli mandulafáról

Hercules ilyet a Hesperidák kertjébe’ se látott, 
Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén. 
Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, 
Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein. 
S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben, 
Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd! 
Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon, 
Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt? 
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A latin szöveg első fele, első két párverse előrevetett vonatkozói mellékmondatpár, az 
első két sor halmozza a mitológiai neveket (összetartozásuk toposz a római költészetben) 
– mindezek a késleltetésben rejlő feszültség fokozásának eszközei. Nem nevezi néven sem 
Héraklészt, sem Odüsszeuszt – előbbire Tirünsz városának nevével utal, ez a születési helyből 
képzett antonomasia (vö. például „a niklai remete”); utóbbira az általa uralt sziget, Ithaka 
nevével. A humanista költőnek nem áll szándékában megkönnyíteni az eligazodást, sőt ál-
talában minden alkalmat megragad tudásának fitogtatására (lásd még például a Guarino-
dicsének disztichonos prológusát, Janus Pannonius, 1987, 439); e helyen azonban poétikai 
funkciót tulajdoníthatunk e halmozásnak: ez is része a várakozás, a csodavárás fokozásának, 
a még-nagyobbat-mondás előkészítésének. 

Weöres Sándor fordításában a felületes szemlélőnek is szembeötlő a mitológiai utalások 
egyszerűsítése (vö. még alább az utolsó párverssel); a költő-műfordítótól azonban joggal 
elvárhatjuk, hogy amennyiben – jól indokolható okokból, esetünkben a mai közérthetőség 
kedvéért – elmulasztja valamely költői eszköz hű visszaadását, azt hasonló hatásúval pó-
tolja. Weöres Sándor versének első sora a tirünszi származású hérósz közismert, latin ala-
kú nevével kezdődik, az „ilyet” névmás pedig ezen a vershelyen mai nyelvérzékünk szerint 
metrikailag hibás, hiszen hosszú „í”-vel vagy/és hosszú „lly”-lyel vagyunk kénytelenek ejteni. 
„Még íllyet!” – ezt a köznyelvi formulát felidézve hasonló hatás jön létre, mint Janusnál, s 
hogy a „Hesperidák” két első hangja megegyezik a „Hercules” szó két első hangjával, s ráadásul 
a szintén élőnyelvi elízióval („kertjébe’”) együtt hat, így itt mintegy érzéki szinten jelenik 
meg a rácsodálkozás gesztusa, amelyet Janus intellektuálisabb eszközökkel érzékeltet. 

4.2. Eddigi megfigyeléseink azt sugallják, hogy Weöres Sándor elhangzó szövegként képzel-
te el versét – ennek tulajdoníthatjuk, hogy megtöri az eredeti szöveg mondatszerkezetét, 
a 4. sor után nem tesz például kettőspontot, hanem más eszközökkel emeli ki az 5. sort, 
máshogy érzékelteti a vers érzelmi-poétikai főmondatát, a tulajdonképpeni narratiót. Bizo-
nyára e megoldás mellett szól az a tény is, hogy a magyar versnek van címe, tehát az 5. sor 
határozott névelős alakját ez indokolja; a magyar vers olvasója-hallgatója többet tud arról a 
csodáról, amire várakozik; számára a „S íme” kezdet egyértelműen utal a beteljesülésre; a sor 
tisztán daktilusokból álló zenéjével ujjong. 

A balsejtelem megjelenése az eredeti szöveghez képest itt szórendi kérdésnek tűnik: a la-
tin „audax” sorkezdeten, az egész versszöveg közepén bizonyos negatív erkölcsi tartalmat is 
hordoz, s előrejelzi a fatális veszélyt: a hübrisz bűnébe esni egyenlő a pusztulással; vannak bi-
zonyos határok, amelyeket nem lehet büntetlenül áthágni. Magyarul a „merészen virágozni” 
kifejezésben (noha a latin szótövet használjuk, mégis a merés igéjéhez tett képző a latinban 
általában a túlzást fejezi ki, lásd még például edax = falánk stb.) valódi hősi gesztust érzünk, a 
merés főleg Ady óta számunkra a veszélyekre fittyet hányó, önfeláldozó, mégis az önértéket 
egyedül megőrizni képes éthoszt jelenti. 

4.3. A cím nélküli latin vers olvasója a madulafa megjelenését azért is csodálja, mert fülébe 
csenghet az idősebb Plinius megfogalmazása: „…floret prima omnium amygdala mense Ia-
nuario” (= „mindenek közül elsőként virágzik ki a mandulafa januárban”, Plinius, Naturalis 
historia, 16, 103, idézi Török, 1989, 424). Miért feltételezzük, hogy e hatalmas terjedelmű 
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munkából éppen ez a mondat felkelthette a költő érdeklődését? A „mindenki közül első-
ként” gondolat Janus sokszor megfogalmazott büszkeségével párhuzamos. De erre utal az 
is, hogy a következő évszázad emblémaszerzői szívesen választották emblémáik tárgyául a 
mandulafát, éppen mint a gyerekek túl korai érését elutasító szimbólumot (Jankovits, Kecs-
keméti, 1996, 5–6).

4.4. Weöres Sándor versfordítását mindazonáltal elsősorban utolsó mondata miatt lehet 
szeretni – és bírálni egyaránt. A magyar vers itt gyengéden, mintegy atyai szeretettel (birto-
kos személyjel, „kicsi” jelző) megszólítja meditációs objektumát, megtartja a lágy hangzású, 
nőnemű görög nevet, igeidőhasználata mintegy a jövőbe helyezi a fenyegető pusztulást, a 
mitológiai-irodalmi allegóriát pedig feloldja, ezzel megszabadít a hosszadalmas lábjegyzete-
léstől, mégis megőriz valamit a latin vers allegorizálásából az „ifju Tavasz” alakjának versvégi 
megjelenítésével; ezzel visszamenőleg is új, erősebb jelentéssíkkal gazdagítja a szemlélet tár-
gyát, a kérdés formájában feltételezett ok, motiváció a merész virágzásra a szükségszerűen 
bekövetkező természeti körforgásban való bizonyosság; a szerelemre érett lét mintha tör-
vényszerűen magával hozná a beteljesülést, a Vőlegényt. 

Janus olyan olvasóknak írta versét, akik számára a mitológiai-irodalmi utalások nem 
egyszerűen könnyen és élvezettel leküzdhető akadályt jelentenek, hanem akik a hívószavak 
nyomán szintén átélik az invenció gazdagságát. Progne a hitvesi szerelmében megcsúfolt, 
gyermekgyilkossá lett anya, aki az egész családját érintő tragédia nyomán fecskévé változott; 
Ovidius vérgőzös története (Átváltozások 6, 412–674, Ovidius, 1982, 165–172) bővelkedik 
baljós előjelekben, sejtésekben, a halandók vakságából eredő kiszolgáltatottság hangsúlyo-
zásában. Nem egyszerűen „fecske” tehát ő, hanem a külső és belső indulatoknak kiszolgál-
tatott, alávetett és mégis felülkerekedésre törő lény (audax!). Fecske-létében is együttérzés-
sel emlékezik meg róla Ovidius a Római naptárban, február végén: az ember örül a fecske 
valószínűtlenül korai megjelenésének, ám tudja, hogy ez veszélyes, gyakran végzetes (Fasti 
2, 853–856, Ovidius, 1986, 45–46). Phyllis thrák királylány, akinek hazájába visszalátogató 
szerelme, az athéni Démophoón megesküszik, hogy egy év múltán visszatér hozzá; az egy 
éves reményteli várakozás ritkán emlegetett forrásból származik (Hyg. fab. 59., hivatkozza 
Török, 1994, 96), Ovidius Heroidesében (Hősnők levelei) egy holdhónap szerepel; az előbbi-
ről a janusi applicatio kedvéért érdemes megemlékeznünk, vagyis hogy miképpen válogatja 
össze motívumait a különböző auktoritásokból. A Phyllis-megszólítás azonban elsősorban 
a hűtlen szerelmeshez levelet író hősnőt idézi föl (Heroides 2., Ovidius, 1985, 9–13), akinek 
fő panasza: „késel!” E késés pedig szégyen a várakozóra. E szégyent ráadásul nemcsak sze-
mélyében viseli, és nem is csak mint becsapott szerelmes nő, hanem mint aki túlbecsült egy 
idegent, ezzel megsértve közvetlen környezetét. (Itt megjegyezhető, hogy míg Progne tör-
ténetében athéni nőt thrák férfi bűne tette lehetetlenné, Phyllis esetében thrák királylányt 
athéni szerető csal meg.) A hősnő válasza még erre is: „mégis”! Felidézi a végzetes nászóráját, 
melyet baljós, alvilági jelek töltöttek be, s erről is úgy gondolja-érzi: „mégis”! A várakozást te-
hát itt az idő valamiféle felosztása teszi reálissá, s a reményvesztés pillanata organikus, mint a 
természet körforgása. Nem csoda hát, hogy az istenek könyörülete az öngyilkost mandulafá-
vá változtatja – olyan fává, amely megjeleníti azt a csomópontot, amely a mértékvesztés fe-
nyegetésében is értéknek állítja a mindenek ellenére kitartó, sőt önkockáztatása árán is kez-
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deményező várakozást. Janus versében igen határozottan utal erre az ovidiusi értelmezésre 
a „fuit expectanda” és a „moras” kifejezés. „A Phyllis megszólítás ugyanis nem metonimikus 
ebben a kontextusban – ellentétben Progne-val, aki egyszerűen a fecske metonimikus képe 
– hanem olyan azonosító metafora, amely a mandulafa sorsának allegorikus értelmét tágítja 
tovább a szenvedélyes, várakozást nem ismerő lélek önpusztító, tragikus sorsának általános 
jelképévé. Janus e megoldása Pontano líráját nem számítva, korában egyedül álló. Az allegó-
ria az ő költeményeikben úgy vált szerző elvvé, hogy a bevont mitológikum metaforikusan 
annak jelentését gazdagítja” (Kocziszky, 1979, 243).

4.5. Magyar – vagy pontosabban: nem-latin – nyelvű versben lehetetlen az ilyen összetett 
evokálás, annak ellenére, hogy a Hősnők leveleit ma is úgy olvashatjuk, mint spontán kortárs 
élőbeszédet. Hiába rendelkezünk azonban hiteles fordításokkal Ovidius műveiből például 
– nincs vagy alig van ezekből evokálható szövegélményünk. 

Weöres Sándor verse mégsem nélkülözi a tágabb szövegösszefüggést; ez a fordítás 
ugyanis mélyen, szervesen kapcsolódik költészetének szövetébe; a fenyegetett lét esélye a 
boldogságra, a teljességre éppen fenyegetettségében rejlik: 

„Madárka sír, madárka örül, 
míg piros gerendái közül 
néz a hatalmas – […]

A jövő nem vár, előre arat: 
a most ömlő sugarak 
a holnapi gyermek 
rózsás bőréről csiripelnek. […]

Küldd néki töretlen álmodat! 
mert szived éber-álma, 
mint légen a pára, 
átlódul a pályán
s fönn sajog a menny hajnal-koronáján. […]

A szikla, ha rávésed jajodat, 
többé nem szikla: élő te-magad 
s föllibben a fellegekbe! […]”
 (Harmadik szimfónia, Weöres I., 1981, 348–354)
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Irodalom

Babits Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve, Bp., 1978. 

Bárczi Ildikó: Janus Pannonius a 7., a 9. és a 11. évfolyamon = Irodalomtanítás az ezredfordulón, szerk. 
Sipos Lajos, Celldömölk, 1998, 390–401.

Catullus: Versei, Bp., 1978. (Lyra Mundi)

Heller Ágnes: Költészet és gondolkodás, Bp., 1998. 

Horatius: Összes versei [latinul és magyarul], Bp., 1961. 

Jankovits László–Kecskeméti Gábor: Előszó = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. 
J. L.–K. G., Pécs, 1996, 5–6.

Janus Pannonius Búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban [szerk. Kovács Sándor Iván], [Pécs–Bp.] 
1990. 

Janus Pannonius: Összes munkái, szerk. V. Kovács Sándor, Bp., 1987. 

Jelenits István: A Janus Pannonius-műfordítások nyelvi-stilisztikai problémái = Janus Pannonius (Tanul-
mányok), szerk. Kardos Tibor–V. Kovács Sándor, Bp., 1975, 473–479. 

Kenyeres Zoltán: Tündérsíp – Weöres Sándorról, Bp., 1983. 

Kocziszky Éva: Az újlatin tárgyias költészet megszületése Janus Pannonius elégiáiban = Irodalomtörté-
neti Közlemények, 1979, 233–244. 

Memoriterek könyve, szerk. Osztovits Szabolcs, Turcsányi Márta, Bp., 1997. 

Ovidius: Átváltozások, ford. Devecseri Gábor, Bp., 1982.

Ovidius: Hősnők levelei, ford., szerk. Muraközy Gyula, Bp., 1985. 

Ovidius: Római naptár – Fasti, ford., szerk. Gaál László, Bp., 1986.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I – Humanizmus, szerk. Ács Pál–Jankovics József–Kőszeghy 
Péter, Bp., 1998. 

Szabó Magda: Ókút, Bp., 1970.

Szerb Antal: Száz vers, Bp., 1983.

Török László: Janus Hungaricus, avagy filológiai barangolások a Janus-epigrammák magyar fordításai-
nak birodalmában = Klaniczay-emlékkönyv, szerk. Jankovics József, Bp., 1994, 73–100. 

Török László: Klasszikus prózai olvasmányélmények Janus Pannonius epigrammáiban = Irodalomtörté-
neti Közlemények, 1989, 415–425. 

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások I–III., Bp., 1981.
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Eck Júlia

SZÖVEGBEFOGADÁS, SZÖVEGELEMZÉS 
A KREATÍV DRÁMA ESZKÖZEIVEL

Csehov: Sirály

1. Kreatív dráma – közkeletű nevén a drámajáték

1.1. A drámajáték új elem a hagyományos tantárgyi és módszertani rendszerben, és bár 
minden nehézség nélkül beilleszthető oda, mégis sok olyan sajátsága van, mely egyedi hely-
zetét húzza alá. A drámajáték fogalmának meghatározását érdemes negatív oldalról meg-
közelíteni. A drámajáték nem azonos a gyermekszínjátszással, noha meghatározó elemei a 
szituáció és a szerepjáték. A szinte minden iskolában létező színjátszó körök az iskolai élet 
rendkívül fontos részei, a különböző hagyományokhoz kötődő előadások pedig az iskola 
szellemiségének, sajátos arculatának kialakításában nagy szerepet játszhatnak. Az itt dol-
gozó fiatalok igen sokat tanulhatnak a csoportmunka, egymásra figyelés, hangképzés, me-
móriafejlesztés stb. területein, melyek a drámajátékban is nagy szerepet játszanak. Alapvető 
különbség azonban, hogy a színjáték célja mindig az előadás, és az előadás minőségének 
javítása az az érdek, melynek működését alárendeli. A drámajáték nem előadás-központú, és 
ha létre is jön a munka következtében valamilyen közönség elé kerülő produkció, sohasem 
ez a fontos, hanem az ezt megelőző munkafolyamat. A drámajáték foglalkozásain nem a 
szerepet, hanem a személyiséget próbáljuk meg fejleszteni.

A drámajáték nem azonos az olvasott vagy látott drámák, illetve színházi előadások elem-
zésével sem, noha a drámajáték technikájával a vizsgált mű rendkívül izgalmas és mély rétegeit 
tárhatjuk fel. Ez az iskolai oktatásban szintén nagyon fontos terület elsősorban az irodalomórák 
része, tananyaggal összefüggően és attól függetlenül is. A jól alkalmazott drámajáték sokat se-
gíthet egy-egy helyzet, konfliktus megvilágításában, a szereplők viszonyrendszerének feltérké-
pezésében, de nem vállalkozhat a teljes műelemzésre, hiszen vizsgálódásának középpontjában 
nem a műalkotás és kora, hanem a különböző emberi problémák állnak.

Végül a drámajáték nem azonos a társasági játékokkal sem. Ezeknek a játékoknak fő cél-
ja a szórakozás és a szórakoztatás. A drámajáték viszont ennél mindig többre törekszik: célja, 
hogy játékait eszközként használva az egész személyiség harmonikus fejlődését elősegítse.

Mit is nevezhetünk hát drámajátéknak? 
„A drámajáték olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat 

jellegzetes elemei lelhetők föl. A dramatikus folyamat kifejezési formája: a megjelenítés, az 
utánzás, megjelenési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az 
interakció, eszköze: az emberi és a zenei hang, az adott nyelv, a test, a tér és az idő, tartószer-
kezete pedig a szervezett emberi cselekvés” (Gabnai, 1999, 9).

A dráma szó gyökerében őrzi az ógörög „tenni, cselekedni” igét. A drámapedagógia mint 
oktatási módszer az 1920-as években vált divatossá Európában, főként Angliában, később az 
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Egyesült Államokban, Dániában, Csehszlovákiában és másutt. Magyarországon az 1970-es 
évek elején lett ismert, elsősorban cseh és angol hatásra. Ma már egyre több képzett dráma-
tanár használja ezt a módszert a nevelési és oktatási munka különböző területein. 

A legfőbb módszertani különbség a hagyományos oktatási formával szemben az, hogy 
a drámapedagógia a passzív befogadás helyett a diákoktól aktív, cselekvő magatartást vár 
el a munka folyamán. Az ismeretek ezért nem a hagyományos módon, hanem egy élmény 
megélésén keresztül kerülnek befogadásra és bevésésre, ez pedig tartósabb és feleleveníthe-
tőbb tudást eredményez. Így szinte észrevétlenül a diákoknak kell megküzdenie azért, hogy 
megtaláljanak egy megoldást, és ebben a tanár, csak mint segítő, a feladatok ismertetője, 
szervezője, moderátora működik közre, nem mint forrása a megszerzendő ismereteknek. 
Az óra gyakorlatok egymásra épüléséből áll, elméleti ismereteket csak induktív módon, a 
tapasztalatok összegzéseként fogalmaz meg diák és tanár egyaránt. Ennek legrokonszenve-
sebb következménye az, hogy az órák középpontjába a probléma, nem pedig a tanár kerül. 
A diákok számára ő is csak egy azok közül, akiknek együttműködése eredményeként közelebb 
kerülhetünk egy lehetséges megoldáshoz. Ennek két lényeges következménye van. Az egyik, 
hogy a drámajáték résztvevőinek – mind a tanárnak, mind a diákoknak – elkerülhetetlenül 
vállalniuk kell saját személyiségüket a foglalkozás során. A másik, hogy – gyakorlatilag minden 
témakör feldolgozásánál – összefonódnak oktatási és a nevelési célkitűzéseink.

A drámajáték képes több oldalról megvilágítani ugyanazt a kérdést, és megmutatni az 
esetleges alternatív megoldásokat is. Így a diákok könnyebben találnak számukra is érvényes 
értékeket, értelmezéseket az óra folyamán.

Drámajátékaink mindig a teljes oktatási folyamat részeként, azzal összehangoltan jelen-
nek meg, bármilyen területhez kapcsolódóan kerülnek is a nevelés folyamatába.

A fentiekből jól látható, hogy a drámapedagógia, bár a hagyományos közoktatás ke-
retein belül jelenik meg, sok tekintetben attól eltérő módon lép kapcsolatba a gyerekkel 
és a tananyaggal. A munka folyamán a gyerekek egymás közötti viszonya alapvetően meg-
változik: az egyéni munka helyett páros vagy csoportmunkában, egymással konszenzussal 
létrejött megállapodások szerint dolgoznak, így kapcsolatuk jóval szorosabbá válik a meg-
szokottnál, kommunikációs és vitakészségük fejlődik, empatikus és együttműködési képes-
ségeik sokkal jobbak kortársaikénál. 

1.2. A drámajáték ma már az irodalomtanítás gyakran használt módszere. Eszköztárát sok 
területen felhasználhatjuk, a bevezető, atmoszférateremtő játékoktól a helyszínek érzéklete-
sebbé tételén át az összefoglaló, rendszerező feladatokig. Legizgalmasabb területei mégis a 
műelemzés játékai. A szereplők kapcsolatrendszerének vizsgálata, a szerkezet vagy a konflik-
tusok megvilágítása, a motivációknak és következményeiknek felszínre hozása a legszebb fel-
adatok diákok és drámatanár számára egyaránt. Célunk minden esetben az, hogy a dráma-
játék segítségével tanulóink közelebb kerüljenek az éppen vizsgált műhöz vagy korszakhoz, 
hogy ne csak megismerjék, de meg is éljék a felidézett érzést, gondolatot, hangulatot vagy 
problémát. Ha ez sikerül, úgy egyszerűen a játék belső izgalmától vezetve sajátítanak el minél 
többet a szigorúbb értelemben vett „tananyagból” is. 

Emellett a drámajátékos foglalkozások módot adnak a szöveg igen alapos, mély megis-
merésére és feldolgozására is, mely így felfedezhetővé, izgalmassá, élvezetessé és értékessé 
válik a tanulók számára.
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2. A Sirály feldolgozása drámajátékkal

2.1. A Sirály drámajátékkal történő feldolgozására akkor érdemes sort keríteni, ha időnk és 
kedvünk van egy néhány órás, a dráma szövegének feldolgozására épülő, a szereplők kap-
csolatait és motivációit vizsgáló „kitérőre”. Diákjaink már megismerkedtek az idő, tér és cse-
lekmény egységére épülő drámai korszakok közül az antik irodalom és a klasszicizmus után 
következő, nem kevésbé jelentős időszakkal: a polgári dráma korával. Nemcsak a hagyo-
mányhoz és a szabályokhoz szigorúan ragaszkodó formai követelmények ismerősek számuk-
ra, de a polgári irodalom céljai és témái is: a pénz, a rang, a szerelem, a társasági élet és az ott 
elfoglalt pozíció, a szalonbéli lehetőségek és korlátok világa. Megtanulták már azt is, hogyan 
használta fel és töltötte meg új tartalommal ezt az eszköztárat hasonló, ám mégis különböző 
módon a 20. század színházkultúrájának két nagy megújítója, Ibsen és Csehov.

Ha módunk van a Három nővér elemzésére, ismerős lehet az idő és a tér jellegzetes cse-
hovi kezelése is: a négy felvonás egy szimbolikus napba fér el, mégis jó néhány évet ölel fel a 
valóságban, hiszen az események a felvonások közötti időszakban gördülnek tovább, mialatt 
a szereplők valóságos és metaforikus tere egyre csökken. A polgári dráma négy felvonás-
ra tagolt szerkezetében kiemelt szerepet kap a „botrány”, a harmadik felvonás, a csehovi 
mélypont helye és megnyilatkozása, ahol a szereplőkből – igaz, legfőképp monológokban 
– kiszakad az őszinte, fájdalmas igazság: megfogalmazódik, kimondatik a kiúttalanság. Ta-
lán a művek középpontjába állított szimbólumokról is hallottak már diákjaink, és nem csak 
Csehov okán – hiszen a vadkacsa Ibsen vagy Kurázsi mama kordéja Brecht művében hason-
lóképpen ismerős lehet már.

Ahhoz, hogy az itt leírt foglalkozásokat megtartsuk, jó, ha diákjaink rendelkeznek némi 
efféle háttértudással a csehovi hangvételről, drámáinak jellegzetességeiről. Jó, ha esetleg ol-
vasták a Sirályt, akár frissen, akár régebben, vagy ha látták színházban vagy videón valamilyen 
előadását. De az sem nagy baj, ha teljesen ismeretlen számukra ez a mű, hiszen reményeink 
szerint az órák után friss kíváncsisággal látnak majd neki az olvasásnak!

2.2. A Sirály drámajátékkal történő feldolgozását az 1898-as előadás történetével kezdjük. 
Ez olyan kultúrtörténeti érdekesség, amelyet érdemes megismertetnünk diákjainkkal, akár 
úgy, hogy elmeséljük az eseményeket, de még jobb, ha módunkban áll bemutatni néhány 
régi fotót, korhű rajzot, esetleg videofelvételt. Ha máshoz nem jutunk hozzá, illusztráljuk 
történetünket Sztanyiszlavszkij, Csehov, Nyemirovics-Dancsenko, Olga Knyipper (a Művész 
Színház elismert színésznője, Csehov felesége), esetleg Ivan Moszkvin (a Művész Színház 
egyik leghíresebb színésze) képeivel – olyan jellegzetes arcok ezek, hogy már a vonások, a 
tekintetek alapján is bátran asszociáltathatunk a gyerekekkel – elsősorban a következő asszo-
ciációs kört végigfuttatva: milyen cél(ok) lebeghet(nek) ennek az embernek a szeme előtt?

Így közelítve: a bemutató izgalmát, feszültségét, tétjét majd óriási sikerét átérezve jutha-
tunk el az első izgalmas összehasonlításig: keressünk okokat! A két csoportban dolgozó diákok 
egy része arra gyűjtsön válaszlehetőségeket, miért bukott meg csúfosan a Sirály 1896-ban 
Pétervárott? A másik csapat feladata az 1898-as, Sztanyiszlavszkij rendezte moszkvai előadás 
páratlan sikerének magyarázatául szolgáló lehetőségek összegyűjtése (Sztanyiszlavszkij, 
1967). Ha a csoportok írásban dolgoznak, a két papírlapon vagy táblafélen rövidesen tisz-
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tán látható lesz a Sztanyiszlavszij-féle színházi reform lényege. Ezek után már gyerekjáték 
megfogalmazni az újításokat (szakítás a régi, patetikus játékmodorral, a sztárrendszer meg-
szüntetése, silány díszletek és jelmezek helyett képzőművészek segítségével hiteles, látványos 
kiállítású előadások, külsődleges ripacskodás helyett a hangsúly belső történésre helyezése, 
az illusztratív gesztusok helyett a természetességre törekvő játékmód igénye stb.). Itt érde-
mes megfogalmazni azt is, mi lehetett az oka annak, hogy Csehov és Sztanyiszlavszkij, ez a 
két igen különböző művész, akik, bár pályájuk szorosan összefonódott, mégsem lettek bará-
tok, közös munkáikat feszültségek és félreértések tarkították, mégis remekműveket alkottak 
együtt. Hiszen mindkettőjük vizsgálódásának és ábrázolásának fókuszában az ember belső 
világa, vágyai, lehetőségei és esendősége áll, éppen úgy, ahogy most nekünk, olvasóknak és 
játszóknak, száz év távlatából.

A munkát a dráma szövegének vizsgálatával folytatjuk. Kiindulópontunk Csehov műfaji 
meghatározása: műveinek legtöbbje komédia. Ez rendszerint nagy meglepetést okoz azok-
nak a diákoknak, akik olvastak vagy láttak egy-két Csehov-drámát, hiszen azok semmiképpen 
sem tűntek vígjátéknak – legalábbis első látásra. Következő feladatunk tehát: próbáljuk meg, 
el tudnánk-e játszani egy Csehov-művet vígjátékként! Gyűjtsük össze, mit kellene találnunk a 
szövegben ahhoz, hogy ez sikerüljön! Indításul nézzük meg a Sirály első két mondatát:

„Medvegyenko: Miért jár mindig feketében?
Mása: Az életemet gyászolom.”
A diákok feladata csoportmunkában az, hogy játsszák el ezt az indítást úgy, mint egy 

vígjáték felütését. (Érdemes kikötni, hogy a bohóckodás, paródia, burleszk elemei ezúttal 
kerülendők.) Mindannyiunk számára meglepő lesz, mennyi kiváló megoldás születik majd, a 
komikumfajták több elemének változatos felhasználásával.

A munkát a konkrét szövegpoénok keresésével folytatjuk. A diákok párosával dolgoznak 
a dráma egy-egy oldalának feldolgozásakor. A feladat: csattanót, éles, konkrét szövegpoént 
találni az adott oldalon. 

(Pl. „Szorin: Valamikor két dolgot szerettem volna szenvedélyesen: megnősülni és írónak 
lenni, de egyik sem sikerült.”

„Dorn: Tíz-tizenöt évvel ezelőtt – emlékszik rá – az egész kormányzóságban én voltam az 
egyetlen rendes szülész. Meg aztán én mindig becsületes ember is voltam.”

„Samrajev: Egyébként ez ízlés dolga. Márpedig de gustibus aut bene, aut nihil.”)
Következő feladatunk már átvezet a szöveg további szempontok szerinti vizsgálatához, 

mégis még humorforrásként vizsgáljuk meg a rendkívül laza szövegbeli kohéziót. A szerep-
lőnként összevágott oldalt szétosztjuk a diákok között, és megadjuk az első szövegrészt. Min-
denki akkor szólal meg, amikor szerinte a kezében lévő szereplő egyik szövege következik, de 
akár többször is megszólalhat, ha úgy érzi, először nem a legmegfelelőbb helyen hangzott 
el a mondata. Érdekes és nagy koncentrációt igénylő gyakorlat ez, amelyben gyakori a té-
vedés, hiszen sok jó megoldás képzelhető el pusztán szövegtani szempontok alapján. Mivel 
Csehov többszereplős jeleneteinél közismert, hogy a szereplők elbeszélnek egymás mellett, 
nem folytatnak valódi kommunikációt, nem „viszik tovább” sem a társalgás fonalát, sem 
az események menetét, a feladat rendszerint alig megoldható. Ezért a játék után érdemes 
a diákok kezébe adni a csehovi változatot és megbeszélni tévedéseink okait. Ezt azután két 
csoportban színpadra is állíthatjuk. A két változat között igen csekély különbség lesz, amely 
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szinte kézzelfoghatóvá teszi a diákok számára, milyen nehéz ennek a szövegnek a felhasz-
nálásával színpadi feszültséget teremteni, hiszen a szereplők jószerivel csak azért vannak a 
színen, hogy elüssék az időt. 

Mégis ez a következő szempontunk a szöveg vizsgálatakor: hiszen a korábban humor-
forrásként vizsgált szövegrészletek egyben feszültségforrásként is értelmezhetőek. Ennek 
oka pedig pontosan a váratlanság – válaszokban, cselekedetekben, megszólalásokban vagy 
hallgatásokban.

A következő részletek feldolgozásakor ennek megfigyelésére helyezzük a hangsúlyt. A pá-
rokban feldolgozandó szövegrészletek minden esetben egy-egy jelenet indító-mondataiként 
használandóak: a pár tetszőlegesen folytathatja a szöveget. 

(Pl.: 1. „Mása: Akarok még mondani valamit. Beszélnem kell magával… (Izgatottan) Nem 
szeretem az apámat… valahogy egész szívemmel azt érzem, hogy maga közel áll hoz-
zám… Segítsen hát rajtam. Segítsen, különben valami ostobaságot csinálok, gúnyt 
űzök az életemből, és tönkreteszem… Nem bírom tovább.

 Dorn: Mi az? Miben segíthetek?

 Mása: Szenvedek. Senki, senki sem tud a szenvedéseimről! Szeretem Konsztantyint.”

2.  „Arkagyina: Csak bajom van vele! (Elgondolkozik) Jó volna, ha állásba menne, ugye?

 Szorin: (fütyörészve, aztán határozatlanul) Azt hiszem, az volna a legjobb, ha… ad-
nál neki egy kis pénzt… Mindenekelőtt emberi módon kell öltöznie, meg miegymás. 
Nézd, egy és ugyanazt az ócska kabátot hordja már három éve, télikabátja nincs… 
(Nevet) Meg aztán az sem ártana, ha mulatna néha a legény… Külföldre is utazhatna 
s a többi… Hisz nem olyan sokba kerül.”

3.  „Arkagyina: Nem gyógyíttatod magad, ez nincs rendjén, bátyus.

 Szorin: Én örömmel gyógyíttatnám magam, de a doktor nem akarja.”

4.  „Medvegyenko: Menjünk haza, Mása.

 Mása: (tagadóan rázza a fejét) Én itt maradok éjszakára.

 Medvegyenko: (könyörögve) Menjünk haza, Mása. Biztosan éhes már a gyerek.

 Mása: Szamárság. Majd megszoptatja Matrjona.

 Medvegyenko: Sajnálom szegényt. Már harmadik éjszaka anya nélkül…”)

Nagyon érdekes jeleneteket láthatunk majd, kitöréseket, vitákat és kibéküléseket, jólelkű és 
gonosz változatokat – sok szép, kötetlen improvizációt – és lehetőségeket a folytatásokra. 
A valódi folytatások azonban minden esetben váratlanok. 

(Pl.: 1. „Dorn: Ej, de idegesek valamennyien, de idegesek!”

2.  „Arkagyina: No de mégis… Ruhára még csak telne, de külföldi utazásra… Különben 
pillanatnyilag még ruhára se futja. (Határozottan) Nincs pénzem!”

3.  „Dorn: Hatvanéves korban gyógyíttatni!”
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4.  „Mása: De unalmas lettél. Ezelőtt legalább el-elfilozofálgattál, de most örökké csak a 
gyerek, gyerünk haza, gyerünk haza – egyebet nem is hall tőled az ember.”) 

 A Csehov művében megszólaló válaszadók – az improvizációk többségével ellentétben 
– nem kívánják folytatni a jelenetet, menekülnek a valódi párbeszédek elől, elütik a megbe-
szélés lehetőségét. Mindebből a darab hőseiben és a művet befogadó közönségben egyaránt 
feszültség keletkezik, mely nem oldódik fel, sőt további hasonló helyzetek során egyre gyűlik 
és gyűlik, míg el nem vezet a 3. felvonás robbanásaihoz. A korábban vizsgált rendkívül lazán 
összekapcsolódó szövegnek is van ilyen feszültségfokozó szerepe is, hiszen kérdéseire senki 
sem kap kielégítő választ, a polgári társalgás fonalát gyakran senki sem veszi fel vagy gombo-
lyítja tovább, sőt, a szereplők néha még a társasági viselkedés alapvető szabályait is megsértik 
egymás iránti érdektelenségük, figyelmetlenségük, udvariatlanságuk kimutatásával.

Munkánkat a dráma történetével folytatjuk. Mindenképpen érdemes felrajzolni a szerel-
mi négyszög négy résztvevőjét, a mű főszereplőit. Ez akkor is izgalmas, ha diákjaink ismerik 
a művet, de még fontosabb, ha nincsenek tisztában a cselekménnyel. Az ábra ismét magáért 
beszél: a téma akár egy kellemes polgári vígjáték alapsémája is lehetne.

Arkagyina     Trigorin
sikeres színésznő    sikeres író

Nyina     Trepljov (Arkagyina fia)
színésznő szeretne lenni    kezdő író

Az, hogy ebből az alaphelyzetből mégsem ez, hanem egy hihetetlenül izgalmas és fe-
szült, emberi és művészsorsot egyaránt példázó, kegyetlen és gyönyörű mű születik, ponto-
san ezeknek a szereplőknek a karakterén és egymáshoz való viszonyán múlik. A következő 
feladatunk tehát a szerepépítés: megpróbálunk minél több információt összegyűjteni a négy 
szereplőről. 

Meglepően könnyű dolgunk lesz, hiszen elég sokszor beszélnek ők – egymásról, melyből 
persze mind a jellemzett karakterről, mind az őt jellemző szereplőről sokat tudhatunk meg.

Ilyen szövegrészleteket adunk hát csoportjaink kezébe, és ezek alapján próbálunk meg 
minél pontosabb, részletezőbb személyiségrajzot összeállítani a szereplőkről.

(Pl.: „Ki akart oktatni bennünket, hogy kell írni, és mit kell játszani. Végtére is, kezdem 
már unni. Ezeket az állandó kirohanásokat ellenem, ezeket a tűszúrásokat, már engedelmet, 
akárki megunná! Szeszélyes, hiú kamasz.” (Arkagyina Trepljovról)

„Az én anyám lélektani különlegesség. Kétségtelenül tehetséges, okos, sírni tud egy köny-
vön, emlékezetből elmondja az egész Nyekraszovot, úgy ápolja a beteget, akár az angyal, de 
próbáld csak meg dicsérni előtte Dusét! Hohó! Dicsérni csakis őt kell, csakis róla kell írni, har-
sogva ujjongani a Kaméliás hölgyben vagy Az élet bódulatában nyújtott rendkívüli játékáért, 
de mivel itt falun nincs ez a maszlag, hát unatkozik és dühöng, és mi mindnyájan az ellenségei 
vagyunk, mindennek mi vagyunk az oka. Ezenkívül még babonás is, fél a három gyertyától, 
a tizenhármas számtól. És fukar. Hetvenezer rubele van az ogyesszai bankban… ezt biztosan 
tudom. De próbálj csak meg kölcsönkérni tőle – sírva fakad.” (Trepljov Arkagyináról)

„Okos, közvetlen ember, tudod, egy kissé mélabús. Nagyon rendes. Még sokára lesz negy-
venéves, de máris híres, és torkig jóllakott mindennel… Ami az írásait illeti… hogy is mond-
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jam csak?… Kedvesek, tehetségesek… de… Tolsztoj vagy Zola után nincs kedvem Trigorint 
olvasni.” (Trepljov Trigorinról)

Munkánk középpontjába most a Csehovnál mindig legizgalmasabb 3. felvonást, az indula-
tok kitörésének, a valódi szellemi és néha fizikai összecsapásoknak terepét állítjuk. A felvonás 
két nagyjelenetét, Arkagyina és Trepljov, illetve Arkagyina és Trigorin jelenetét dolgozzuk fel.

Ismét páros improvizációs feladattal kezdjük, ezúttal a szereplőket, helyszínt és az esemé-
nyeket is megkötve. Az információk: Trepljov bemegy anyja szobájába és megkéri, kösse át 
fejsebét. Beszélgetésük közben összevesznek Trigorinon, majd kibékülnek.

Ezt a helyzetet kell a gyerekeknek rövid megbeszélés után tartalommal megtölteni és a 
bemutatni társaiknak. A jelenetek kulcskérdése számukra is világos: min veszhetnek össze és 
mitől békülhetnek ki a szereplők? Az, hogy mindkét kérdésre hiteles megoldást találjanak, 
nem is olyan könnyű. A jelenetváltozatok megnézésekor és megbeszélésekor döbbenetesen 
kemény és igaz megoldásokkal találkozhatunk, melyek sokszor nagyon közel állnak a csehovi 
szöveghez, de néha még annál is kegyetlenebbre sikerülnek.

Az eredeti változatot ezek után a belső hangok játékával dolgozzuk fel: miközben hallgat-
juk a szöveget, bárki bármikor megállíthatja azt, és megfogalmazhatja (egyes szám első sze-
mélyben) az éppen beszélő szereplő mögöttes gondolatait. A szereplőkben és a diákokban 
felgyülemlő problémák – az anya–nagykamasz kapcsolat ellentmondásossága, az anya élet-
társára irányuló szakmai és emberi féltékenység, a kezdő irigysége a befutott iránt, ugyanak-
kor a „jobb vagyok náluk” érzése, a szülői szeretet és a személyes önzés kettőssége – annyira 
aktuálisak, élők és valóban megéltek vagy megélhetőek minden 17-18 éves számára, hogy 
valóságosságuk szinte átizzítja a levegőt, és majdnem minden elhangzott mondat megszó-
lalásra készteti diákjainkat.

Arkagyina és Trigorin jelenetének feldolgozását azzal az információval kezdjük, hogy ta-
lálkozásuk közvetlenül az előbb feldolgozott események után zajlik. Először tehát lélekálla-
pot-szoborsorozatot kérünk Arkagyináról is, Trigorinról is: próbáljuk meg több állóképben 
(szoborban) megjeleníteni az éppen bennük dúló indulatokat, melyeket – legyenek ezek 
bár teljesen ellentmondásosak is (pl. az elszakadás és a maradás vágya) – egymás mellett 
ábrázolunk, hiszen a szereplőkben is egyidejűleg vannak jelen. 

A feladat ismét improvizáció, mely most valójában egyszemélyes játékká válik: a játék-
ban a férfi-szereplő egyetlen mondatot mondhat – azt persze akármennyiszer: „Bocsáss el 
engem.” A női szereplők egymást követik, mintegy váltják egymást ugyanabban a szerepkör-
ben, felvonultatva a megtartás és meggyőzés minden emberi és női rafinériáját.

A dráma szövegének felolvasásakor viszont Trigorin gondolatait próbáljuk meg követni. 
Mi, mikor és miért hat rá annyira, hogy megváltoztatja elhatározását, illetve megteszi-e ezt 
egyáltalán?

A Sirályt feldolgozó drámafoglalkozások zárófeladata nem is lehet más, mint a közpon-
ti szimbólum vizsgálata. Ismét a szöveg ilyen irányú utalásaival kezdjük: a szövegrészletek 
alapján megfogalmazzuk, minek a szimbolizálására használja ezt a madarat Trepljov és Tri-
gorin. Végül Nyina és Trepljov 4. felvonásbéli jelenetét olvassuk el, és keressük meg Nyina 
mondatának („Én a Sirály vagyok!”) motivációit. Ebben a jelenetben ez a mondat háromszor 
hangzik el, először mechanikus ismétlésnek, töltelékszövegnek, az idegösszeomlás jelének is 
tulajdoníthatjuk. Később azonban világossá válik, hogy a mondatok beleilleszkednek Nyina 
beszédének rendszerébe, tartalmi közük is van mondanivalójához.
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Így lesz teljessé Csehov szimbóluma, melyet 1898-ban a Moszkvai Művész Színház is jel-
képéül választott, és máig is használ.

2.3. Az itt leírt játékok folyamatukban is, de részleteikben is felhasználhatóak, így a szaktanár 
döntésétől függően egy, de akár hat tanóra is eltölthető velük. Bár ez kétségkívül rengeteg 
idő, mégis sok örömük lesz azoknak, akik megpróbálkoznak vele. A legnagyobb ezek közül 
természetesen az, hogy a gyerekek megismerik és megszeretik nemcsak a Sirályt, de Csehov 
stílusát, gondolkozásmódját és problémafelvetését is. Átérzik, hogy gondolatai nekik is szól-
nak, ábrázolt alakjai ugyanolyan érzéseket, feszültségeket és kudarcokat élnek át, amilyenek-
kel ők is naponta szembesülnek. 

A mű szövegéről a drámajátékos foglalkozások után így nyilatkoznak: „Nagyon jól meg-
szerkesztett szöveg. …a nézőnek, olvasónak meg kell dolgoznia érte”, „nagyon tömör, megle-
pő, helyenként groteszk. Közelről megnézve nagyon izgalmas, mély.”, „Természetes, életszerű 
a szöveg…”, „olyan mű, amelyet többször el kell olvasni vagy meg kell nézni…”.

A mű mondanivalójáról, szereplőiről, viszonyaikról alkotott diákvélemények alig fértek rá 
a kérdőívre, sokan külön lapon is folytatták gondolataik leírását. A sok ötletből csak néhány 
ízelítőül: „Az alaptörténet nem igazán különleges, ám a szereplők jellemének összetettsége 
különlegessé és élvezetessé teszi”; „Minden szereplőnek hétköznapi érzései vannak: egysze-
rűek és nagyon bonyolultak egyszerre. Csehov nem ad megoldást, csak a figyelmet hívja fel.”; 
„a történések más síkon zajlanak, a szöveg mögött – ha megnézzük a mondatokat, gyakran 
érezzük, hogy a szereplő mást gondol.”; „Létező jellemekről szól, akikkel a mindennapi élet-
ben is találkozhatunk, esetleg magunkra ismerhetünk bennük. Lehetőséget ad ez a darab, 
hogy olyan jelenségeket lássunk kívülről, amelyekbe egyébként nem gondolnánk bele.”

A drámafoglalkozásokon részt vett diákok közül mindenki úgy nyilatkozott, megnézné 
a dráma színházi feldolgozását is, kétharmaduk akár több feldolgozásban is. A feldolgozott 
részletek közül számos szövegrész olyannyira rögzült bennük, hogy emlékezetből idézni tud-
tak belőlük. És ami a legszívmelengetőbb: a foglalkozás után sokan elolvasták a művet, saját 
örömükre, anélkül, hogy ez feladatuk lett volna.
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ÁTMENETI IDŐK
Huszárik Szindbádja1

1. A játékfilm mint irodalmi adaptáció

A Szindbád mint egészestés játékfilm és mint irodalmi adaptáció, miközben megőrzi a kép-
alkotás kompozíciós-zenei struktúráját, egyúttal narratív funkciót is hordoz: egyetlen köz-
ponti főhős körül, egységes tér/időben bonyolódik a cselekmény. Huszárik életművében a 
Szindbád című nagyjátékfilm tétje az volt, hogy sikerül-e ötvözni a rövidfilmek (mindenek-
előtt az Elégia) költőiségét egy történet elbeszélésével. A feladatot nem utolsó sorban azért 
sikerülhetett ezen a színvonalon megoldani, mert az irodalmi alapanyag eleve nélkülözte a 
nagyepikai formát: Krúdy novellák és regények füzéréből komponált könyve a teljességet 
nem a kezdet és a vég között feszülő narrációs ívvel, hanem a novellák és regényfejezetek, az 
utazások és kalandok töredékességével vagy félbemaradottságával formálta egésszé. Egy-egy 
epizód a Szindbádból nem mond kevesebbet a novellák összességénél; a szindbádi életfilozó-
fia éppen a teljesség megragadása az élet minden pillanatában, méghozzá annak tudatában, 
hogy ez a teljesség nem érhető el, mert ahogy a közelébe érnénk, máris tovaröppen – egy 
újabb asszony karjaiba. Szindbád rezignált tragikuma az örök utazásban – az elbeszélésmód 
szempontjából a meghatározhatatlan kezdő és végpont között bolyongó, kronológián és 
kauzalitáson kívül álló események határozatlan számú halmazában – ölt formát.

Már a Szindbád-történeteket megjelenésükkor értékelő kritikák kiemelték Krúdy pró-
zájának lírai vonásait. „Lírai természetű prózaként” vagy „prózába ágyazott versként” jel-
lemezték a színek, zenei formák kompozíciós elvén épülő szöveget, amely már-már fölébe 
kerekedik a novellák cselekménybonyolításának. A ciklus lezárulásával – amelynek végére 
lényegében csak a szerző halála tett pontot – világossá vált a mű elemzői számára a novellák, 
regények füzérének befejezetlensége; a szövegeknek az az alapvonása, hogy bármikor befe-
jezhetőek, illetve folytathatóak (Kozocsa, 1985, 831–854). A filmnek a határtalan egészt, a 
beteljesült befejezetlenséget kellett a saját eszközeivel az egészestés játékfilmek konvencio-
nális másfél órás időtartamában a mozgókép nyelvére átültetnie. A kínálkozó két lehetőség 
közül – egy-egy novella, novellafüzér, regény vagy regényrészlet adaptációja, illetve a Szind-
bád–Krúdy-világ egészének megragadása – Tóth János dramaturg, Sára Sándor operatőr és 
Huszárik Zoltán rendező az utóbbi, a Szindbád-művek hangulatokban, képekben, zenében 
megragadható világának felidézése mellett döntött (Végh, 1971, 16). A film haláltól halálig, 
a két grácia nyitótáncától a Tél Tündérének búcsútáncáig tartó, a cselekmény szempontjából 
epizodikus-anekdotikus ívét a nagyközelikben, lassításokban, raszteres képfelületekben, villa-
násnyi vágóképekben, elmélkedésekben vagy dialógusoknak álcázott monológokban (Zsu-
gán, 1994, 205–208) megvalósuló átkötések hozzák létre. A Krúdy-világ egésze ezekben az 
átkötésekben, sokszor villanásnyi passzázsokban, felizzó fahasábok, nyíló virágok és női tes-

1 Első változat: Pannonhalmi Szemle, 2002/2, 84–94. Bővített szöveg: Gelencsér, 2002, 60–89.
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tek, rebbenő függönyök és leomló ruhadarabok dramaturgiai szituációktól eloldott, önálló 
és szabad áramlásában jelenik meg, s nem a hosszabb-rövidebb, a novellákbeli történeteket, 
eseményeket, helyzeteket megidéző képsorokban. A jelenetek egymásutánisága nem volna 
több önmagában kitűnő novellaadaptációk sorozatánál – az egész élménye e dramaturgiai 
egységek közötti látványtöredékeknek köszönhető. Az író világának hangulatát azok a képek 
hozzák létre, amelyek szövegszerűen nem köthetők az író műveihez. Ez a „költői logika” te-
remti meg a szerkezeti egységet, s nem a történet vagy a főszereplő gondolatai.

2.1. Huszárik Zoltán: Szindbád „Nem szeretem ezt a mai világot – merengi maga elé 
Szindbád az örömlányok megadóan vidám társaságában. – Azt mondják, átmeneti idők. 
Csakhogy én nem kívántam átmeneti időt. Arra sem emlékszem, hogy ezt az egész életet 
valaha kiköveteltem volna.” A gondolat „tematikusan” a modern kor elutasításának szól, de 
összefüggésbe hozható Szindbád, az utazó saját „időtermészetével”, akit utazásaiban sem a 
tér, sem az idő nem köt meg. Ezt az időtlen időbeliséget, a különböző térben és időben zajló 
Szindbád-kalandoknak az időben és az időbe történő átmenetiségét valósítja meg Huszárik 
Zoltán filmjének nagyközelikre, gyorsmontázsokra épülő, az egyenesvonalú dramaturgiát 
elutasító szerkesztésmódja. A szintén 1971-ben bemutatott Makk Károly-film, a Szerelem 
két idősíkot, a – rekvizitumaiban egyébként a Szindbád világát idéző – századelőt és az ötve-
nes éveket egymással szembehelyező, illetve az értékvesztett, időtlen jelent az értéktelített, 
„időgazdag” múltba öltő montázstechnikájával szemben a Szindbád nem idősíkok között 
utaztatja a történetet és annak szereplőit, hanem az időben. 

Már Krúdy érzékeny elemzői is hangsúlyozták a Szindbád-történetek időkezelésének ket-
tős természetét: a szövegeknek sem konkrét történelmi, sem konkrét történeti idejük nincs. 
Az író múlt felé fordulásában „a múlt idő nem reális, történelmileg kitapogatható múlt idő 
– írja Szerb Antal Magyar irodalomtörténetében –, hanem a múlt, ahogy a lélek történetében 
és az irodalomban él tovább, az emlékek és az ábrándok kora” (Szerb, 1977, 480). Ugyanak-
kor az egyes novellák cselekménye is időtlen vagy legalábbis bizonytalan idejű – a narráció 
szintjén ebből fakad a szövegek líraisága, a próza versszerűsége. Az elbeszélés kezdetének 
és végének szerkezeti körvonalazatlansága nem ritkán a kezdet és a vég esetlegességét, ily 
módon e két hiányjel közé fogott cselekmény határtalanságát, a lineáris időrend feloldódá-
sát eredményezi. Mindez a ciklus egészében – Szerb Antal szemléletes kifejezésével – olyan 
„szálelvesztési technikához” vezet, amely elővételezi a korszak nyugat-európai irodalmának 
időfelbontásos technikáját (Szerb, 1977, 480–481).

Lírai munkanaplója szerint a rendező is nagy szerepet tulajdonított a Szindbád világában 
az időnek. Krúdy időkezelésének kettős természetében a drámai küzdelmet látta meg: „Az 
idő a legnagyobb ellenfelünk” – írta, s Szindbád az idővel való küzdelem során „nem csinál 
mást, mint felejteni, emlékezni akar, és újra élni, bizonyítva a létezés értelmét” (Huszárik, 
1971, 24). Az élet könyörtelen „dramaturgiájának” felszámolására tett kísérlet az egészként 
megélt élet reménytelen illúzióját hordozza. Ahol emlékek vannak, ott a felejtés is dolgozik, a 
jövő pedig a múltból ered – a jelen, a pillanat intenzitása csak a művekben létezik: Szindbád 
műalkotássá érlelt életében. Ennek a múltból és jövőből szőtt elillanó jelennek a megragadá-
sa áll Huszárik filmjének is a középpontjában.
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A film korabeli elemzői szinte valamennyien nagy jelentőséget tulajdonítottak a Szind-
bád időszemléletének. Horgas Béla kritikája már címével is jelzi a film egész világát meg-
határozó dramaturgiai szerkezetet – Időtlen mellérendelés –, s Krúdynak a modern regényt 
megelőlegező, talán kevéssé tudatos szövegépítési technikáját a filmben látja beteljesülni. 
Horgas ugyanakkor nem pusztán az idő filozófiai természetének kutatásában látja a film 
jelentőségét, hanem az időtlenség korszakfelettiségében, amennyiben a figuráival, világával, 
hangulatával egy jól behatárolt történelmi időszakban játszódó film korszerű tud lenni, s a 
mához is szól (Horgas, 1971, 5–11).

2.2. A filmi elbeszélést – ugyanúgy, ahogy bármilyen más közegben egy történet elmondását 
– a kronológia és a kauzalitás egymásra utalt logikája határozza meg. Léteznek azonban 
olyan nem-elbeszélő filmek is, amelyekben a képek sorrendjét nem az elbeszélői, hanem más, 
elsősorban a képek kompozíciójából, a képváltások ritmusából fakadó zenei-költői szerkesz-
tésmód diktálja (Kovács, 1997, 8–9). A Szindbádban mindkét szerkesztési elv elemeit meg-
találjuk: a film egy ember „haláltól halálig” tartó életét mutatja be, ugyanakkor számos olyan 
kép, képsor található benne, amely az elbeszélői logika mentén nem illeszthető a főszereplő 
történetébe. Ezek a gyorsmontázsokban bevágott képek egyrészt tagolják az elbeszélést, 
másrészt saját, elsősorban vizuális kompozíciós elvükkel állandóan megakasztják, kibillentik 
az elbeszélői logikát, hogy a képek befogadásának folyamatában időről időre másfajta, nem 
elbeszélői elv is érvényesüljön. A lírai passzázsok egy része motivikusan illeszkedik a film nar-
rációs közegébe, a rövid, sokszor néhány kockányi képsorok előre- vagy visszautalnak egyes 
epizódokra, kiemelik, felnagyítják a cselekményvilág részleteit, vizuális hangsúlyokat helyez-
nek el – gazdag ornamentikával ruházzák fel a film elbeszélését.

Mélyebben érintik az egész film szerkezetét a cselekménnyel semmilyen összefüggésbe 
nem hozható „képfoltok”. Ilyenek mindenekelőtt a természetképek, valamint azok a nagykö-
zelik, amelyek pusztán a lefényképezett tárgy faktúráját engedik láttatni a hozzájuk tartozó 
környezet nélkül. Ugyanakkor ezt a megoldást motivikus környezetben is megtaláljuk, így 
például az étkezési jelenetekben. A képalkotás szempontjából ezek a montázsok erőteljes 
komponáltságukkal, szín-, ritmus- és formajátékukkal, a faktúra gyors és látványos átalaku-
lásával tűnnek ki, amit gyakran technikai trükkök – lassítás, gyorsítás, kockázás, kimereví-
tés, raszterezés – nyomatékosítanak. Stilisztikailag mindez a nem elbeszélő lírai rövidfilmek 
világát idézi – Huszárik saját korábbi filmjeit, illetve a műfaj filmtörténeti hagyományát –, 
ezúttal egy elbeszélő játékfilm közegében. 

Csakhogy mennyire tekinthető hagyományos elbeszélésnek a Szindbád? Ahogy az el-
beszélés kronologikus és kauzális logikáját tagoló-megbontó gyorsmontázsok is kétarcúak 
– alkalmanként motivikusan illeszkednek az elbeszélés menetébe, máskor a képszervezés 
logikája szempontjából „önálló életet élnek”, ráadásul ugyanannak a képsornak a státusa a 
film során meg is változhat –, a film elbeszélésmódja is kettős természetű: az egyes jelenetek 
szintjétől a film egészét átfogó szerkezeti egységig a történetmondás logikája érvényesül, 
miközben ez a logika az elbeszélés során többszörösen is megsérül. A narratív szerkezetből 
fakadó időtlenség élményét is elsősorban ebből a kettősségből vezették le a film elemzői 
(László, 1971, 12–14; Zalán, 1982, 4; Sváby, 1982, 11; B. Nagy, 1974, 400; Zay, 1984, 68). 
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Mintha Szindbád minduntalan kiszökne az elbeszélői logika karmaiból, s az életesemények 
időtlen rendjében oldódna fel.

2.3. Ha Szindbád élettörténetének egészét – és a film elbeszélésének egészét – tekintjük, 
klasszikus időfelbontásos szerkesztésmóddal találkozunk, amelyet a főszereplő-elbeszélő em-
lékezése irányít. Szindbád belső monológjai, kommentárjai végigkísérik az elbeszélést; még 
a nyitóképsor alatt, a halott Szindbád utolsó, végtelen utazása közben is az ő szavai kísérik-
értelmezik saját egykor volt életét. Az életet a halál szemszögéből összefoglaló nyitányt köve-
tően kezdődik a hajós kalandjainak felidézése, hogy aztán a cselekményt – az aranymetszés 
ponton az elmúlás későbbi képének előrevetítésével – a halál képei zárják. E nagyformátumú 
narratív keretbe az élet eseményeinek önmagukban zárt epizódjai sorakoznak, narrációs 
szempontból esetleges elrendezésben. A Szindbád elbeszélésmódjának „időtlensége” első-
sorban a narratív és nem-narratív szerkesztésmód feszültségéből következik. Az egyes epizó-
dok – igaz, gyakran rendkívül sűrítetten, nagy kihagyásokkal – megfelelnek az elbeszélésmód 
szabályainak: az asszonyokkal történő találkozások szituációba ágyazottak, a találkozás és a 
búcsú között mintegy rálátunk a szereplők történetére (így például a Vendelin-epizódban). 
Ezeknek a „hangulatjelentéseknek” éppen a felsejlő narratív dimenzió adja a mélységét, még-
hozzá úgy, hogy Szindbád szinte meg sem szólal, csak előhívja partnerei eseménytelen életé-
ből a történetek hiányát, illetve lehetőségét. Ami Szindbád jellemében vonzó és titokzatos 
– a teljes élet lehetősége –, azt az elbeszélésmód szerkezeti szinten hasonló módon, a gazdag 
és nagyívű történetek lehetőségeként veti fel. Ezt a mélységet szólaltatja meg mindjárt a 
film elején a falusi doktorné figurája. Az elbeszélésmód előhívta történetlehetőség aztán 
mindig egy, a cselekményvilágból kimagasodó képi motívumban oldódik fel – itt a zöld-
köves gyűrű nagyközelijében. A hasonló dramaturgiai zártságú epizódok mellett töredékes, 
narrációs szempontból tulajdonképpen elhelyezhetetlen futamokat látunk (a doktorné epi-
zódja előtt ilyen a villanásnyi találkozás Estikével), illetve motivikusan visszatérő szereplőket 
(Estike és a doktorné jelenete között látjuk meg a később többször is feltűnő, majd a nyitó-
táncra rímelő búcsúkorcsolyázás során Szindbád partnereként megjelenő Tél Tündérét). Az 
összefüggő elbeszélés benyomását leghatározottabban a motivikusan visszatérő szereplők 
és szituációk erősítik, mindenekelőtt a Majmunka-epizódok. A Majmunkával történő talál-
kozások nemcsak az elbeszélésnek, hanem Szindbád utazásainak is vissza-visszatérő, biztos 
pontjai, ahonnan a vágyak útnak indulnak, az emlékezések pedig nyugvópontra jutnak. Fejét 
az egykori szerető ölébe hajtva vagy a leveses tál fölött merengve Szindbád kellő távolságba 
kerül saját életétől és a nőktől; filozofál, álmodozik – őszinte gyermekként viselkedik. Maj-
munka befogadó, anyai alakja a film elbeszélésmódjának és képi világának is kitüntetetten 
nyugodt szigete. A ritmus lelassul, az idő megáll, s még az olyan hosszú szöveges szakaszt 
is vágóképek nélkül, mozdulatlan beállításban rögzíti a kamera, mint a cirkusz helyett az 
óbudai hegyekbe kocsizó idős házaspár képzeletbeli (ön)életképének elbeszélését. Az egy-
szerűségével és eszköztelenségével kimagasló jelenet formailag is tökéletes ellenpontja a film 
vizuális gazdagságának: a Szindbádéhoz hasonló rezignált öniróniával tekint egy meg nem 
valósuló (film)világra. 
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Miközben tehát a film narratív és képi kerete – a halálon túlról visszapillantó, a halál pilla-
natáig tartó élettörténet, illetve a bemutatkozó és a búcsúzó tavasz- és tél-tánc – dramatur-
giai és vizuális szinten teljes elbeszélést ígér, e kereten belül az elbeszélés szabályai alapvetően 
sérülnek: az egyes jelenetek sorrendjét és ok-okozati viszonyát nem a történet belső logikája 
határozza meg. Az elbeszélés szempontjából a jelenetek valóban felcserélhetők, a köztük lévő 
logikai kapcsolat esetleges. Ugyanez elmondható néhány igen rövid, vázlatszerű epizódról is, 
ahol csak a nyomait, a részleteit érzékelhetjük az eseménysornak, ugyanakkor a jelenetek 
többsége, ha mégoly elliptikus és jelzésszerű narrációs eszközökkel épül is fel, dramaturgiai-
lag zárt egészet alkot (ebből a szempontból a legkerekebb és legintenzívebb mininarratíva 
a virágáruslány öngyilkosságának jelenete), ráadásul a visszatérő epizódok motivikus lánco-
lattá is rendeződnek. Huszárik a Szindbád-történetek időnkívüliségét, illetve időfelettiségét 
egyfajta „átmeneti” szerkesztésmóddal oldja meg: a film struktúrája az elbeszélő és a nem-
elbeszélő filmművészeti hagyomány között oszcillál. A történet szempontjából egy teljes 
élet anekdotikus keresztmetszetét látjuk, ahol a film egészének és az egyes jeleneteknek a 
narratívája hibátlanul felépül, ugyanakkor az egész és a részletek kapcsolatát már nem a nar-
ratív, hanem az elbeszélés kiszögellési pontjait elfedő, helyettesítő, motivikusan az elbeszélés 
cselekményvilágából építkező képi logika határozza meg. Ezek az elsősorban gyorsmontá-
zsokban megvalósuló megoldások azokon a pontokon veszik át a narratív logika szerepét, 
ahol éppen a jelenetek kronologikus és kauzális viszonyával kapcsolatos információkat vár-
nánk. Képi tartalmuk – a nagyközelik (makrók), az egészből a felismerhetőség határáig le-
szűkített részletek, az elmosódó faktúrák, a gyors képváltások – nem hozhatók közvetlen 
összefüggésbe a cselekménnyel, ezért önálló képi kompozícióként illeszkedik a film szöveté-
be. A gyorsmontázsok vizualitása nemcsak szétzilálja a narrációs szerkezetet, nem pusztán 
atmoszferikusan gazdagítja a film cselekményvilágát – noha ez a funkció, a századforduló 
szecessziós ornamentikájának megidézése kétségtelenül szerepet játszik a motívumok ki-
választásában –, azaz nem elválaszt vagy összeköt, hanem az elbeszélés logikája mellett egy 
másfajta – nevezhetjük lírai vagy holisztikus látásmódnak – logikát is érvényesít. Ez utóbbi 
szerkesztésmód elnevezése azért is bizonytalan, mert nem egy önmagában álló poétikáról 
van szó, hanem poétikai gesztusról, az átlépés, az eltávolítás gesztusáról, amelyben a „hon-
nan” formailag leírható mozzanat, a „hova” azonban, éppen lényegénél, „funkciójánál” fogva 
megragadhatatlan. Az alap a Szindbád című film esetében egyértelműen az elbeszélés, amely 
soha nem tűnik el, csak éppen feloldódnak a határai; a struktúraszervező részecskék – min-
denekelőtt az idő – képlékennyé válnak, hogy a történet főhőse minduntalan kiléphessen az 
elbeszélés kronologikus és kauzális rendjéből – saját történetéből. Szindbád élete a tér/idő 
és a kauzalitás narratív hálójának szemei között teljesedik be.

3. Huszárik szellemi azonosulása Szindbáddal, illetve a Szindbáddal azonosuló Krúdyval a 
rendező vallomásaiból, leveleiből, interjúiból, a róla szóló visszaemlékezésekből világosan ki-
olvasható (Lencsó, 1990). Ugyanakkor ez az azonosulás, mivel az adaptáció – nem kis zavart 
és feszültséget okozva a film hetvenes évekbeli fogadtatásában – elveti az aktualizálást, nem 
morális, hanem filozófiai, illetve esztétikai. Huszárikot a teljességet megragadó Szindbád filo-
zófiája izgatja, az az életprogram, ami „a halál bizonyosságával szemben az élet sokrétűségét, 
gazdagságát állítja szembe” (Huszárik, 1971, 25). Ezért sem törekedhet arra, hogy Szindbád 
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történeteit elmesélje; magát Szindbádot kell elmesélnie, Krúdy hősének látásmódjával kell 
azonosulnia. Az egyenesvonalú elbeszélésmódot bomlasztó képi megoldások ebből a szem-
pontból szubjektív víziókként is felfoghatók, amelyek a képzelet asszociációs pályáit követve 
Szindbád emlékeinek és vágyainak csapongását imitálják. A filmmel kapcsolatban gyakorta 
előbukkanó jelzők – lírai, zenei, festői –, továbbá a film által kiváltott élmény közvetlen, ér-
zéki jellege szintén a műbe, illetve a figurába burkolózó „alanyi költő” benyomását erő-
síti. S mivel ezek a képsorok éppen a narratív szerkezetet bizonytalanítják el, nem tudni, 
mennyiben azonosíthatók a főhős, illetve mennyiben a szerző nézőpontjával. Az „örök 
időtlenségben” feloldódó elbeszélés az elbeszélő nézőpontját is elbizonytalanítja: miközben 
Szindbád áll valamennyi jelenet középpontjában, s az ő – nem ritkán a dialógusokat is meg-
szakító – monológjait vagy kommentárjait halljuk, nem feltétlenül azonosulunk a főhős né-
zőpontjával – legalábbis a film sem narratív, sem képi szinten nem tartalmaz erre vonatkozó 
információkat. Amennyiben a jelenetek és beállítások közé ékelt montázssorok motivikusan 
illeszkednek a film szövetébe, még felfoghatók Szindbád emlék- vagy vágyképeiként, vissza- 
vagy előretekintéseiként a történet – egyébként nem létező – kronológiájában. A legtöbb 
kép, illetve montázsszekvencia azonban kívül esik az elbeszélés keretein, s így nemcsak a 
történethez, hanem a történet szereplőihez sem kötődhet – legalábbis a narrációs logika 
mentén. Mint láttuk, ez az elbeszélésből minduntalan kilépő poétikai megoldás hozza létre 
a sajátosan szindbádi látás- és életmód időnkívüliségét – s ez teszi lehetővé Huszárik számá-
ra, hogy főhősével esztétikai azonosságot teremtsen: ne tetteivel vagy gondolataival vállaljon 
közösséget, hanem szemléletmódjuk legyen szétválaszthatatlanul egy.
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SORSTALANSÁG – EGY REGÉNY ÉS EGY FILM

1. A regény és annak olvasása

Kertész Imre Sorstalanság című regényéért (1975) méltán kapott Nobel-díjat. Olyan bátran 
eredeti a nézőpontja, radikális a szemlélete, meghökkentő a nyelve, hogy könnyen zavarba is 
hozza olvasóját. Nem engedi meg, hogy jól bevált sablonjainkra hagyatkozzunk, nem engedi 
meg sem a siránkozást, sem a felejtést, sem a moralizálást, sem a bagatellizálást. A Sorstalan-
ságot el kell olvasni. Csakhogy a Sorstalanságot elolvasni nagyon sokak számára nehéz feladat. 
Ha ennek ellenére tanítani akarjuk, felolvashatunk egy vagy néhány részletet a könyvből, be-
szélgethetünk egy akkora szövegrészről, amit képesek elolvasni és befogadni a diákok. Ha a 
részletet kontextusba kívánjuk helyezni, akkor magunk elmesélhetjük a könyv történetét, de 
felhasználhatjuk a filmet is. Ezért érdekes a könyv és a film együttes tárgyalása. 

De a regény iránti érdeklődés felkeltésén túl sokkal nagyobb lehetőséget kínál a film: Kol-
tai Lajos Sorstalanság című alkotása (2005) olyan százezrekhez és milliókhoz is eljuttathatja 
a regényt, akik nem olvasták, akik csak hírből hallottak róla, esetleg akik megpróbálkoztak 
az elolvasásával, de nehéznek találván, félretették. Olyan emberekhez is eljuthat a film révén 
a történet, akik nagyon keveset tudnak az emberiség történetének eddigi legtotálisabb nép-
irtási kísérletéről. És még ennél is nagyobb az a lehetőség, ami a film kapcsán felkínálkozik: a 
magyar holokauszt története úgy kerülhet be a magyar történelmi tudásba, mint a magyar 
múlt kitörölhetetlen része. A filmkockákon magyar embereket látunk, magyarul beszélő hő-
söket, magyar bérházakat és utcákat, villamosokat és csendőröket. Vagyis világossá válhat 
sokak előtt, hogy itt nem mások tragédiájáról van szó, hanem a mi közös tragédiánkról, a 
miénkről, akik itt élünk a Duna–Tisza táján. Magyar tragédiáról szól a film, még ha főhőse és 
annak családja zsidó is. A hangsúly a látszólag jelentéktelen is szócskán van: a főhős magyar 
is, zsidó is, és budapesti is, gyerek is, tanuló is, kamaszfiú is. Egy azok közül, akik századunk 
történelmének legnagyobb botrányát átélték és elszenvedték. Egy apáink, nagyapáink, déd-
apáink közül, egy közülünk. 

2. A Sorstalanság tanítása

A Sorstalanság tanítása néhány különösen nehéz kérdést is fölvet, olyanokat, amelyekre a 
tanárnak mindenképpen reagálnia kell. Vegyük sorra ezeket! 

2.1. Mit tegyünk, ha nem tetszik a diákoknak a film? – Nemcsak a regény, de a film is nehéz. 
Meglehetősen hosszú, játékideje több, mint két óra. Emellett egészen más tempót diktál, 
mint amihez klipekhez, reklámokhoz akciófilmekhez és filmelőzetesekhez szokott tanítvá-
nyaink könnyen felvesznek. Le kell hozzá lassulni, figyelmesnek kell lenni ehhez, gondolkodni 
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kell a film nézése közben is, utána is. Mindez nem könnyű feladat egy 14-18 évesnek. Ezért 
javasoljuk, hogy csak kellő előkészítés után nézessék meg a diákokkal a filmet. Beszéljenek 
a hátteréről, keltsék fel az érdeklődésüket a téma iránt, hívják föl a figyelmet előre néhány 
– vagy sok – mozzanatra. Mondjanak szempontokat, sőt a filmnézéshez is adjanak taná-
csokat. 

Ha van rá módjuk, lehetőleg ne videón és főleg ne televízión nézzék meg, hanem leg-
alább videoprojektorral, de inkább moziban. Remélhetőleg bármelyik mozi hajlandó lesz 
külön kérésre levetíteni a filmet. A képek ugyanis fontosak, szépen szerkesztettek: nem elég, 
ha egy néző azonosítani tudja, mi van a képen, de látnia is kell a színeit, a kompozícióját, az 
arányait, a ritmusát. A zene ugyancsak erőteljesebb és többet mondó annál, mint hogy egy 
kis televízió-hangszóróra bízzuk a hangzást. Ha tehát megoldható, törekedjünk arra, hogy 
minél teljesebb élményt kapjanak a tanítványaink. 

És mit tegyünk, ha ezek után sem tetszik a film? Ha hiába meséltünk róla, hiába készítet-
tük elő a vetítést, hiába adtuk meg a teljes filmélményt – mégsem tetszik egy-egy diáknak 
vagy akár egész csoportoknak? Ha így alakult, fogadjuk el, hogy ízlésbeli kérdésekben nin-
csen kötelező előírás. Érveljünk a film és a könyv szépségei, jelentősége mellett, mutassunk 
sok példát a filmből arra, hogyan lehet képileg visszaadni egy szemléletmódot és nyelvet, de 
ne alkalmazzunk ízlésdiktátumot. Tartsuk tiszteletben a diákok ízlését – de magyarázzuk el 
nekik, hogy az ő ízlésük sem abszolút, és azt is el kell fogadniuk, ha valakinek nagyon tetszik 
a film, ha megrázónak, katartikusnak találja. 

2.2. Mit tegyünk, ha nem tetszik a regény a tanítványainknak? – A regény elolvastatása is 
sok ellenérzést okozhat. Nehéz a nyelve, nehezen azonosítható a nézőpontja és az értékrend-
je. Nem ad olyan fogódzókat, amilyeneket sok más könyv és film megad, nem engedelmeske-
dik a sémáinknak, a sablonjainknak, nem engedni, hogy a befogadó ne gondolkozzon rajta. 
Ha nehéznek vagy érthetetlennek tartják diákjaink, fogadjuk el. Ugyanakkor – éppúgy, mint 
a filmnél szóltunk róla – mutassuk be a könyv jelentőségét, érzékeltessük, hogy mi magunk 
igenis jelentős alkotásnak gondoljuk. Érdemes hangosan felolvasnunk néhány oldalt, egy-két 
részletet a könyvből. Egészen másként reagálnak gyakran olvasási problémákkal küszködő 
tanítványaink olyan szövegre, amelyet szépen, érthetően felolvasnak nekik, mint aminek az 
elolvasásával küszködnek. És hiába tűnik ijesztőnek a szó: elemezzük a szöveget, megmutatva 
szépségét, bonyolultságát, radikálisan eredeti nézőpontját. És reménykedjünk abban, hogy 
az évek múlásával, történelmi élettapasztalatokkal gazdagodva, felnőttként inkább lesznek 
képesek befogadni a művet. 

2.3. Mit tegyünk, ha határozott ellenérzésekkel ülnek be a diákok a filmre? – Sajnos megle-
hetősen megosztott a magyar társadalom mind a magyar holokausztról való tudás mennyi-
ségében és minőségében, mind Kertész Imre könyvének megítélésében. Ennek a problémának 
a gyökere nem az iskolában keresendő, de ott is érezteti hatását. Mindenekelőtt hívjuk föl a 
figyelmet az előítéletmentes megközelítésre, ami előfeltétele mindenfajta gondolkodásnak. 
Hívjuk föl a figyelmet arra, hogy a kész értékelések és gondolatok akadályozzák a gondolko-
dást azzal, hogy mintegy helyettesítik a megértést az átvett gondolati panelekkel. Javasoljuk 
tehát diákjainknak: nyissák ki fülüket, szemüket, agyukat és lelküket, és nézzék úgy a filmet. 
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Másodszor: mindenféle tudás segíthet az előítéletek lebontásában. Ezért beszéljünk minél 
többet a második világháborúról, a zsidóüldözésekről, a holokausztról, a magyar holokauszt-
ról, a koncentrációs táborokról. Harmadszor: minél konkrétabb és kézzel foghatóbb, minél 
átélhetőbb, minél személyesebb valakinek a tudása, annál inkább én-közeli lesz, és az ilyen 
tudás válik igazán a személyiség részévé. Ha tehetjük, vetítsünk filmeket a témáról, vigyük el 
tanítványainkat a holokauszt-múzeumba, kiállításra, ha tudjuk, vigyük el őket Auschwitzba, 
Buchenwaldba vagy más koncentrációs táborba. Olvasssunk fel memoárokból, regényekből, 
novellákból, mutassunk nekik fényképeket. Tegyük a történetet élményszerűvé. 

2.4. Mit tegyünk, ha politikai és egyéb ellenérzéseket tapasztalunk? – Az ellenérzések 
gyakran más köntösben jelentkeznek, mint ami az eredetük. Lehet, hogy egy diák azt mond-
ja, hogy a film unalmas, és ezzel politikai ellenérzését fejezi ki – de lehet természetesen az 
is, hogy azért mondja unalmasnak, mert nem értette, mert nehéz volt a számára, mert nem 
nőtt fel a témához, mert hárítja magától, és természetesen találhatta azért unalmasnak, 
mert unatkozott rajta, mert lassú számára a film. Vagyis az ellenérzés sok esetben kap más 
megfogalmazást, de nem minden esetben. Törekedjünk arra, hogy ne gyanítsunk politikai 
természetű ellenérzést ott, ahol nem az van, ugyanakkor igyekezzünk minden ellenérzésre 
érdemben reagálni. Hangsúlyozzuk a jóindulat szerepét a beszélgetésekben: azt, hogy egy-
más szavait komolyan vesszük, hogy véleményünk érdemi és nem előítéletekből fakadó. Ne 
engedjük, hogy aktuálpoltikai vitává fajuljon a film és a könyv megbeszélése, még ha tudjuk 
is, hogy az egyes vélemények mögött különböző politikai nézetek állnak. 

2.5. Mit tegyünk, ha antiszemita ellenérzéseket tapasztalunk? – A tanárnak maximális tole-
ranciát kell tanúsítania a véleményeket illetően, ugyanakkor egyértelműen meg kell húznia 
a véleménymondás határait. Ezeket a határokat köztársaságunk alkotmánya egyértelműen 
kijelöli: „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára 
az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, 
nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyo-
ni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” Másrészt a véleménymondás 
határainak kijelölésekor meg kell tanítani a diákokat tapintatosnak lenni: figyelembe venni 
mások érzékenységét, elutasítani minden olyan nyelvet, amely másokat bánt, megkülön-
böztet, mások érzékenységére nincs tekintettel. Vagyis vannak tolerálható, sőt tolerálandó 
vélemény- és nézetkülönbségek, és vannak tűrhetetlen állítások. Jeleznie kell a tanárnak, 
hogy más a véleménykülönbség, és más a megkülönböztetés, más a gondolkodás szabad-
sága, és más a sértés. 

Az antiszemitizmus minden megnyilvánulása a tűrhetetlen kategóriába tartozik. De 
természetesen nem kell minden nem filoszemita megnyilvánulásban antiszemitizmust lát-
ni. A holokuaszt-tagadás ugyancsak a tűrhetetlen nézetek kategóriájába tartozik. De ez ter-
mészetesen nem kell hogy jelentse minden holokauszt témájú mű szeretetét, és nem szabad 
minden kérdésben és kételyben holokauszt-tagadást látnunk. 
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3. Nyelv és elbeszélés

A Sorstalanság című regénynek legszembetűnőbb sajátossága nyelvének nehézkessége. 
1973-ban azért utasította vissza a regényt a kiadó, mert „nehézkes, rosszízű mondatokban” 
mesélte el a történetet, és a kiadó szerkesztője úgy vélte, a méltó és fontos témának nem 
megfelelő köntöst biztosít ez a nyelv. Fontos dolgokról nem lehet ilyen rossz, hosszú, nehéz-
kes, néhol rosszul érthető mondatokban beszélni – vélekedett. És valóban, szinte minden 
olvasójának szembetűnik, milyen csikorogva formálódnak a mondatok. 

Miért jelentékteleníti el szándékosan a szöveg az eseményeket? Miért ilyen rejtetten és 
görcsösen halad előre? A magyarázat egyrészt az elbeszélő személyében – és ezzel együtt az 
elbeszélés szituációjában – rejlik. Másrészt, természetesen, a regény felfogásában, szemlé-
letében, világképében. Az elbeszélő, Köves György, tizenötödik-tizenhatodik életévében lévő 
fiú, gimnazista, és a regény mindvégig nagyon következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy az 
ő és csakis az ő nézőpontját érvényesítse. Nem vált nézőpontot sehol a regény, nem lép ki 
ebből a szerepből. Azért különösen nehéz ezt a szemléletet tartani, mert ez a tizenöt éves 
fiú annyit tud, lát és ért a világból, amennyit egy átlagos tizenöt éves gyerek tudhat, láthat 
és érthet. Vagyis ami kiderül a regényből, az csak és kizárólag az ő nézőpontján keresztül 
derülhet ki. Ehhez a nagyon korlátozott elbeszélői szemlélethez járul az egyidejű elbeszélés 
fikciója. „Ma nem mentem iskolába” – mondja az első mondat, tehát azt kell gondolnunk, 
még aznap mondja el a történteket Köves Gyurka. Vagyis legfeljebb korlátozottan egyidejű 
lehet az elbeszélés, például még aznap este elmondja a tapasztalatait és élményeit a főhős. 
Hiszen minden múlt időben áll, mégis úgy tűnik, az eseményekhez nagyon közeli elbeszélő 
időpontban meséli a történeteket. Nem lehet egyidejű az elbeszélés, változtatjuk tovább 
az álláspontunkat, hiszen a későbbiekben gyakran hosszabb időegységeket fog át egy-egy 
rész, a láger legsúlyosabb hónapjairól vagy a kórházban töltött időről nem naplószerűen 
tudósítva, hanem elbeszélésként, utólag összefoglalva beszél. Addig bizonytalankodunk az 
elbeszélés idejét, szituációját illetően, amíg egyrészt meg nem szokjuk, hogy bizony valami 
nagyon korlátozott nézőpontból látjuk az cselekményt, és mégis torokszorító az, amit a fiú 
elmesél, másrészt meg nem szokjuk, majd meg nem szeretjük ezeket az akadozó, félbemara-
dó, magyarázkodó mondatokat. Amíg meg nem érkezünk az utolsó bekezdéshez. Az utolsó 
bekezdés ugyanis ismét felvillant egy elbeszélői szituációt, amelyről azt gondoljuk, az egész 
regény beszédhelyzete lehet. A hazatérés napján Köves Gyurka hazamegy, de lakásukban 
mások élnek, apja meghalt a munkaszolgálatban, mostohaanyja férjhez ment korábbi alkal-
mazottukhoz, Sütő úrhoz, és máshol, nála lakik, a házbeli Fleischmannékkal és Steinerékkel 
megpróbál beszélni a fiú, de láthatóan nem értik meg egymást. Ez azonban már a negyedik 
kommunikációs csőd aznap: sem a holokausztot kétségbevonó, a gázkamrák létét tagadó 
férfival a pályaudvaron, sem Citrom Bandi családjával, sem az irattáskás úrral, sem a régi 
szomszédokkal nem sikerült megértetnie magát. Innen megy tovább: „Anyám vár, s bizo-
nyára igen megörvend majd nékem, szegény.” E mondat arra utal, hogy az elbeszélés ideje az 
anyával való találkozás előtti idő, például az a nagy monológ, amit a főhős Steiner bácsiéknak 
elmond.
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4. A Sorstalanság-film

4.1. A Sorstalanság mint film először azt a kérdést veti fel, amit minden irodalmi mű filmes 
adaptációja után fel szoktunk tenni: azonos-e film a könyvvel, hűséges-e a könyvhöz, jobb 
vagy gyengébb-e annál? Hétköznapi tapasztalatunk szerint ilyenkor meglehetősen parttalan 
vita alakul ki akörül, hogy a film vagy a könyv tetszett-e jobban. Általában azoknak szokott 
csalódást okozni a film, akik olvasták vagy többször is elolvasták az irodalmi művet, és azok-
nak, akik nagyon szeretik. A film azoknak szokott jobban tetszeni, akik először azzal ismerked-
tek meg, és csak utána olvasták a regényt. Ha ezt a kérdést felvetjük tanítványainknak, feltétle-
nül tisztázzuk: két külön műalkotásról van szó, amelyek más-más nyelven (az irodalom, illetve 
a film nyelvén) szólalnak meg, más törvényszerűségeik vannak, mások az alkotóik, máskor 
keletkeztek, más a közönségük – és így tovább. Ezért azt a kérdést, hogy melyik tetszett, ér-
demes ugyan felvetni, de csak azért, hogy miután mindenki elmondta a maga élményeit, már 
érdemben lehessen a filmről beszélni. 

4.2. A film mindvégig lineárisan meséli el a történetet. Nincsenek benne időbeli váltások, 
ugrások, visszaemlékezések. Ezzel az egyívű történetmeséléssel hűséges igyekszik lenni a re-
gényhez, amelynek szintén lineáris az időrendje. Ez a technika kiemeli, hogy Köves Gyuri 
fejlődéstörténetére koncentrálhassunk: egyfajta külső leépülés- és belső fejlődésregényre. 
Mert Gyuri naiv és jószándékú nézőpontjából látjuk az eseményeket, aztán Gyurival együtt 
éljük át a legnagyobb megaláztatásokat és legmélyebb kínokat, Gyuri arcának változásában 
látjuk viszont a szenvedéseknek az embert átformáló, lelket torzító erejét, és szintén Gyuri 
számonkérő szemeiben látjuk a kérdést: hogyan lehetséges mindez? Hogyan történhetett ez 
meg? Hogyan képesek emberek ezt cselekedni – és hogyan képesek emberek ezt elviselni? 
A film ezért is koncentrál a főszereplő arcára, tekintetére. 

4.3. A film színei egyre fakóbbak, halványabbak, élettelenebbek lesznek, bár mindvégig 
megmarad a képek szépsége, költőisége. Ezzel kívánja a film visszaadni azt a látásmódot, 
ahogyan a szereplői átélték a történteket, ezzel is kifejezi a látásmód változását. Ugyanakkor 
a képek el is emelik a filmet a naturalizmustól: nem érezzük egy pillanatra sem, hogy a szen-
vedések közvetlen ábrázolásával akarna a film a nézőjére hatni. A befogadó együtt-szenvedé-
se nem fizikai, biológiai szenvedés, hanem emberi-szellemi. Gondolkodó és érző embereket 
kíván megszólítani a film, nem az ösztöneinkre hat.

5. Egy lehetséges kérdés- és szempontsort a film iskolai feldolgozásához

5.1. Kérdések a történetről
5.1.1. Foglaljátok össze Köves Gyuri korábbi élettörténetét a film alapján!

• Mit tudunk az elfogása előtti életéről/helyzetéről, családjáról, jelleméről, személyi-
ségéről? 

• Mikor kezdődik a történet? Mi történik az apjával? Hogyan reagál a környezete Köves 
apjának munkaszolgálatra történő bevonulására? 

• Kik a rokonai, ismerősei? Melyiket milyennek ismerjük meg? 
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5.1.2. Hogyan kerül „fogságba” Köves Gyuri? 
• Milyen a fiúk hangulata a begyűjtéskor? 
• Hogyan viselkedik a magyar csendőr? 
• Hogyan változik meg a begyűjtött zsidókat kísérők magatartása? 
• Ki próbál meg segíteni, és hogyan? Ki fejezi ki az utálatát a zsidók iránt? 

5.1.3. Hogyan szállítják az összegyűjtött zsidókat Auschwitzba? 
• Milyen mellékalakokat látunk az utazás során? 
• Ki hogyan reagál a történtekre? 
• Hogyan viselkedik a határon posztoló csendőr a rabokkal? 
• Hogyan és milyennek látják Auschwitzot az oda megérkező foglyok? 

5.1.4. Hogyan változik Köves Gyuri élete a lágerekben? 
• Milyenek a foglyok körülményei: étkezése, alvása, öltözete, mosdása, munkája, vécé-

zése, orvosi ellátása? 
• Próbáljátok meg rekonstruálni a film alapján: milyen lehetett a koncentrációs tábor 

(épületek, utcák, őrök, munkahelyek, szögesdrótok stb.)!
• Kiket ismerünk meg a foglyok közül? Ki hogyan viselkedik? 
• Kiket ismerünk meg a fogvatartók közül? Ki hogyan viselkedik? 
• Milyen különösen elviselhetetlen események vannak Gyuri táborbeli életében? Mely 

epizódok a legemlékezetesebbek? 
• Ki hogyan próbál meg védekezni a szenvedések ellen? 

5.1.5. Mikor éli át a legnagyobb megpróbáltatásokat Köves Gyuri? 
• Van-e olyan pillanat az életében, amikor már nem akar élni? 
• Hogyan bánnak vele mint a beteggel? 
• Kik segítenek neki – miért és hogyan? 

5.1.6. Hogyan éli át a láger felszabadítását Köves Gyuri?
• Melyek az első élményei a szabadságról? 
• Miért nem megy el az amerikai katonával? 
• Hogyan kerül haza Magyarországra? 

5.1.7. Kikkel találkozik hazaérkezvén? Hogyan fogadják visszatérését? 
• Mit kérdez tőle a pályaudvaron az őt megszólító férfi? Miért? 
• Hogyan, miről, miért beszél vele a villamoson neki segítő újságíró? 
• Hogyan fogadja Citrom Bandi családja? 
• Kikkel találkozik a házban Gyuri? Kikkel beszélget – ki mit gondol a történetekről? 
• Mit tud meg a családjáról hazatértekor? 

5.2. Kérdések a filmről
5.2.1. Hogy tetszett a film – mi tetszett benne, mi nem? 

• Melyek a film legemlékezetesebb képei, képsorai? 
• Mit találtatok benne megrázónak, szépnek, váratlannak, megdöbbentőnek? 

5.2.2. Hogyan vált a film a képsorok között? 
• Miért ilyen a vágástechnikája? 
• Milyen a film ritmusa, tempója? Hol változik meg a ritmusa? 
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5.2.3. Honnan látjuk a történteket? 
• Ki a filmbeli elbeszélő? 
• Mennyiben azonosul a film nézőpontja Köves Gyuri nézőpontjával? 

5.2.4. Milyen a filmbeli események időrendje? 
• Véleményetek szerint miért nincsenek benne előre- vagy visszautalások, emlékek? 

5.2.5. Milyennek látjuk Köves Gyuri arcát? Hogyan változik az arca? 
• Milyen emlékezetes arcokat tudtok felidézni? 

5.2.6. Melyek a film legszebb képei? 
• Hol használt nagyon közeli képet (premier plánt) a film? 
• Hol használt nagyon távoli képet (nagytotált)? 
• A közeli, félközeli vagy a távoli képek domináltak a filmben? Miért? Hogyan váltogat-

ja ezeket a film? Miért? 
• Hogyan mozog a kamera? Hol és hogyan változik meg a kamera mozgása? Vannak-e 

feltűnő váltások a kameramozgásban? 
• Hol látunk valamit más tárgyak, emberek, dolgok takarásában, félig vagy csak rész-

ben? Hol miért használja ezt a képkompozíciót a film? 
• Milyen fényekre emlékeztek? 
• Milyen az ég színe, fénye Auschwitzban? 

5.2.7. Milyen beszédet, zörejeket, zenéket hallunk a filmben? 
• Hogyan beszélnek egymással a szereplők? 
• Hogyan változik meg a szereplők nyelve a lágerben? 
• Mely nyelveken beszélnek a szereplők? Vannak-e nyelvileg érthetetlen részei a filmnek? 
• Hol szólal meg a zene a filmben? Milyen dallamokra emlékeztek? 
• Mi a zene funkciója a filmben – hol mi a funkciója? 

Irodalom

Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről, szerk. Scheibner Tamás–Szűcs Zoltán 
Gábor, Bp., 2002. 

Fenyő D. György: Wiesel – Semprun – Kertész, Iskolakultúra, 2004/4. 

Szirák Péter: Kertész Imre, Pozsony, 2003. 

Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég, Bp., 2003. 
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Domonkos Péter

IRODALOM ÉS FILOZÓFIA
Pilinszky János: Harmadnapon

1. Megközelítések 

Két szerzőt faggatok majd irodalom és filozófia kapcsolatáról: Hans-Georg Gadamert és Paul 
de Mant. Korunk két befolyásos irodalomelméleti irányzatát, a hermeneutikát és a dekonst-
rukciót képviselik. A téma kimeríthetetlen, az önkorlátozás ennyiben szükségszerű. E szűkre 
szabott keretek között még e vállalkozás sikere is kérdéses. Egy végigvitt értelmezés alighanem 
kitérne a problémákra is, melyekbe belebotlott, ahogy azt Gadamerrel egy Manfred Frank, 
Paul de Mannal egy Rodolphe Gasché meg is cselekedte. Erre itt, sajnos, nincsen mód. Ez az 
írás csak elindíthatja olvasóját bizonyos kérdések felé, de azokat már neki kell feltennie.

1.1. Irodalom és filozófia viszonya Gadamer hermeneutikájában „A műalkotással 
igazságot tapasztalunk, melyet semmilyen más úton sem tudnánk elérni. Ebben áll a művé-
szet filozófiai jelentősége, mely minden okoskodással szemben érvényre jut” – olvashatjuk 
az Igazság és módszer bevezetőjében (Gadamer, 1984, 22). Hogy közelebbről milyen termé-
szetű ez az igazság, nem egyszerű kérdés. Egyelőre annyi útbaigazítást kapunk csak, hogy kü-
lönbözik a természettudomány igazságfogalmától. További pontosítást találunk az Igazság 
és módszer 86. lapján, miszerint Hegel volt az, aki esztétikai előadásaiban kimutatta, hogy a 
művészet minden tapasztalatában igazságtartalom rejlik, mi több, ezt az igazságtartalmat a 
történeti tudattal is összebékítette: „Az esztétika ezáltal a világnézetek (kiemelés tőlem, D. P.) 
történetévé válik, tehát az igazság történetévé, ahogy az a művészet tükrében megmutatko-
zik.” Gadamer külön hangsúlyozza a világnézetek sokféleségét és relativitását, s hogy Hegel 
lerontotta a maga teljesítményét, amikor a filozófiát a művészet fölé emelte, a világnézetek 
történetét pedig a jelen beteljesedett öntudata felől konstruálta meg. Ezeknek a tapaszta-
latoknak a sokféleségét szerinte nem felülmúlni, hanem megérteni kell, ami annyit tesz: a 
maguk igazságában elismerni.

Ígéretéhez híven többször is visszatér még rá, mivel járult hozzá Hegel a szellemtudomá-
nyi igazság mibenlétének megértéséhez. A legfontosabb szöveghely e tekintetben A tapasz-
talat fogalma és a hermeneutikai tapasztalat lényege című fejezetben található. Itt Gadamer 
a tapasztalat két különböző fogalmáról beszél: a tapasztalat egyik értelme az, hogy várako-
zásunk beteljesül, a másik, hogy a tapasztalat rácáfol. Arisztotelész leírásában a tapasztalat a 
típusszerű általánosságok kialakulásának folyamata. Gadamer szerint azonban Arisztotelész 
elfelejtkezik arról, hogy a tapasztalat mindeközben folyamatosan hamis általánosításokat 
cáfol meg. Az előbbi megismétlődött tapasztalat, mely megerősít valami korábban szerzett 
tudást, ennélfogva ilyenkor nem szerzünk új tapasztalatot. Az utóbbi a voltaképpeni tapasz-
talat, amely új horizontot nyit mindig, ezért a maga konkrét tartalma szerint csak egyetlen-
egyszer lehet megszerezni: „…azt jelenti, hogy mindaddig nem láttuk helyesen a dolgokat, 
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s most már jobban tudjuk, hogy mi a helyzet”. E dialektikus tapasztalat leírása Hegel telje-
sítménye. Gadamer ugyanakkor bírálja is Hegelt, hogy a tapasztalat dialektikája nála min-
den tapasztalat túlhaladásában, az abszolút tudásban, tudat és tárgy teljes azonosságában 
ér véget. A dialektikus tapasztalat lényege Gadamer szerint éppen ellenkező: 1) a tapasztalat 
dialektikája nem a lezárt tudásban, hanem az új tapasztalatok iránti nyitottságban teljese-
dik be (akit tapasztaltnak nevezünk, nyitott is az új tapasztalatok iránt); 2) a dialektikus 
tapasztalatot magunknak kell megszereznünk, senki sem szerezheti meg helyettünk; 3) e ta-
pasztalat előfeltételezi a várakozásainkban való csalódást, ezért fájdalmas, kellemetlen. Utal 
Aiszkhüloszra, aki megalkotta a formulát: szenvedés árán tanulni. Gadamer értelmezésében 
Aiszkhülosz elve azt jelenti: „Amit az embernek szenvedés árán kell megtanulnia, az nem 
akármi, hanem az emberi lét határainak a belátása…” (Uo., 247–250).

A nem-dialektikus tapasztalat par excellence példája a kísérleti természettudományé. 
A kísérlet lényege ugyanis éppen a megismételhetőség, s hogy a tapasztalatot mindenki 
számára elérhetővé teszi. Ezért a természettudományos tapasztalatban nem marad hely a 
tapasztalat történetiségének (Uo., 244). De a legfontosabb különbség a művészet és a termé-
szettudomány között, hogy utóbbi objektum és szubjektum szétválasztására épül, a szub-
jektum uralni igyekszik tárgyát, miközben úgymond változatlan marad. A műalkotás ezzel 
szemben nem tárgy, mely szemben áll a magáért való szubjektummal, hanem megváltoztat-
ja a befogadót (Uo., 87–88, ill. 251).

Az Igazság és módszer bevallott célja, hogy a szellemtudományokat kiszabadítsa a ter-
mészettudományok bűvöletéből, és a művészet tapasztalatára alapozza. Ebben kulcssze-
rep jut az irodalomnak: minden, ami áll az irodalomra mint művészetre, elmondható a 
(szellem)tudományos irodalomról is. Az irodalom így az a pont, ahol a művészet és a tudo-
mány átmegy egymásba (Uo., 125–126).

Az irodalom átfogó fogalmát Gadamer később belsőleg is tagolta. A szépirodalmi szöveg 
sajátossága, hogy értelme a hangalakjával szétválaszthatatlanul összeforrott: a vers nem csupán 
jelent valamit, hanem az, amit jelent. Épp ezért érinthetetlen. A filozófusok viszont – mondja 
Gadamer – Pénelopé módjára szőttesüket minduntalan felfejtik egy végeérhetetlen beszélge-
tésben. Ha lehetséges volna filozófiai szöveg az irodalmihoz hasonló értelemben, az egyben a 
beszélgetés végét is jelentené. A tudományos szöveg sajátossága, hogy önmagán túl, valami 
másra utal, igazsága mércéjéül valami más létezőt feltételez. Irodalom és filozófia ezzel szem-
ben önmagában is megáll, önmagát mondja ki. Mivel nincs mércéjük, nem is lehetnek hamisak. 
Elvéthetik magukat, amennyiben pl. a költészet nem eredeti vagy a filozófia merő szofisztika. 
De lényegileg mindig igazak. A cél, hogy részesedjünk belőlük (Fehér, 2001, 191–196).

1.2. Paul de Man irodalom és filozófia viszonyáról Míg Gadamer erősen Hegelre 
támaszkodik, Paul de Man – ahogy Rodolphe Gaschétól tudjuk – Friedrich Schlegel és Jean 
Paul romantikus nyelvfilozófiájából indult ki. Gasché szerint Saussure, akire Paul de Man El-
lenszegülés az elméletnek című tanulmányában hivatkozik, csak másodlagos szerepet játszott: 
Paul de Man legfontosabb gondolata, mely a retorikai olvasat jegyében eltörli a különbséget 
irodalom és filozófia között, a korai romantikából ered (Gasché, 1989, 262–263).

Az Ellenszegülés az elméletnek mindazonáltal az egyik legfontosabb szöveg, amelyből 
Paul de Mant illetően tájékozódhatunk. Elsősorban ennek segítségével magyarázom Nietz-
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schének szentelt, A meggyőzés retorikája című tanulmánya végén olvasható sorait: „S mivel 
ha meg akarjuk őrizni az ’irodalom’ szót, habozás nélkül össze kell olvasztanunk a retoriká-
val, ezért ebből az következne, hogy a metafizika vagy a ’filozófia’ dekonstrukciója pontosan 
olyan mértékben lehetetlen, amilyen mértékben ’irodalmi’” (Man, 1999, 180).

Miért kell összeolvasztanunk az ’irodalom’ szót a retorikával? Ha az iróniának is helye 
lehet egy tanulmányban, azt mondanám, mert ’habozás nélkül’ csak így foglalkozhatunk az 
irodalommal. Paul de Man szerint csak a retorikai olvasat egyértelmű: „A technikailag kor-
rekt retorikai olvasatok lehetnek unalmasak, egyhangúak, kiszámíthatóak és visszatetszőek, 
mégis megcáfolhatatlanok” (Man, é. n., 112). Alternatíváik, a hermeneutikai és grammati-
kai olvasatok viszont szükségszerűen ingatagok. A textuális jelentések történeti ingatagsága 
egyenesen „elképesztő”, de egyetlen grammatikai modell sem képes minden grammatikus 
elem szemantikai funkcióját egyértelműen definiálni (Uo., 108–109).

Nem mellékes, hogy de Man az ’irodalom’ és a ’filozófia’ szót idézőjelbe teszi. E szavakat 
mintegy köznyelvi értelmükben idézi, bár a maga részéről át is értelmezi egyből. Irodalmon 
és filozófián hagyományosan ekként kanonizált szövegek körét értjük. Paul de Man azonban 
elutasítja ezt a felosztást, nem szövegtípusokban, hanem nyelvhasználati módokban gon-
dolkodik. Az ’irodalom’-ból nála ’irodalmi’ lesz, vagy még pontosabban „irodalmiság”, ahogy 
az Ellenszegülés az elméletnek nevezi: „…az irodalmiság – a nyelv azon használata, mely a 
retorikai szerepet a grammatikai és a logikai rovására helyezi előtérbe…” (Uo., 106). Az ek-
ként értett „irodalmiság” minden szöveg sajátja: a nyelv retorikai dimenziója minden írott és 
verbális szövegben kimutatható (Uo., 109–110).

A ’filozófiá’-val eszerint a következő a helyzet. Amilyen mértékben retorika, menthető, 
és korrekt – értsd: retorikai – olvasata lehetséges. Paul de Man odáig megy, hogy Kant egy 
gondolatmenetének meggyőző erejét egy homofóniára, a Verwunderung (megdöbbenés) és 
Bewunderung (csodálat) szavak egybecsengésére vezeti vissza (Man, 2000, 79). De mindenki 
téved, aki a filozófia teljesítményében a valóság leírását csodálja. Ez minden nyelvi megnyi-
latkozással kapcsolatban kérdéses. Nem tudhatjuk, hogy a nyelv a jelenségvilág szabályainak 
megfelelően működik-e. Lehet, hogy önmagán kívül semmiről sem nyújt megbízható isme-
retet. Paul de Man szellemes példája szerint épeszű ember nem fog szőlőt érlelni a „nap” szó 
melegénél. De felhívja a figyelmet arra is, milyen nehéz ezt a nyelvszemléletet következetesen 
végigvinnünk: tér- és időképzeteinket a világhoz tartozónak képzeljük, nem pedig fikcionális 
narrációknak (Man, é. n., 104).

Itt derül ki, hogy mi az irodalom filozófiai jelentősége e gondolatkörben: a retorikai 
olvasás feltárhatja a filozófia és az ideológiák közti kapcsolatot (Uo., 105). Amit ugyan-
is ideológiának nevezünk, éppen a nyelvi és a természeti valóság összemosása. Paul de 
Man így folytatja: „Ebből az következik, hogy az irodalmiság nyelvészete – jobban, mint 
a vizsgálódás bármely egyéb formája, a közgazdaság-tudományt is beleértve – hatékony 
és nélkülözhetetlen eszköz az ideológiai tévutak leleplezésében, valamint meghatározó 
tényező előfordulásuk magyarázatában. Azok, akik azt vetik az irodalomelmélet szemére, 
hogy megfeledkezik a társadalmi és történeti (azaz ideológiai) valóságról, csupán félel-
müknek adnak hangot, hogy ideológiai misztifikációik azon eszköz által lepleződnek le, 
melyet diszkreditálni próbálnak” (Uo., 104). Ez a tudás azonban mindenestül negatív: a 
nyelvet ismeretelméletileg gyanússá teszi, „mivel használatáról többé nem mondható el, 
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hogy igazság és hamisság, jó és rossz, szépség és rútság vagy öröm és fájdalom szempontjai 
határoznák meg” (Uo., 103).

Paul de Man tisztában van vele, hogy mindez tulajdon elméletére mint nyelvelméletre is 
alkalmazható. Le is szögezi, hogy az olvasás retorikai módozatai az elmélet képtelenségének 
elméletét alkotják, s nem a nyelv mint entitás ismeretéhez vezetnek. Minden entitást mint 
olyat – a nyelvieket is beleértve – megakadályoznak abban, hogy diszkurzus tárgyává válja-
nak. A nyelv esetében ez azt jelenti, hogy „következetesen tökéletlenül modellálják a nyelv 
arra való képtelenségét, hogy nyelv-modell legyen”. Amennyiben az olvasás retorikai módo-
zatait általánosítjuk, rendszerezzük, pláne tanítani kezdjük, hűtlenné válnak önmagukhoz 
(Uo., 112).

2. Tanulságok

Talán nem árt hangsúlyozni a legfontosabb tanulságokat irodalom és filozófia kapcsolatára 
nézve. A közfelfogás szerint e kapcsolat abban áll, hogy egy filozófus hatása kimutatható egy 
irodalmi szövegben. Teszem azt, Csokonai költeményében, Az estvében Rousseau gondolata 
az egyenlőtlenség eredetéről. Mind Gadamer, mind Paul de Man ezzel szemben meg van 
győződve róla, hogy az irodalom gondolkodó befogadása mindig filozófiai jelentőségű. Más 
kérdés, hogy az irodalom filozófiai jelentőségét nem ugyanabban látják. Gadamer szerint 
minden irodalmi mű igazságot tartogat a számunkra, s a feladat az, hogy ezt felismerjük. 
Paul de Man szerint éppen ellenkezőleg: minden szöveg az igazság látszatát kínálja, de iro-
dalmi (retorikai) dimenziója kérdésessé teszi állításait. Az, ami a valóság leírásának tűnik, 
végül nyelvi produktumnak bizonyul. A hermeneutika tehát alapvetően receptív, a dekonst-
rukció szkeptikus, kritikai.

3. Pilinszky János: Harmadnapon (Hermeneutikai és dekonstruktív olvasat)

Az alábbiakban megmutatom, miként szólna mindez egy tanórán, műelemzés során. Ké-
zenfekvő volna Gadamer és Paul de Man egy-egy műelemzését bemutatni, ám a kötet pe-
dagógiai koncepciójához igazodva egy magyar költeményt elemzek. Pilinszky Harmadnapon 
című költeményére esett a választásom. A Harmadnapon, mint tudjuk, 1959-ben jelent meg 
az azonos című kötet Egy KZ-láger falára ciklusának ötödik darabjaként. Hangsúlyozom: de-
monstratív céllal a hermeneutikai és dekonstruktív elemzést imitálom.

3.1. Harmadnapon (hermeneutikai olvasat) A hermeneutikával kapcsolatos leggyako-
ribb félreértés, hogy minden értelmezést jóváhagy. Igaz, hogy többféle értelmezést is legitimi-
zál, ugyanakkor, mint látni fogjuk, szigorú mérceként is működik az értelmezési stratégiákat 
illetően. Kuklay Antal például a Harmadnaponhoz Pilinszky Háború után című publiciszti-
káját ajánlja elolvasni, amelyben Pilinszky visszagondol, miként élte meg a világháború befe-
jezését, mely történetesen húsvétra, nagyszombatra esett (Kuklay, 1988, 87–89). Gadamer 
szellemében el kell utasítanunk ezt a megközelítést: Pilinszky költészetét nem a prózája fogja 
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megmagyarázni. Az ilyen egybeesések legfeljebb az alkotás-lélektani érdeklődést elégíthetik 
ki: ha valaki arra kíváncsi, milyen élményekből építkezett a költő. De sosem fogjuk megtudni 
belőle, mit épített.

Jelenits István neve nemesen cseng a Pilinszky-szakirodalomban járatos olvasók fülében, 
és joggal. Számos megvilágosító észrevételt köszönhetünk neki: esetünkben meggyőzően 
mutat rá, hogy a Harmadnapont a ciklus előző darabjával, a Ravensbrücki passióval érdemes 
egybeolvasni; hogy a költemény utolsó sora a Credo szavait idézi meg stb. Gadamer mércé-
jének azonban ő sem felelne meg. Amikor már ismert teológiai tanulságokat hüvelyez ki a 
Harmadnaponból, és a Hiszekegy megerősítéséhez érkezik, gadameri szemszögből közelebb 
jár a természettudományos tapasztalatszerzéshez, mint a szellemtudományihoz. Aligha nyi-
tott új horizontot számára a költemény, ha „…kibontja a mi korunkban lejátszódó passiónak 
a képéből Krisztus passiójának a képét és Krisztus feltámadásának a képét, és azt érezteti 
velünk, hogy ez megoldás, hogy a feltámadás megoldás.” Ha Pilinszky szerinte „…az evangé-
liumot fogalmazza meg, … és úgy látja, hogy ez az emberi drámának vagy a földön történő 
rettenetes, képtelennek látszó dolgoknak az egyetlen (kiemelés tőlem, D. P.) valóságos meg-
oldása és tündöklő értelmezése”, akkor az új horizonot nyitó kérdést inkább másoknak, mint 
magának tette fel (Jelenits, 2000a, 243–246, ill. Jelenits, 2000b, 228–229).

Ebből a szempontból közelebb áll a gadameri követelményhez Radnóti Sándor, aki be-
vallja, hogy ifjúkori lukácsista meggyőződése számára elemi erejű kihívás volt Pilinszky köl-
tészete (Radnóti, 2000, 180–186). E költészetet az emberi szerencsétlenség misztikus ma-
gyarázataként definiálja: „Nem választotta ugyanis az Isten-keresőét és nem választotta a 
vallásos költőét sem, hanem valamit a kettő között; a vallásos és az Isten-kereső megoldás 
közötti vékony s alig-alig járható mezsgyén találta meg útját, s ezt nevezem misztikus költő-
nek” (Uo., 184).

Azt jelenti-e ez, hogy kizárólag hitetleneknek nyithat új horizontot Pilinszky költészete? 
Korántsem. Amikor Balassa Péter azt kérdezi, hogy fenntartható-e a Credo szavainak értelme, 
egyáltalán a szavak értelme az auschwitzi tapasztalatok után (Balassa, 2000, 73), úgy vélem, 
hívő emberként új horizontot ígérő kérdést tett fel magának. És viszont: amikor Domokos 
Mátyás szerint a Harmadnapon „már megfogalmazza az elnyomottak szívében élő reményt 
is, hogy a förtelem nem tart örökké, hogy a világ népei fölkelnek, és megszüntetik a fasizmus 
gyalázatát” (Domokos, 2000, 56), akkor éppoly kevéssé nyitott magának új horizontot, mint 
Jelenits, pedig a költeményt korántsem keresztény szemmel olvasta.

A vízválasztó nem hit és hitetlenség, hanem hogy kitesszük-e magunkat a költemény 
provokációjának, vagy sem. És e tekintetben még Radnóti értelmezése is híján van a her-
meneutikai ideálnak. Gadamer ugyanis külön hangsúlyozza: „Engednem kell, hogy érvénye-
süljön a hagyomány igénye, s nem csupán abban az értelemben, hogy elismerem a múlt 
másságát, hanem úgy, hogy valami mondanivalója van a számomra” (Gadamer, 1984, 253). 
Amikor Radnóti Sándor Pilinszkyt a misztikus költészet hagyományába állítja, kétségkívül 
elismeri másságát, s ez az elismerés, mint mondja, korábbi költészetfogalmának revíziója is. 
De elismer-e valami igazságot a misztikus látásmódban? Kérdés.

Mint látható, nem akármilyen követelményt állít elénk Gadamer: lépjük át határainkat. 
Ehhez először is be kell vallanunk, hol vannak a határaink. És – szerencsére – ez az a pont, 
ahol a legszemélyesebb kérdés is közérdekűvé válik: előfeltevéseink korántsem olyan egye-
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diek, mint hisszük. Biztos vagyok benne, hogy amit magamról mondhatok, azzal korántsem 
állok egyedül, jóllehet vannak, akiknek másutt húzódnak a határaik. Nos, a magam részé-
ről nem szoktam a történelmi eseményeket mitologikusan interpretálni. Szöges ellentétben 
Jelenits István álláspontjával, én a holokauszt tudományos (történettudományi, ideológiai, 
szociológiai stb.) értelmezéseit preferálom, és a kérdés, amivel Pilinszky költeménye szembe-
sít, így szól: mi az, amit csak a mitologizáló látásmód képes nyújtani a holokausztról? Mert 
hogy nyújt valamit, amit semmi más, Pilinszky versét olvasva nyilvánvaló.

E kérdésre nem lehet válasz a mitologikus elemek parabolikus értelmezése. Ez Domokos 
Mátyás útja. Ez a megközelítés a szöveg mitologizáló jellegét nem veszi elég komolyan: csak 
díszletnek, metaforának tekinti. De nem válasz rá Jelenits István megközelítése sem: ez az 
olvasat a szöveg mitologikus elemeit szó szerint veszi, s ezzel éppen mint mitológiát szünteti 
meg. A mitológia nem tarthat igényt ugyanarra az igazságra, mint a tudomány. Mitológia és 
tudomány különbözik.

A magam válaszát két lépésben adom meg. A mitologizáló Pilinszky-vers értelmének elő-
ször is különböznie kell a tudományos magyarázatokétól. Ezt a különbséget a tudományos 
magyarázatok korlátaira reflektálva kapjuk meg. Másodszor, különböznie kell a nem-mito-
logizáló holokausztköltészet értelmétől. Ezt a különbséget Radnóti Miklós költészetéhez 
képest definiálom.

Korunk történettudománya túl van a történelmi törvényszerűségek kutatásán. „Esz-
ménye inkább az, hogy magát a jelenséget értse meg, egyszeri és történeti konkréciójában” 
– mondja Gadamer (Uo., 28). A hatástörténet ugyan a máig ível, de „aki a történelemben áll, 
és a történelemben cselekszik, az állandóan azt a tapasztalatot szerzi, hogy semmi sem tér 
vissza” (Uo., 250). Amikor a történettudomány ehhez a felismeréshez igazodik, egyben el is 
idegenít minket azoktól, akik a holokausztot átélték: mivel a történelemben semmi sem tér 
vissza, az ő tapasztalataik nem a mi tapasztalataink. Megérthetjük e tapasztalatokat, de nem 
élhetjük meg őket újra.

A tudományos megközelítés elidegenítő (s tegyük hozzá: a témát ilyen-olyan szempon-
tok szerint mindig felparcellázó) jellegével szemben minden műalkotás lehetővé teszi a múlt 
újraélését a felidézett élmény totalitását nyújtva. Ez azonban nem csak Pilinszky költészeté-
nek sajátja, elmondható Radnóti Miklós témába vágó költeményeiről is. A lényegi megkü-
lönböztetés tehát még hátravan, Pilinszky mitologizáló költészetének sajátos értelmét még 
nem mondtuk ki. Ezt a sajátosságot a következőben látom. Radnóti költeményei, melyek 
egyes szám első személyben vallanak tapasztalatairól, e tapasztalatokat mint az ő tapasz-
talatait teszik számunkra hozzáférhetővé, nem úgy, mint a miénket. Pilinszky mitologizáló 
előadásmódjában a holokauszt tapasztalatai sajátos módon a mieink is. E bűnök és szenve-
dések Jézus Krisztus történetén keresztül közös nevezőre kerülnek mindennapi bűneinkkel 
és szenvedéseinkkel, s rádöbbenünk, hogy ezeregy alakban jelenvalóak életünkben: a legjobb 
szeretőnk is „összevérez” (Parafrázis), bútoraink is lehetnek „egymásbaérő villanyakadályok”, s 
a házunk is „meszesgödör” (Fölriadva).

3.2. Harmadnapon (dekonstruktív olvasat) Ha Paul de Man szemével nézünk a köl-
teményre, mitologikus dimenziója mint retorikai fogások eredménye tűnik föl. Elsősorban a 
címnek köszönhető, hogy a ravensbrücki hajnal leírását Krisztus feltámadásának hajnalaként 
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is értjük. A cím megidézi Krisztus halálát és feltámadását, és arra kényszerít minket, hogy a 
továbbiakat ennek tudatában olvassuk. Hasonló fogással többször is él Pilinszky a ciklusban: 
így működik a Ravensbrücki passió, a Jelenések VIII. 7., az Apokrif, az Agonia Christiana. A cí-
mek szinte hipnotizálják az olvasót, hogy a szöveget, legyen akár a legprofánabb, mitologikus 
jelentéstöbblettel ruházza fel. 

Az első strófát egy olyan mondatalakzat nyitja meg, mely a detractiók (elhagyások) közé 
tartozik. A kötőszó előtti tagmondat feltűnően hiányzik: „És fölzúgnak a hamuszín egek…”. Ez 
a fogás is előfordul a ciklus más darabjaiban: „és lát az isten égő mennyeket” (Jelenések VIII. 
7.); „Mert elhagyatnak akkor mindenek” (Apokrif). A töredékesség benyomását keltve a szöveg 
megtévesztő öndefinícióját szolgálják: egy olyan szöveg illúzióját, amelyet áhítattal szabad csak 
kezünkbe vennünk, mint egy qumráni leletet, egy csonka pergament vagy papirusztekercset.

A mitologikus látásmód egyik jellegzetessége, mint tudjuk, hogy a természeti jelensége-
ket jelekként értelmezi. Hogy az olvasó egy szokványos hajnal természeti folyamatait (szür-
kület, szél, szélben zúgó fák) jelekként értse, a költőnek nem kevés retorikai leleményre van 
szüksége. E fogások közül a legfeltűnőbb egy komplikált anaphora. Először is, nem pusztán 
anaphora, de egyben polysyndeton, azaz kötőszóhalmozás is. (Ez a polysyndeton az anapho-
ra nélkül folytatódik a második strófában. Ettől a költemény egyetlen körmondatnak tűnik 
föl, jóllehet hat mondatból áll.) Ráadásul fokozó ismétlés, gradatio. A második „és”-t még két 
sor választja el az elsőtől; a harmadikat már csak egy sor a másodiktól, a negyediket pedig 
már csak egy fél sor a harmadiktól. Láthatjuk, mire képes egy összetett retorikai alakzat: 
elég néhány banális természeti eseményt ekképpen sorba rendezni, s kétségkívül fokozott 
várakozást keltenek. A nyelvi forma automatikusan működik: tegyünk a sor végére akármit, a 
természeti jelenségek az előjelének fognak tűnni. 

De a költő nem bízott semmit a véletlenre. A természeti jelenségek csak akkor igazán je-
lek, ha rendkívüliek. Ezt újabb alakzatok és trópusok intenzív alkalmazásával éri el. Az „egek” 
(a többes számú alak természetesen archaizmus) „fölzúgnak”, ami nem szokásuk. Zúg a szél, 
a folyó, az erdő, de az ég, az dörög. Valójában egy felemás hypallagéval van dolgunk. Az ige 
egy másik alanyhoz kapcsolódik, melyhez ésszerűen nem kapcsolódhatna, miközben meg-
marad eredeti alanyánál is: „fölzúgnak a(z) … egek, … a … fák”. A valóságos alanyt azonban 
elhomályosítja egy zeugma: a közös állítmány, a „fölzúgnak” csak egyszer jelenik meg, de nem 
a „fák”, hanem az „egek” előtt.

Az első mondat (de korántsem a ravensbrücki hajnal) varázsát három további retori-
kai alakzat is fokozza. Az „egek” és a „fák” közül egy szükséges „és” kimarad – ezt asynde-
tonnak hívjuk. Ez is a patetikus hangulatot növeli, akár az anaphora. A „hamuszín” jelző 
apokope: a szóvégi „ű” hiányzik. Jellegét tekintve ez a fogás is archaizáló, mint a régies 
„egek” szóalak. Akárcsak a szórendcsere, az anastrophe vagy (ismertebb – latin – nevén) 
az inversio: a „hajnalfele” mint időhatározó az állítmány elé vagy mögé kívánkozik, nem az 
alany elé. A „ravensbrücki” jelző pedig nyilvánvalóan nemcsak a fákra vonatkozik, hanem 
az egekre is. Valahogy így: „És hajnalfele fölzúgnak a ravensbrücki egek és a fák.”

És akkor még nem is beszéltünk a „fölzúgnak” hiperbolikus jellegéről: a természet hangja 
mintegy fölharsan a semmiből, a némaságból, egyik pillanatról a másikra. Mindezek a re-
torikai fogások elhitetik velünk, hogy ez a hajnal nem hétköznapi virradat, hanem valami 
rendkívüli nap pirkadata, ahogy azt a címből már jó előre sejtjük.
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A második mondat tovább folytatja a természet átmitologizálásának stratégiáját. Úgy 
hat, akár egy paradoxon: a gyökereket, mint tudjuk, nem éri a napfény, a költemény szerint 
mégis megérzik azt. Ha belegondolunk, a képtelenség végül is értelmes állításnak bizonyul: 
amennyiben egy fa organikus egység, a leveleit érő fény beindíthat folyamatokat a gyökerei-
nél, a föld alatt is. Ebben a szokatlan megfogalmazásban azonban, amelynek nyelvi lényege 
egy átvezető gondolat kihagyása (vö. aposiopesis), a hangsúly a jelenség csodaszerű mivoltá-
ra esik. A mitikus fény az egekből kiárad a világra, s a legsötétebb rétegeibe is eljut.

Ennyi varázslat után a költő már nem is fárad a következő mondattal: az anaphora hatása 
elég, hogy mitologikus jelentéstöbblettel töltse fel. A negyedik mondat kettős gradatióval 
szolgál: a „fölzúgnak”-ból „fölzeng” lesz, az „egek”-ből „a világ”.

Az első strófa retorikai dzsungeléhez képest a második meglepően igénytelennek hat. De 
ne tévesszen meg senkit ez a prózaiság! A legravaszabb költői fogás éppen. Pilinszky felfogha-
tatlannak mutatja nyelvileg, ami természetes (első strófa), és nyelvileg természetesnek, ami 
felfoghatatlan (második strófa). Ha az imént még mindent megtett, hogy egy hétköznapi 
hajnalban a feltámadás előjeleit lássuk, most – a feltámadásról szólva – olyan egyszerűbb 
mondatalakzatokkal is beéri, mint a perissologia (egy mondatnak vagy mellékmondatnak 
más szavakkal való elismétlése) és az antithesis (ellentét).

Az első perissologia kétszer is megerősíti az alany halálát; a második kétszer a feltámadá-
sát. Mitől lesz olyan meggyőző a második, mint az első? Először is, egy nyelvi alakzattól: a két 
perissologia anthitetikus (ellentétes) viszonyban áll. A retorikai alakzat minden további bizo-
nyítás nélkül, pusztán a forma erejénél fogva azt a képzetet erősíti, hogy az ellentét mindkét 
önálló tagja igaz. Hiszen az ellentét különben nem állna meg. De van itt még valami más 
is. Az utolsó sor latin mondata csak látszólag egyenértékű az előző sorral: amaz egy mítosz 
elbeszélése, emez vallási dogma. Mint a Credóból vett idézet enthyméma: olyan érv, mely a 
hallgatóság által igazságnak tekintett bizonyítatlan véleményre épít. A költemény tehát egy 
kollektív előítéletben kulminál. Vagy jut a mélypontjára.

De ki az az implicit alany, akiről a második strófa beszél? Az első perissologia még nyitva 
hagyja a kérdést, hogy a Ravensbrücki passió áldozata avagy Jézus Krisztus. Ez az eldöntetlen-
ség legfőbb érdeke, ha meg akar győzni a két sors párhuzamáról. De a zárómondat alanya – a 
Credóból tudjuk – Jézus. A gondosan kidolgozott párhuzam az utolsó ponton megszakad: 
hiába a sugalmazás, hogy ha a passió ugyanaz volt, közös a feltámadás is – a fogoly, akinek 
kiáltani sem volt ideje, mielőtt agyonlőtték, holt marad. A feltámadásáról szóló kijelentés 
csak egy anacoluthon: logikai és mondatszerkesztési következetlenség. 
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Arató László

A POPULÁRIS REGISZTER AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN

1. Az előszoba-elmélet revíziója

Egy helyen A Heraklész vagy Herkules című nagyon rokonszenves, egyéni és kollektív szak-
mai önvizsgálatra alkalmat kínáló töprengés szerzője azt írja, hogy „amíg az úgynevezett 
magaskultúra felől elvileg megközelíthető a populáris, ez visszafelé nem működik”. Másutt 
cikkében viszont azt olvashatjuk, hogy a „populáris kultúra nyelve felől igenis létezik bejárás 
a magaskultúrába” (Keresztesi, 2000). A két állítás közül szerintem a második az igaz és a 
pedagógiailag termékeny. A kérdés az, hogy a magyartanítás hogyan reagáljon az elektroni-
kus tömegkommunikáció kihívására, hogyan építgesse a két kultúra között a Keresztesi által 
emlegettet hidakat. A meditáció szerzője a közös alaptörténetek tanításában látja a megol-
dást, mivel úgy véli, hogy „mind a populáris, mind a magaskultúrához ebből a közös előszo-
bából [a görög-római mitológia és a „bibliai mitológia” történeteinek előszobájából] nyílnak 
az ajtók”. A szellemes metafora minden igazságtartalma ellenére elmaszatolja a problémát: 
tudniillik a diák nem ebben a virtuális előszobában áll, hanem – ha a szerző látlelete igaz – az 
egyik szobában bentlakó, mégpedig az összehasonlíthatatlanul nagyobb alapterületű, ám 
rövidebb életű bútorokkal berendezettben, a tömegkultúráéban. Másrészt maguk a közös 
alaptörténetek közvetlenül nem taníthatók: a mítoszoknak, archetípusoknak nincs „erede-
ti”, „valódi” változatuk, csak variációik. Vagy klasszikus irodalmi változatát tanítjuk az adott 
alaptörténetnek, vagy a mítoszkutatók által (re)konstruált változatát vagy a tömegkultúra 
egy alkotásában megtestesülőt. Vagy-vagy. A Biblia vagy Homérosz tanítása önmagában, 
illetve a mitológiakutatók populáris vagy tudományos igényű történet-összefoglalásainak 
megismertetése nem teszi vonzóvá az irodalomtanítást, újítást sem jelent a mai gyakorlat-
hoz képest. A tömegkultúra termékei pedig kiválóan fogyaszthatók Homérosz vagy a mito-
lógia és a Biblia ismerete nélkül is. 

Ettől persze még az előszoba-elmélet igaz és kiaknázandó, a kérdés az, hogy hogyan. 
Véleményem szerint bizony a magyartanításnak foglalkoznia kellene a vizuális tömegkultúra 
termékeivel, illetve repertoárjába föl kellene vennie az archetípusokra alapuló tananyag-ki-
választást és -elrendezést. Nézzük először az előbbit. Miért és hogyan kellene a reklámokkal, 
szappanoperákkal, sorozatokkal, talkshowkkal, tömegfilmekkel foglalkoznia az irodalomta-
nításnak?

Egyrészt azért kellene az elektronikus tömegkultúra termékeivel foglalkozni, mert ez 
önmagában felszabadító-emancipáló hatású a diák számára: az iskola demonstrálná, hogy 
elfogadja, nem pedig megveti a diák „saját” kultúráját. Az irodalomóra a kölcsönösség, a köl-
csönös megnyílás terévé válhatna, az öröm világa felé tenne lépést a kötelesség (klasszikusok 
olvasása) felől. Eközben a tanárnak természetesen arra kell törekednie, hogy a klasszikusokat 
is az öröm világába emelje. Persze nem a spontán, hanem a reflektív öröm világába. A szap-
panoperákról (hogy éppen a legbotrányosabb példát válasszam) szóló iskolai beszélgetés a 
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kommunikációs képességfejlesztés terepévé válhat, hiszen a saját élmény iskolai artikulálása 
motivált és igényesebb szövegalkotási feladatokra is módot ad. Egy szappanopera többszá-
lú cselekményének szóbeli, majd írásos összefoglalása, kifejleti jóslatok, történetfolytatások, 
befejezésvariációk alkottatása olyan jófajta szövegalkotási feladat, amely egyúttal narráció-
elméleti kérdések tudatosítására, elbeszéléselemzési fogalmak használatának elsajátítására 
is alkalmas. Az anticipáció (sejtetés) és késleltetés különféle módozatait, az elbeszélői néző-
pont és beszédhelyzet sajátosságait és váltásait, az időkezelés technikáit, a szereplők rendsze-
rének kiépítését könnyedén tanulmányozhatják diákjaink e lenézett műfaj vizsgálata során. 
Arról nem is szólva, hogy a szappanoperák bizony gyakran az „anyai megértés” (a sokirányú, 
végtelen elfogadás), a szereplőkkel való változó azonosulás lélektanilag tanulságos példáit 
szolgáltatják. Mondjuk, a Barátok közt című sorozatban vagy a Vészhelyzetben dinamikusan 
változik, hogy ki a jó és ki a rossz, hogy kinek drukkolunk. Igaz, itt is vannak termékeny kü-
lönbségek: a latin-amerikai szappanoperákban a Jókai-regényekhez hasonlóan rögzített a jók 
és a rosszak, az ördögök és az angyalok tábora.

2. Hamlet és Columbo

Természetesen a cél nem az érték- és jellegkülönbségek elmosása. Világossá teendő, hogy 
a tömegkultúra termékei az egyszeri és azonnali örömszerzést, a gyors kielégülést célozzák: 
maradék nélkül elfogyaszthatók. De ez nem bűnük, hanem természetük. Ezzel szemben az 
autonóm művészi alkotások hatása tartósabb és összetettebb: a befogadót kérdőre vonják, 
reflektív viszonyra, értelmezői teljesítményre késztetik. Ha igaz, hogy az autonóm művészet 
alkotásainak természetéhez, létmódjához tartozik interpretatív-reflexív teljesítményt kiváltó 
jellegük – amint ezt például Radnóti Sándor gondolja –, akkor a tömegkultúra alkotásaival 
létesített tanórai interpretatív-reflexív viszony gyakorlása elősegíti a magaskultúra termé-
keinek befogadását. Tehát a populáris alkotások vizsgálatának, kreatív-produktív és elemző 
feldolgozásának a kommunikációs képességfejlesztésen túl felkészítő szerepe lehet. Azaz 
Bruce Willis és Columbo, ha kulcsot nem is, de a kulcs forgatását megkönnyítő olajozást 
biztosíthat Akhilleusz és Hamlet alakjának értelmezéséhez. Lehetséges és hasznos a tömeg-
kultúra termékein bemutatni néhány alapvető archetípust és mítoszt (vagy egyszerűen csak 
strukturális mintát), azaz innen, ezeken a „szövegeken” keresztül is beléphetünk ama „előszo-
bába”, ahol megismertethetjük az eredet homályába vesző alaptörténetet, majd innen (is) 
továbbléphetünk az alaptörténet klasszikus irodalmi feldolgozásaihoz. 

2.1. Természetesen többféle megoldás, többféle belépés képzelhető el. Hadd hozzak két 
példát. A Hamlet tanítását például nem úgy képzelem el, hogy előbb halálos komolysággal 
elemezzük a Columbo egy epizódját, majd a művet összevetjük a Hamlettel. (Bár, az igazat 
megvallva, bizonyos közegben és tanítási szakaszban ezt a megoldást sem tartom képte-
lenségnek.) Az azonban igen hasznosnak bizonyult saját gyakorlatomban is, hogy a Hamlet 
egyes szerkezeti és karakteralkotási sajátosságait a Columbóval vont párhuzamok segítsé-
gével világítottuk meg. Mindkét mű olyan krimi, amelynek elején a közönség előre értesül 
a gyilkos kilétéről és a gyilkosság körülményeiről: az amerikai sorozat nézője látja a gyilkos-
ságot, a Hamlet befogadói pedig a szellemtől értesülnek a történtekről. Az izgalom forrása 
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egyik esetben sem a gyilkos kilétének kérdése, a tettes megnevezésének késleltetése. A közös 
és a diákok által könnyen kitapintott kérdés az, hogy a nyomozó – Hamlet és Columbo 
– hogyan tudja kiugratni a nyulat a bokorból, hogyan tudja a tettest önmaga elárulására 
késztetni. Párhuzam van Hamlet – félig – színlelt őrülete és Columbo híres esőkabátja között 
is. Pontosabban a hamleti őrület és Columbónak az esőkabáttal metonimikus kapcsolatban 
lévő látszólagos szórakozottsága, habókossága között. Mindkettő figyelemelterelő technika, 
a szellemi párbaj kelléke. Természetesen a Hamlet nem redukálható a bűnügyi történetre, de 
a párhuzamok és különbségek feltárása, a valódi hamleti problémák értelmezése felé vezető 
út részévé tehető.

2.2. Másik példám A gladiátor című film. Úgy vélem, hogy a Scott Ridley által rendezett 
szuperprodukció jó kiindulópont, motivációs bázis lehet Kosztolányi latin arcéleinek, első-
sorban az Aurelius című novellának a tanításához. Ha valaki moziban már találkozott Marcus 
Aurelius és Commodus alakjával, a birodalom és a barbár erőszak viszonyának problema-
tikájával, nagyobb hajlandóságot érez Kosztolányi novellájának értelmezésére vagy akár a 
Nero, a véres költő elolvasására. A Kosztolányi-regény Nerójának és a Ridley film Commodu-
sának boldogtalan nárcizmusa között például igen jól kitapinthatóak a párhuzamok. Annak 
biztosítása pedig már a magyartanár dolga, hogy ne az akciófilm szintjére értelmeztessenek 
le a Kosztolányi-művek. 

2.3. 2002 nyarán egy másik vitacikkben Halmai Tamás így vetette föl –  többek között – a ma-
gyartanítás és a populáris kultúra viszonyát: „Történelmünk és kultúránk e korszakhatáros 
helyzetében nem lehetünk eléggé óvatosak és eléggé merészek egyben.” […] „– Bereményi 
Géza (Cseh Tamás-dalok), Lovasi András (Kispál és a Borz) vagy Lukács László (Tankcsapda) 
dalszövegköltészetét a tankönyvírás sznobisztikus szeméremmel tartja távol az irodalmi (és 
ének-zenei) törzsanyagtól;” Mélyen egyetértek azzal, hogy a magaskultúra közvetítésének 
esélyeit nagyban javíthatja, ha számot vetünk a diákok befogadói horizontjával: a jelennel, 
a személyessel és a populárissal (Knausz, 2002, 93–100). Csakhogy… Tudja-e a tanár, hogy 
mi is a gyerek saját kultúrája, szubkultúrája? Nem saját ifjúkorunk szubkultúrájának legjavát 
akarjuk-e a diáknak az ő saját kultúrájaként bemutatni? Igaz, a tíz-húsz éves popszámok is hi-
dat képezhetnek a sokszáz éves szövegek és a jelen diákja között, a tegnapi – azóta talán-ta-
lán félig-meddig már az arisztokratikus regiszterbe emelkedett – dalszövegek is kifejezik, ha 
mást nem, legalább a tanár-közvetítő nyitottságát, élményének személyességét, a régi művek 
számára való dialógusképességét. S már ez sem kevés! De tudnunk kell, hogy mi legfeljebb 
csak feltételezésekkel bírhatunk a diákbefogadó szempontjaival kapcsolatosan. A tanítási 
folyamatot kell olyan kreativitást-nyitottságot lehetővé tévően megtervezni, hogy a „saját” 
szubkultúra és élményvilág is megjelenhessen. Azaz szerintem a tanítási programokban, 
feladatrendszerekben s nem feltétlenül magukban a tankönyvekben kell jelentkezniük eme 
populáris dimenzióknak. S nemcsak dalszövegekkel, hanem, mint már kifejtettem, a vizuális-
elektronikus tömegkultúra termékeivel is foglalkoznia kellene a magyartanításnak. A könyv 
legfeljebb csak kérdésekkel, feladatokkal, elemző- és gyűjtőmunkára vonatkozó javaslatokkal 
nyithat a gyorsan változó médiakultúra felé. Ebben tehát óvatosabb lennék Halmainál, de 
merészebb a mai tankönyvszerzők zöménél. 
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3. A populáris kultúrához meggyőződésem szerint a magyartanároknak – mint kánon- és 
irodalomközvetítőknek – éppen a kánon érdekében a jelenleginél jóval kevésbé ellenségesen 
kellene viszonyulniuk. Egyrészt köztudott, hogy a határvonalak a posztmodern állapotban a 
magas és a populáris regiszter között jóval elmosódottabbak, mint korábban. El kellene gon-
dolkodnunk azon a jelenségen, hogy a 2004-es cannes-i filmfesztivál zsűrielnöke éppen a Kill 
Bill alkotója, Quentin Tarantino. Másodszor is: talán ideje lenne túljutnunk a frankfurti iskola 
kultúrkritikai kapitalizmuskritikáján, mely a tömegkultúrában csak a nem-represszív totali-
tarizmus, a profitmaximalizálás és a manipuláció eszközét vagy Habermas szavával: az élet-
világ gyarmatosítását látja. Nem mintha ebben a kritikában egy csöppnyi igazság sem lenne, 
de ember- és társadalomképe olyan egydimenziós, hogy ezzel éppen a szelektív és kritikus 
– differenciáló-disztingváló – kultúrafogyasztás elsajátítását, begyakorlását teszi lehetetlen-
né. Tanulnunk kellene a neodurkheimiánus tömegkultúra- és médiaelméletektől, melyek 
inkább a társadalmi kohézió biztosításában játszott szerepét hangsúlyozzák a tömegkultú-
rának és a média rítusainak. Természetesen ennek az iskolának az apologetikusságát sem 
szabad kritikátlanul elfogadnunk. Jómagam Stuart Hall és Ian Hunter írásai mellett sok tekin-
tetben ma is Tallár Ferenc a nyolcvanas években megjelent s meglehetősen visszhangtalanul 
maradt Két tételben című könyvecskéjének a tömegkultúráról szóló tanulmányait (Tallár, 
1988, 207–318 és 319–343) ajánlanám kollégáim figyelmébe. Tallár munkamegosztást lát 
az autonóm művészet és a tömegkultúra között, s úgy véli, hogy a tömegkultúra affirmatív, 
normamegerősítő, lényegileg konzervatív karaktere a társadalmi integrációnak és az egyén 
szocializációjának fontos funkcionális mozzanata, amely az intézményesült-stratégiai cse-
lekvésmóddal függ össze, „míg az autonóm művészet mögött az autonóm személyiség, 
illetve a kommunikatív cselekvés struktúrái rejlenek” (Tallár, 1988, 322). Persze ez még 
mindig az érett Habermas optimista, az autonóm személyiség megalkothatóságába vetett 
hitére alapozott nyelve. Középiskolai tanárként én ma ennél merészebb lépést nem tennék. 
A normákat megerősítő tömegmű és a normákat megkérdőjelező-újrarendező, horizontvál-
tást kezdeményező autonóm műalkotás kettőségének képe amúgy szépen összecseng H. R. 
Jauss és Wolfgang Iser az irodalom társadalomalkotó szerepéről vallott nézeteivel. Másfelől 
Northrop Frye archetipikus kritikája és Király Jenő tömegkultúra-elmélete jelentős segítsé-
get nyújthat ahhoz, hogy a magyarórán hogyan viszonyuljunk a diákok szubkultúrájához, 
populáris kultúrájához annak érdekében, hogy elősegítsük a szubkultúrák dialógusát, hogy 
a kölcsönös elfogadás s az ennek révén létrejött bizalom jegyében eredményesebben szol-
gálhassuk a kánonközvetítés ránk bízott feladatát. Hidat kell építenünk, s ez nem megy, ha a 
másik partot nem látjuk, illetve bombázandó ellenséges területként fogjuk föl.

4. Kispál és a Borz: Halszív – műelemzés-(paródia?) 
 Lovasi András dalszövegéről

A populáris kultúra, a popkultúra magyarórai elemzéséhez hadd hozzak itt egy részletezett 
és éppen a Halmai Tamás által is figyelmünkbe ajánlott példát, Lovasi András (Kispál és a 
Borz) egy dalának, rockszámának az elemzését. A „Kispál” a kilencvenes évek egyik legigé-
nyesebb, máig (2005) aktív és igen népszerű együttese. Az ő egyik korai lemezükön szerepel 
a Halszív című dal.
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Halszív

Sokat keres
Az én szívem
Hazahozza
Kiönti
A padlón vernek
Utolsót
Halaim
Aranyhalaim
Így is van, sokat keres az én szívem

Kiköpik a 
Kukoricát
Tiszta vér
A szárnyuk is
Elalszanak
Mégis a
Rózsaszín
Vizükbe’
Így is van, sokat keres az én szívem

Játszik a szív
Mikor dobog
Lassan – lassan
Leng a testben
Még küld vért
A szárnyakhoz
Hogy teljen benne
Azoknak kedve
Így is van, sokat keres az én szívem
Így is van, sokat keres az én szívem
Így is van, sokat keres az én szívem

A dalszöveg – miként a Kispál és a Borz legtöbb száma – laza képzettársításokra épül. Két 
alapvető szövegszervező elve a mondattani eldöntetlenség (szintaktikai ambivalencia) és a 
szavak többjelentésű voltának (poliszémia) kiaknázása.

Az első sorpár azonnal mindkét jelenséget példázza. A „keres” szó többféle jelentését – a 
dallam, a prozódia, a szünetek által kiemelt – szintagmakapcsolási kétértelműség, kétirá-
nyúság hozza játékba. A szó ugyanis ’kutatást’, ’keresgélést’ és ’pénzkeresést’ egyaránt s 
egyszerre jelenthet az adott szövegben. Az ige (a mondat) alanya és tárgya is kétértelmű: 
a sorpár érthető úgy, hogy „téged keres sokat a szívem”, de úgy is, hogy „sokat keresgél valami 
meghatározatlan tárgyat a szív”, s persze úgy is, hogy „sok pénzt keres a szívem”. Ambivalens a 



902 ARATÓ LÁSZLÓ

„szívem” főnév jelentése is. Jelentheti a beszélő ’kedvesét’, ’sweetheart’-ját is; ez esetben az én 
afféle strici, kitartott. Értelmezhető azonban úgy is, hogy az én-nek saját elidegenült, kívülről 
láttatott, áruba bocsátott szíve keres és keresgél. 

A szövegegész – nem egyértelműen, de valószínűsíthetően – a szívnek az utóbbi ér-
telmezését erősíti meg, különösen, ha a harmadik versszakot is figyelembe vesszük, ahol 
a testben (!) lassan lengő szív játéka és dobogása – mely a dal hallgatása esetében talán a 
dobolással is összekapcsolható – zenész-szívvé válik.

A vers egészét összefogó asszociációs sor két háttérmondatra, két halott metaforára 
épül: a halpénz=pikkely köznapi metaforára és a szárazra vetett hal vergődésének közhelyé-
re, toposzára. E két háttértoposz teszi könnyen érthetővé a padlón utolsót verő aranyhalak 
képét. A kép pusztán azért nem túl átlátszó, mert a „vergődnek” helyett a „vernek” ige szere-
pel benne, a „partra vetett” frázis partja helyén pedig a „padlón” szó áll. A „vernek” ige azért 
is telitalálat, mert visszaasszociáltat a szívre, ami ver (→ ’dobog’), s nem vergődik. Szervesen 
fejlik ki tehát a metafora kétirányúsága, pontosabban a címbe foglalt teljes metafora két 
eleme közötti kölcsönhatás, oda-vissza játék: ver (= szív), de padlón és aranyhalnak nevezve. 
Az „arany” előtag ismét felerősíti-előhívja a „keres” szó ’pénzkeresés’ jelentését. Mindez – a 
harmadik versszakot is figyelembe véve – lehetővé teszi, hogy az első strófát így értelmezzük: 
a beszélő (költő, énekes) abból él, hogy közszemlére teszi kínlódását, szívének verését, ver-
gődését, dobogását. (Vesd össze József Attila híres kínlódó-játékos mondatával: „énnekem / 
pénzt hoz fájdalmas énekem”.) A dalban egyébként az első versszak többször is megismétlő-
dik, mintegy keretezi a verset, sajnos a megjelent dalszöveg, a kevésbé szerencsés változat a 
harmadik versszakkal fejeződik be. 

A második strófa az első szakasz utolsó szavából, az „aranyhalaimból” indul ki. Lélektani 
alanya az első szakaszéval ellentétben nem a szív, hanem a hal, pontosabban a halak. A többér-
telműséget, a homályt az alany kihagyása teremti meg: a figyelmetlen zenehallgató (olvasó?) 
esetleg nem érti bele a második szakasz mondataiba az első versszak refrén előtti utolsó, 
egyszavas sorát. 

A hazahozott – korábban kifogott – halak „kiköpik a kukoricát”, azaz a csalit, ami a ho-
rog fölsértette haltoroktól a szárnyhoz hasonlóan „véres”. De mi a szárny? A képi logikának 
megfelelően – talán – uszony. A szárny-uszony-szív képzettársítási sort pedig a ver-verdes-
vergődik (jórészt implicit, kimondatlan, de asszociatíve felidézett) igesor közös szótöve és 
jelentésmezőinek átfedése tartja össze. 

A szív-halak véresek, sérültek. Ezt a sebesültséget azonban – a Kispál és a Borznál gyakori 
módon – átesztétizálja, érzelmessé-elégikussá lágyítja a „meghalnak, kiszenvednek” helyett 
az „elalszanak” eufemizáló szinonima választása és a vér vörösének rózsaszínbe játszatása. 
A „mégis” kötőszó visszaveszi a tragikumot (Oh!), s kiderül, hogy a halak sebesülten ugyan, 
de nem szárazon, nem partra vetetten, hanem – saját vérük által rózsaszínre festett – vizük-
ben, saját közegükben léteznek. A beszélő jól elvan a maga szenvedéssel sajáttá hasonított 
világában, a saját kurvaságában / striciségében.

Nyitott kérdés a többes szám funkciója, hiszen e vers nem mindig egy szívről, egy halszív-
ről beszél, hanem többnyire halakról, s a második versszak igéi is mind többes szám harma-
dik személyűek. (Ugyanakkor a cím, az első versszak eleje és a harmadik versszak szigorúan 
egy halszívről, illetve egy szívről beszél!)
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Két értelmezési lehetőséget vetek fel. Az „én” és az „ő” szíve, a személyiség megjelenési 
formái között szakadás van: sokszívű lénnyel van dolgunk, afféle halszív-főnixszel, aki napi egy 
szívhalált hal, s másnap másik szívvel, másik szívben éled föl újra. A másik értelmezési lehető-
ség szerint a szívek kihelyezett, másba transzponált, de énrészként megélt létezők: lányok.

5. Archetípusok az irodalomtanításban

Zárásképpen visszatérek az archetípusokon alapuló elrendezés propagálására, mivel Keresz-
tesi Józsefnek e dolgozat elején idézett rokonszenves írása érzésem szerint leginkább ezzel a 
megközelítéssel kacérkodik, s mivel az archetípus nyilvánvalóan olyan integratív kategória, 
amelynek segítségével mind Héraklész, mind Herkules, mind a magas-, mind a tömegkultúra 
tanulmányozható. 

Az archetípusok tananyag-szervezési elvként való alkalmazását a pedagógiai gyakorlat 
és a hermeneutikai elmélet felől egyaránt igazolhatónak vélem. Az archetípusok, például 
akár az évszakok, akár az alászállás és fölemelkedés archetípusa, akár a beavatásé olyan elő-
zetes megértési sémák, amelyeknek valamilyen szinten minden diák a birtokában van; akár 
a csekély irodalmi műveltséggel, kevés irodalomtörténeti ismerettel bíró diák is. Ekképpen 
az archetipikus elrendezés talán nyitottabb, demokratikusabb, mint a kronologikus-iroda-
lomtörténeti. Northrop Frye szerint a „tanár, legalábbis Platón Menón-ja óta nem elsősorban 
olyasvalakinek tekintendő, aki oktatni tudja a nemtudót. Inkább olyan ember, aki megpró-
bálja újrateremteni a kérdést a diák elméjében, és ennek az a módja, hogy először ráébreszti 
a diákot a lappangó tudására. Ezt részben úgy éri el, hogy legyűri benne az elfojtás erőit, ame-
lyek megakadályozzák az ifjú elmét abban, hogy tudja, amit voltaképpen tud. Ezért kérdez 
inkább a tanár, és nem a diák” (Frye, 1996, 14–15).
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KREATÍV ÍRÁS AVAGY AZ IRODALOM MINT MESTERSÉG1

Elöljáróban hadd szögezzem le: a „kreatív írás” tanítása nem pusztán a „fentebb stíl”, az ápolt 
fogalmazás, a kimunkált irály elsajátíttatását segíti. Oktatásának természetesen lehet, s kell 
is, hogy legyen ilyen „mellékhatása”, ám az elsődleges cél az „artisztikus írás”, a vers- és próza-
alkotás szakmai részével való megismerkedés.

1. Történeti áttekintés

A nyelvvel való művészi igényű bánásnak Magyarországon nemhogy tudományosan átgon-
dolt struktúrájú képzése, de egyáltalán semmiféle iskolája nem létezett. Van rajzszakkör, 
fotóklub, kézműves tábor, ahol ki-ki gyakorlatban is kipróbálhat bizonyos alapvető művé-
szi-kézművesi eljárásokat, ám az irodalomnak még csak iskolán kívüli, szabadidős képzése 
sem megoldott. Minden más művészeti ágnak, a színművészettől a képzőművészetig, a ze-
neművészettől a táncig ívelően van felsőfokú oktatása, e diszciplínák területén diploma sze-
rezhető. Külföldön a zenei mesterkurzus-rendszerhez hasonlóan nagy hagyománya van az 
írásoktatásnak, francia nyelvterületen Atelier d’écriture-ök, angol nyelvterületen kifejezetten 
egyetemekhez kötődő Creative writing szemináriumok révén biztosított a nyelvi kifejezés 
elsajátításának lehetősége. Az Egyesült Államokban a tízes, az egykori Szovjetunióban a har-
mincas évektől léteztek íróiskolák, de a francia struktúra is idestova harminc-negyven éve 
működik.

A második világháborúig Magyarországon is létezett a szépírásnak iskolája: egy átlagos 
gimnazista természetesen fejezte ki magát klasszikus formákban, esetenként görögül, latinul 
is. Ez a hagyomány a felvilágosodás, de legfeljebb a nemzeti romantika koráig követte az iro-
dalmi formavilág alakulását, vagyis nem volt szinkronban saját korával, kétségtelen azonban, 
hogy így is remek alapozást nyújtott a modernista törekvéseknek (elég a Nyugat költőire és 
a híres Négyesy-szemináriumra gondolnunk). 

Azóta ez a tradíció elenyészett, az irodalom kifejezéskészlete viszont a 20. század so-
rán jelentősen bővült. Fontos kiemelnünk, hogy a művészetben a modernista törekvések 
térnyerésével bekövetkezett változások során új, fontos szakmai eljárások sokasága jelent 
meg, s ezeket rendszerbe foglaltan kell tanítani. A téma ilyen, „gyártás-szempontú” oktatása 
bármely irodalom iránt érdeklődőnek is hasznára válhat.

A kreatív írás oktatására országszerte nagy az igény. Talán soha ennyi fiatal nem ru-
gaszkodott neki az írásnak, s talán soha nem voltak még ennyire tájékozatlanok a kortárs 

1 Egy-egy író- vagy költőszeminárium számos alkalommal működött s talán működik is, kitűnő eredménnyel, 
jobbára a mester–tanítvány viszonyra épülve, többek között Lator László, Spiró György vagy Lengyel Péter jó-
voltából. Komplex kreatívírás-képzés Magyarországon egyelőre csupán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
indult Vörös István és e sorok szerzője irányításával. Jelen dolgozat kis részben hasznosítható külföldi minták 
mellett e kurzusok tapasztalatára épül.
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irodalmi megszólalás lehetőségei felől. A legtöbb irodalomtanár is szívesen venne olyan 
posztgraduális képzést, amely segíti őket eligazodni a kortárs irodalom dzsungelében, és 
hasznát vehetik a gimnáziumi tehetséggondozásban. Egyelőre álljon itt néhány alapelv és a 
kreatív írás tanításához akár normál gimnáziumi órákon is felhasználható, gyakorlati tipp.

2. Négy alapirány

A kreatív írás tanulása folyamán elsődleges fontosságú magának az írásnak gyakorlása, ám 
az oktatás tapasztalatom szerint akkor vezet igazán eredményre, ha ehhez még három fon-
tos stúdium társul. Első a kortárs magyar és külföldi irodalom minél jobb ismerete, az élő 
művekkel való folytonos kapcsolattartás. Második a kortárs és klasszikus, illetve modern 
klasszikus irodalmi műveknek kifejezetten írástechnikai szempontú olvasása, figyelve az 
olvasó befolyásolásának, a figyelem irányításának szakmai trükkjeire. Harmadik pedig a vi-
lágra való nyitottság, az írásra kiválasztandó téma iránti alkotói figyelem kialakítása. E négy 
tevékenységet célszerű párhuzamosan művelni, hiszen egymásból táplálkoznak: az olva-
sott művekben alkalmazott technikákat akkor értjük meg igazán, ha magunk is próbáljuk 
felhasználni őket, ugyanígy a tárgyakra, emberekre irányuló koncentrált figyelem is akkor 
nyeri el értelmét, ha a látottakat megpróbáljuk megfogalmazni. 

2.1. Felkészülés az írásra: a „hangzódoboz” A ma megszülető verssor vagy próza-
mondat nem légüres térben hangzik el. Egy hegedű megszólaltatásakor szükség van a ki-
áramló hangtól rezgésbe jövő levegőre. Ugyanígy a mai irodalmi megszólaláshoz is nélkülöz-
hetetlen a közeg, a kortárs irodalom minél értőbb olvasása. 

Amikor Ádám először azt mondta Évának: „Szeretlek!”, ez forradalmian új közlés volt, 
hiszen addig még nem hangzott el. Mára ez a tartalom is számtalan formában megfogal-
mazódott, célunk tehát minél többet megismerni ezek közül, hogy tisztában legyünk az ál-
talunk leírt szavak helyi értékével. Ellenérvként a kezdő olvasó általában a kortársi szövegek 
„érthetetlenségét” hozza fel, ez azonban nem egyéb babonánál. Egyrészt a mai irodalomban 
nagyon sok a „hagyományosan” is érthető, ugyanakkor esztétikailag is értékes alkotás, a „tör-
ténetcentrikus” próza és a „formában írott” vers, csak némi türelemmel meg kell őket keres-
ni. Másfelől pedig némely, első olvasásra „bonyolultnak”, érthetetlennek vélt művek mintegy 
varázsütésre megnyílnak, mihelyt a megfelelő olvasási technikával közelítünk hozzájuk. 

A magyar és magyarra fordított irodalom folyóiratokban él és lélegzik, ajánlott tehát 
havonta-kéthavonta átfutni a minden nagyobb könyvtárban megtalálható periodikákat 
(Alföld, Forrás, Holmi, Jelenkor, Kalligram, Kortárs, Korunk, Liget, Magyar Napló, Műhely, 
Nagyvilág stb.). Nem kell mindent szeretnünk, de érdemes szakmai szempontból sok min-
dent megvizsgálnunk. Szükséges tudni, hogy a folyóiratban megjelenő alkotások egy része 
nem jó mű, mindenképpen szelektálnunk kell tehát. Minél rendszeresebben olvassuk viszont 
a lapokat, annál biztosabban tudhatjuk, mire számítsunk, miből tanulhatunk-taníthatunk. 
Ráadásul szert tehetünk kedvencekre, akiknek aztán köteteit is haszonnal forgathatjuk. A diá-
kok pedig feladatul kaphatják a tanár által „előzsűrizett” művek, műrészletek közül általuk 
kiválasztott mű bemutatását, írói szempontú elemzését. 
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2.2. Felkészülés az írásra: nyitott olvasás Ha valaki művelt olvasó, még nem okvet-
lenül tud írni: egy műértő felismeri az empire és a koloniál stílust, de nem feltétlenül képes 
összeütni egy valamirevaló sámlit. Úgyhogy mindenképp újra kell értelmeznünk „nyitott 
szemmel” régebbi olvasmányainkat, keresni kell a megcsináltság mikéntjét akár jól ismert, 
bevett alkotásokban is. A költői eszközök puszta leltározása („tankérem, a versben van ötven 
metafora, huszonegy alliteráció és ötven jancsiszeg”) nincs segítségünkre a mesterségbeli 
fortélyok ellesésében. 

Arany A walesi bárdokja nem azért íródott jambusban, mert a költő cifrázni akarta, ha-
nem mert ez a rövid-hosszú lüktetés képes visszaadni a lódobogás ritmusát, később a bárdok 
énekét, a tűz ropogását, illetve a versvégen az álmatlan király szívdobogását. A sorok viszont 
azért kezdődnek többnyire lomha spondeusszal, mert az egyöntetű jambus túl szabályos, 
peckes, katonás ehhez a tragikus témához, és a fent említett zörejek szabálytalanságát is 
jobban érzékelteti ez a meg-megtörő lendület. Aritmikus, szilaj anapesztusok ott tarkítják a 
költeményt, ahol szokatlan bőségről van szó, mely „nem fér be” a sorok rendjébe („vadat és 
halat…”), vagy ahol a düh elragadja Edvárdot, s benne minden mértéken, a versmértéken is 
túlhabzik az indulat („Ti urak, ti urak”), illetve ahol a téboly túllép a normális léptéken („Ha! 
ha! mi zúg…). Vagyis azok a bizonyos költői eszközök nem díszítések, cifrázatok, csingilingik 
a sorokban, hanem csavarok, eresztékek, melyek nélkül a szerkezet összeomlana. 

Vonatkozik ez a szándékos költői „hibákra”, normáktól való eltérésre is. Arany a Toldi elő-
hangjában azt írja hőséről: „Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek”. Szemmel látható, 
hogy az amúgy virtuóz formaművész Arany itt még a híres felező tizenkettest is „elrontja”, s 
a „szemfényvesztés” szó átnyúlik a metszeten. Összetett szóról lévén ugyan kisebb bűn ez, 
mint lenne amúgy, ám feltételezhetjük-e, hogy a sorfajtát ezerszámra hiba nélkül „legyártó” 
költő ne tudta volna kiköszörülni a csorbát? A feladvány kis formaérzékkel két perc alatt 
megoldható: „Minden dolgát hinnénk csak szemfényvesztésnek”. Miért nem írta a szerző 
ezt vagy valami hasonlót? Ekkor jövünk rá, a metszet kettévágta összetett szó egyik tagja, 
a „vesztés” tulajdonképpen az egész költemény programját megadja. Valamit elvesztettünk, 
valami hatalmasat és egységeset, alkalmasint Toldit, a Toldikat, a régi, igazabb időket, a be-
csületet, a régi nagy legendákat, a hőskölteményeket és valami ősi tudást: sok-sok olyasmit, 
ami bele se szorítható, bele se fér mégoly veretes formáink, köznapjaink keretébe. A megfele-
lően alkalmazott formabontás éppúgy költői megoldás, mint a forma megtartása. 

Prózában is éppilyen jelentőséggel bírnak a nézőpont- és idősíkváltások, a motívum-át-
úsztatások, cselekménybeli késleltetések, a különböző irodalmon kívüli stílusrétegek időn-
kénti használata vagy éppen a történet fokozatos adagolása. Ha komolyan vesszük Heming-
way bonmot-ját, miszerint egy jó novella csupán a jéghegy csúcsát mutatja, a történet többi 
részét elrejti a mélység, akkor a prózai mű hiányainak, elhallgatásainak, a le nem írt vagy 
kihúzott mozzanatoknak feltérképezése is éppilyen tanulságos.

2.3. Felkészülés az írásra: lelki-szellemi hangoltság Az írói-költői érzékenység nem 
szirupos elérzékenyülést jelent a természet szépségei és gyengéd női arcok láttán, hanem 
szüntelen megfeszített figyelmet, melynek révén fel tudjuk fogni, hogy ez vagy az a jelenség, 
ember, állat, tárgy miben sajátos, miben különbözik az összes többitől. Rilke szerint a költő a 
teremtés kezdetén lévő első ember rácsodálkozását kell megélje, vagyis egyszerre újszerűnek 
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és mindannyiunk számára ismerősnek kell látnia-láttatnia a világot. Kányádi Sándor szerint 
az alkotó olyan, mint az egyszerű ember, aki bármerre jár, a fákat olyan szemmel nézi, melyik-
ből lenne jó ásó-, villa- vagy baltanyél.

Intenzíven kell tehát a világot befogadnunk, matematikai pontossággal figyelve a min-
dennapok felhasználható részleteire. Figyeljük meg a fák árnyékának a busz ablakán beeső 
rajzolatát, hogyan torzul el az üléseken, az utasokon végigszaladva! Vegyük szemügyre a kö-
rülöttünk élők arcát, sajátos mozdulatait, ráncait, mosolyát, dühösségét, apró megszokásait! 
Próbáljuk meg pár érzékletes jelzővel meghatározni egy-egy hely, lakás vagy utcarészlet han-
gulatát! Lássuk meg a világban a szokatlan részleteket, a lányt, aki éttermi kés pengéjének 
„tükrében” ellenőrzi sminkjét, a nádfonatú szék lenyomatát bőrünkön, a torzító ablaküveg-
ben mulatságosan „szétkenődött” tájat…

A már befogadott érzékelést viszont később el is kell távolítanunk magunktól, hiszen 
irodalmi célra szeretnénk felhasználni! Vegyük újra a szerelmes példát, minden kamasz író-
költő örök témáját. Nos: hogy A. valóban szereti-e B.-t, az az általa írott, e szerelemről szóló 
szövegnek nem aranyfedezete, nem teszi azt se jobbá, se rosszabbá. Debütánsok, amatő-
rök gyakran védekeznek így, ha kritika éri őket: de hát mindez az utolsó szóig igaz! Ám az 
irodalom őszintesége nem függ a megfogalmazott tények valóságtartalmáról. Mi több, egy 
már elmúlt vagy éppen be nem teljesült szerelemről gyakrabban születik meggyőző, hiteles 
irodalmi tudósítás, akár kevés eszközzel bíró írók tollából is, mint az éppen tomboló érze-
lemből. 

Vagyis az irodalmi mű tárgya nem takarhatja el az irodalmi mű létrehozásának vágyát. 
Ha túl erősen „benne vagyunk” az élményben, akkor inkább akarunk hatni mondjuk szerel-
münkre vagy éppen születésnapját ünneplő rokonunkra, mint amennyire az esettől függet-
lenül megálló szöveget szeretnénk létrehozni. Az így létrejött képződmény lehet szellemes 
alkalmi vers vagy érzelmes levél, ám nem irodalmi mű. Nem állítom, hogy például József 
Attila ne siratta volna ténylegesen édesanyját, ám ebből az érzésből azért születtek nagy-
nagy versek, mert ezt a fájdalmát tudta mesteremberként, alapanyagnak tekintve kezelni, 
felhasználni. „Önnön sebem is úgy tekintem, akár egy esetét az orvos” – írta Kosztolányi.

Feltétlenül törekedni kell tehát arra, hogy a kreatív írással foglalkozó diákok kialakíthas-
sák a mű tárgyától való szükséges távolságot. Pontosan meghatározott gyakorlatok medrébe 
kell szorítani kreativitásukat, hiszen malomárokba terelve a víz is nagyobb erőt fejt ki, mint 
a lapályon szétterülve.

2.4. Az utolsó és legfontosabb: az írás gyakorlata és gyakorlása A romantika óta 
mind szélesebb körben terjedő, vajákoskodó zsenikultusz kifejezetten rossz hatással van sok 
pályakezdőre, amatőr szinten írogatóra. „Poeta non fit, sed nascitur”, vagyis költővé válni le-
hetetlen, annak születni kell. A latin mondás részben természetesen igaz, de csupán bizonyos 
szakmai szint felett érvényesíthető, és arra a lényeges, ámde csekély különbségre vonatkozik, 
ami egy nagyon jó futó és egy világcsúcstartó között van. Vagyis az átlag írogatónak nem 
zsenivé kell válnia fokozódó intenzitású, habzó szájú epileptikus ihletrohamok során, hanem 
türelmes munkával, fokozatos terheléssel el kell jutnia az önmagához képest legjobb szintre, 
végigpróbálgatni minél több típusú alkotási metódust, megtalálni az alkatához és mondan-
dójához legjobban illő stílust vagy stílusokat. Ha valaki mindennap kocog, az pompás és 



908 LACKFI JÁNOS

egészséges dolog, a dilettáns szintű írogatás is jó hatással van lelki-szellemi egészségünkre, 
s még kedves elismerést is szerezhet családunkban, környezetünkben. Ha viszont az illető 
versenyben kívánja megméretni magát, kénytelen szembesülni a követelményekkel, techni-
kákkal, időszintekkel és profi edző rendszeres irányítására bízni magát. 

Hallgassunk tehát előbb Gottfried Bennre, aki azt állítja: „a vers nem születik, hanem 
csinálják”. Lamartine A tó című költeménye például alapvetően nem úgy született, hogy a 
költő tóparton sétálgatott, és így vagy úgy érzett, ez esetleg csupán érdekes adalék, mellék-
körülmény. Jóval lényegesebb, hogy az esetleges tóparti séta folyamán a költő mögött meg-
írt, javítgatott, kihúzott tízes, tizenkettes sorok százai, ezrei álltak, és ezt a hatalmas tudást a 
pillanat felszabadító ereje mozgósította, további órák, napok, hónapok erőfeszítése pedig 
a mű aprólékos kimunkálását szolgálta. 

A diákoknak először meg kell ismerkedniük a klasszikus formákkal, bár ettől sokan ódz-
kodnak. Azt mondják, iskolás dolog, eltorzítja a gondolatmenetet. Igen ám, de a parttalan-
ság veszélyei ellen a leghatékonyabb ellenszer megtanulni „gúzsba kötve táncolni”. Balczó 
András sokszoros világbajnok öttusázónk súlyövekkel futott nap mint nap, ezért a versenyen 
úgy érezte, mintha repülne. A klasszikus formát ismerő íróember megszokja, hogy nem azt 
mond, amit akar, hogy a szó nem használható korláttalanul. Mondhatni „visszaüt”. Tréfásan 
„emelt szintű vőfélyképző”-nek is nevezem ezt az első periódust: még aki később sosem ír 
majd kötött formában, vagy prózaíró lesz, az is megtanul egy újságcikket hexameterbe át-
tenni vagy angol kocsmai bökverset, limericket írni. A szó szoros értelmében versfaragás ez, 
megérezhető belőle a nyelv dallama, e dallamosság használatának takarékossága és fegyel-
mezettsége.

Egy másik alapvető tévhit, hogy szabadversben mindent szabad, hogy a mai vers has-
raütésszerűen létrejött szómassza. Ez egyszerűen hazugság. A szabadvers-írásnak kemény 
kötelmei vannak, még ha ez első pillantásra nem is nyilvánvaló. A szürrealisták vagy a 20. 
század későbbi költői nemcsak eszmék kifejezői voltak („mit gondolt a költő?”), hanem új 
technológiai eljárások kifejlesztői is. Ezeket a trükköket, eszközöket eddig hazánkban sehol 
senki nem tanította, s nem is tanulhatta szisztematikusan. Hogyan csúsztassunk össze két 
metaforát? Hogyan „húzzunk meg” lényegi összetevőire egy burjánzó költői mondatot? Ho-
gyan tömörítsünk és hogyan „sarjadztassunk”, vagyis bontakoztassuk tovább, más irányba a 
lecsupaszított költői szöveget? Ezekről a „piszlicsáré” kérdésekről a „magas” irodalom kap-
csán mintha illetlenség lenne beszélni.

3. Néhány, középiskolában is hasznosítható feladat

A gimnáziumi óra kerete meglehetősen szűkös a kreatív írással való komolyabb foglalkozás-
hoz, ám ahhoz talán elég, hogy a feladat bemutatása, közös megismerése után ki-ki házi fel-
adatként elvégezhessen egy-egy gyakorlatot. Kiegészítésként hasznos lehet egy-egy tízperces 
„kreatív séta”, melynek során az osztály (ha képes rá) néma csendben kivonul az udvarra vagy 
a közeli erdőbe (lehet ipartelep is, nem ez a lényeg) és megadott szempontok alapján (keress 
metaforát, keress egymásra rímelő nevű valóságelemeket stb.) jegyzeteli, amit lát, a megszü-
letett ötletekből pedig börze rendezhető. Még hasznosabb a vers- vagy prózaíró kirándulás, 
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melynek során délelőtt, illetve délután két-három órás időtávok állnak rendelkezésre, estén-
ként pedig a tábortűz melletti éneklés mintájára monstre felolvasások vehetik kezdetüket, 
vagyis a diákok megtapasztalják, milyen is az írásban mint tevékenységben létezni.

Hasznosak a klasszikus formagyakorlatok. Ilyenkor célszerű minél maibb szöveget „gyö-
möszölni” a régi formába, hogy a diákok megtapasztalják: mindennapi beszédünknek is rit-
musa van. Jó példa erre Weöres Sándor „utcán talált” pentameter-sora: „Tóth Gyula bádogos 
és vízvezetékszerelő”. Magam láttam, amint az egyik vendéglő napi ajánlatát krétával táblára 
körmölő pincérhölgy így fogalmaz: „Gulyásleves csipetkével. / 940 forint.”, s a szövegben nem 
nehéz ráismerni Petőfi ritmusára: „Itt van az ősz, itt van újra, / S szép, mint mindig, énnekem”. 
Lator László pedig egy szocializmusbbeli újságcikkben talált hatodfeles trocheust: „munka-
módszer-átadás, tapasztalat-csere”. 

Tanítványaimmal egy zacskó kristálycukor csomagolásán olvasható marketingszöveget 
rendeztünk hexameterré, de kiválóan alkalmasak erre a borcímkék, használati utasítások is. 
A szöveg a maga kristályos tisztaságában így hangzik: „A cukor a természet örök körforgásá-
ban a talajban lévő tápanyagok felhasználásával, a levegő, víz és napfény hatására keletkezik. 
Az elraktározott cukor egyszerű eljárással, átalakítás nélkül vonható ki a növényből. Úgy 
kerül asztalunkra, ahogy a természet előállítja. A cukor természetes tisztaságú anyag, ami 
az emberi szervezet legfontosabb szénhidrát-forrása. Mértékletes fogyasztása az egészséges 
táplálkozás velejárója.” S lám, a míves változat:

Ím a cukor, mely a természetnek örök laborában,
felhasználva talajban lévő tápanyagot mind,
készül víz, levegő, napfény erejével a mélyben.
Egyszerü eljárással, s átalakítás nélkül
nyerjük a cukrot a raktárként is funkcionáló,
büszke növényből.

Ebből a szövegből haikut, avagy Kányádi Sándor kategóriáját használva „körömverset” 
is gyártottunk. A tömör japán forma (mindössze három sor, a szótagszám 5-7-5) akkor a 
leghasznosabb gyakorlat, ha nem egy apró pillanatot, mozzanatot, képet hígítunk haikuvá, 
hanem kicsit nagyobb korpuszt vagyunk kénytelenek a cseppnyi formába sűríteni. Egy meg-
kötést tettem, tanítványaim legnagyobb méltatlankodására: nevezetesen hogy a „cukor” szó 
a versben nem szerepelhet. Íme pár példa:

Kis fogyasztása
egészséges, de nem a
nagy fogyózáshoz.
*
Kristálycukorhegy
süllyeszti álmában a
cukorbeteget.
*

A szénhidrátok
kristályrácsain mászok
végzetem felé.
*
Négy alapelem
érlelte édes fűszer
asztalod éke.



910 LACKFI JÁNOS

Praktikus, bár időigényes gyakorlat a „verskészlet” alapján való írás. A diákoknak egy mű-
vészi fotón vagy festményen látható motívumokat kell megfogalmazniuk, például az alábbi 
szempontok alapján: mértani alakzatok (egy cilinder hengere, egy csípőre tett kar bezárta 
háromszög stb.), geometriai párhuzamok vagy ellentétek (a kanyarodó utca és az utcatáblán 
olvasható S betű párhuzamosa, a macskakő és tetőcserepek négyzethálója stb.), „hangeffek-
tek”, melyek a „néma” képet hangosképpé tehetnék (kilyukadó kerékpárabroncs sziszegése, 
kávéházi vendégsereg zsivaja stb.), a képen rajta lévő, de nem látható mozzanatok (kályhá-
ban égő tűz, egy hölgy hasában a magzat, újságban a háborús hírek, stb.). Miután ki-ki „be-
dobott” egy-egy minél plasztikusabb, markánsabb motívumot a közösbe, ebből a halmazból 
kell szervesen egységes, öt-tíz soros verset írni.

Christian Morgenstern német költő egyik verse kitűnően alkalmas a nyelvi kreativitás 
fejlesztésére. 

A természetnek ajánlott új képződmények

A rigólya
A kendermagos teve
A leveli oroszlán
A lányahordó
Az ölcet
A dolmányos borjú
A fülszarvú
A bölömtehén
A szoknyás gém
A farkas kétéltetű
Az orramile
A héttyú
Az emlősbéka
A csérvágó küsz
A mosogatómedve
A deneféreg
A méhészsün
A rinocerkóf
A margarépa
Az emberkenyérfa
 (Timár György adaptációja)

Hol két állatnév összeolvasztása, hol puszta fonetikai hasonlóság kiaknázása, hol az ösz-
szetétel valamely tagjának kicserélése kelt komikus hatást, gondolkodtat el. Tanítványaim 
számos sosem látott fajjal gyarapították a különös flórát és faunát. Íme egy kis ízelítő: öszvér-
cse, libarom, gesztenyest, rovarjú, birkanári, marhangya, zuzmókus, tekférjezett, nadrágulya, 
parajos gőte, pingpongvin, tokaji szú, kákadu, páratlanduc, vércserebogár, ökörcsin, ölyvész 
egér, nyulipán, imádkozó sóska, bakancsállatka, felejcs, dobberwoman, galambféreg, amő-
bab, hangyma, denegér, flanelgó, jávorszarvú, vérfarkakas, pillangólem, varjuh.
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A prózagyakorlatok jóval időigényesebbek, jóllehet éppilyen hasznosak. Tanítványaim-
nak mindig felidézem Flaubert és Maupassant példáját. Maupassant a műgondjáról elhíre-
sült idősebb pályatárstól akart tanulni. Minden nap ellátogatott hát Flaubert-hez, aki mindig 
ugyanazt mondta neki: írja le az ablakkal szembeni fát. A papír a leírással aztán Flaubert fiók-
jában kötött ki. Egy hét után a mester elővette az addigi változatokat, és a tanítvány kezébe 
nyomta, hogy most írja meg ezekből a lehető legjobb verziót…

Kitűnő gyakorlat ily módon leírni tárgyat, személyt, mindig félresöpörve az előző váz-
latot, s végül az összegyűltekből kiragadva, egy szöveggé gyúrva a legtalálóbb részleteket. 
Hasznos prózaírói etűd lehet egy-egy (akár kötelező) regény cselekményét újsághír vagy egy-
perces novella formájában „összetömöríteni”. A legcélravezetőbbek közül valók az ismert 
stílusgyakorlatok: hogyan írná meg ugyanazt az anekdotát Hrabal, Borges, Márquez, Doszto-
jevszkij, Móricz Zsigmond, Camus vagy egy mai bestsellerszerző. Ha a diákok konkrét mintát, 
egy-egy bekezdést kapnak az adott alkotók műveiből, s rámutatunk a szerkesztési trükkökre, 
stílusfordulatokra, hamar ráéreznek, mit lehet elsajátítani egy-egy alkotó stílusából.

Számos hasznosnál hasznosabb gyakorlatot sorolhatnék még, melyek mind a kreativitás 
feltételezte állandó nyitottságot, az ugrásra kész fantáziát hivatottak ötvözni a szövegekkel 
munkálkodó ember szakmai fegyelmével. „Pontosan, szépen” – a feladatok lényegét ennél 
érzékletesebben összefoglalni lehetetlen.
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A REGIONÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁRÓL

1. A regionális kultúra európai dimenziói

Az Európai Unió számos kiadványában fogalmaz meg javaslatokat ahhoz, hogyan jelenjen 
meg Európa mint a különböző tantárgyakban tematizálható témakör és mint a tantervek 
egészét átható tantárgyközi tartalom a közoktatási és felsőoktatási tantervekben, illetve a 
tanárképzésben és a -továbbképzésben. 

Az Európa-gondolat megjelenítése a tantervekben és a tanításban általában összekap-
csolódik a regionalizmus eszméjével, a regionális kultúra megismertetésével. Ezért a regioná-
lis kultúra gondolatkörében érdemes megvizsgálni néhány konkrét ajánlást. Ezek egyike az 
alábbi, példaként kiemelt célkitűzés, amelynek egyes pontjaihoz dőlt betűvel tettük hozzá a 
regionális kultúra tanításával összefüggő releváns és a modulfüzet műfajában megoldható 
lehetséges feladatokat. 

Lényegi elvnek tartjuk, hogy a regionális kultúra felfogásában el kell mozdulni a csak 
hagyományismereti szemlélettől, eljutva a diákok mai – szélesen értelmezett – kulturális 
környezetének értelmezéséig. A regionális kultúra tanítása lényegében tehát interdiszcipli-
náris tartalmak közvetítését kívánja.

1.1. Ismeretek
1.1.1. Ismertessük meg a diákokkal Európa alapvető természeti adottságait, a fizikai környe-
zet és az életmód legfőbb különbségeit és hasonlóságait.

A tárgyalt régióban az életmódra kimutatható hatást gyakorló hegy- és vízrajzi áttekintés, 
éghajlati vonatkozások, a vidék/régió sajátos és dokumentálható képe, összehasonlítás szom-
szédos vagy távolabbi régiókkal néhány kiemelt szempont alapján. Az életmód értelmezése 
terjedjen ki a mindennapi élet jellemzőire (lakás, ház, család, rokonsági kapcsolatok, viselet, 
iskolázás, munka, születés-halál, nemzedékek együttélése, tárgyi és szóbeli kultúra). Különösen 
fontos a hazai és az európai életmódbeli párhuzamosságok néhány példájának bemutatása, 
például a diákok kutató munkájára építve. Feltétlenül vonatkozzon feladat a világörökség ré-
szének tekintett tájegységekre, épületekre, épületegyüttesekre. 

1.1.2. Segítsük a diákokat annak megértésében, hogy egy ítélet alapjául milyen különböző 
bizonyítékok szolgálhatnak, mi ezek jelentősége és haszna.

E szempontnak az általános tanulásszervezésben, az érvelés tanításában, a gondolkodás 
fejlesztésében van nagy szerepe. De érvényesíthető például az egyes régiók, társadalmi csopor-
tok „énképének” tárgyalásában, az énképet alkotó reális összetevők bizonyításában éppen úgy, 
mint a közkeletű előítéletek vizsgálatában.

1.1.3. Fejlesszük az európai kulturális örökség gazdagságának megismerését – amikor csak 
lehetséges, közvetlen tapasztalat útján.
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A kulturális örökség bemutatása a regionális kultúra bemutatásának alappillére. Ezenkívül 
séták és kirándulások, túrák útvonaljavaslata, megfigyelési szempontok előzetes közlése segítheti 
a diákokat a közvetlen tapasztalatszerzéshez. A kulturális örökség tágan értelmezendő: az épített 
és a természeti környezet, a tárgyi kultúra, a munkakultúra, a regék, mondák, népszokások, zenei 
és táncörökség, jeles napok ünnepkörei és azok tárgyai, szövegei stb.

1.1.4. Alaposan tájékoztassuk a diákokat és értessük meg velük az európai pluralizmus és 
sokféleség, illetve azon szervezetek, intézmények és eszmék horderejét, melyek nagyobb 
egységet és összefogást kovácsolnak a konfliktussal és a megosztottsággal szemben.

E témakör lényegi regionális vonatkozásai a régebbi és mai közösségi terek feltárása, a 
helyi egyesületek, szervezetek céljának, működésének, eredményeinek, egy-egy tagjának be-
mutatása. Ide tartozik az együttműködést igénylő munkaalkalmak, szokások leírása, az együtt-
működés eredményének meggyőző dokumentálása. A helyi történelem jellemző eseményeinek 
bemutatása térjen ki a civil életet megosztó néhány konfliktus elemzése mellett a megoldások-
ra, a konfliktuskezelés módozataira. 

1.1.5. Segítsük a diákokat a jelenkori társadalom társadalmi berendezkedésének, erkölcsei-
nek, intézményeinek, fontos kérdéseinek és problémáinak megértésében.

A jelenorientált regionális gondolkodást erősíthetjük, ha a diákok valós képet kapnak a 
környezetük társadalmáról, szociális, mentális, erkölcsi gondjairól, az ezek megoldására tett 
erőfeszítésekről. Fontos a közösségi terek, intézmények bemutatása a múltból és a jelenből vett 
példákkal egyaránt. 

1.1.6. Segítsük elő azon nemzetközi irányzatok, gondolkodásmódok, viselkedésminták meg-
ismerését és megértését, melyek az európai társadalmat megváltoztatják, és nagy valószínű-
séggel hatással lesznek a diákok jövőjére is.

E tekintetben lényeges, hogy a diákok megismerjék, az általuk átlátható régióban kik és 
milyen jelentős szellemi-erkölcsi alkotással járultak/járulnak hozzá a jövő alakulásához.

1.2. Készségek
1.2.1. A diákok a saját anyanyelvükön kívül legalább egy európai nyelvet beszéljenek olyan 
szinten, amely eredményes kommunikációt tesz lehetővé.

Igen lényeges a múltbeli és/vagy a jelenbeli helyi természetes többnyelvűség bemutatása. A régió 
turisztikai, idegenforgalmi dokumentumainak idegen nyelvű feliratait, információit is közölhetjük.

1.2.2. Fejlesszék a társadalmi együttélés során használatos készségeiket mint a hatékony 
kommunikáció eszközét a nyelvtudás alátámasztására.

Tervezhetnek a diákok régiójukat, településüket – hasonló korú gyerekeknek, diákoknak 
– bemutató rövid, idegen nyelvű anyagokat.

1.2.3. A diákoknak nyíljon lehetőségük arra, hogy politikai készségeiket széles körben gya-
korolják az aktív állampolgári létre való felkészülés jegyében.

E tekintetben releváns téma a diákok számára a környezetvédelem, a gyermekintézmények 
(pl. játszótér, közösségi házak), az őket érintő helyi ünnepek, az iskolázás lehetőségei stb.
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1.3. Viszonyulások és értékek
1.3.1. Segítsük a diákokat abban, hogy a gazdag európai kulturális örökséget, amelyet más 
európai fiatalokkal együtt birtokolnak, megismerjék és tiszteljék.

1.3.2. Fogadják el felelősségüket a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és val-
lási emlékeinek, hagyományainak – azaz nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek – feltá-
rásában, ápolásában. 

2. A regionális kultúra a kétszintű érettségi témakörei között

2.1. A középszintű érettségi egyik új témaköre a Regionális kultúra című. Követelménye a 
következő:

Interkulturális jelenségek, eltérő szöveghagyományok. A régió, a tájegység, a település 
kulturális, irodalmi múltbeli és jelen hagyományainak bemutatása (pl. nemzetiségi, etnikai 
kisebbségek irodalma, alkotások a kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti vonatkozá-
sok; múzeum, színház, civil társaságok). A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; 
tájak, régiók irodalmi alkotásokban való megjelenítése. Életmódra, kulturális szokásokra 
utaló dokumentumok (pl. tárgyi emlék, fotó, film, hangdokumentum) alapján következteté-
sek megfogalmazása egyes korok kultúrájára nézve.

2.2. Gyakorlati kérdések
2.2.1. A regionális kultúra beépítése a magyartanításba Napjainkban az emberek 
többsége (különösen a városlakók) saját lakókörnyezetét is csak praktikus szempontból is-
meri, és egyes régiók is keveset tudnak egymás kulturális sajátosságáról, szellemi arculatáról. 
Pedig irodalmunk gazdag tárházat kínál a nemzeti értékeink megismeréséhez, a kultúránkkal 
való jó személyes viszony kialakításához.

„A költők, miközben az országnak odaadták múltját, és felkorbácsolták, hogy fölmagasod-
jék jövője elé, miközben kifejezték a nemzet hagyományait s képviselték a nép ügyét, miközben 
minden ritmusra megtanították táncolni a magyar nyelvet, s minden nemzet értékeit megszó-
laltatták magyarul, miközben egyszerre néztek nyugatra és keletre, visszafelé a múltba és előre 
a jövőbe, amúgy mellékesen kirajzolták az ország képét is, szinte minden tájékát is, városait is, 
folyóit is, hegyeit is, dombjait is” – írja Szabó Zoltán Szerelmes földrajz című könyvében.

Az iskolának a képzési folyamatban válaszolnia kell erre a társadalmi jelenségre, ezért a 
Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatok közé sorolja a hon- és népismeret tanítását 
mint minden tantárgyban érvényesítendő – tantárgyközi kapcsolatok megteremtését kívá-
nó – kereszttantervi feladatot.

A magyartanítás e tekintetben integráló szerepet is betölt, a képzés folyamatában min-
den évfolyamon megjelenítheti tananyagában a tanulók tágabb és a szűkebb környezetének 
kulturális értékeit.
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A következőkben egy lehetséges tervezetet mutatunk be – a képzés különböző fokoza-
tait figyelembe véve – az integratív elemek beépítési lehetőségeire.

Szakaszok, 
fokozatok

Integratív elemek
A tanítási program, illetve a taneszköz témakörei 

(példák)

I. Anyanyelv, regionális köznyelv, 
irodalom, folklór, környezetis-
meret (közlekedés, háztartás, 
mindennapi életvitel, viselkedés-
kultúra), helytörténet, rajz-vizuá-
lis kultúra, ének-zene, dráma, 
dramatikus játék

• Természeti környezet, település
• Mesék, mondák, versek, dalok lakóhelyükön
• Játékok, ünnepi népszokások
• Népviselet, hagyományőrző életmód
• Más nemzetiségek (kisebbségek) kultúrájából
• Kreatív tevékenységek (játékok készítése; mesemondás, 

színjátszás, önálló gyűjtőmunka, együttműködés a 
társakkal)

II. A kerettantervi modulokból kö-
vetkező integratív megközelíté-
sen túl informatika (tájékozódás 
a könyvtárban, az interneten), 
ökológia, természetismeret, 
rajz-vizuális kultúra, ének-zene, 
tánc és dráma, magyar nyelv és 
irodalom 

• A kerettantervi témakörök feldolgozása
• Kulturális hagyományaink, népi hagyományaink nyo-

mában (a régió sajátos hagyományai)
• „Petőfi szülőföldemen”
• Mondák, regék, balladák, népdalkincs
• Költők, írók régiónkban (18–19. sz.) 
• Természet- és tájvédelmi körzetek
• Műemlékek, tájházak, múzeumok, skanzenek
• Gyermekvilág régen és most

III. Magyar nyelv és irodalom, 
regionális köznyelv, kisebbségi 
kultúrák, technika (kézműves-
ség), társadalomtörténet, etika 
(helyi szokásrend, viselkedési 
hagyomány stb.), idegen nyelv 
(az idegenforgalmi vonatkozások 
révén), ének-zene, rajz- és vizuális 
kultúra, földünk és környeze-
tünk, biológia (természetföld-
rajzi, ökológiai vonatkozások), 
tudománytörténet, informatika. 
E tantárgyi tevékenységek és 
tartalmak mikrotérbeli, lokális és 
regionális vonatkozásai 

• Polgárosodás, polgári kultúra (századforduló)
• A 20. század kulturális, irodalmi értékei – régiónkban
• Irodalmi emlékhelyeink 
• Tipikus mesterségek és nyersanyagaik (mezőgazdasági 

és ipartörténeti vonatkozások)
• Természetföldrajzi, társadalom-földrajzi sajátosságok
• Család, családtörténet, nemzedékek egymás mellett 

élése régen és most
• A régió történetének, hagyományainak áttekintése a 

kezdetektől a reformkorig
• Gazdasági, kulturális emlékek (a régió sajátos földrajzi 

arculatának szerepe, változása a vidék gazdasági fejlő-
désében, pl. állattartás, szőlő- és gyümölcstermesztés; a 
mezővárosi élet jellegzetességei a kulturális életben)

• A korszak kiemelkedő tudósai, művészei 

IV. Magyar nyelv és irodalom, 
regionális köznyelv, nemzeti-
ségek és etnikumok kultúrája, 
történelem és állampolgári 
ismeretek, informatika, könyv- és 
könyvtárhasználat, a tanulás 
tanulása, ökológia

• A régió történetének, hagyományainak áttekintése 
1849-től napjainkig

• Kisebbségi kultúra a régióban
• Kortárs kultúránk
• Folyóiratok, irodalmi lapok
• Színházi élet
• Könyvtárak, könyves házak 
• Irodalmi emlékhelyek, skanzenek, múzeumok
• Tudománytörténeti vonatkozások
• Természeti és épített környezet
• Iskolatörténet
• A világörökség részei Magyarországon (régiók fölötti szint)
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2.2.2. Ismerethordozó források és feladattípusok A regionális kultúra jellemzőit, a 
vonatkozó régészeti, történeti, irodalomtörténeti, néprajzi, helytörténeti, természeti-környe-
zeti, ökológiai stb. ismeretek elsajátíthatóvá tételét az oktatásban alapvetően a korosztálytól 
elvárható, a témának, a képzési célnak megfelelő feladattípusoknak is képviselniük kell. 

Miután azonban a regionális kultúra feldolgozása és a diákok teljesítményének értékelése 
eltér(het) a tantárgyi-tanórai tevékenységektől, sokféle nyitott kreatív feladattípus, a diákok 
önállóságára építő gyűjtőmunka, könyvtári foglalkozás, egyéni és csoportos hosszabb távú 
projektmunka is elképzelhető. 

A feladattípusok képzési „minőségét” természetesen nem lehet önmagukban elemezni, 
hiszen ezek részei a képzés egészének. Fontos, hogy a szöveggel szerves összefüggésben több-
féle feladattípus jelenjen meg a tanórai vagy tanórán kívüli tanulói tevékenységekben.

Célszerű, hogy a feladatok tartalmazzanak önálló felvezető, közlő vagy irodalmi szövege-
ket, képeket, ábrákat stb. 

A következő összeállítás egyrészt felvázolja, melyek azok az általános szempontok, ame-
lyeket a képzés minden szakaszában érdemes érvényesíteni, másrészt példákat és feladattí-
pusokat mutat be.

A forrás jellege Példák

Szöveg1 (irodalmi) Mese, népdalszöveg, regényrészlet, önéletírás, novella, vers stb.

Szöveg2 (nem irodalmi szöveg) Paraszti munkák leírása, népdalgyűjtés dokumentációja

Szerzői közlő szöveg Leírás, magyarázat

Ismeretterjesztő szöveg Lexikon, enciklopédia szócikke

Jegyzet, definíció, szómagyarázat

Szöveg és ábra Demográfiai „korfa”, viselet, épület stb. rajza magyarázattal

Szöveg és fotó Szociofotó magyarázattal, épületegyüttes vagy részlete magyarázattal

Szöveg és térkép Térképvázlat, térkép jelmagyarázattal

Szociofotó Illusztratív értékű fotó

Műalkotás Rajz, festmény, szobor, korabeli grafika stb.

Épület Épületegyüttes vagy részlete

Tárgy Edény, munkaeszköz stb.

Kotta (pl. népdal)

Egyéb
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A forrás jellege Lehetséges feladattípusok (Példák)

Irodalmi szöveg Motívumok feltárása, párhuzamok keresése

Forrás Elemzés, kulcsszavak, tények, adatok feltárása, a forrás kontextusának 
értelmezése

Ismeretterjesztő szöveg Céljának, tartalmának elemzése, az ismert és az új közlés elkülönítése

Jegyzet, definíció, szómagyarázat A főszöveg és a jegyzetek viszonyának értelmezése

Ábra Az ábra és a kísérő szöveg együttes „olvasása”

Fotó (szociofotó) A lehetséges információk számbavétele, megnevezésük

Térkép Helykeresés, útvonaltervezés, összehasonlítás, lépték meghatározása

Tájfotó, természetfotó A nézőpont, a téma meghatározása, az esztétikai és információs érték 
elemzése

Műalkotás Többszempontú elemzés

Épület A funkció, az anyag, az elhelyezés elemzése

Tárgy Szerepének, előállítási módjának elemzése, funkció, díszítés stb.

Kotta (pl. népdal) Éneklés

2.2.3. A regionális kultúra mint érettségi tétel A középszint követelményeiben meg-
jelölt szempontok érvényesítésével igen tág lehetősége nyílik a tanárnak a szóbeli tételek 
összeállítására. Természetesen figyelembe veendő a dokumentum azon előírása, miszerint a 
témákban megjelölt ismeretelemek, fogalmak, összefüggések definiálása nem követelmény. 
Elvárt a vizsgafeladatokban fogalmak, összefüggések felismerése, jellemzése, példával törté-
nő alátámasztása, alkalmazása elemzésben, értelmezésben.

A tételcímek lehetnek általánosak, például: a régió kulturális hagyományainak elemző 
bemutatása, a tájhoz kötődő szerzők portréjának, illetve művüknek elemző értelmezése; Vá-
rosunk színháza egy látott színházi előadás bemutatásával (például Kecskemét) vagy Váro-
sunk kulturális arculata; A település képei irodalmi alkotásokban, A táj megjelenése irodalmi 
alkotásokban; Irodalmi kávéházak Budapesten.

Konkrétabb tételcímekre bőven kínál lehetőséget az irodalomtanítás, például: Komá-
rom képei Jókai regényeiben, Palócföld Mikszáth regényeiben, a régió egy folyóiratának 
bemutatása.

A tételhez rendelt feladatban a felvezető szöveg természetesen jellegzetesen megidézi az 
adott régió kultúráját.

3. Az évezred küszöbén a tanügynek, az iskolai képzésnek új fogalmakkal – például interkul-
turális nevelés, tömegkultúra, kultúrától megfosztottság, szubkultúra – kell ismerkednie. Ha 
érvényesnek fogadjuk el azt az összefüggést, mely szerint a nevelés célja bensőséges kapcso-
latban áll jövőbeli társadalomképünkkel, azaz azzal, hogy milyen társadalomban szeretnénk 



920 FORGÁCS ANNA–HORVÁTH ZSUZSANNA

élni, akkor döntő fontosságú kérdéssé válik, hogy egy társadalom mennyire akarja és tudja 
a kultúraköziség s a többkultúrájúság szellemében is nevelni a felnövekvő generációkat, mi-
közben hitelesen és meggyőzően közvetíti a nemzeti kultúrát, annak nemzeti és egyetemes 
hagyományaival együtt. Mennyire akarja és tudja segíteni a mai „net”-es fiatalokat, hogy ne 
csak felnőjenek, hanem felnevelkedjenek, erkölcsökben, erényekben gazdag személyiséggé 
váljanak.

A mai helyzetre jellemző, hogy a nevelésben élő nézetek között éppúgy megtalálható az 
antropológia „lomtár” jellegű interpretációja, mely szerint kultúrának tekintendő minden 
„strukturált életforma”, mint az az arisztokratikus hagyomány, amely csak a magasművésze-
teket tekinti annak. E nehezen vagy konszenzusra egyáltalán nem hozható véleményekben 
mégis közös az, hogy szükségesnek tartják az ifjúságot körülvevő „kulturális lármára” való 
reakciót, ennek problémaként való kezelését, s ezt ellensúlyozandó, különböző megoldási 
módok keresését. A legkülönfélébb indíttatású és gyakorlatú nevelési irányzatok közösek 
abban a felismerésben is, hogy nélkülözhetetlen a kultúra vitalitásának fenntartásához az 
a hagyomány, amely biztosítja az emlékezés folyamatosságát, s megőrzi elődeink válaszát 
ugyanazokra az alapvető kérdésekre, mégpedig a művészet alapvető szimbólumkészletén 
keresztül. Az iskolai képzés alapvető feladata megtanítani a nemzeti kultúra értékeinek meg-
becsülését, a hagyomány értését, ápolását, éltetését.

Kultúrtörténetünknek, népszokásainknak, helyi hagyományainknak és a jelen kulturális 
értékeinek, erkölcsi-kulturális hagyományainak az oktatásban kellő hangsúllyal való megje-
lentetése – reményeink szerint – a művelődési tradíciók újraépítését, a magyar folklorisztika 
és művelődéstörténeti hagyomány megszerettetését hathatósan segítheti.

Irodalom

Az Európa Tanács 237. sz. határozata

Bényei Miklós: A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején, Könyv, könyvtár, könyvtáros, 
2003/9.

Deák Ferenc: Regionális folyamatok Magyarországon, Új Pedagógiai Szemle, 1997/12.

Enyedi György: A regionalitás értékei, Kultúraközvetítők Társasága, h. n,. é. n.

Európai Charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében, Új Pedagógiai Szemle, 
1997/1.

Glatz Ferenc: Magyarország az ezredfordulón = Globalizáció és nemzeti érdek, szerk. Glatz Ferenc, Bp., 
1997.

Jankay Éva: Taneszközök a regionális kultúra tanításához, Módszertani Lapok – Magyar, 2003/2.

Rókusfalvy Pál: A kultúra – az ember fejlődése – az emberiség haladása, Új Pedagógiai Szemle, 
1999/12.
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A NYUGAT-PANNON IRODALMI RÉGIÓ
Egy kirándulás forgatókönyve

1. Régió és irodalom

Az elmúlt több mint egy évtizedben megélénkült irodalmi kultuszkutatás az irodalomtanár 
számára is újabb és újabb lehetőségeket teremt. Annak lehetőségét elsősorban, hogy az iro-
dalomóra kiszabadulhasson az iskolából, ne holt tananyag legyen csupán a vers, az irodalmi 
műalkotás, hanem élővé tegye azt az alkotókkal való „személyes” találkozás: az irodalmi em-
lékhelyek, irodalmi emlékmúzeumok felkeresése. A 2004/2005-ös tanévtől a kétszintű érett-
ségi emelt- és középszintű irodalom szóbeli érettségi vizsga tematikájában is helyet kapott 
a regionális irodalom, ily módon kanonizálódott tehát a középiskolai oktatásban a tanulók 
lakóhelyének és környékének irodalmi múltja. 

Az érettségi praktikus célja mellett az irodalmi emlékhelyek felkeresése, megismertetése 
az irodalom tanítását is élményszerűvé varázsolhatja. Egészen máshogy cseng a vers egy em-
lékmúzeum meglátogatása, egy emlékház megtekintése közben, mint az iskolai irodalom-
órán, a találkozások az alkotókkal, az alkotók egyes életdarabjainak az emlékhelyeken való 
megidézése segít elmélyíteni az irodalmi műalkotás és a befogadó kapcsolatát; segíti azt, 
hogy többé váljon az irodalom megtanulandó tárgynál, a műalkotás puszta tananyagnál.

*
Az alábbiakban egy irodalmi kirándulás szerkesztett forgatókönyvét közöljük. A kirándulás a 
nyugat-pannon régió irodalmi emlékhelyeit öleli fel, bevonva az osztrák–magyar határ men-
te közös kulturális, irodalmi örökségét is.

2. A nyugat-pannon irodalmi régió

2.1. Sokszor megyek Szombathelyre,
gondjaimtól szabad helyre,

és mellette Oladon
békességem fogadom,

sűrű fák közt Kámonban
elmerülök álmomban,
és ha vágyom völgyre, hegyre,
tovább utazom Kőszegre,

végtére
hazatérek Csöngére.
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„…végtére hazatérek Csöngére” – szól a Vas megyei üdvözlet című Weöres-vers zárósora, ami 
a csöngei Weöres Sándor Emlékházban berendezett kiállítás címe, és olvasható az emlékház 
parkjában 2003-ban felavatott Weöres-szobron, Segesdy György Munkácsy-díjas szobrász-
művész alkotásán is. Igen, Weöres Sándor hazatért: szülei csöngei házába, a Weöres-ősök 
birtokára – a Vas megyei Kemenesaljára.

Mondják, boldog lehet az a térség, amely két zsenit is adott a magyar irodalomnak – Ber-
zsenyi Dánielt és Weöres Sándort –, a Kemenesalja boldog vidék. Szelíd dombjain kóborolva, 
csendes falvaiban járva szinte mindenütt a szellemi elődök, ősök nyomát találhatjuk – a zse-
nik s az „árnyékukban” megbúvó tehetséges, a maguk korában nem egyszer országos súlyú, 
jelentőségű alkotók emlékét. S a nyomok keresése fontos feladat: már a 19. század felfedezte, 
meg kell őrizni a múlt örökségét, hogy felidézhető legyen, ha csak néhány pillanatra is az 
elmúlt századok szelleme, hogy tájékozódási pontként, amolyan kapaszkodóként segítse a 
jelen életét.

2.2. 1876-ban, Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán emléktáblával jelölte meg a 
költő 1750 körül épült szülőházát „a vármegye közönsége”, s azóta is Egyházashetye a Vas 
megyei Berzsenyi-kultusz központja. A költő szülőházában rendezték be a Petőfi Irodalmi 
Múzeum munkatársai a Berzsenyi Emlékmúzeumot, amely egyszerre ismerteti meg Berzse-
nyi életét és életművét, és ad képet a 18. századi középnemesi életformáról annak „kellékein”, 
a korabeli berendezési tárgyakon, háztartási eszközökön keresztül. Egyházashetyéből Ber-
zsenyi útja 1799-ben, a Dukai Takács Zsuzsannával való házasságkötése után szülőfalujából 
a Hetyétől nem messze található Kemenessömjénbe vezetett. Ma a faluban több dolog em-
lékeztet az itt töltött öt esztendőre. Az egykori Berzsenyi-ház helyén ugyan új lakóház épült, 
de falán emléktábla őrzi a költő emlékét, a falu fölött húzódó dombon, a „szőlőhegyen” 
pedig megtalálhatjuk a pincét, ami a hagyomány szerint Berzsenyi Dániel tulajdonában volt. 
1936-ban avatták a ma is felkereshető emlékoszlopot a pince mellett a költő tiszteletére. Az 
emlékmű felirata arról tudósít, hogy a helyén álló cseresznyefa alatt írta Berzsenyi Dániel 
csodálatos ódáit. Itt kapta versíráson Dani uraságot jó barátja, a szintén költő Kis János, 
akinek közreműködésével létrejöhetett Kazinczy és Berzsenyi sok évtizedes kapcsolata, ba-
rátsága. A Berzsenyi-pince kis teraszán állva láthatjuk, amit Berzsenyi Dániel is láthatott a 
19. század első éveiben: a Kemenesalja pannon vidékét, a Ság-hegy vulkáni kúpját s a hegy 
lábánál Celldömölköt, a térség „fővárosát”.

Két templom tornya magasodik a városban: az evangélikus templomé, ahol a templom 
falán látható emléktábla tanúsága szerint Berzsenyi Dánielt keresztelték, s a 18. században 
épült kegytemplom kettős tornya, ami szinte a város szimbólumává lett. A templomot épít-
tető Koptik Odó apát 1739-ben foglalta el dömölki apáti tisztét, s magával hozta a mariazelli 
kegyszobor másolatát. A szobor már a templom építésekor is csodát tett: egy, az építkezés 
során súlyos balesetet szenvedett munkás felgyógyult sérüléséből – a kegytemplom azóta 
búcsújáró hely. De itt, a mai Celldömölkön, az akkori Nemesdömölkön volt lelkész az író, 
költő Kis János, a magyar reformkor kiemelkedő alakja, Kazinczy Ferenc és Berzsenyi Dániel 
barátja. A város alsósági temetőjében nyugszik Kresznerics Ferenc, szótáríró, nyelvész, papta-
nár, a 19. század első fele magyar művelődésének meghatározó személyisége, aki élete utolsó 
állomásaként a Celldömölkhöz tartozó Alsóság római katolikus templomában szolgált plé-
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bánosként; s valahol a belvárosban talán áll még az épület, ahová a gyermek Weöres Sándor 
édesanyjával el-ellátogatott a helyi intelligencia bölcseleti társaságának rendezvényeire. 
A város tehát valóban centruma a térség irodalmi, kulturális emlékeinek: közvetve-közvet-
lenül a Kemenesalja valamennyi alkotója kapcsolatba került vele, s a városból a Kemenesalja 
valamennyi irodalmi emlékhelye könnyedén elérhető. 

2.3. Ugyan Veszprém megyébe látogatunk, ha Nagy László iszkázi szülőházát, a mai Nagy 
László Emlékmúzeumot keressük fel alig több mint 20 kilométerre Celldömölktől, a megye-
határ ez esetben hangsúlyozottan jelképes: ugyanaz a vidék nevelte Nagy Lászlót is, amely 
Berzsenyit és Weörest, a Somló, a Ság, a térség géniusza benne él mindhármuk művében.

2.4. Iszkáztól a 8-as főúton Körmend felé haladva, a jánosházi elágazótól néhány kilométerre 
bújik meg Duka, Berzsenyi Dániel szellemi társának, pártfogoltjának, Dukai Takács Judit köl-
tőnőnek szülőfaluja. A település központjában áll a kúria, ahol a költőnő leányéveit töltötte, 
s a falu régi temetőjében felkereshető a hófehérre meszelt kis épület: Dukai Takács Judit vég-
ső nyughelye. A 19. század elejének ismert költőnője 1814-től datálhatta költővé avatását: 
ekkor látogatta meg őt Dukában az itáliai útjáról hazafelé tartó Döbrentei Gábor, az Erdélyi 
Múzeum című folyóirat alapító főszerkesztője. Nem csak Judit miatt járt erre. A Cell-
dömölktől 20 kilométerre északra fekvő Uraiújfaluba tartott, hogy meglátogassa Döbrentei 
Lajost, édesapját, aki itt szolgált lelkészként – sírja ma is felkereshető a falu temetőjében. 
De Uraiújfalu más emlékekkel is büszkélkedhet. A település központjától nem meszsze áll 
Szelestey Lászlónak, a 19. század második fele költőjének és politikusának szülőháza – em-
léktábla jelzi –, a település szentivánfai részén pedig a magyar gyermekirodalom úttörőjének, 
Bezerédj Amáliának emlékét idézhetjük. Bezerédj Amália szülőháza sajnos 1945-ben leégett, 
áll viszont a templom, ahol keresztelték 1804-ben – Uraiújfaluból indult tehát útjára a Flóri 
könyve című kis olvasókönyv szerzője, amiről nem kisebb személyiség, mint Benedek Elek 
írta, hogy általa lett íróvá, a Flóri könyve volt az az első és meghatározó élménye, amely az 
irodalom felé fordította. 

2.5. Uraiújfaluból Ostffyasszonyfa felé haladva a Rábán kel át az utazó, a Ragyogó hídon 
vezet keresztül útja. Érdemes megállni a hídon egy pillanatra, és megnézni a hídfőn találha-
tó emléktáblát, amely Petőfi Sándor ostffyasszonyfai tartózkodásának állít emléket. A tábla 
szövege szerint a Ragyogó híd közelében szokott fürödni az akkor 16 esztendős Petőfi ba-
rátjával, Orlay Petrich Somával. A faluban áll még az a ház, ahol Petőfi 1839 nyarán három 
hónapot töltött, a ház udvarán a malomkő asztal, amelynél a hagyomány szerint verseit 
írta. A ház Salkovics Péter földmérnök tulajdona volt – Salkovics Péter testvére volt annak a 
Salkovics Mihálynak, aki miatt a költő édesapja, Petrovics István elszegényedett –, a mérnök 
ígéretet tett, hogy mintegy kárpótlásként vállalja Petőfi Sándor taníttatását. Weöres Sándor 
faluja, Csönge is őrzi Petőfi emlékét: a falu evangélikus templomának fa karzata egy bevésett 
latin mondatot rejt. A hagyomány Petőfi Sándornak tulajdonítja a bevésést, aki ostffyasz-
szonyfai hónapjai alatt Csöngére járt istentiszteletre, s a karzatnak erről a pontjáról figyelte 
csöngei szerelmét, a földesúri padsorokban misét hallgató Csáfordi Tóth Rózát. 
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Lég, sugár, víz, hegy között
állsz a zöldben és a kékben,
jelenléted észrevétlen 
mindenségbe öltözött.

Múló és múlhatatlan, örök és változó, időben meghatározható és időtlen viszonyán töp-
rengenek Weöres Sándor Kép keretben című versének sorai. S valóban, hétköznapi időfogal-
munk szerint alig három hónap Petőfi ostffyasszonyfai nyara, valójában sokkal több ennél: 
Ostffyasszonyfa ma is Petőfi faluja, ahol emléktábla, szobor és kis emlékmúzeum őrzi a költő 
emlékét. Ahogy alig egy esztendő, amit Tatay Sándor az Ostffyasszonyfától körülbelül 10 ki-
lométerre, a 84-es főút mentén fekvő Répcelakon töltött, de ez az egy év (amelynek emlékét 
Tatay Sándor is megidézte Lődörgések kora című önéletrajzi regényében) úgy él a kisváros 
hagyományában, mint sorsfordító év: ekkor vált Tatay Sándor íróvá. Erről tudósít a Város-
háza – Tatay egykori lakhelye, az akkori Dukai Takács kúria – falán elhelyezett emléktábla, s 
az a tény, hogy az író első prózai munkái a falusi életet, a vidék hétköznapjait jelenítik meg. 
S szintén fölösleges lenne kiszámolni, mennyi időt is töltött vajon pontosan Bertha Bulcsú a 
Jánosháza mellett, a 8-as főút közelében fekvő Nemeskeresztúron, nagyszülei házában: örök-
ké és múlhatatlanná teszi itt-tartózkodásainak emlékét a faluban avatott emléktábla, illetve 
azok a művek, amelyekben fel-feltűnnek a dunántúli falvak, az itt élő emberek: a művek, 
amelyek megidézik Nemeskeresztúr világát is.

2.6. S tehetetlen az idő ott, ahol több száz éves falak, büszke tornyok szállnak vele szembe: 
Sárváron például, ahol a 13–14. századi alapokon álló, ma is látható, 18. századra felépült 
szabálytalan ötszögű, zárt udvart körülvevő, egyemeletes, késő reneszánsz jellegű várkastély 
teszi időtlenné a város virágkorát, a 16. századi Nádasdyak korát, amikor Sárvár a korabe-
li Magyarország egyik szellemi fellegvára volt. A magyar nyelvű magyarországi nyomtatott 
könyv szülőhelye Sárvár. 1534-ben érkezett Nádasdy udvarába Sylvester János két műve 
kéziratával: Nádasdy Tamás tanítóként alkalmazta az általa alapított iskolában, s nyomdát 
hozott létre Sylvester műveinek megjelentetésére. Így a Sárvár-Újszigeti nyomdában jelent 
meg annak első termékeként 1539-ben Sylvester Grammatica Hungarolatina című latin nyel-
vű, de magyar grammatikai szakkifejezéseket is tartalmazó nyelvtankönyve, majd 1541-ben 
Sylvester János fő műve, az Új testamentum magyar fordítása, amelynek előszava, Az magyar 
nípnek írt ajánlása az első magyar disztichon.

Nádasdy Tamás mecénási tevékenységét jelzi az is, hogy vélhetően az ő közbenjárásá-
ra jutott a magyar históriás ének legnevesebb képviselője, Tinódi Lantos Sebestyén nemesi 
ármálisához; Tinódi 1556-ban Sárvárott hunyt el. A Nádasdy Tamás alapította 16. századi 
iskola a 19. században még egyszer feltűnik a magyar irodalom és Sárvár város történetében. 
Az iskolaépület helyén 1830-ban épült házban ma óvoda működik, s az épület rövid epizód 
Gárdonyi Géza írónk életében: 1884-ben egy fél esztendőre az itt működő elemi iskolában 
volt osztálytanító Gárdonyi. 

2.7. S kilépünk az időből akkor is, ha a Szombathelytől 20 kilométerre délre fekvő kistele-
pülés, Zsennye határában magasodó Békássy-kastély ősparkjában sétálunk Az évszázados 

Száll évezredek hada,
majdnem mindent learatnak,
de azon nem változtatnak,
hogy itt álltál valaha
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fák árnyékában kis temető rejlik: a kastély egykori urainak temetkezési helye, s benne egy 
szürkegránitból készült, lényegében jeltelen sírkő: itt nyugszik Békássy Ferenc, a századelő 
magyar irodalmának egyik nagy ígérete. Az Angliában tanuló fiatalember tehetségét Babits 
Mihály is nagyon sokra tartotta – szomorú, hogy ezt csak a nekrológból tudhatjuk, amely a 
fiatal költő korai halála után jelent meg a Nyugatban Babits tollából. Az ifjú költő életének 
az első világháború vetett véget. A háború első csatáinak egyikében hunyt el az akkor 22 
esztendős huszárönkéntes, Békássy Ferenc, akinek emlékét és nevét Angliában, Cambridge-
ben a King’s College kápolnájában külön emléktábla őrzi – ahogy erről Cs. Szabó László egy 
esszéje is tudósít. 

2.8. 1771-ben Losonczi István az alábbiakat írta:

Vas vármegye vagyon Stájer határában
Hol Kőszeg, Szombathely, Körmend egy folytában,
Rohoncz, Sárvár, Dömölk, mind esnek e tájban,
Szent Gotthárd, melly híres török romlásában

Körmend, Kőszeg és a ma már Ausztriához tartozó Rohonc (Rechnitz) nem csupán föld-
rajzi elhelyezkedésük okán „esnek egy folytában”. Összeköti e városokat a 18–19. század is-
mert és népszerű alkotója, Faludi Ferenc is. Faludi, bár a ma már szintén Ausztriához tartozó 
Németújvárott (Güssing) született, mégis körmendinek tekintendő: családja a kurucok kö-
zeledése okán költözött a császárhű Batthyányokkal Németújvárra 1704-ben, de gyermek-
korát Faludi Ferenc már Körmenden töltötte, ahol édesapja a Batthyányak tiszttartója volt. 
A városban ma több dolog is emlékeztet Faludi Ferencre: a Faludi-ház helyén álló épület falán 
emléktábla áll, ahogy emléktáblát találhatunk a költő születésének 300. évfordulója óta a Fa-
ludi Ferenc Városi Könyvtár falán is. Körmend nevelte tehát Faludit egészen 1714-ig, amikor 
Kőszegre, a jezsuita gimnáziumba került – először. Hiszen később visszatért, iskolái végeztével 
három esztendőt töltött újra a városban mint a gimnázium lelkes, elhivatott rektora. A 18. 
századi gimnáziumépület ma már nem áll, az egykori bencés rendház falán viszont emléktáb-
la idézi Faludi Ferenc alakját, kőszegi éveit. Abban az utcában áll az épület az emléktáblával, 
amelyet éppen Faludi Ferenc leghíresebb kőszegi tanítványáról, Rájnis Józsefről neveztek el. 
Az 1741–1812 élt Rájnis kora egyik meghatározó alakja volt. Költő, nyelvész, Vergiliust fordí-
tott, az egyik korabeli irodalmi vita, a prozódiai vita elindítója volt – Kőszeg városa büszkén 
vallhatja őt is szülöttének. Körmend és Kőszeg után az utolsó jelentős helyszín Faludi Ferenc 
életében Rohonc volt. Itt, a Batthyányok által fenntartott szegényházban fejezte be életét 
Faludi, valahol Rohoncon nyugszik, sírhelye ismeretlen. Amíg állt a városban a szegényház 
épülete, falán emléktábla idézte Faludi Ferenc itt töltött éveit; az épület lebontása óta ez az 
emléktábla is Körmenden látható. A körmendi plébániatemplom falára innen került át Faludi 
Ferenc emléktáblája, amely ma Kiss Sándor szobrászművész kiegészítésével látható.

2.9. A Vas megyei irodalmi emlékek felkutatásának végállomásaként érkezünk Szombat-
helyre, a megyeszékhelyre. Szombathely több mint kétezer éves történelme számos irodalmi 
vonatkozással bír, már a római időkből is.
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Szombathely város elődjét, Savariát Kr. u. 43-ban Claudius császár alapította, s már a 16. 
században feltűnik a város neve Európában mint „irodalmi emlékhely”: Európa humanistái 
körében terjedt a hír, hogy Savariában ráakadtak Publius Ovidius Naso sírjára. Valójában 
Ovidius savariai sírja csak egy a város történetében bőven fellelhető legendák közül: semmi-
képpen nem temethették el a költőt Savariában, mivel halálakor a város nem is létezett; a 
középkorban Szombathelyen fellelt sír feliratát vagy félreolvasták, vagy egy olyan rómainak 
a nyughelye lehetett, akit Ovidiusnak vagy Nasónak hívtak.

A római idők utáni második aranykor a 18. században köszöntött a városra, amikor 1777-
ben Mária Terézia a Szombathelyi Egyházmegye élére Szily Jánost nevezte ki. Szily építke-
zéseinek köszönhető Szombathely új városmagja, a mai Berzsenyi tér. A tér meghatározó 
épületei az ekkor épült Püspöki Székesegyház, a Püspökvár, az egykori szemináriumi épület 
(ma egyházmegyei kollégium és a Szily püspök alapította Egyházmegyei Könyvtár székhe-
lye). 1787-ben Szily János a szeminárium földszinti helyiségeibe telepíti Siess Antal soproni 
nyomdász műhelyét: a Siess-féle nyomdában jelenteti meg 1794-ben Kultsár István Mikes 
Kelemen Törökországi leveleinek első kiadását.

A székesegyházzal szinte szemben áll a Szily János utca 4. számú háza, Szombathely egyik 
nagy hagyományú épülete. Itt működött 1796-tól a hatosztályos szombathelyi gimnázium 
és két évfolyamos bölcseleti líceum, amelynek 1795 és 1850 közt Széchenyi István is nö-
vendéke volt. A gimnáziumot igazán nagy hírűvé kiváló tanárai tették: e falak közt tanított 
Kultsár István, aki a 19. század kezdetén, majd első hosszabb életű magyar hírlapunk, a Hazai 
és Külföldi Tudósítások megalapítójaként, illetve a magyar színjátszás patrónusaként írja be 
a nevét a magyar kultúrába; a líceumban tanít matézist az ivánci születésű Kresznerics Ferenc 
19. századi nyelvész, szótáríró, aki sági plébánosként a mai Celldömölkön hunyt el; Bitnitz La-
jos matematikus, nyelvész, aki 1819-től 1847-ig ingyen tanított magyar nyelvet és irodalmat, 
nem lévén a líceumnak kerete e tantárgyak oktatására, majd 1839-től 1850-ig igazgatója is 
volt az intézménynek – s mellettük más szombathelyi tudós tanárok (például Szilassy László, 
Lipp Vilmos, Kunc Adolf, Kárpáti Kelemen), akik nélkül a magyar művelődéstörténet aligha 
lenne teljes.

Az irodalmi emlékek nyomában következő időszakunk a 20. század tízes évei. Ekkor, 
1912-ben született Sebesi Erzsébet, aki Gazdag Erzsiként lett országszerte ismert költő. Gyer-
mekkorát Sárváron töltötte, első versei is innen származnak. A szegedi egyetem bölcsészka-
rának hallgatója volt, a diploma megszerzése után élete Szombathelyhez kötődik. Itt is hunyt 
el 1987-ben, a Jáki úti temetőben nyugszik.

Gazdag Erzsinél egy évvel volt fiatalabb Weöres Sándor, aki 1913. június 22-én született 
Szombathelyen. S bár Weöres gyermekkora Csöngéhez kötődik, középiskolai éveiben vissza-
tért Szombathelyre. Szállása ez idő tájt Pável Ágostonnál, a leánygimnázium tanáránál volt 
– a Petőfi Sándor utca és a Paragvári út sarkán emléktábla jelzi a házat. 

2.10. Az irodalmi emlékhelyek legkülönlegesebbjei talán azok, amelyek nem is feltétlenül 
egy alkotó, hanem egy irodalmi mű emlékét őrzik. Ilyen Kőszegen a Jurisics tér 7. számú, 
úgynevezett sgraffitós ház, amelynek homlokzatán egy latin nyelvű mondat olvasható: „Sem 
azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” – a mondat, amely Ottlik Géza 
Iskola a határon című regényének fejezetcímeit adja. 1923-tól 1926-ig Ottlik Géza kőszegi 



927A NYUGAT-PANNON IRODALMI RÉGIÓ

diák volt: a Hunyadi Mátyás katonai alreáliskola tanulója; az Iskoláé, ahol a regény játszódik. 
Az egykori alreál épületei még ma is állnak (a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény 
működik bennük), felkereshetők Ottlik Géza tucatnyi nyelvre lefordított regényének felejt-
hetetlen helyszínei. Egyszerre idézi tehát Kőszeg a regényt és alkotóját; Szombathelyen, a 
Fő tér 41. viszont elsősorban egy regényre és annak hősére emlékeztet. A város talán legkü-
lönlegesebb, az országhatárokon messze túlmutató irodalmi „emléke” James Joyce világhírű 
regényéhez, az Ulysseshez kapcsolódik. A regény főhősének, Leopold Bloomnak, azaz Virág 
Lipótnak apja, Virág Rudolf Szombathelyen született. A Fő tér 41. számú házon emléktáblát 
találunk: a kutatások szerint e ház a regény alapján meghatározható korban egy Virág (Blum) 
nevezetű család tulajdona volt – származhat tehát innen Joyce halhatatlan (bár sohasem 
létezett) hőse, Leopold Bloom. A világ nyolcvan városában ünneplik minden év június 16-át, 
a regény „megtörténtének” napját: a Bloom-nap és -fesztivál Szombathelyen is jó néhány 
éve része a város programkínálatának. A 2004. évi Bloom-napon avatták a Fő tér 41. háznál 
Magyarország első köztéri Joyce-szobrát, Veres Gábor szobrászművész alkotását.

Irodalmi emlékhelyek, emlékházak, múzeumok, emléktáblák és szobrok – megannyi 
lehetőség. Lehetőség arra, hogy a jelen embere találkozhasson azokkal, akikkel életükben 
találkoznia nem adatott meg, lehetőség arra, hogy még szorosabb legyen kapcsolata azokkal 
az alkotókkal, akik életük és művük révén amúgy is részesei mindennapjainak. Az irodalmi 
emlékhelyek felkeresése mindig különös érzést kelt: ekkor, ha csak percekre is, de részesévé 
lesz a látogató valami titokzatosnak: ha igaz a megállapítás, hogy minden helyben benne 
élnek a maga szellemei, akkor az emlékhelyek felkeresése a kapcsolat keresése azokkal a szel-
lemekkel, amelyek az alkotókban és művükben élnek.
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Bokányi Péter: „Hogy itt álltál valaha” = A megértés felé, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., 2003.

C. Harrach Erzsébet–Kiss Gyula: Vasi műemlékek, Szombathely, 1983.

Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 1989.

Életutak, szerk. Sulyokné Matócza Eleonóra, Sárvár, 1993.

Kegyelet és irodalom, szerk. Kalla Zsuzsa, Bp., 1997.

Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció = Az irodalom ünnepei, szerk. Kalla Zsuzsa, Bp., 
2000. 

Kultusz, mű, identitás, szerk. Kalla Zsuzsa, Bp., 2005.

Praznovszky Mihály: Az irodalmi emlékhely mint a kultusz egyik intézménye vagy szentélye = Tények és 
legendák, tárgyak és ereklyék, szerk. Kalla Zsuzsa, Bp., 1994. 
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1. Endrődi Sándorról

1.1. Endrődi Sándor Veszprémben született 1850. január 16-án, Kupricz Sándor néven 
anyakönyvezték. Későbbi költői neve a család nemesi előnevéből származik. Családja mű-
velt, értelmiségi életet élő, a közéletben is részt vevő emberekből állt. Apja törvényszéki bíró 
volt. A családban természetes volt a Petőfi és Kossuth iránti tisztelet a Habsburg-ellenes ér-
zelmekkel együtt. 

Iskoláit különböző városokban végezte: Veszprém, Nagyszombat, Kecskemét, Pozsony, 
Székesfehérvár, Pest után Pápán tett érettségi vizsgát. Közben belekóstolt a színészi életbe, 
külföldi egyetemeken, Berlinben, Lipcsében esztétikai előadásokat hallgatott. A pápai pót-
érettségi után Pesten joghallgató, majd hamarosan inkább a bölcsészkart választotta, de leg-
inkább az újságírásba vetette bele magát. Számos lapban jelentek meg írásai, műfordításai. 
Középiskolai tanári diplomát 1880-ban kapott, ebben az évben szegődött el Nagyváradra, 
az állami főreáliskolába, ahol magyar nyelvet és irodalmat tanított, de könyvtárosként és 
önképzőköri elnökként is dolgozott. Házasságot is ebben az évben kötött Écsy Antóniával, 
akivel rövid házasságuk alatt boldog családi életet élt. Négy gyermekük született, közülük 
kettő nem egészen egy éven belül halt meg. Ezeket a tragédiákat követte szeretett felesége 
halála 1887-ben. Három évvel később maga is megbetegedett, tanári állásáról lemondva a 
fővárosba költözött két fiával és édesanyjával. Alkotókedve lassanként tért vissza, sokoldalú 
munkásságát akadémiai levelezőtagsággal is elismerték.

Az utókor leginkább a költői sikereket elért Endrődire emlékezik. Életében tizenkét ver-
seskötete jelent meg. Pályája elején a Tücsökdalok című kötetét is elismeréssel fogadták, 
a legnagyobb sikert a három kiadást megért Kuruc nótákkal aratta a millennium évében. 
Legteljesebb versgyűjteményét 1898-ban jelentették meg négy kötetben harmincéves írói 
jubileuma alkalmából. A legszebb népdalainkat és népballadáinkat két kötetben tárta az 
olvasók elé. 

Sokat tett azért, hogy mellőzött, ma már feledésbe merült kortársainak (Tóth Kálmán, 
Abonyi Lajos) munkáit megjelentessék. Neki köszönhető az idős Vajda János verseinek ki-
adása.

Hatalmas szervezőmunkát folytatott a Petőfi-kultusz megteremtéséért is. Relikviákat 
gyűjtött, esteket szervezett, Petőfi verseinek kiadásán fáradozott, majd megírt egy mind-
máig nélkülözhetetlen tanulmányt Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842–1849 címmel. 
Ezzel a munkájával a Petőfi-kutatást alapozta meg.

De más kiválóságokkal is foglalkozott tanulmányaiban. Írt Dugonics Andrásról, Kölcsey 
Ferencről, Balassi Bálintról, Ányos Pálról. Kevesen tudják róla, hogy Heine verseinek ő a leg-
avatottabb fordítója. Rokonszenves, népszerű alakja volt kora irodalmi életének. Nem tarto-
zott semmilyen írói csoportosuláshoz sem, már kortársai is a szeretet költőjének tartották.
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1920. november 7-én halt meg hosszas betegeskedés után. A Kerepesi temetőben talál-
ható borostyánnal benőtt sírja. Síremlékén olvasható egy versrészlet, mely ars poeticájának is 
tekinthető: „…De a szeretet édes összhangjában/ Mindig egy tiszta dallam lesz szívem,/ Mert 
földiek csak ezt kapták az égtül./ S mert tudom, érzem, hogy szeretet nélkül/ Nem lehet itt 
az ember – semmi sem” (Endrődi, 2000, 34).

1.2. Endrődi kora gyermekkorától ismerte Alsóörsöt, hiszen nyarakat töltött itt az édesapja 
vásárolta szőlős birtokon. A Balatonhoz nagyon közeli, ma Endrődi-parknak nevezett helyen 
állt az a kis ház, amelyet a költő – édesapja 1877-ben bekövetkezett halálával – megörökölt. 
Ez az egy szobával bővített nádfedeles, verandás ház „nyájas, boldog órák csöndes fészke, 
szeretett, igazi szabad otthon” (Endrődi, 2000, 36) volt Endrődi és családja számára. A nagy-
váradi tanári munka után alig várták a hosszú nyári szünetet, a tanév kezdetéig itt is marad-
tak. Egyik levelében írja: „Alig várom, hogy mehessek. Lázam van s ezt csak a Balaton gyó-
gyítja meg” (Endrődi, 2000, 36). Szívesen jöttek ide barátok is látogatóba, legendás hírűvé 
vált a Balaton vizével főzött bableves, amit rendszerint az öreg, terebélyes diófa árnyékában 
fogyasztottak el jófajta helyi borokat kóstolgatva.

Ezt az emléket igyekszik hagyománnyá nemesíteni a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Veszprém Megyei Tagozata az évente júliusra megszervezett, irodalmi élményeket is tarto-
gató Endrődi-bableves-partyval.

A költő családi tragédiák után alsóörsi birtokát eladta, menekült az emlékeitől, később 
csak elvétve fordult meg errefelé. A községi tanács 1970-ben lebontatta a düledező nyaralót, 
ennek helyén és környékén alakították ki az Endrődi-parkot. Itt a parkban vöröskő oszlopon 
látható Csiszár Gyula bronz domborműve a költőről, meg egy vöröskőből faragott karosszék 
a bokrok takarásában, ami állítólag a költő kertjében állt valamikor. A község központi utcája 
1929-től, az általános iskola 1957-től viseli a költő nevét.

2. Endrődi az iskolaprogramban

2.1. Az Endrődi-emléktábla iskolánk legöregebb épületének falára került. Január 16-án, a köl-
tő születésnapján minden évben koszorút helyezünk el a táblánál rövid megemlékezés ke-
retében. Azt szeretnénk, ha tanítványainkban a tanulóévek során emberközeli kép alakulna 
ki az iskola névadójáról, életéről, munkásságáról, alsóörsi kötődéséről. Itt mindig elhangzik 
egy vers is.

A pedagógiai program is feladatként tartja számon hagyományőrzéseink között. Ezt a 
célt többféle módon igyekszünk elérni. Az iskolai könyvtárban több példányban megvan 
a Veszprémben 2000-ben kiadott kötet, amely a költő születésének 150. évfordulója alkal-
mából készült, s a költőről szóló írások mellett Endrődi verseiből és prózai írásaiból válogat. 
2004-ben, iskolánk újraalapításának 50. évfordulóján a zsibongóban elhelyeztük a költőről 
készült portrét, Kádár Tibor veszprémi festőművész alkotását. Ezen az évfordulón a környék 
településeinek iskoláit versmondó versenyre invitáltuk. 
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2.2. Mi oly módon igyekszünk Endrődit megismertetni, hogy az a Balaton és a település 
szeretetével is összekapcsolódjon. Erre nem csak a magyaróra kínál lehetőséget. Az alsó tago-
zatos gyerekek a környezetismeret keretében sétákat tesznek a településen, megfigyeléseket 
végeznek, amiket utána megbeszélnek. Eljutnak a parkba is, ahol ugyan az emlékoszlop még 
nem teszi őket nagyon kíváncsivá, de a kőkarosszékbe minden gyerek beleül. A tanító néni 
azt is elmeséli, hogy milyen lehetett a költő háza, s hogy akkoriban még nem volt műút, 
vasút, csak a sűrű nádas a Balaton partján. Most a part mentén számtalan nyaraló, üdülő 
található, akkoriban Endrődi nyaralóján kívül egy ház állt még itt a partközelben, aztán föl 
a Somlyó-hegy tövében húzódó öregfaluig semmi. Ez már általában felkelti az érdeklődést, 
számtalan kérdés fogalmazódik meg bennük. Ez az első lépés.

Endrődinek vannak olyan versei, melyekkel egy kisdiák is megismerkedhet. Negyedik osz-
tályban a Madaram című versével találkoznak a gyerekek.

Madaram

Van nekem egy fakó tollú
Kis kanári madaram,
Szeretem, mert kezes jószág
S szívderítő dala van.

Ha dolgozom, kalitjából
Egyszerre csak kirepül,
S édes, kedves csicsergés közt
Szépen a vállamra ül.

S míg én rovom a betűket,
Kiváncsian néz le rám,
Mintha azt kérdené tőlem:
Mit irogatsz, pajtikám?

Kialakult szokás, hogy az ismeretlen vagy annak gondolt szavakat, kifejezéseket meg-
beszéljük, értelmezzük. Ebben a versben a „kalit”, a „rovom” és a „kedély” szavakat emeljük 
ki. Madarakkal kapcsolatos élményekkel minden gyerek rendelkezik, általános a téli madár-
etetés, de a kalitkában tartott madár sem ritka. Már a vers címe is előcsalja ezeket az él-
ményeket, a kisgyerekekre nagyon jellemző a közlésvágy, akiben felötlik valamilyen emlék a 
saját madaráról, szeretné azt a többiekkel megosztani. A versben rejtőzködő kis hétköznapi 
történetet azonnal megértik a gyerekek, a nevelő kérdésére ezt hamar meg is fogalmazzák. 
Ez történhet úgy, hogy egy tanuló mondja el néhány mondatban, amit aztán a többiek ki-
egészíthetnek, de lehetséges az is, hogy versszakonként hangzik el egy-egy mondat. Ez a fel-
adat rendszerint megmutatja, ha bizonyos szókapcsolatok elsikkadnak, talán azért, mert a 
hétköznapi beszédben ritkán fordulnak elő. Ezek keresése, akár irányított kérdéssel – Milyen 
madár? – is történhet. A gyerekek az előttük levő fénymásolaton aláhúzzák ezeket. Érdemes 
felírni a szavakat a táblára, néhánynak az értelmezésére időt szánni. Milyen a fakó toll, a kezes 

S rágyújt egy-egy harsány dalra,
Szinte zeng a ház bele,
És kis szobám napsugárral,
Vidámsággal lesz tele.

Abbahagyom a munkámat,
Áhítattal hallgatom,
És borongó bús kedélyem
Enyhül a madárdalon.

Magányomban nem vagyok már
Szomorú és társtalan. –
Boldog, kinek dalra hangja,
S repülésre szárnya van!
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jószág, a harsány dal, a borongó kedély? Szinonimákat is lehet gyűjteni közösen, ezek a táblá-
ra kerülnek, illetve a füzetekbe. Felmerül a kérdés, mivel okoz örömet a kis madár a költőnek. 
A kedves csicsergés vidámságot varázsol a szobába, a költő áhítattal hallgatja. Hogyan hall-
gatunk valamit áhítattal? Mikor érezhetünk ilyesmit? Biztos előkerül a gyerekek válaszaiból, 
hogy az áhítat valami rendkívüliséget jelent, amikor valami nagyon megérinti a lelkünket. 
Példákat is mondanak legtöbbször, mikor éreztek hasonlót. A szomorúság és a magány ér-
zése elillan, az utolsó két sor az átélt dupla örömről vall. Csak úgy teljes, ha át is tudjuk élni, 
észre tudjuk venni a kicsi örömöket is. 

A megbeszélés után marad még idő arra, hogy a verset közösen felolvassuk, ügyelve a 
szünetekre, hanglejtésre. Szorgalmi feladat lehet a vers megtanulása. Írásbeli: fogalmazás sa-
ját madaras élményről.

2.3. A felső tagozatban a hatodik osztályos gyerekekkel Endrődinek egy prózai írásával ismer-
kedünk. Ez egy történetet mesél el, mely velük esett meg 1886 nyarán, amikor egyik gyer-
mekük keresztelőjére került sor. A keresztszülők Jókai Mór és felesége voltak, a keresztelőt 
Balatonfüreden tartották, a lakomát viszont Alsóörsön. Endrődi vitorlással akarta a népszerű 
írót és fogadott lányát Füredről átvinni (a többiek kocsin tették meg az utat), ám a hosszú 
szélcsend miatt sokáig vesztegeltek a vízen, végül csónakkal jutottak partra. Ezt a történetet 
később megírta Szélcsend alatt címmel, ez a kis írás is bekerült a már említett kötetbe. Mi 
több szempontra figyelve választottuk feldolgozásra ezt az írását. Személyes élmény, balatoni 
történet, vitorlázás, Jókai Mór – mind érdekességek. Tanév vége felé, amikor az ismétlésekre 
kerül sor, s már a nyárias meleg miatt elég nehéz a gyerekek figyelmét lekötni, változatossá-
got jelent ez a szöveg. Alkalmas arra, hogy az elmesélt történeten túl az elbeszélés és a leírás 
jegyeit ismételjük, de használhatjuk a szöveget nyelvtani ismétlésre is. 

A három oldalnyi fénymásolt szöveget a tanulók előzőleg otthoni olvasásra megkapják 
a következő feladattal: készíts vázlatot a füzetedbe a történetről! Az óra természetszerűleg 
néhány vázlat felolvasásával, megvitatásával kezdődik. Ezután három-négy fős csoportok-
ban folytatjuk a munkát. Mivel többnyire kis létszámú osztályokról van szó, négy csoportra 
készülnek a feladatok.

1. Gyűjtsétek ki az ismeretlen kifejezéseket, s keressétek meg ezek szövegbe illő magya-
rázatát! (Magyar értelmező kéziszótár, Idegen szavak szótára)

2. Keressétek ki az alsóörsi nyaralóra vonatkozó kifejezéseket! Ezek felhasználásával mu-
tassátok majd be társaitoknak szóban!

3. Csoportosítsátok a szélcsend és az erős szél köré gyűjthető kifejezéseket a szöveg-
ből!

4. Jellemezzétek a Jókai házaspárt a szöveg alapján! (Ezzel kicsit előkészítjük hetedik 
osztályosként való találkozásukat Jókaival. A szövegben nemcsak az író személyére, 
hanem Az arany emberre vonatkozó utalások is találhatók, valamint Laborfalvy Róza 
művészetét is dicséri Endrődi. A Jókai-villa tőlünk könnyen elérhető, kora ősszel szok-
tunk oda látogatni a hetedikesekkel – mielőtt bezárna télre –, hiszen ezt a regényét 
nevezzük meg nyári olvasmányként.) 
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A feladatokat kártyára írva kapják meg a gyerekek, a könyvespolcon megtalálják a szük-
séges kézikönyveket, ezek használata már nem idegen tőlük, legfeljebb néha tanácstalanok, 
hogy melyik kifejezést melyik könyvben keressék. Mivel a szöveg már nem ismeretlen, a ke-
resés is könnyebben megy, többnyire valamiféle munkamegosztást is kialakítanak maguk 
között. Tizenöt percig dolgozhatnak a csoportok, utána beszámolnak társaiknak. De hogy 
valami kézzelfogható nyoma is maradjon munkájuknak, amit egy darabig mindenki láthat, 
fél ív egyszerű csomagolópapírt kap mindegyik csoport a feladattal együtt, filctollakkal min-
dig bőven rendelkeznek a gyerekek. Erre a papírra – saját belátásuk szerint – rögzítik munká-
jukat, ebben az esetben csak az a fontos, hogy jól olvasható legyen, a szépség nem szempont. 
De a választott logika igen, amit indokolni is kell. Pl. az első csoportnál betűrendbe rendezik 
a kigyűjtött szavakat. A harmadik feladatban könnyű észrevenni az ellentétet, legtöbbször 
személyes élmények is előkerülnek a Balaton hirtelen változásaival kapcsolatban. Ez arra is 
jó alkalom, hogy a tó iránti tiszteletet erősítsük, a veszélyek lehetőségét ily módon is tuda-
tosítsuk tanítványainkban! A mondandót is kordában kell tartani, mert két-három percnél 
több nem jut egy-egy beszámolóra (kiegészítésekkel). A tanterem egyik falán jókora, textillel 
bevont hungarocell tábla található, ez nagyon alkalmas arra, hogy ezek a papírok közszem-
lére kerüljenek néhány napra.

Az óra hátralévő néhány percében játékos feladat következhet – pihentetőül. Két perc 
alatt ki tud több olyan szót bekarikázni a szövegben, amit nem a mai helyesírás szerint írunk. 
Ellenőrzéskor magyarázattal is kell szolgálni, ebben a szövegben viszonylag sok a cz-vel írt 
szó, de a két településnév (Alsóörs és Balatonfüred) írásmódja is más. Házi feladatként alá-
húzással kiemelünk a szövegből két mondatot, választani lehet, a mondatok értelmezését 
kérem, illetve a kapcsolódó saját gondolatok megfogalmazását. 

A két kiemelt gondolat:

a) „Családi életed hajóját sohase döngessék nagyobb, kellemetlen zivatarok, mint ami-
nők ma döngették vitorlásodat.” (Jókai mondja pohárköszöntőjében.)

b) „…a valóban nagyok nem csak lángelméjökkel s művészetökkel, de szívökkel még 
inkább tündökölnek és hódítanak.” (A szóban forgó írás befejező gondolata.)

Ennél több nemigen fér egy tanórába. Ha idő és lehetőség úgy adja, szívesen szentelünk 
még egy órát ennek a témának. Nem feledve, hogy tizenkét éves gyerekekről van szó, akik 
elsősorban játszani szeretnek. A folytatásra is tettünk kísérletet, játszani akartunk, beleélve 
magunkat a történetből adódó bizonyos szituációkba. Néhány lehetséges ötlet: 

1. Endrődi (a vitorláson töltött éjszaka után) a füredi parton várja Jókait és lányát, hogy 
Alsóörsre hajózzanak.

2. Hosszú szélcsend, nem mozdul a hajó. Mit csinálnak, mit mondanak egymásnak a 
hajón tartózkodók?

3. Hozzátartozók várakoznak a parton, várják a vitorlást. 



933ENDRŐDI SÁNDOR ALSÓÖRSÖN

Három ötlet, de megannyi lehetőséget kínál, amivel próbálkozhatunk (megszólítás, vi-
selkedés, beszédmód, gondolatok hangos megfogalmazása…). A gyerekek szeretik az efféle 
feladatokat, ezer apró jó ötletük, megoldásuk van. Egyik évben – a gyerekek ötlete nyomán 
– előjött a személyekbe bújás ötlete. Én vagyok Endrődi, Jókai, a költő felesége vagy Laborfaly 
Róza, esetleg a két matróz egyike a hajón, hogyan éltem át ezt a napot, milyen élményeim ma-
radtak róla? Előfordult, hogy alsóörsi halász bőrébe bújva mondta el meséjét egyik gyerek. 

2.4. Endrődinek nálunk ismert, gyakran idézett versét a nyolcadik osztályosokkal szoktuk 
megbeszélni.

A Balaton mellett
   Dr. Óvári Ferenc barátomnak

Tenger idő multán itt bolyongok újra
Búgó partjaidon, csodaszép Balaton,
S bár a régi álmok tolongnak köröttem:
Döbbenve nézek szét rajtad, és – magamon.

Amióta téged utolszor láttalak,
Bizony megváltoztunk, szép tavam, mindketten:
Te új lét sodrában szinte megifjodtál,
Míg én ezer gond közt, lásd, megöregedtem.

Partjaid magányán, ahol egykor, régen,
Ifjú éveimben álmodozva jártam:
Dübörgő, prüsszögő vonat vágtat végig
S nagyokat füttyent a csöndes éjszakában.

Itt is, ott is megáll. Mindenütt új telep.
Nyaralók. Sétányok. Zsibongó vendégek.
Sehol egy kicsi zug, ahol boronghatnék,
Ahol a tűnt álmok megölelhetnének.

Mintha az egész mult szunnyadna s álmában
Föl-fölvillognának a jövő csodái:
Új nemzedék jár itt, ki jól tudja, látja,
Mit lehet e roppant parlagból csinálni!

S alkot a jövőnek bölcsen és merészen,
Hogy a magyar szívet hazájához kösse,
S lankadó erejét a hazaszeretet
Hullámai között edzetté fürössze.
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Ami elmult: elmult! Felrémlik még nekem,
Mint halavány holdfény letörött várfokon,
De kél a nap, és a diadalmas élet
Ujjongva robog át a meghalt álmokon…

Ki volt Óvári Ferenc? Ennek kiderítése előzetes, de nem kötelező feladat. (Veszprémi köz-
életi személyiség, aki nagyon sokat tett a Balaton fejlődéséért is.)

Ha az előző évekből valamit elő tudunk hívni, akkor most nem lesz nehéz dolgunk. Az 
életrajzból tudják a gyerekek, hogy az itteni kis tanya a boldogság szigete volt néhány évig a 
család számára, de az átélt tragédiák elűzték innen a költőt. Jóval később visszatérve kény-
telen másképpen látni mindent. Tiszteletre méltó, ahogy saját szomorú emlékein felülemel-
kedve meglátja a változásokat. A fejlődésre, újdonságokra a gyerekek is tudnak példákat 
sorolni saját kis tizennégy évük történelméből. Csak el kell indítani az idő rokkáját, segít 
az nekünk. Egy kicsit legalább. Szerencsés esetben nagymamák, nagypapák is bevonhatók 
az emlékezésbe. Magam is el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy huszonöt éve, amikor 
elkezdtük ide ragasztani az életünket, milyennek láttuk, s azóta mennyit változott ez a kicsi 
falu. Fontos, hogy az állandó változás törvényszerűségét megéreztessük tanítványainkkal. De 
a változásban a maradandóság is benne van, a múlt feltűnik a jelenben, s jövőnek is része. 

E gondolat mentén haladunk, a táblára három szó kerül, majd közösen keressük a hozzá-
juk tartozó kifejezéseket, párhuzamosan a füzetbe is írják:

múlt jelen jövő

tenger idő itt bolyongok a jövő csodái

régi álmok nézek szét alkot a jövőnek

amióta utolszor megváltoztunk

ifjú éveimben vonat vágtat

egykor, régen mindenütt új

egész múlt új nemzedék

parlag

De mik azok a változások, amelyekre rácsodálkozott a költő? Kiemelik a versből: vonat, 
nyaralók, sétányok, zsibongó vendégek. Tudjuk, hogy Endrődi idejében csak két ház állt a 
parton, 1903-ban egy utazása közben néhány órát töltött itt, egy évvel később ismét meg-
fordult a faluban, akkor 16 nyaralóból állt a fürdőtelep. Gőzhajóval már el lehetett érni Alsó-
örsöt, de vasútvonalát csak 1909 nyarán avatták fel. A vers tehát később születhetett, talán 
1916-ban, amikor még egy utat tervezett szülővárosába és Alsóörsre.

Ezeknek az adatoknak utána tudunk nézni a településről szóló könyvekben, s érdemes 
is kikerestetni a gyerekekkel. Többek között azért is, mert az ún. „zöld könyv”-et, az Alsóörs 
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története című munkát, mely nagyon részletesen dolgozza fel a település történetét, minden 
család ajándékba kapta az önkormányzattól. Az efféle kutakodással szoktatni lehet a gyere-
keket, hogy máskor is keresgéljenek.

A következő feladat a költői eszközök kiemelése, megnevezése, a rímek és a műfaj felis-
merése. Az utolsó előtti versszak kínál még megbeszélni valót: „a magyar szívet hazájához 
kösse” és a „hazaszeretet” mai értelmezése időszerű napjainkban is. Így juthatunk el ahhoz a 
kérdéshez, hogy nekünk –akik itt élünk – mit is jelent ez a kis, alig ezerötszáz lelket számláló 
falu. A házi feladat: ezeknek a gondolatoknak leírása, címadással. 

Ha marad még idő, összegyűjtjük közösen az Endrődi nevét őrző helyeket (utcanév ná-
lunk, Balatonfüreden, a fővárosban, lakótelep Veszprémben, kilátó Csopakon). Ebből érzik a 
gyerekek, hogy emlékét másutt is tisztelik.

A tanév utolsó óráiban szoktunk időt szorítani arra, hogy még egyszer foglalkozzunk 
Endrődi Sándorral. Ezt játékos vetélkedő formájában tesszük a könyvtárban, ahol minden 
szükséges könyv elérhető. Párban dolgoznak a gyerekek. A kérdések, feladatok természetesen 
a költő életére, munkásságára vonatkoznak, egészen hétköznapi, egyszerű elemeket is tartal-
maznak, így próbáljuk elérni, hogy szinte személyes ismerősként gondoljanak a költőre.

Irodalom

Albrecht Sándor: A régi Alsóörs, Veszprém, 1999.

Alsóörs története, szerk. Lichtneckert András, Veszprém, 1996.

Endrődi Sándor, szerk. Ács Anna, Veszprém, 2000.

Zákonyi Ferenc: Balatonfüred, Veszprém, 1988.
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REGIONALIZMUS – KULTÚRA
BAKA ISTVÁN – SZEKSZÁRD

1. A szülőváros: Szekszárd

Szekszárd, ez a harmincezer lélekszámú kisváros, a legkisebb megyeszékhely jelentős szemé-
lyiségeket adott a magyar kultúrának, tudománynak. A legfényesebb név Babits Mihályé, 
akinek emlékét múzeummá avatott szülőháza őrzi. Mészöly Miklós is e város szülötte. Ma 
az Irodalom Házában berendezett emlékkiállítás mutatja be dolgozószobáját, könyvtárát. 
Szekszárd 19. századi irodalmi életét idézi a Garay-kultusz. Garay János (1812–1853) legis-
mertebb műve, a Háry János címszereplőjének is szobrot emelt a város (Farkas Pál alkotása). 
Az Irodalom Háza több, a városban élt irodalmár munkásságába is betekintést enged kiállí-
tásokkal, rendezvényekkel. 2005-ben nyílt meg a Baka István-emlékszoba, amely a legújabb 
kori magyar irodalom fiatalon elhunyt, ígéretes tehetségű költőjének állít emléket.

2. Baka István pályája

Már első kötetével (Magdolna zápor, 1973) felhívta magára a kritika figyelmét. A rövid, lefoj-
tott, metaforikus verseszmény jellegzetes történelmi és nemzedéki témákban tűnt fel. A nem-
zedéki élmény, az elhallgatott vagy félig elmondott igazságok, a nemzeti múlt tragédiái az 
igazságkeresés szenvedélyében mutatkoznak meg költői magatartásában. A fiatalság hite 
– nem függetlenül a kor radikális baloldali eszményeitől s az azokra válaszoló diáklázadások-
tól, erkölcsi nonkonformizmustól – lázadó indulata is jelen van korai költészetében.

Műfaji szempontból is izgalmas olvasatot kínálnak az első kötetek versei, melyekben a 
dal, az óda és az elégia változatai ötvöződnek egymással. Ha dalt ír, azt is az elégikus költői 
magatartásforma hitelesíti, ha pedig ódát, akkor is legföljebb rapszódiában szólal meg, mint 
indulása egyik legjelentősebb versében, a Háborús téli éjszakában. A szervesen építkező kö-
tet ugyanis – műfaji szempontból – dalokon és elégico-ódákon keresztül vezeti el az olvasót 
az említett hosszúvershez, melynek legszebb darabja a Vadászat. A veszteségtudatot érzékel-
teti a csend, a semmi motívuma verseiben. Ez a csend s a vele indított vershelyzet ugyanis a 
történelmi csend állapota: a vesztett forradalmak és a háború utáni csendé, mint például 
a Balassi-énekben: „Csend támadt – a feldúlt vidékről / a zivatar már elvonul.” Az olyan csend 
és semmi állapota ez, amelyet Vörösmarty is megfogalmazott. Baka Vörösmartyja az Előszó 
költője, mint ahogy a költőelődre utaló vers soraiból kiolvasható: „Dereng a kút ráncos vize: 
/ garasra vésett unalom. / Nézek rá, mint a semmibe, / melyen még gyűrűzik dalom” (Vörös-
marty). De e magatartás nemcsak Vörösmartyé, József Attiláé is. Nem véletlen, hogy Baka 
egyes szám első személyben, az Elégia és a kései versek József Attilája nevében fogalmazza 
meg a számvetés kegyetlen kínját, de a megmaradás követelését is.
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Köteteinek hangsúlyos motívuma az Istennel való szembenézés. Egyik nyilatkozatában 
így vall a költő verseinek Isten-ábrázolatáról: „Számomra azoknak az irracionális erőknek az 
összessége, melyek életünket és a történelmet irányítják. Isten ezért a végzetnek, a létezés 
irracionalitásának a jelképe, olyan erőké, melyekkel szemben az egyénnek – és nemcsak az 
egyénnek – reménytelen szembeszállnia.” Baka nemcsak a Bibliát parafrazeálja, de az újko-
ri lsten-képzeteket is. A nietzschei értelmezéssel szemben, nála nem Isten halálával marad 
végérvényesen egyedül az ember, hanem épp ellenkezőleg, az isteni kiszámíthatatlanság, 
gonoszság veszélyezteti értelmes létezését. Ady látomásait idézően (de sokkal rezignáltabb 
tónussal) jeleníti meg a Nagy Vadász, Isten és az ember félelmetesen egyoldalú viszonyát. 
A zsarnok Isten nemcsak kushadást követel, de afféle vásári pufogtatásként időnként közé-
bük lő az embereknek, jelezve, hogy van: „Mert állunk mindenütt a négy / égtáj célkeresztjén, 
hiába lengünk ki jobbra-balra telibe találja / az utolsó szavunkat is.”

Baka költészete a 90-es évek elején elkomorul, a tragikus hang felerősödik, s a korábbi 
művek Istennel való perlekedése az egyik meghatározó tematikus motívum lesz. Nemcsak 
a társadalmi fordulat, a rendszerváltás felemássága érződik a keserű hangvételben – költé-
szete mindig is távol állt a politika aktuálisan dimenzionált kérdéseitől –, hanem az egyéni 
lét tragikus előképei, előérzetei is erre hangolják. A mindig is rettegett gyanú, a borzalmas 
betegség 1993-ra beigazolódik. Sejtjeiben már nemcsak sarjad a rák, hanem daganattá nőtt. 
A megalázó kezelések, az ember totális kiszolgáltatottsága és az azt követő testi nyomorúság 
nemcsak kedélyét veti vissza, hanem a lét s az alkotás értelmét is megkérdőjelezi.

Ezeknek a verseknek a hangvétele a korábbiaknál is vallomásosabb, az én kitárulkozik, 
a lírai stilizáció, a szerepek kipróbált pozíciói, témái elmaradnak. Megrendítő a versbeszéd 
őszintesége, a lírai én lemeztelenedése: „Már évek óta csak búcsúzkodom / – S még mindig 
itt vagyok tréfálsz velem / Hogy annál jobban megalázz Uram” (Gecsemáné). 

3. Szerepversek

A kései költészetében uralkodóvá vált szerepvers, a maszkos vers jólismert költői eljárás, a ma-
gyar irodalom olvasójának emlékezetében mindenekelőtt Weöres Sándor Psychéje bukkan 
fel példaként. Újabb irodalmunkból persze több, mára jelképessé vált alakmás (Sárbogárdi 
Jolán–Parti Nagy Lajos; Lázáry René Sándor–Kovács András Ferenc; Csokonai Lili–Esterházy 
Péter stb.) mintázza azt a diszkurzív beszédmódot, amely nemcsak eltávolít a szerzői éntől, 
hanem többféle látásmódot megengedve, szétfoszlatja a lírai személyiség omnipotenciáját. 
Ez a modernség alapélményére épülő – nálunk inkább a posztmodernitáshoz kapcsolódó 
– művészi eljárás Baka költészetében is a személyesség megrendüléséhez, az élet evidenciá-
jának megkérdőjeleződéséhez kapcsolódik. 

A Farkasok órája című kötetben jelennek meg Yorick monológjai. Baka felborítja a világ-
rendet, nem Hamlet tartja kezében az udvari bolond koponyáját, s elmélkedik egy letűnt, 
emberi világról, hanem Yorick tudósít a Hamlet utáni időkről. Nem a „szegény Yorick”, az 
élet mulandóságát példázó bohóc szólal meg, hanem a clown, aki kívülről láttatja Fortinbras 
országlását, mindazt az őrületet, ami a rendszerváltó „Dániában” bekövetkezett. Az új hata-
lom a „hivatalos krónikákban” Hamletet filosvédnek és búskomornak láttatja, utcákat nevez 
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el róla, bár az utcaneveket svédül írja, s az udvarban kardot rántanak az urak, ha a Bolond a 
vicceket dánul mondja. A Fortinbras (Yorick harmadik monológja) nyers szavakkal, már-már 
utcai közönségességgel mutatja be a meghódított Dániát s a hódítókat, kiknek primitívségé-
től idegenek „húszféleképp értelmezhető szavaink”, köpködnek, s a fal mellé járnak. S hogy 
mivé válik egy ország, amelynek nyelvét is meg akarják hódítani, ahol már az is ellenség, aki 
anyanyelvén akcentus nélkül káromkodik, azt a Tíz év múlva (Yorick negyedik monológja) 
érzékelteti, a korhoz és helyzethez illő naturalisztikus közönségességgel. Yorick monológjai 
azonban általánosabb érvényűek, az erkölcstelen hatalomról és az erőszakkal hódító primi-
tív hatalom erkölcstelenségéről szólnak, helytől és időtől függetlenül. 

A Búcsú barátaimtól már nemcsak a szerep búcsúja, egy költői póz felfüggesztése, hanem 
a nagyobb függedelem, az élettől való elszakadás őszinte szomorú megvallása: „Búcsúzom 
tőletek barátaim, ti / kik elfecsegve minden titkomat / Csak egyet nem mondhattatok ki / 
a legnagyobbat a Titoktalant.” Minden költő igazi vágya ez: a megfoghatatlan, a kimondha-
tatlan kimondása.

4. Képeslap 1965-ből

A vers több olyan utalást hordoz, amelyek tisztázása elengedhetetlen a mű értelmezéséhez. 
Mindenekelőtt az ajánlásban megjelölt személy: Mészöly Miklós irodalomtörténeti helyé-
nek, szerepének felvillantása. A verscímben megjelölt időpont (1965) a magyar irodalom 
útkeresésének és megújulásának – mára klasszikus – korszaka. A kor irodalompolitikájának 
koordinátarendszerében Mészöly a próza, a regény megújításával kísérletezett, annak a mo-
dellnek az adaptációjával, amelyet akkortájt a francia új regény képviselt. A Nathalie Seur-
rat, Michael Buttor, Robbes-Grillet nevével fémjelezhető regénymodell gyökeresen eltért a 
magyar irodalomban meghonosodott anekdotikus cselekményvezetéstől és beszédmódtól. 
A regény „amint írja önmagát”, a szövegközpontúság, a nyelvileg reflektált mű olyan poéti-
kai elvek, amelyek Mészöly hatvanas években íródott regényeiben (Az atléta halála, Saulus) 
nyernek formát először a magyar irodalomban. (Ezt a prózai irányt követi aztán a 70-es évek-
ben kibontakozó fiatal regényíró nemzedék, mindenekelőtt Esterházy Péter.) Mészöly Mik-
lós ilyen úttörő szerepét az elbeszélésmód átalakításában s egyáltalán a korabeli preferált 
esztétikai normák felülbírálatában természetesen a kultúrpolitika nem nézte jó szemmel, 
ezért az írót hosszabb-rövidebb időre hallgatásra ítélte. Az atléta halála magyar nyelvű meg-
jelenését (1966) az kényszerítette ki, hogy franciául már megjelent.

A vers szekszárdi fogantatása nemcsak az indító vershelyzetet illetően nyilvánvaló, hisz 
a város nevezetesebb tájrészletei is feltűnnek benne. Ezek azonban nem nehezítik meg a be-
fogadást, hisz azontúl hogy lokalizálnak, nincs szemantikai vagy jelentéshordozó szerepük, 
tehát szinte behelyettesíthetők. Ugyanakkor a mű középpontjában álló érzelmi azonosulás 
(„angyalok lakása Szekszárd”) előkészítésében fontos szerepük van mint olyan városképi 
elemeknek, amelyek egy lokális közösség identitásának szimbólumai lehetnek. Ezek a kö-
zösségi jelképek azonban kiegészülnek egy, a magánlét tartományából származó ugyancsak 
fontos jelképpel, az első szerelem, a nagy szerelem emlékét megtestesítő házzal, „hol az a 
lány lakott”.
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A Képeslap nemcsak Baka képteremtő fantáziájának dokumentuma, hanem a mo-
dern költészet poétikai eljárásainak is szemléltető példája. A vershelyzet a szemlélődés, a 
kontempláció meg nem nevezett állapota, ám a feltáruló látványvilág ezt utólag is értelmezi. 
A látvány pedig az a látomásos jelenség, ahogy az angyalok ellepik a várost, és békébe vonják, 
megszelídítik a mindennapokat, szeretettel és megbocsátással – mint a verszárlatban megje-
lenő Mészöly-regény címe is világosan jelzi – telítik az emberi létet. Ez a szinte apokaliptikus 
vízió a naplemente nagyon is valóságos természeti képéből indul („úgy bukik a nap / mintha 
a világ vége volna ott”), amint a látvány alapja is természeti (lehet), a havazás forgatagában 
kevergő sűrű hópelyhek. Baka azonban a látványt antropomorfizálja, az angyalok emberi, 
humánus létet transzponálnak az embertelen világba. Alig lehet ugyanis másképp értelmez-
ni, ahogy megnemesedik a hétköznapok rendje, ahogy a részeget segítik, a szerelmespár szo-
bát kap a szerelmi együttlétükhöz, a bortól rézveres orrú apa szeretettel hajol gyermeke fölé 
stb. S ez a megbékélés szétárad a tájon is. A lelki rend világa azonban törékeny, hisz a termé-
szet havas csendjét, esti nyugalmát majd felváltja a nappal, a emberi lét zajos nyugtalansága, 
amiből a vers hangsúlyos elemként emeli ki – igazán tematikus és illő metaforizációval: kút, 
kútlánc, víz mélye és a felszín – az álságot, a hazugságot. 

A versbeszéd kevésbé tűnik modernnek, hisz a „kései” Bakára jellemzően túlontúl sze-
mélyes, a lírai én uralja a megnevezés pozícióját. Ám épp ez a vállalt és nyilvánvaló vallomás 
a fedezete annak az áradó, a verset úgyszólván egyetlen hatalmas mondatba rendező érze-
lemhullámnak, amely a költő és szülővárosa kapcsolatában az otthon nyugalmát, a lélek 
békéjét jelenti. Ez a – versben is jelzett – ritka kegyelmi pillanat a modernség létérzésének 
úgyszólván szükségszerű megnyilatkozása, mert miközben létünket az állandó változtatás, a 
változás kényszere irányítja, vágyunk a nyugalom állapotára, az otthonlét megnyugvására.

A vers látomásosságának sajátos és valóban az érett költészet tanulságát hordozó meg-
oldásmódja az időbeni tagoltság, a megidéződés. Mint a verscím is utal rá, egy a múltba 
helyezett emlék kimerített pillanatképe (képeslap) jelenik meg a műben. Nem a fiatalság 
nosztalgikus megidézése ez – noha a testi félelmeitől gyötrődő költő így is idézhetné boldog 
18. évét –, hanem annak a lélekkel teli boldogságnak a valósággá – szülővárosbeli valósággá 
– transzponált képe, amelyre vágyik az ember, s amely csak nagyon ritkán adatik meg. Ez 
a ritka élmény a pillanat egyszeri megragadhatóságával szervezi azt a csoportképet, ahogy 
összeállnak a „szekszárdiak”, a magyar és egyetemes kultúra jeles alakjai, a valamikor itt hang-
versenyző, az Augusz bárónál megszállt Liszt Ferenccel együtt: „régi házban verset ír Babits, / 
Liszt zongorázik Augusznál, s szikáran / ülsz a sarokban, s hallgatod te is…”

Ez a különböző történelmi pillanatokból (19. század, 20. század eleje és második fele) 
együvé retusált kép is jelzi az idő áradásának és csak szubjektív átélhetőségének élményét, 
valamint az ezt kivetítő költői eljárást. Ugyanezt erősíti fel a vers zárlata is. Ez az utóiratként 
is értelmezhető kisebb szövegegység a maga kétértelmű kijelentésével utal az időrétegek 
összecsúszásának az embert megcsaló élményére, de egyben a modern poétikai eljárásra 
is. A „Nem tudok rólad” ugyanis értelmezhető a jelen aspektusából (már rég nem kaptam 
hírt), de olvasható a vers szövegéből is: akkor még nem tudtam rólad. Kétségtelen, az akkor 
fiatal költő nem tudott – nem tudhatott – földijéről, és későbbi kapcsolatukat is a ritka 
találkozások jellemezték. Mészöly – később tudatosuló – irodalmi szerepét, emberi tartá-
sát, személyes kisugárzását azonban a mű egyrészt visszavetíti a múltba, másrészt a jelenbe 



940 N. HORVÁTH BÉLA

oly módon, hogy azt – épp a kései Mészöly-novellisztika egyik utolsó remekművének cím 
szerinti megidézésével – végteleníti:

„Nem tudok rólad, félig tiltva vagy
és nem tudom még, hogy Te vezeted
a leforrázott égi sereget:
megrontott mézű múlt napok hadát,
de már előre megmosolygod a
Megbocsátás suta őrangyalát.”

Irodalom

Baka István: Művei, Szeged, 2003.

Búcsú barátaimtól. Baka István emlékezete, szerk. Fűzi László, Bp., 2000. 

Fried István: Árnyak közt múlandó árny, Szeged, 1999.

N. Horváth Béla: Baka István és Szekszárd, Új Dunatáj, 2005/3.
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A mutató összeállításakor a minél gyorsabb tájékozódás, információkeresés igényét igyekez-
tünk szem előtt tartani, ezért az alábbi elveket alkalmaztuk.

A magyar szerzők nevét egészében, a nem magyarokét általában csak vezetéknévvel vet-
tük föl a jegyzékbe – kivéve, ha több hasonló nevű szerző ismert a világirodalomban (például 
Mann, Thomas).

A mutatóban csak a szépirodalmi jellegű, illetve az irodalomtanítással kapcsolatos, az 
egyes tanulmányok szövegében címszerűen előforduló alkotásokat (köteteket) szerepeltet-
jük, melyekhez – ha az adott dolgozatban nem szerepelt – hozzárendeltük a szerző nevét. 

Nem soroljuk tehát föl a táblázatokba, illetve az irodalomjegyzékekbe kiemelt alkotá-
sokat, továbbá – néhány, szépíró által jegyzett, a tanítás szempontjából különösen fontos 
vagy átmeneti műfajú kivételtől eltekintve (ilyen kivételek például Szerb Antal válogatásai 
vagy Arisztotelész művei) – az irodalomtudományi-filozófiai-történeti jellegű munkákat. 
Ugyanakkor – mivel tanításbeli relevanciával bírnak – fölvettük jegyzékünkbe a könyvben 
megemlített zeneműveket, képzőművészeti alkotásokat, filmeket; illetve olykor külön cím-
szóként szerepeltetünk fejezet- vagy részcímeket is (például: Prága II, Űr), melyeket szerzőink 
kiemelten kezeltek.

Azonos vers- és kötetcímeknél, gyűjteményes munkáknál stb. zárójelben megadtuk a 
megkülönböztető jegyet, műfajiságot; hasonlóképpen jeleztük a bevett vagy épp egyedi 
módon használt címváltozatokat, értelemszerű rövidítéseket (például: Az ember tragédiája 
– Tragédia).

A szerk.
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A

Ábrányi Emil: 
Magyar nyelv 19

Aczél Tamás–Méray Tibor: 
Tisztító vihar 588

Ady Endre:
A békés eltávozás 333
A fehér lótuszok 333
A fekete zongora 333, 334
A föl-földobott kő 698
A föltámadás szomorúsága 209
A halottak élén (kötet) 324, 332, 333
A Hortobágy poétája 332
A jó Csönd-herceg előtt 333
A Léda arany-szobra 333, 334, 335
Álmom: az Isten 333
A ló kérdez 661
A magunk szerelme 327
A menekülő Élet (kötet) 333
A menekülő Élet (vers) 209, 326, 327
A Minden-titkok versei 328, 333
A nagy Cethalhoz 333, 365
A Sion-hegy alatt 333, 334, 336, 365
Az éj zsoltára 209
Az eltévedt lovas 328, 334, 338, 661
Az Idő rostájában 332
Az Illés szekerén (kötet) 328, 333, 335
Az Isten-kereső lárma 333
Az ős Kaján 222, 332, 335, 338
Az Úr Illésként elviszi mind… 333, 335
Csontvázak katedrálisában 333
Emlékezés egy nyár-éjszakára 333–334
Harc a Nagyúrral 332, 338
Hunn, új legenda 222
Istenhez hanyatló árnyék 327, 333, 336
Ki látott engem? 326, 327, 333
Kocsi-út az éjszakába 333
Krónikás-ének 1918-ból 593, 645
Menekülés az Úrhoz 666
Nekünk Mohács kell 222
Ond vezér unokája 222
Sappho szerelmes éneke 861
Sípja régi babonának 332
Szent lehetetlenség zsoltárja 327 333, 338
Új s új lovat 661
Új versek 321, 324, 333, 340, 342
Vér és arany (vers) 332
Vér és arany (kötet) 324, 326, 327, 328

A farizeus és a vámos 729
A Holnap 340

Aiszkhülosz:
A leláncolt Prométheusz 816

Ambrus Zoltán:
Ninive pusztulása 348

Andrić: 
Híd a Drinán 227, 228

Apollinaire:
Alkony 255
Égöv (Zone) 568
Jelenés a felhők között 255
Kalligrammák 345
Kötéltáncosok 255

A prédikátor könyve 450
Arany János: 

A dalnok búja 303
A kép-mutogató 308
A lejtőn 303
A lepke 304
A nagyidai cigányok 296, 297, 301, 302
Árva fiú 308
A sárkány 709
A vígasztaló 303
A világ 304
A walesi bárdok 214, 307, 308
Az egri leány 313, 314
Az elveszett alkotmány 297, 298, 301
Az ünneprontók 308
Bolond Istók 296, 297, 302, 303
Buda halála 167, 168, 169, 299, 300, 360
Családi kör 600
Ének a pesti ligetről 305
Epilogus 304
Évek, ti még jövendő évek 170
Fiamnak 303
Hecc, hecc! 304
Híd-avatás 308
Írjak? Ne írjak? 709
Juliskához 509
Katalin 299
Kertben 304
Keveháza 299, 300
Két apród 316
Kozmopolita költészet 221
Letészem a lantot 170, 303, 711, 713
Magányban 596
Mátyás anyja 306
Mint egy alélt vándor… 303
Murány ostroma 299
Naturam furca expellas… 304
Öreg pincér 305
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Őszikék (ciklus) 303, 304, 305, 310
Ősszel 303
Pázmán lovag 209, 306, 313
Poétai recept 709
Rege a csodaszarvasról (Rege) 209, 299, 300
Reményem 303
Rozgonyiné 306, 307
Széchenyi emlékezete 221
Szent László 306
Szibinyáni Jank 306
Szondi 316
Szondi két apródja 307, 308, 316, 317, 318
Tengeri-hántás 308, 314, 316, 317
Tetemre hívás 308, 313, 314, 317
Toldi 296, 298, 299, 301, 319, 730, 906
Toldi estéje 299, 300
Toldi szerelme 299, 300, 313
Toldi-trilógia 300
Visszatekintés 303, 363
Vojtina ars poétikája (Ars poétika) 709, 710, 

711
Vojtina levelei öccséhez 709, 711, 714
Vörös Rébék 308, 313, 316
Zách Klára 305, 308, 313
Zrínyi és Tasso 545

Arisztotelész: 
Metafizika 819
Kategóriák 819
Poétika 78, 718

A szőlőmunkásokról 732
A tékozló fiú (története) 727, 728, 732
Az apostolok cselekedetei 630
Az elveszett bárány (juh) 727, 728
Az elveszett drachma 727, 728
Az irgalmas szamaritánus 731

B

Babits Mihály: 
Ádáz kutyám 346, 349, 358
Ady 350
A férfi Vörösmarty 350
Ágoston 345
A gólyakalifa 350
A gyémántszóró asszony 346
A halál automobilon 342
A jóság dala 345
A kettészakadt irodalom 350
Áldás a magyarra 346, 350
A lírikus epilógja 202, 341, 343, 347, 355, 368
Aliscum éjhajú lánya 342

Anyám nevére 344
A régi kert 345
A sorshoz 210
A Spinoza-szobor előtt 342
A tömeg és a nemzet 350
A világosság udvara 342
Az angyal 350
Az elbocsátott vad 346, 357, 358
Az európai irodalom története 346
Az ifjú Vörösmarty 350
Az igazi haza… 345, 350
Az irodalom elmélete 350
Az istenek halnak, az ember él! 341
Az örök folyosó 344, 355
Babits-emlékkönyv 348
Babits Mihály levelezése 344
Balassi 350
Balázsolás 346, 347, 349, 350, 357, 360, 509
Ballada Iris fátyoláról 355
Baloldal és nyugatosság 350
[Bár lenne a hangom tiszta…] 341
Bergson filozófiája 350
B. F. huszárönkéntes: elesett… 345
Bolyai 355
Cigány a siralomházban 347, 356
Curriculum vitae 356
Csak posta voltál 202, 347
Csillagokig 345
Csillag után 346, 359
Csövek, erek, terek 346
Dal az esztergomi bazilikáról 341
Dal, prózában 345
Danaidák 210
Dante 350
Dániel éneke 348
Édes az otthon 342
Éliás testvér hiteles története 350
Első szerelem 341
Elza pilóta 350
Engesztelő ajándék 346, 356
Erdély 346
Esti kérdés 344, 355
Ezerkilencszáznegyven 346, 357
Ezüstkor 347
Fekete ország 210, 344, 355
Fiatal katona 345
Fogaras 350
Fortissimo 345, 356
Futurizmus 350
Genezis (könyve) 345, 726
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Golgotai csárda 342
Gondolatok az ólomgömb alatt 350
Gyermekek és a háború 345
Halálfiai 347, 350
Halavány téli rajz 356
Hazám 341, 346
Hegeso sírja 343
Hegyi szeretők idillje 356
Herceg, hátha megjön a tél is! 342, 344
Holt próféta a hegyen 348
Húnyt szemmel 343, 355
Húsvét előtt 211, 345, 356, 357
Ignotus versei 350
Indiszkréció az irodalomban 350
Indulás az öregkorba 346
In Horatium 342, 343, 350, 355
Isten fogai közt 359
Isten gyertyája 346, 359
Írás és olvasás 347
Isten kezében (ciklus) 210
Isten kezében (vers) 345
Itália 355
Játszottam kezével 344
Jónás imája 347, 349, 357, 364, 711
Jónás könyve 347, 348, 349, 357, 361, 364, 510
Kant és az örök béke 345
Kártyavár 350, 484
Két nővér 210
Klasszikus álmok 343
Könnytelenek könnyei 346
Laodameia 343, 517
Leibniz mint hazafi 345
Levelek Iris koszorújából 340, 341, 342, 343
Levél Tomiból 210
Magyar irodalom 175
Magyar költő kilencszáztizenkilencben 345
Ma, holnap és irodalom… 210, 350
Május huszonhárom Rákospalotán 25, 344
Mese a Dekameronból 350
Messze… messze… 222
Miatyánk 211, 344
Mint forró csontok a máglyán… 202, 347, 357
Mint különös hírmondó 356
Modern impresszionisták 350
Mozgófénykép 210, 355
Művészet és szabadság 344
Mythológia 343
Novella az emberi húsról és csontról 350
Nyugtalanság völgye 345
Óda a bűnhöz 342

Örökkék ég a felhők mögött 346, 356
Összes novellái 347
Ősz és tavasz között 202, 357, 360, 436, 711
Petőfi és Arany 350
Petőfi koszorúi 346
Recitativ (kötet és vers) 210
Recitativ (kötet) 345
Régen elzengtek Sappho napjai 347, 356
Régi szálloda 210
Rekonvaleszencia 346
Reviczky Gyula 350
Shakespeare egyénisége 350
Strófák a wartburgi dalnokversenyről 342
Swinburne 350
Szekszárdi kadarka 350
Szerelmes vers 345, 356
Sziget és tenger 341, 347
Szíttál-e lassú mérgeket? 341
Szonettek (kéziratciklus) 341
Talán a vízözön… 357
Télutó a Séd pataknál 346
Timár Vírgil fia 176, 350
Vakok a hídon 345, 355
Városvég 202
Vásár 341
Veszedelmes világnézet 345
Zrínyi Velencében 548
Zsoltár gyermekhangra 345, 356
Zsoltár férfihangra 345

Babits Mihály–Halász Gábor:
Az európai irodalom olvasókönyve 860

Bach: 
D-dúr szvit 391

Baka István: 
Balassa-ének 936
Búcsú barátaimtól 938
Farkasok órája 937
Fortinbras (Yorick harmadik monológja) 938
Gecsemáné 937
Háborús téli éjszaka 936
Képeslap 1965-ből 938–939
Magdolna zápor 936
Tíz év múlva (Yorick negyedik monológja) 

938
Yorick monológjai 255
Yorick visszatér 255
Vadászat 936

Balassi Bálint:
Áldott szép Pünkösdnek 422
Az erdéli szép asszon szép kezéről 843
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Az Szentháromságnak… 422
Egy katonaének 422–427
Ó, én édes hazám 422
Széllyel tündökleni 422

Barátok közt 898
Bartók Béla:

Cantata profana 852
Baudelaire: 

A Romlás virágai 310
Richard Wagner és a „Tannhäuser” Párizsban 

381
Baum: 

Oz, a nagy varázsló 189
Beauvoir:

A mandarinok 629
A vendég 629

Beckett: 
Godot-ra várva 170, 264, 814–823

Beethoven: 
Egmont(-nyitány) 383
Eroica 388, 389

Berzsenyi Dániel:
A közelítő tél 436–444
A magyarokhoz I. [Romlásnak…] 436, 447, 

453, 461
A tavasz 436
A tizennyolcadik század 438
Barátomhoz [Íme, lassanként…] 436
Fohászkodás 438
Horác 436

Bethlen Kata: 
Életének maga által való rövid leírása 586

Bezerédj Amália:
Flóri könyve 923

Biblia (tanítása) 211, 221, 237, 351, 363, 447, 594, 
601, 631, 649, 725–732, 803, 820, 897, 937

Bibó István: 
Válogatott tanulmányok 591

Bocskai István: 
Végrendelet 461

Bodor Ádám: 
Gyergyó éghajlata 265
Sinistra körzet 122, 183–190
Vissza a fülesbagolyhoz 265

Bóna András: 
A rettenet napjai 216 

Borges: 
A titkos csoda 774
A tükör és a maszk 774, 776
Averroes nyomában 78 skk

Az elágazó ösvények kertje 774
Bábeli könyvtár 774, 776
Márk evangéliuma 774, 776
Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője 774 

Bornemisza Péter: 
Ördögi kísértetek 209

Bosch: 
A szénásszekér 731
A tékozló fiú 731

Börcsök Mária: 
Ötszáz? 214

Bradbury–Truffaut: 
Fahrenheit 451; 447

Brichta Cézár: 
Én őseim… 412 

Budiša:  
Moje drago zerdcze… 545

Bulgakov:
A Mester és Margarita 682, 762–772

Butor:
A módosulás 629
A velencei Szent Márk… 629

Büchner:
Danton halála 782
Leonce és Léna 833

Byron: 
Childe Harold zarándokútja 740
Don Juan 302 
Káin 812
Manfréd 812

C,  CS

Camus: 
A bukás 629
A pestis 629, 632
Közöny 629, 631
Szisziphosz mítosza 236

Carmina Burana 247
Celan: 

Atemwende 504
Benedicta 503
Die Niemandsrose 503
Die Schleuse 503
Engführung 503
Psalm 507
Zürich, zum Storchen 507

Cendrars: 
Transzszibériai expressz (La Prose du…) 568

Cervantes: 
Don Quijote 178, 470, 700
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Chaplin: 
Cirkusz 255

Comenius: 
A világ labirintusa 230
A szív paradicsoma 230

Chandler: 
Hosszú álom 119

Collodi: 
Pinocchio 247

Corpus Juris 848
Columbo 898
Credo 892, 895
Csák Gyula: 

Mélytengeri áramlás 626
Csáth Géza: 

Muzsikusok 383, 384
Szabadka zenei állapota 384

Csehov: 
Három nővér 170, 869
Sirály 668, 867–874

Cselényi Béla: 
A cirkuszista halála 265

Csokonai Vitéz Mihály:
A békekötésre 428
A csókok 428 
A Magánossághoz 428–435
Anakreoni dalok 428
A Pillangóhoz 433
A Reményhez 433
Árpád 428
A tihanyi Ekhóhoz 428, 431, 432, 433
A vidám természetű poéta 428
Az álom 428
Az estve 428
Az estvéhez 433
Cultura 428
Diétai magyar múzsa 428
Dorottya 428
Gróf Erdődyné őnagyságához 432
Halotti versek 428
Karnyóné 428
Konstancinápoly 428
Lilla (ciklus) 428
Marosvásárhelyi gondolatok 428
Tempefői 428
Újesztendei gondolatok 428

Csoóri Sándor: 
Lekvárcirkusz bohócai 263
Tudósítás a toronyból 626

Csukás István: 
Keménykalap és krumpliorr 263

D

Dante: 
Isteni színjáték 233, 345, 350

Darvas József: 
Részeg eső 625

Darvasi László:
A Zord Apa avagy a Werner-lány hiteles tör-

ténete 636–643
Mosolygós Mici képeslapjai 640, 643
Vakk Bek 636

Debussy: 
Maszkok 255

Defoe: 
Robinson Crusoe 171

Déry Tibor:  
A kiközösítő 626
Cirkusz 255
G. A. úr X-ben 626
Ítélet nincs 626

Diderot: 
Rameau unokaöccse 384

Doctorow: 
Ragtime 238, 240–241

Donizetti:
Lammermoori Lucia 749
Don Juan (-mítosz, -előadás stb.) 827, 829, 831

Dosztojevszkij:
A hasonmás (Pétervári történet) 754, 756, 

757, 758
A Karamazov testvérek 767
A Nagy Inkvizítor 767
Bűn és bűnhődés 668, 754, 755, 757–759
Szegény emberek 756, 757, 758

E

Egressy Zoltán: 
Kék, kék, kék 265

Első ének (antológia) 663
Èluard: 

Egyetlen gondolat (Szabadság) 591
Én (antológia) 765

Endrődi Sándor:
A Balaton mellett 933
Kuruc nóták 928
Madaram 930
Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842–

1849; 928
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Szélcsend alatt 931
Tücsökdalok 928

Emberavatás (antológia) 625
Esterházy Péter

Akartok-e rabok lenni? 678
A Bermuda-háromszög 181
A szív segédigéi 681 (lábj.)
Bevezetés a szépirodalomba 532, 682 (lábj.)
Interjú E. P.-vel 680 (lábj.)
Harmonia Caelestis 678–686
Hrabal könyve 685
Javított kiadás 683
Kis Magyar Pornográfia 678
„Senkiföldjén” 682 (lábj.)
Számozott mondatok 678
Termelési-regény 168, 171, 678
Utószó, szó, szó 678
Vallomások 678

Evangélium 345, 731

F

Fábri Zoltán:
Isten hozta, Őrnagy úr! 610

Farkas András: 
Az zsidó és magyar nemzetről 448

Fejes Endre: 
Rozsdatemető 625

Fellini:
Bohócok 255
Nyolc és fél 255
Országúton 255

Fielding: 
Tom Jones 247

Flaubert: 
Bovaryné 310, 747–753
Heródiás 297
Szalambó 297

Forman: 
Ragtime 238, 241

Fontane: 
Effi Briest 753

Földönfutó pap vagyok (Carmina Burana) 247
Füst Milán: 

Advent 178
Szakadék 176

G,  GY

Garai Gábor: 
Artisták 263

Garay János:
Háry János 936

Gárdonyi Géza:
Egri csillagok 171

Géczi János–Stirling János:
Régi magyar kertek 854

Gilgames-eposz 516 
Ginsberg: 

A leples bitang 247 
Gluck: 

Iphigenia Aulisban 384, 385
Gobby Fehér Gyula: 

Tekergő-történetek 247
Goethe: 

Az ifjú Werther szenvedései 733–739
Faust 740, 768, 812
Hermann und Dorothea 170
Prométheusz 812
Wilhelm Meister (tanulóévei, ill. vándorévei) 

230, 748
Gogol:

Az orr 754–757, 758, 767
Pétervári elbeszélések 754

Gorkij: 
Éjjeli menedékhely 247, 253, 667, 668

Görgey Gábor:
Galopp a Vérmezőn 683

Grendel Lajos:
Bőröndök tartalma 671
Csehszlovákiai magyar novella 671–677

Gyöngyösi István: 
Murányi Vénusz 209

Gyulai Pál: 
Horatius olvasásakor 526

H

Hafftitius: 
Híradás Hans Kohlhaaséról… 238

Hajnóczy Péter: 
A fűtő 238, 241–242

Halász Péter:
Slicc 833

Halotti beszéd 509
Hamvas Béla: 

Scientia sacra 46 
Hašek: 

Švejk 230, 231, 234, 235
Hatvany Lajos: 

Feleségek felesége 292
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Hajdú Szabolcs:
Tamara 825

Haydn: 
Armida 385

Herczeg Ferenc: 
Pogányok 19

Hernádi Gyula: 
Folyosók 627
Sirokkó 627

Hervé: 
Mamzell Nitouche (Nebántsvirág) 383

Hét évszázad magyar versei 590
Hiszekegy 892
Hófehérke 188
Hoffmann: 

Gluck lovag 384, 389
Hölderlin: 

Brot und Wein 507
Wie wenn am Feiertage 507 

Homérosz: 
Íliász 542, 719, 720, 721, 723
Odüsszeia 171, 720, 721, 723

Hopper: 
Szelíd motorosok 596

Horatius: 
I. 9. [Manlius Torquatushoz] 436
IV. 7. [Thaliarchushoz] 436
Ódák (II. 17., IV. 7.) 437
Ódák (III. 1.) 438
Ódák (III. 2.) 681
Ódák (III. 30.) 860

Hrabal:
A városka, ahol megállt az idő 776
Díszgyász 776
Foghíjak 776
Harlekin milliói 776
Sörgyári capriccio 775
Skizofrén evangélium 776
Szigorúen ellenőrzött vonatok 775
Vita nuova 776

Hugo:
Századok legendája 812

Huszárik Zoltán: 
Elégia 661
Szindbád 875–880

23. zsoltár 363
Huxley: 

Szép új világ 447
Huysmans: 

À rebours (A különc) 381

I

Ibsen:
Peer Gynt 812

Illyés Gyula: 
Beatrice apródjai 626
Ditirambus a nőkhöz 592
Ebéd a kastélyben 626
Egy mondat a zsarnokságról 588–597
Első állomás 645
Hódolat a szigeti Zrínyinek 549
Kháron ladikján 626
Menet a ködben 590, 591
Nem volt elég 592
Peroratio: Záróbeszéd 549
Puszták népe 678
Új versek 590
Zrínyi, a költő 548

Incze Zsuzsa: 
Tekergők 247

Internacionálé 575

J

James, Henry: 
A csavar fordul egyet 387
Egy hölgy arcképe 178

János apostolnak közönséges első levele 648
Janus Pannonius:

Búcsú Váradtól 852
Egy dunántúli mandulafáról 862

Jarry: 
Übü király vagy a lengyelek 264

Jones, Sidney: 
The Gesha (A gésák) 383

Jókai Mór: 
A jövő század regénye 556
A lőcsei fehér asszony 556
Az arany ember 482, 550–556, 931
Egy magyar nábob 550
Enyém, tied, övé 556
Fekete gyémántok 550, 551, 554
Gazdag szegények 556
Kárpáthy Zoltán 551
Mire megvénülünk 551
Rab Ráby 556
Szerelem bolondjai 551

Jósika Miklós: 
Zrínyi, a költő 545

Joyce: 
Finnegan ébredése 40
Ifjúkori önarckép 33
Ulysses 170, 171, 172, 927
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József Attila: 
A Dunánál 222, 408–420, 596, 846
Aki szeretni gyáva vagy 418
A legutolsó harcos 844
Amit a szívedbe rejtesz 417
Április 11; 395
Átmentem a Párisiba 410, 415
A város peremén 404, 566
Az oroszlán idézése 395
Biztató 372
Boldog hazug 413
Curriculum vitae 395
Döntsd a tőkét, ne siránkozz 401
Elégia 209, 396, 401, 402, 403, 936
Egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból 

414
Egy spanyol földmíves sírverse 396
Én nem tudtam 413
Eszmélet 222, 371, 372, 405, 591
Falu 403
Flóra (ciklus) 396
Flórának 415
Gyermekké tettél 415
Hangya 395
Hazám 410, 415
Hexaméterek 396
Holt vidék 403
Isten 395
Jaj, majdnem… 410
Kései sirató 414, 415, 418, 419
Ki-be ugrál… 410
Klárisok 398
„Költőnk és kora” 224, 372, 406
Külvárosi éj (kötet) 401
Külvárosi éj (vers) 402
Levegőt! 415
Magány 490, 491
Majd… 416
Mama 416
Medáliák (korszak, ciklus) 397, 399, 400, 405
Medáliák (vers) 406, 855, 856
Medvetánc (kötet) 401, 405
Megfáradt ember 395
Mikor az uccán átment a kedves 395
Nagyon fáj (vers) 405, 491
Nagyon fáj (kötet) 410, 413 
Nem én kiáltok (kötet) 847
Nincsen apám, se anyám 847
Nyár 401
Óda 209, 396, 401

Öngyilkosság 413
Ősz [Tar ágak-bogak rácsai közt…] 206
Ritkás erdő alatt 403
Rög a röghöz 395
Szabad-ötletek jegyzéke 403, 411, 415, 416, 

417, 418, 419
[Szállj, költemény, szólj, költemény…] 646
Tárgyi kritikai tanulmány 413
Téli éjszaka 209, 222, 401, 402
Tiszta szívvel („Nincsen apám-vers”) 33, 247, 

253, 395, 396
Ülni, állni, ölni, halni 395

Juhász Ferenc: 
A halottak királya 169 
A szarvassá változott fiú kiáltozása… 852
Az enyészet országa 169
Tulipán-vers 857

Juhász Gyula: 
Munkásotthon homlokára 25

Júlia szép leány 852

K

Kalevala 396
Kálnoky László: 

Egyszerű fejfa 70–71
Kaffka Margit: 

Színek és évek 176
Kafka:

A kastély 230, 231, 233, 234, 236
A per 230, 231, 233, 234, 236
A törvény kapujában 236, 237
Az átváltozás 186

Kane: 
Megtisztulva 833

Kányádi Sándor:
Históriás énekek odaátra 644
Kós Károly arcképe alá 649
Krónikás ének 644–651
Sörény és koponya 644

Kardos G. György: 
Avraham Bogatir hét napja 627

Karinthy Ferenc:
Epepe 626

Karinthy Frigyes:
Cirkusz 255
Hazudok 684
Tanár úr kérem 684

Karnarutić: 
Vazetye Sigetta grada 540
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Kassák Lajos:
A ló meghal a madarak kirepülnek 247, 566–580
Álláspont 566, 567
„A rettenetes nagy hamu alól” Babits Mihály-

nak 211
Csavargók, alkotók 247, 252
Egy ember élete 247, 566, 567, 571
Eposz Wagner maszkjában 211
Mérleg tovább 579

Katona József:
Bánk bán 794–801

Katznelson: 
A lemészárolt zsidó nép éneke 504

Keats:
A melankóliáról 744
Az őszhöz 744, 746
Óda egy görög vázához 744, 746
Óda egy csalogányhoz 744, 745
Óda Psychéhez 744
Óda a tunyasághoz 744

Keller: 
Zöld Henrik 748

Kemény Zsigmond: 
A rajongók 506

Keresztury Dezső: 
Nehéz méltóság 546

Kerouac: 
Úton 247

Kertész Imre:
Sorstalanság 627, 682, 881–884

Királyok könyve 349
Kiš, Danilo:

A holtak enciklopédiája 681
Míly dicső a hazáért halni 681

Kiss Benedek: 
Csavargó-ének 247

Kleist: 
Kohlhaas Mihály 238, 239–240

Klopstock:
Frühlingsfeier 736

Koestler: 
Sötétség délben 588

Koltai Lajos:
Sorstalanság (film) 881, 885–887

Komjáthy Jenő: 
Magyar vagyok 222

Konrád György: 
A látogató 178, 180, 627

Kormos István: 
Álomi metszet három csavargóval 263

Cinpohár 258
Divinyi Mehmed irigye károg 258
Egy kihantolt sírra 258
Harlekin búsul 263
Nakonxipánban hull a hó 263
Őszi metszet három csavargóval 263
Szegény Yorick (kötet és vers) 254–260
Téli metszet három csavargóval 263

Kós Károly:
Kiáltó szó 649

Kosztolányi Dezső: 
Ábécé a prózáról és a regényről 378
A bús férfi panaszai 367, 372
A cseh trombitás 381–391
A csók 378
A kulcs 159
Amália 378
Aranysárkány 369, 370, 373, 374, 375, 377, 

389, 684
A rossz orvos 373, 378
A szegény kisgyermek panaszai 203, 367, 369, 

371
Aurelius 899
A vad kovács 367
Az alvó elnök 378
Az utolsó fölolvasás 391
Barkochba 378
Boldog, szomorú dal 367
Bolgár kalauz 378
Bologna 368
Boszorkányos esték 381
Caligula 368, 377, 378
Csomagold be mind… 371
Édes Anna 373, 375, 376, 377, 392, 678
Egy asszony beszél 377–378
Esti Kornél 172, 176, 369, 370, 376, 377, 378, 

385, 636
Esti Kornél kalandjai 377
Esti Kornél éneke 191–199, 701
Fürdés 377, 378
Gyűlölöm magamat 368
Hajnali részegség 372
Hogy születik a vers és a regény? 373
Hrusz Krisztina csodálatos látogatása 378
Kék gyász 378 
Kínai kancsó 378
Kosztolányi Dezső hátrahagyott művei 369
Költő a huszadik században 368
Könnyű, fehér ruhában 372
Kun Béla elröpül 678
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Latin arcélek 377
Lidérc 378
Litánia 371
Magyar szonettek 222
Meztelenül 371
Mostan színes tintákról álmodom 203–204
Nero, a véres költő (A véres költő) 369, 373, 

374, 376, 377, 899
Nyári délután 372
Önmagamról 369
Őszi reggeli 204, 367
Pacsirta 176, 369, 373, 374, 375, 377
Petőfi Sándorka 378
Számadás (ciklus) 203, 204, 370, 371
Szeptemberi áhítat (kötet) 369
Szeptemberi áhítat (vers) 372
Tengerszem (kötet) 378

Kozma Andor: 
Karthágói harangok 19

Kölcsey Ferenc: 
Andalgások 452
Balassa 546
Fejedelmünk hajh!... 462
Géniusz száll… 452
Gyönge kézzel… 452
Hymnus (Himnusz) 121, 220, 222, 293, 445–

454, 457
Rákóczi, hajh… 452
Rákos 452
Rákos nimfájához 452
Vanitatum vanitas 449, 546
Vérmenyekző 546
Zrínyi dala 453, 461, 546
Zrínyi második éneke 461, 546

Kőműves Kelemenné 602
Krasznahorkai László: 

Sátántangó 181
Krúdy Gyula: 

Álmoskönyv 857
Ál-Petőfi 483, 487
Asszonyságok díja 483
Ifjú évek 562, 563
N. N. 172
Szindbád 175, 377
Szindbád, a hajós 561, 562, 563
Szindbád (Huszárik-film) 875–880
Szindbád ifjúsága 557–565
Szindbád titka 561
Vörös postakocsi 482

L

László-Bencsik Sándor: 
Történelem alulnézetben 626

Lázár Ervin: 
A bárányfelhő-bodorító 247

Lengyel Péter:
Macskakő 639

Lippai János:
Posoni kert 854

Lochner:
Mária rózsalugasban 853

London: 
Martin Eden 247

Lovasi András:
Halszív 900–903

M

Madách Imre: 
Az aesthetica és társadalom viszonyos befo-

lyása 804
A nőkről különösen esztétikai szempontból 

802
Az ember tragédiája (Tragédia) 12, 255, 802–

813, 847, 848, 849
Írtam egy költeményt… 848
Mária testvérem emlékezete 803
Prága II; 805
Űr 805, 806

Magyari István: 
Az országokban való sok romlásnak okairól 

448
Magyarország felfedezése (sorozat) 626
Mai magyarok régi magyarokról (Szép Szó-külön-

szám) 411
Makk Károly:

Szerelem 876
Mándy Iván:

A pálya szélén 626
Fabulya feleségei 626
Régi idők mozija 626

Mann, Thomas:  
A varázshegy 230
Buddenbrooks (A Buddenbrook ház) 389
Doktor Faustus 736 (lábj.)
Egy szélhámos vallomásai 255
Mario és a varázsló 255

Márai Sándor: 
A tegnap ködlovagjai 487
Egy polgár vallomásai 178
Halotti beszéd 255, 592
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Mennyből az angyal 592
Szindbád hazamegy 482–489

Marconnai Tibor: 
Családfa 412

Márquez:
A pátriárka alkonya 775
Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája 775
Száz év magány 774, 775

Mészöly Miklós: 
Alakulások 628, 632
A pille magánya 628
Az atléta halála 627, 628, 630, 938
Az én Pannóniám 628
Ballada az úrfiról… 628
Bolond utazás 628
Bridzs és nyúl 628
Családáradás 628
Érintések 628
Film 627, 632
Hamisregény
Jelentés öt egérről 627, 628, 630
Lassan minden 628
Magasiskola 630
Magyar novella 672
Megbocsátás 628
Merre a csillag jár 628
Saulus 625–633, 938
Sötét jelek 628
Sutting ezredes tündöklése 628
Pontos történetek útközben 180, 628
Vadvizek 628
Wimbledoni jácint 628

Mickiewicz:
Ősök 812

Mikes Kelemen:
Törökországi levelek 926

Mikszáth Kálmán: 
A beszélő köntös 470
A demokraták 468
A fekete fogat 468
A fekete kakas 468
A gavallérok 471
A jó palócok 122, 172, 175, 183–190
A királyné szoknyája 185, 187
A ló, a bárányka és a nyúl 468
A lohinai fű 846
A piros harangok 467
A sipsirica 464–473
A néhai bárány 187, 188
Az a pogány Filcsik 185

Az eladó birtok 468
A zöld légy és a sárga mókus 468
Bede Anna tartozása 184, 187
Beszterce ostroma 464–473
Egy éj az Arany Bogárban 468
Fili 467
Galandáné asszonyom 185, 186, 188, 858
Gózoni Szűz Mária 188
Jókai Mór élete és kora 846
Mindenki lépik egyet 468
Nagy kutya a vicebíró 468
Ne okoskodj, Pista! 468
Péri lányok szép hajáról 188
Szegény Gélyi János lovai 187
Tímár Zsófi özvegysége 187
Tót atyafiak 172 
Új Zrínyiász 469, 470, 545

Milton:
Elveszett Paradicsom 812

Moldova György: 
Tisztelet Komlónak 626

Molière:
Don Juan 827

Molina:
A sevillai szédelgő 827

Molnár Ferenc: 
A Pál utcai fiúk 154

Morgenstern:
A természetnek ajánlott új képződmények 

910
Móricz Zsigmond: 

A miatyánk 475
A karcerben 475
A nehéz hétgarasos 475
Barbárok 474–481
Hadicsel 476
Életem regénye 178, 474, 476, 477
Sárarany 172
Tiszazugi méregkeverők 478
Tündérkert 168
Zrínyi 546–547

Mozart:
Don Giovanni 827

Mozgó Ház Társulás:
1003 szív avagy töredékek… (1003 szív)  825, 

827, 828, 829, 831, 832, 833
Musil: 

A tulajdonságok nélküli ember 234
Törless iskolaévei 33
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Müller Péter: 
Búcsúelőadás 254 

N

Nabokov: 
Lolita 172

Nádas Péter: 
Egy családregény vége 652–657
Emlékiratok könyve 179

Nagy Gáspár: 
Ezredváltó, sűrű évek 696–701
Ezredváltó sorok… 699
Mintha csak egy régi versben 700
Száz vers 1998 márciusától… 696
Simphonia Ungarorum 698

Nagy László:
Artista, havazó tartomány 263
Búcsúzik a lovacska 662
Csodafiú-szarvas 852
Csodák csodája 601
Deres majális 600
Gyöngyszoknya 602
Havon delelő szivárvány 600
Madárijesztő 263
Kinek fáj, emberek 602
Ki viszi át a Szerelmet 598–604
Rege a tűzről és a jácintról 598, 601
Tűz-szivárvány 601
Zene az istállóban 601
Zöld Angyal 263

Nagyszombati kódex 853
42. zsoltár 363
Nemes Nagy Ágnes: 

A Föld emlékei 617
A gejzír 616
A hegyi költő 341
A látvány 623
A tó 616
Azelőtt 623
Az utca árnyai 616
Diófa 622
Ecetfa 622
Egy pályaudvar átalakítása 616
Elégia egy fogolyról 616
Falevél-szárak 623
Fák 617–624
Fenyő 622
Kettős világban 689
Madár 658
Múzeumi séta 616

Napforduló 617
Nyíló gesztenye 622
Patak 620
Tölgy 622
Vihar 616
Villamos-végállomás 617

Németh László: 
A tanügy rendezése 20
A választásról 584
Bethlen Kata 586
Bűn 176
Csokonai és a botanika 584
Gyász 581
Irgalom 525
Iszony 177, 581–587
Nem tudom a botanikát 584
San Remo-i napló 584
Sziget Erdélyben 586
Vásárhelyi évek 20

O,  Ö

Oly gyakorta panaszlom (Carmina Burana) 247
Ómagyar Mária-siralom 259, 860
Orbán Ottó: 

A fényes cáfolat 713
A mesterségről 214
A sugárzó, szilárd mag 713
Lakik a házunkban egy költő 709
Oszt modern vagy posztmodern 714
Vojtina recepcióesztétikája 341, 709–715

Orff: 
Carmina Burana 247

Orwell: 
1984; 588, 596

Ószövetség; Ótestamentum 164, 348, 450, 725, 
726, 759

Ottlik Géza: 
Az elbeszélés nehézségei 530, 627
Buda 532, 682
Iskola a határon (Iskola) 12, 179, 370, 378, 530–

537, 627, 657, 678, 681, 682, 843, 926
Minden megvan 533
Próza 370
Sár és hó 533

Ovidius: 
Heroides (Hősnők levelei) 864, 865
Metamorphoses (Átváltozások) 722, 864
Római naptár 864

Örkény István: 
A holtak hallgatása 611
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A Vár mindenkié 614
Ballada a költészet hatalmáról 606
Csönd legyen 605
Egyperces novellák 627
Forgatókönyv 265, 612
Gil ungheresi 614
In our Time 611
Jeruzsálem hercegnője 627
Kulcskeresők 611, 613, 614
Levél a nézőhöz 606
Macskajáték 606, 611, 613, 627
Nászutasok a légypapíron 627
Párbeszéd a groteszkről 611
Pisti a vérzivatarban (Pisti) 611, 612, 614, 627, 

781
Pókék 605
Sokszor a legbonyolultabb dolgokban… 611
Tóték 605–615, 627, 819
Vérrokonok 611, 614

P

Pap Károly: 
Megszabadítottál a haláltól 175

Pascal: 
Gondolatok 116 

Parti Nagy Lajos:
A dublini vegyszeres füzet 699
Befordulám a kamrába 699
grafitnesz 697–701, 703
(hulahopp) 698
Petőfi Barguzinban 697
Őszi Hedwigek 698
Sas legyek, ha sasnak… 699
Szívlapát 698

Pázmány Péter: 
Felelet 448

Petőcz András: 
Zárójelvers op. 32.; 214

Petőfi Sándor: 
A csavargó 247
A farkasok dala 275
A kutyák dala 275
A helység kalapácsa 168, 288, 291
Akasszátok föl a királyokat! 278
A négyökrös szekér 293, 294
A puszta, télen 282, 283, 290
Arany Lacinak 279, 291
A szél 279
A téli esték 282, 283
A természet vadvirága 291

A XIX. század költői 275
A Tisza 281, 282
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