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Író, mű és olvasó- az irodalom három 
szereplője 

„Hogy irodalom bárhol és bármikor létrejöhessen - írta a kiváló 
irodalomtörténész, Horváth János (1878-1961) -, ahhoz kellett 
valaki, aki megírjon valamit, s kellett valaki, aki azt el is ol
vassa. Író, írott mű és olvasó kellett hozzá. Írók és olvasók szel
lemi viszonya írott művek közvetítésével: ennél elvontabb, szé
lesebb s egyszersmind igazabb alapra aligha lehet visszavezetni 
az irodalom állandó lényegét." 

Ez a könnyen belátható, sőt közhelynek (közismertnek és 
elfogadottnak) tűnő megállapítás korántsem olyan magától ér
tetődő, mint amilyennek első pillantásra látszik. Például kire
keszti a szóbeliséget, holott a szájhagyomány útján terjedő köl
tészet is költészet. (Más kérdés, hogy az írásbeliség - a szöveg 
rögzítése - révén a művek hagyományozása alapvetően meg
változott.) 

Voltak s talán ma is akadnak hívei annak a felfogásnak, irodalomfelfogások 
amely szerint az irodalom fogalmába kizárólag a művek tartoz-
nak, az írott alkotások hatalmas tömege, azaz az irodalom való-
jában egy beláthatatlanul nagy könyvtár, amelyben minden 
említésre méltó szöveg helyet kap. Mások viszont azt gondolják, 
hogy a mű csupán alkalom, illetve eszköz arra, hogy hírt adjon 
alkotója érzéseiró1, gondolatairól, tapasztalatairól, reményeiró1 
és kudarcairól, világlátásáról és életszemléletéró1. Míg az első 
nézet képviselői úgy vélekednek, hogy a szöveg függetlenné 
válik szerzőjétől, hiszen többet, illetve mást is mond, mint amit 
szerzője szándéka szerint kellene tartalmaznia, a második 
álláspontból az következik, hogy nem a szöveg a fontos, hanem 
a benne megjelenő személyes üzenet. 

Mindkét érvelésben akadnak találó észrevételek, ugyan
akkor elkövetik azt a hibát, hogy nem veszik tekintetbe a har

. madik - hasonlóképpen nélkülözhetetlen - szereplőt: az olva
sót, aki éppúgy részese az irodalomnak, mint a másik kettő. 
Mert az irodalom sajátos nyelvi kommunikáció, amelynek nem- az üzenet címzettje 
csak feladója és üzenete van, hanem címzettje is. A szöveg nem az olvasó 
önmagáért van; eleve kapcsolatot feltételez, illetve kapcsolatot 
kíván teremteni az olvasóval. A szöveg önmagában csupán 
(adott) jelegyüttes, amely az olvasó, illetve az olvasat által kel 
életre - ebben az értelemben mindenkor ki van "szolgáltatva" 
az olvasónak. Az olvasó pedig nem olvashatja másként, csak a 
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maga előzetes ismereteit felhasználó, esztétikai érzékenységét, 
ízlését és értékrendjét érvényesítő, szükségképpen értelmező

az olvasó értékelő olvasatában. Tehát az olvasó óhatatlanul társszerző
„társszerzó'" }évé válik a szöveg jelentésének. A mű más és más arcát mu

tatja, aszerint, hogy ki és hogyan, milyen nézőpontból közeledik 
hozzá. 

Örkény István: 
Ki látta? 

értelmezések 
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Olvassuk el figyelmesen Örkény István (1912-1979) Ki látta? 
című mini-novelláját, illetve - ahogy ő maga nevezte - „egyper
cesét"! Próbáljuk meg értelmezni! 

F. hó 7-én délután fél hatkor moziba ment, és azóta nem tért haza 
Fehér Kálmánné sz. Flügl Márta negyvenegy éves budapesti la
kos. Személyleírása: magas növésű, de inkább alacsony, hízásra 
hajló, jobban mondva vézna termetű. Szeme: kék, illetve zöldes, 
esetleg fekete. Hajszíne bizonytalan, télikabátja sötétkék, helye
sebben rozsdabarna, de lehet, hogy szürke, melynek gallérja 
prémmel szegélyezett. (Pontosabban: nem prém, hanem bársony, 
vagy semmiféle szegély sincs rajta.) Különös ismertetőjele: nő. 

A nyomravezető sürgős értesítését várja 
az aggódó férj. 

1. Mi lehet az oka annak, hogy az eltűnt személynek és ruháza
tának leírása annyira bizonytalan, sőt önellentmondó? 

2. A férj szándékosan vagy akaratlanul pontatlan? 

3. Mi a „hirdetés" és mi a novella üzenete? Van-e különbség a 
kettő között, s ha igen, miben áll ez? 

4. Ismertetünk néhány jellegzetes értelmezést: 

a) Az eltűnt személynek és ruházatának leírása (az egymást ki
záró adatokkal) annyira nyilvánvalóan pontatlan, hogy kétsé
gessé teszi: a személyleírást közlő férj valóban meg akarja-e 
találni a feleségét (ha ugyan nincs része annak eltűnésében). Az 
utolsó „adat" (hogy ti. az eltűnt „különös ismertetőjele: nő") sajá
tos abszurditásával (nemi ellehetetlenítésével) végképp egyértel
mű eligazítást ad a férj negatív érzelmeit illetően. 

b) Az az oka az önellentmondó-bizonytalan leírásnak, hogy a 
megszokás vakká teszi az embert: legkevésbé azt látjuk meg, 
akit mindennap látunk - a férj ezért nem tud semmi bizonyosat 
mondani a feleségéró1, túl azon, hogy nő. 

c) A férj figyelmetlen, önmagának való ember, aki egyáltalán 
nem törődött feleségével; a felesége valószínűleg éppen ezért 
hagyta őt faképnél. 

d) A feleség föltehetően „igazi" nő: szeszélyes, kiismerhetetlen, 
önellentmondó - mindenekelőtt ez magyarázza, hogy a hirdetést 
feladó férj képtelen pontos leírást adni róla. 

e) Vannak efféle „se ilyen, se olyan" emberek, akikró1 csaknem 
lehetetlen karakteres leírást adni. 

f) A mini-novella szövege az apróhirdetéseket parodizálja, ami
vel napjaink felgyorsult és figyelmetlen világának groteszk -



egyszerre nevetséges és ijesztő - példázatát kívánja adni (hiszen 
effajta bárgyú apróhirdetésekkel vannak tele az újságok). 

Melyik értelmezéssel (vagy értelmezésekkel) ért egyet? Miért? 

Ha magukat az értelmezéseket próbáljuk értelmezni, meg
figyelhetjük, hogy mindegyik a novella más és más elemét emeli 
középpontba: az a) változat a férj gyűlöletét, a e) a férj figyelmet
lenségét, ad) a feleség nőiességét, az e) a feleség jelentéktelen
ségét, az f) a hirdetés abszurd jellegét. Az önellentmondásokat 
eltérő élettapasztalatok alapján magyarázzák (pl. a megszokás
ra, illetve a kriminalitásra hivatkoznak - az utóbbi esetben ta
lán olvasói tapasztalat, a krimi kedvelése áll a vélemény mögött). 
Lehet vitatkozni azon, hogy melyik értelmezés mennyire meg
győző vagy sem; számunkra most az a lényeges, hogy a szöveget 
értelmező olvasó maga is részese a mű mindenkori, aktuális je
lentésének. Ha befejezett, kész alkotásáról nyilatkozik szerzője, 
az ő véleménye is csak az egyik lehetséges értelmezés a sok közül. 

Az irodalmi mű: szöveg, azaz nyelvi képződmény, már
pedig a nyelviség lényegéhez tartozik kollektív létezésmódja. 
Olyan jelrendszer, amely mindenkié és senkié sem. Amellyel 
fölfedhetjük magunkat a világ előtt vagy a világot magunk előtt, 
és amellyel elrejthetjük magunkat a világ eló1 vagy a világot 
magunk eló1. Egyfeló1 képes legszemélyesebb érzelmeink és 
gondolataink kifejezésére is, másfeló1 személyfölötti erőként 
működik, hiszen hasonlóképp tudja másoknak a mienktó1 kü
lönböző (egyszer ismerős, másszor idegen) érzelmeit és gondo
latait kifejezni. Olyan jelrendszer, amely segít rögzíteni-kon
zerválni valamennyi tapasztalatunkat, ismeretünket, s ugyan
akkor mégis rugalmas és változó: nyitva áll az új tapasztalatok 
és ismeretek előtt. Úgy is fogalmazhatunk: a nyelv végső soron 
„uralhatatlan", azaz a nyelvi szöveghez rendelődő-rendelhető 
jelentés nem rögzíthető egyszer s mindenkorra. Ha pedig a 
jelentésadás lezáratlan és lezárhatatlan folyamat, mindegyik 
értelmezés szükségképpen korlátozott érvényű, a megértés 
mindig részleges. Az irodalom értését-értelmezését elvileg nem 
sajátíthatja ki sem a szerző, sem senki más. 

A megértés feladat jellege 

Az előzőekbó1 az is következik, hogy a művel való találko
zásban korántsem magától értetődő a megértés létrejötte. A mű 

értelmezési 
szempontok 

az irodalmi mű 
nyelvi képződmény 

a megértés mindig 
részleges 

mindig feladvány, a megértésnek mindig feladat jellege van. a mű feladvány 
Olvasói beállítódásunkat messzemenően befolyásolja, hogy 
milyen előzetes ismereteink vannak - mindenekelőtt az, hogy 
mennyire ismerjük (és ismerjük fel) az irodalmi szöveg üzene-
tében érvényesülő játékszabályokat (kódokat), milyen mérték-
ben tudjuk megfejteni (dekódolni) ó'k.et. 
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előzetes ismeretek 

Tandori Dezső: 
Táj két figurával 

elsődleges 
jelentés 

Következő példánk Tandori Dezső (1938) Táj két figurával című 
képverse. Ebben az esetben a szöveg megértése eleve föltételezi 
a sakkjáték szabályainak, illetve a sakkjáték lépéseit szimboli
záló jeleknek előzetes ismeretét. Legalább azokét, amelyek itt 
föltétlenül szükségesek. Ezek a következó'k: 

- mindig két fél játszik, az egyik világos színű, a másik sötét 
színű bábukat mozgat; 

- a játszma leírása szigorúan betartja a sorrendet: azt, hogy 
az első szimbólum mindig a világos, a második pedig a sötét 
bábura vonatkozik; 

- a H az egyik könnyű tisztet, a huszárt jelöli; 
- az utána álló betű és szám (együtt) a sakktábla 64 kocká-

jának egyikét, ahová lép; 
- a gyalognak nincs külön jele, csak a lépése jelöli őt; 
- a huszár lóugrásban halad; a gyalog kizárólag a saját sorá-

ban léphet egy-egy kockát előre; 
- a huszár azon a kockán üthet, amelyre lép; a gyalog az előtte 

egy kockával jobbra vagy balra álló mezőn - azaz a huszár 
könnyen mozog, míg a gyalog nehézkesen; 

- az utóbbi azonban „tarsolyában hordja a marsallbotot": ha 
eljut az utolsó, nyolcadik kockára, bármelyik tisztté válhat. 

Következzen a képvers „szövege": 

c5 
c6 
c7 
cBH 

Hh6 
Hg4 
Hf6 
Hh7 
Hg5 
He6 
HdB 

1. Miben tér el a képvers jelölése egy szabályos játszmáétól? Mi 
a jelentése ennek? Hogyan függ össze a címmel? 

2. Miért nem ütik egymást a figurák, amikor megtehetnék? 

3. Értelmezze a gyalog utolsó lépését! 

Ha ismerjük a szimbólumokat, a képvers értelmezése nem 
okozhat nehézséget. Elsó'ként azt állapíthatjuk meg, hogy a szö
veg egyfeló1 feltételezi a sakkjáték szabályait, másfeló1 viszont 
alapjaiban ellentmond nekik, hiszen például királyok nem sze
repelnek benne (holott a saját király védelme és az ellenfél ki
rályának elfogása a sakkjáték legfóbb célja). Itt azonban csu
pán két közönséges sakkbábu szerepel: egy huszár és egy gya
log. Azaz nem két csapat feszül ellenfélként egymásnak, hanem 
két sakkfigura lépked az üres tájban. A magányosan és látha
tóan céltalanul őgyelgő huszár egyszercsak társra talál a várat
lanul felbukkanó gyalogban, akit nem bánt, jóllehet (az utolsó 
előtti sorban) üthetné, sőt teljes bizalma jeleként még azt is 
megteszi: úgy áll elé, hogy a másik üthetné őt. A gyalog pedig 
méltónak bizonyul a huszár bizalmára: ő sem bántja a másikat, 
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hanem az utolsó kockára érve maga is huszárrá változik (nem 
vezérré, amely a legerősebb bábu). 

Ezzel még nem fejeztük be, csak elkezdtük az értelmezést. 
Saját szavainkkal leírtuk (ha tetszik, „lefordítottuk") a szöveg
ben rejlő jelentést. Már ismerjük a „történetet", de nem hatol
tunk a történések mögé, nem fejtettük meg a képvers értelmét. 
További kérdések tehetó'k fel: 

4. Hogyan viselkedik egymással a két figura? Értékelje magatar
tásukat! 

5. Van-e jelentősége annak, hogy sakkfigurák viselkednek így 
egymással? Ha igen, magyarázza meg, hogy miért gondolja ezt! 

Itt csupán utalhatunk az egyik lehetséges értelmezésre. egy lehetséges 
A két sakkfigura - ellentmondva a sakkjáték szabályainak, ame- értelmezés 
lyek szembenállást, küzdelmet, harcot írnak elő - békésen meg-
fér, sőt teljesen azonosul egymással. Mintha a (vers szüle-
tésével kortárs) hajdani hippimozgalom szellemében járnának 
el, amely azt írta zászlajára: „Szeretkezz, ne háborúzz!" A hu-
szár és a gyalog egymásratalálása egyfeló1 lázadás a ,józan ész" 
által kreált szabályok ellen. Másfeló1 a széthúzás és ellenséges-
kedés világával való szembefordulást példázza - méghozzá iro-
nikus-játékos módon, hiszen végül is sakkbábuk képviselik az 
alapvető emberi értékeket. 

(Természetesen elképzelhetó'k másfajta értelmezések is. 
A megértés megfejtésszerű ugyan, de nem matematikai érte
lemben. Mint arról már szó volt, a műértés lezárhatatlan fo
lyamat.) 
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olvasói beállítódás 

kulturális 
hagyomány 

az iskola szerepe 

az iskola 
késve követi 

a változásokat 

Az irodalom történetisége 

Tandori Dezső képverse még más tanulságokkal is szolgálhat 
számunkra. Szokatlan eljárás, hogy a sakkjáték szimbólumai 
alkotják szövegét; nyilván kilóg abqól a képbó1, amit (eddig) ki
alakítottunk a versekró1 és általában a költészetró1. Dönthe
tünk úgy, hogy ezután az ilyen típusú szövegeket is versnek 
fogjuk tekinteni, de úgy is, hogy nem ismerjük el Tandori szö
vegét versnek, sőt irodalomnak sem. 

Olvasói beállítódásunkban nagy szerepet játszik, hogy 
milyen előzetes ismereteink vannak magáról az irodalomról és 
különféle műfajairól. Álláspontunk mindenkor valamilyen kul
turális hagyományban gyökerezik. Például az „irodalom" je
lentése távolról sem a mi önkényes vélekedésünkön múlik, 
hanem - akár a kulturális viselkedésünket szabályozó többi 
normát, mintát, ezt is - a szocializáció (a felnőtté válás) során 
sajátítjuk el. Nyilvánvaló, hogy meghatározó szerepet kap eb
ben az iskola, amely fokról fokra vezet és avat be a különféle 
tudományok és művészetek rejtelmeibe. Ám beavatásunk soha
sem lesz teljes. Nemcsak azért nem, mert az iskola értelem
szerűen csupán a múlt és a jelen példáira tud hivatkozni, amit 
legalább részben érvényteleníteni fog a jövő. Hanem azért sem, 
mert a múlt is nehezen nyílik meg számunkra, hiszen a ma
gunk jelen idejű szemüvegén keresztül vetünk rá pillantást -
nem szabadulhatunk (illetve csak erőfeszítések árán oldódha
tunk el) saját korunk elfogultságaitól, előítéleteitó1. 

Az iskola több-kevesebb késedelemmel követi a tudomá
nyok és művészetek történeti változásait-fordulatait. Például a 
19. század elején a magyarországi gimnáziumi oktatás még 
döntően a klasszikus görög-latin irodalmi példákból indult ki, s 
csak a század második felétó1 kezdte jelentős mértékben bőví
teni irodalmi példatárát a 19. század eleji magyar alkotásokkal. 
Petőfi Sándor (1823-1849) János vitéze (1844) és Arany János 
Toldija (1846) csak a század utolsó harmadában vált kötelező 
tananyaggá. Az általuk képviselt irodalmi népiesség viszont 
még a 20. század elején is hivatalos kánon (a véleményformáló 
politikai és egyházi tényezó'k által elismert mérce, zsinórmér
ték) volt az oktatásban, amikor már az irodalmi életben az 
(1908-ban alapított) Nyugat folyóirat nemzedéke vívta a maga 
művészi forradalmát. 
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E példa azt is szemléltetheti, hogy az irodalom is és a róla 
alkotott tudásunk is alá van vetve a múló időnek. Minden kor
nak megvan a maga sajátos irodalomképe, minden kor irodal
ma megteremti a maga látásmódját képviselő stílust. Az iroda
lom történetét úgy is felfoghatjuk, mint egymást váltó stílusok 
sorozatát. Az idóben eltávolított (a múlthoz sorolt) irodalom 
stílusát eleve „régies"-nek érezzük. S mivel különféle kultúrák 
léteztek-léteznek egymás mellett és valamennyi állandó át
alakulásban-változásban van, az irodalom fogalma általános 
ugyan, de semmiképp sem lehet egyetemes érvényű. 

Tulajdonképpen helyesebb többes számban, irodalom-fo
galmakról beszélni. A felvilágosodás idején népszerű tanító köl
teményeket késóbb a romantikus ízlés irodalmiatlannak nyil
vánította, míg a 18. században még lenézett regény a 19. szá
zadban a magas irodalom elismert része lett. Tehát korról korra 
változik, hogy mi fér bele és mi nem az irodalom fogalmába. 
Korábban divatos írói életművek, irodalmi irányzatok és mű
fajok kihullhatnak az emlékezetbó1, mint ahogy az is megtör
ténhet, hogy újra felfedezik és mintaszerűnek tekintik ó1rnt. 

Az irodalom változásának egyik szembetűnő jele, hogy 
szívesen értékelik át az elődök teljesítményét; gyakori, hogy az 
új nemzedék az őt megelőzőn átnyúlva keresi a maga előzmé
nyeit. A művek jelentése és presztízse ismételten változik az 
utókor értelmezésének és ítélkezésének függvényében. Elő
fordul, hogy az írói teljesítmény elismerése az utódokra marad; 
például József Attila (1905-1937) életében igen kevesen voltak 
tisztában költészetének nagyságával, s távolról sem ritka az 
effajta kortársi vakság. Számos példa van az ellenkezőjére is. 
Az 1850-es években a Petőfi-epigon Lisznyai Kálmán (1823-
1863) volt a legünnepeltebb magyar költő, népszerűsége Pető
fiét is felülmúlta. Példátlanul nagy kultusz támadt körülötte: 
egymással versengve írtak hozzá verseket, arcképét többen is 
megfestették, életében legendák születtek róla. Késóbb viszont 
teljesen feledésbe merült. Helytálló (irodalomszociológiai) meg
figyelés, hogy legtöbbször a pálya lezárulását követő húsz-har
minc év az a „kritikus" időszak, amikor eldó1, hogy az alkotó éle
tében megszerzett elismertsége tartósnak bizonyul-e. 

Csak a legjobb alkotások bizonyulnak annyira maradan
dónak, hogy valamiképp függetlenedni képesek a történelmi tá
volság erejétó1. A „klasszikus" mű egyfajta időtlen jelent kép
visel, amely minden jelen számára egyidejűséget jelent. Sok
szor az alkotó klasszikus rangját éppen az biztosítja, hogy az 
életmű más és más része válik érdekessé; például a kortársak 
hajlottak rá, hogy kizárólag a Toldi költőjét lássák Arany Já
nosban, késóbb elismerték balladaköltészetét is, a Nyugat nem
zedékére várt kései lírájának, az Őszikék teljesítményének fel
fedezése, míg a 20. század hatvanas-hetvenes éveire a korábbi, 
nagykőrösi korszak lírájának méltánylása. 
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az irodalom 
belső fejlődése 

változatok 
az elbeszélésmódra 

Az ismételten bekövetkező változásokat számos tényező 
befolyásolja: a mindenkori alkotók, alkotócsoportok, irányzatok 
céljai és teljesítményük hatásfoka, az általuk fölvetett új igaz
ságok ereje és beláthatósága, a különféle hagyományokhoz, 
szellemi áramlatokhoz való viszonyuk, a művészet társadalmi 
elismertségének alakulása stb. A változásokban egyaránt sze
repük van a megjelenített új tartalmaknak és az irodalmi kon
venciók (ábrázolási szabályok, szokások) átalakulásának, az 
irodalom viszonylag önálló belső fejlődésének. 

Például az európai elbeszélés konvenciói már a hellenisz
tikus görög irodalomban kialakultak, s akadnak olyan szabá
lyok, amelyek azóta is érvényben vannak (így az, hogy az elbe
szélés lezajlott, múltbeli történetként jelenik meg a befogadó/ 
olvasó számára). Ugyanakkor alapvető változások következtek 
be azóta az elbeszélésmód elveiben és strukturális összetevőiben. 
Míg az antikvitásban és a középkorban kedvelt ún. pikareszk 
történetekben a kalandok viszonylag laza láncot alkotnak, s a 
próbatételeket sikeresen kiálló hős jutalma a biztonságos révbe 
érés, addig a 18. századi nevelődési regényben távolról sem vé
letlenszerű a kalandok és próbatételek sorrendje, a tét pedig 
nem kevesebb, mint a hős személyiséggé formálódása. A felvi
lágosodás kori angol és francia regényekben még egyaránt for
dul elő a hőseivel szemben távolságot tartó, azok legtitkosabb 
gondolataiban is olvasó, személytelen és tárgyilagos szerzői 
narrátor, valamint a történetben cselekvő-szenvedő hősként 
részt vevő s így szükségképpen elfogult, „korlátozott" ismere
tekkel rendelkező szereplői narrátor. A 19. században az első, a 
„mindentudó" változat vált uralkodóvá, míg a 20. században 
gyakoribb a történéseket csak töredékesen ismerőnek beállított 
elbeszélő típus. 

Olyan prózai szövegrészleteket idézünk (magyar szerzó'k tol
lából), melyek közül talán nem mindegyikkel találkozott eddigi 
tanulmányai során. Állapítsa meg, hogy milyen elbeszélésmód 
(leírás, elbeszélés, párbeszéd) jellemzi, szerepel-e benne elbe
szélő (narrátor), s ha igen, milyen: egyes szám első személyű, 
harmadik személyű vagy más; részese vagy sem az elbeszélt 
történetnek; mennyire tárgyilagos, mennyire tekinti át az el
beszélés terét stb. Erveljen megállapításai mellett! 

1. BEJEGYZÉS 
,,A mai közgyűlésen a következő határozatokat hoztuk és beje

gyezzük őket ezennel az egyleti nagykönyvbe. 

1. § 
t: A nagykönyv 17-ik oldalán van egy beírás, mely így hangzik: 
~:. nemecsek ernő, kisbetűvel. Ezen beírás ezennel érvénytelen. Mert 
~ ezen beírás tévedésen alapult és ezennel a közgyűlés kijelenti, 
~ hogy a nevezett tagot ok nélkül sértette az egylet és ő ezt tisz

tességesen tűrte, a háborúban mint valóságos hős vett részt, mely 
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történelmi tény. Az egylet ezért kijelenti, hogy a múltkori beírás az 
egylet hibája és hogy ezennel a jegyző ideírja a tag nevét végig 
csupa nagybetűvel. 

2. A Vaskapunak kétezer éves históriája van, s négy nemzet nyel
vén nevezik azt. 

Mintha egy templom közelednék felénk, melyet óriások építet
tek, pillérekkel, melyek kőszálak, és oszlopokkal, melyek torony
magasak, csodálatos kolossz-alakokat emelve a felmagasló pár
kányokra, mikben a képzelem szentek szobrait látja, s e templom 
csarnoka négy mérföldnyi távolba mélyed, fordul, kanyarodik, új 
templomot mutat, más facsoportokkal, más csodaalakokkal; egy 
fal sima, mint a csiszolt gránit, vörös és fehér erek cikáznak végig 
rajta, a rejtelmes Istenírás betűi; másutt rozsdavörös az egész 
hegylap, mintha igazán vasból volna, néhol a gránit rézsút dűlt 
rétegei mutogatják a titánok merész építkezésmódját; s az új 
fordulónál már egy gót templom portikusza jön elénk, hegyes 
toronycsúcsaival, karcsú, egymáshoz tömött bazalt pilléreivel, a 
kormos fal közepéből egy-egy aranysárga folt világít ki, mint a 
frigyláda lapja; ott a kén virágzik. Ércvirág az. 

3. - Fenséges uram! - felelt Kálmán a nádor szavaira. - Hálás 
hódolattal veszem fenséged atyai jóvoltát irántam; a fiúi tisztelet 
válaszol arra. Harminc év óta él hazám fenséged kormányzó kezei 
alatt; változatos időket élt ezalatt keresztül. Részt vett a világharc 
dicsőségében és áldozataiban, részesül most a béke nyugalmában; 
de nem a béke győzelmeiben. Sok ideig volt jelszavunk: Extra 
Hungariam non est vita; si est vita non est ita (Magyarországon 
kívül nincsen élet; ha van élet, nem ilyen élet). Ez egy szomorú 
ábránd; mert nálunk nincs semmi élet. 

4. -Az este meggyőződtem róla, hogy nemcsak ő magyar, hanem 
valamennyi. Amint a vacsorához üstöt állítottak fel, az egyik be
lemarkolt a bürökbe, és kihúzta gyökerestül, hogy a tűznek helyet 
csináljon. A gyökerekkel egy koponya is kifordult a földből. Mind 
az öten azt nézték, és tanakodtak rajta, hogy török-e vagy magyar. 
A te szolgád ott feküdt mellettük, és aludni látszott. A te szolgád 
ért magyarul. 

A bég meghorkant, mint a ló: 
-Hát magyarul beszéltek? Mit beszéltek a kutyák? 
- Azt mondja a fiatal nyúlánk: »Bizonyosan magyar volt ez, 

mert a török eltemette a maga halottait.« Akkor a másik a kezébe 
vette a koponyát, és így szólt: »Akárki voltál életedben, a hazáért 
haltál meg: szent vagy énnekem!« - és megcsókolta a koponyát. 
Így ásták le ismét a földbe. 

5. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz: hátha 
csoda történik, hátha csak agyrém, nyomasztó lidércnyomás volt, 
hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy 
csomó füzetet felkap a padról. Míg végigmegy a kis utcán, a pad
sorok közt, ezt gondolja: »Ápluszbészerámínuszbéegyenlő ánégy
zetmínuszbénégyzet.« Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kér
dezni. »Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a pol
gáriba, és katonai pályára lépek.« 

Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a foldön szedeget, 
háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be: 
a rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni. 

15 



a művek újraírják 
egymást 

témák és toposzok 

műfajok, 
strófaszerkezetek, 

nyitó és záró 
formulák 

utalások 

A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló 
görcsösen mondogatja magában: >>ápluszbészer ... « veszi a krétát. 
A tanár ránéz. 

- Készült? - mondja a tanár. 
- Készültem. 
Ó igen, hogyne készült volna. A halálraítélt is elkészül: felveszi 

az utolsó kenetet, és lenyíratja a haját. 

A művészi megújulás folytatás és változtatás kettős moz
gásaként írható le; az újabb alkotások részben követik, részben 
megszegik a már kialakult műfaji szabályokat. Bizonyos érte
lemben a művek „újraírják", továbbítják egymást. Ez minde
nekelőtt azt jelenti, hogy valamennyi mű az irodalom teljes ha
gyományával számolhat: az újabb alkotások kapcsolódnak a 
korábbiakhoz, köztudottként feltételez(het)ik a már ismert te
matikus és nyelvi-retorikai alakzatokat, szerkezeteket. 

Például a homéroszi eposzok, az Iliász (i. e. 800 körül) és 
az Odüsszeia (i. e. 750 körül) tematikája - a trójai háború és az 
azt követő kalandozások mondaköre - éppúgy, mint nyelvi
műfaji sajátosságai (kezdve a szájhagyományozás kényszerébó1 
fakadóan ismétlődő-visszatérő formulákkal, az ún. költői topo
szokkal) az egyetemes irodalom kedvelt és követett mintáivá 
váltak. A trójai háborúból győztesen hazatért és meggyilkolt 
uralkodó, Agamemnón halálát megbosszuló két gyermekének, 
Élektrának és Oresztésznek története nemcsak az ókori görög 
tragédiaírókat ihlette meg (Aiszkhülosz: Oreszteia-trilógia, i. e. 
460 körül, Szophoklész: Élektra, i. e. 420 körül?, Euripidész: 
Élektra, i. e. 413 körül), hanem olyan modern szerzó1rnt is, mint 
az osztrák Hofmannstahl (1874-1929), az amerikai O'Neill 
(1888-1953) és a francia Sartre (1905-1980). Hasonló irodalmi 
közkedveltségnek örvend Faust (16. századi) vagy Don Juan 
(először a 16-17. század fordulóján megírt) históriája is. 

Nemcsak a témák és toposzok hagyományozódnak ily mó
don, hanem a kisebb-nagyobb kötöttségű műfaji formák, met
rikai modellek és strófaszerkezetek, nyitó és záró formulák is 
(mint a mesékbó1 ismert „Hol volt, hol nem volt" és „Itt a vége, 
fuss el véle"). Az sem ritka, hogy irodalmi szövegek rájátszanak 
más szövegekre, felidéznek vagy átvesznek motívumokat vagy 
akár mondatokat, s mintegy „vendégszövegként" építik be sa
játjukéba. Napjainkban is virágzó műfaj az irodalmi paródia, 
amely a szó szoros értelmében egy másik mű felidézésén alapul: 
legfóbb célja, hogy felnagyítsa és nevetségessé tegye a másik hi
báját, mindenekelőtt a modorosságát. (E műfaj talán legna
gyobb mestere a magyar irodalomban Karinthy Frigyes [1887-
1938), akinek Így írtok ti című gyűjteménye [1912) nem kis 
szerepet játszott a Nyugat költőinek elfogadtatásában.) 

Az utalás- és idézéstechnikának még sok más funkciója 
lehet. Heltai Jenő (1871-1957) például egyik versében úgy til
takozott gróf Tisza István miniszterelnök erőszakos módszerei 
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ellen az 1904-es nagy vasutassztrájk idején, hogy megfeleltette 
az Arany János ismert balladájában, A walesi bárdokban (1857) 
szereplő Edward király gyűlöletes figurájának: 

( ... ) Gróf Tisza I. a vaskezű 
Léptet fakó lován, 
Körötte csend amerre ment, 
És néma tartomány. 

A mozdony áll, a sín üres, 
Vonattalan a hon, 
És közlekedni nem lehet, 
Csupán fakó lovon. ( .. .) 

A 20. század végi posztmodern művészet különösen sze
reti kiaknázni a szövegköziségben (az ún. intertextualitásban), 
a szövegek kölcsönhatásában rejlő lehetőségeket. Két példával 
érzékeltetjük ezt. 

Mészöly Miklós (1921-2001) Térkép, repedésekkel című el
beszélésének (1971) színhelye egy isten háta mögötti magyar 
falu, valamikor a 20. század derekán-végén. Meglehetős várat
lansággal hat, amikor felbukkan a következő mondat: „N. .. kor
mányzóságból, az egyik augusztusi reggelen, könnyű féderes 
kocsi fordul be a falu főutcájára, fehér porköpenyes utasával." 
Itt is idézettel van dolgunk: a 19. századi orosz író, Gogol (1809-
1852) fő művébó1, a Holt lelkek című regénybó1 (1842) került át 
a novellába. E mondat többször is megismétlődik, s az irodalmi 
utalás a magyar falut minősítő gesztussá válik: finom jelzés
ként arra, hogy a 19. századi orosz vidék elmaradottsága ál
landósult s terjedt ki térben és idóben - annak függvényében, 
ahogy az orosz birodalom lett mozdíthatatlan tényező Közép
Kelet-Európában. 

A második példa Esterházy Péter (1950) egyik művének 
rájátszása Vörösmarty Mihály (1800-1855) Előszó című költe
ményére. Az Előszó (1850) így kezdődik: „Midőn ezt írtam, tisz
ta volt az ég. /Zöld ág virított a fóld ormain." Nem lehet tudni 
teljes bizonyossággal, hogy melyik másik műve elé szánta Vö
rösmarty a versét (amit a cím jelez), s mire utal az első sor (a 
szakirodalom több valószínű feltételezéssel is szolgál). Az vi
szont kétségtelen, hogy a reformkort felidéző, hitet és reményt 
sugárzó részhez tartozik, amit a versben késóbb az 1848-49-es 
szabadságharc apokaliptikus látomása vált fel, majd az elbu
kás utáni, teljesen kilátástalan, keserű iróniával szemlélt lét
állapot. 

Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című könyve 
(1986) úgy idézi fel az Előszó első két sorát, hogy annak múlt 
idejét jelen idejűvé módosítja, ami- a Vörösmarty-vers szörnyű 
víziójára utalva - különös, baljós jelentést nyer. Az új szöveg-
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környezet reven még más változásokat is megfigyelhetünk. 
Esterházy műve egyfeló1 pontosítja (határozott dátumot rendel 
hozzá), másfeló1 elbizonytalanítja - áthelyezi az időpontot (az 
elbukás utáni időszakról, kivégzésró1 beszél): „Június 16dikán 
hétköznap - amely napra a császári dekrétum elrendelte a ki
végzést - délelőtt félelme csillapult, mert vagy hat héten át senki 
sem halt meg. Ki üldöz? Amikor ezt írom, tiszta az ég, zöld ág 
virít." A „császári dekrétum" az 1849-es időszakra utal, a meg
adott időpont viszont ellentmond ennek. Az olvasó érzékenysé
gének (és történelmi ismereteinek) függvénye, hogy felismeri-e 
vagy sem: a ,június 16dika" valójában Nagy Imre és mártír tár
sai kivégzését jelöli (1958. június 16-án történt). A száz évvel 
korábbi időpontra való rájátszást felfoghatjuk álcázásnak is, de 
annak is, hogy mélyebb kapcsolat (megfelelés) áll fenn a ma
gyar történelem e két mélypontja között. 

S ezzel még korántsem merítettük ki az asszociációs (tár
sítási) lehetőségeket. Például a modern széppróza egyik alap
művének, az ír származású angol elbeszélő, James Joyce (1882-
1941) Ulysses című regényének (1922) cselekménye is éppen 
június 16-ánjátszódik (pontosabban 1904. június 16. reggelétó1 
másnap hajnalig). S mivel a szándékoltan közönséges nap vé
gül jelképessé növekszik - „korunk világhétköznapja", mint 
egyik méltatója írja -, könnyen lehet, hogy a Bevezetés a szép
irodalomba címet viselő s a modern elbeszéléstechnikát alkal
mazó Esterházy-mű mintegy referenciaként (hivatkozási pont
ként) kezeli a június 16-i időpontot. 
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Kosztolányi Dezső (1885-1936) Halotti beszéd című költeménye 
(1933) nemcsak címével idézi legrégibb magyar nyelvű szöveg
emlékünket, a Halotti beszéd és könyörgést (1195 körül), hanem 
első sorában annak kezdő szavait is: 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. (. . .) 

Mit gondol: mi az értelme ennek a rájátszásnak? (Akár több ma
gyarázatot is adhat.) 



Az irodalmi nyelv sajátossága 

Már szó esett az irodalom történetiségéró1, arról, hogy idóben és 
térben mást jelenthet, de arról még nem, hogy mitó1 irodalom 
az irodalom, mi különbözteti meg az irodalmat a nem irodalom
tól. Az egyik lehetséges válasz erre, hogy mindenekelőtt az 
általa használt nyelv sajátos volta. 

A kiváló 20. századi orosz származású nyelvész és irodalom
tudós, Roman Jakobson (1896-1982) szerint az irodalom„a kö
zönséges beszéd ellen elkövetett szervezett erőszak". Az irodalom 
átalakítja és intenzívebbé teszi a mindennapi nyelvet. Hava
laki azzal fordulna hozzánk, hogy „Oh, a szárnyas idő hirtelen 
elrepül,/ S minden míve tűnő szárnya körül lebeg!" vagy azzal, 
hogy ,,Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta a szár
nyait", bizonyára azonnal sejtenénk, hogy valamiféle irodalmi 
ügyletbe csöppentünk. Onnan tudjuk ezt, hogy a szavak szokat
lansága, a mondat ritmusa és hangzatossága többet jelez, mint 
amennyit a beló1ük kivonható jelentés megkíván. (A nyelvészek 
ezt úgy fejeznék ki: aránytalanság áll fenn a jelentő és a jelen
tett között.) Az irodalmi nyelv magára vonja a figyelmet, szo
katlanságával kérkedik, nem úgy, mint a köznapi kijelentések. 

Olvassuk el Weöres Sándor Cselédlányok című versét (1935) és 
oldjuk meg az alábbi feladatokat! 

A ház mögött, a táj fólött már égési sebtől üszkösült az éj -
de a nehéz-szagú szobában még sötétben tapogatott a két kelő 

fehérszemély. 

A falu színesült odakinn, holt idomaikból kikeltek a fák -
benn a két lány a zsalut kinyitotta, szemükbe tódult a fény, 

a világ. 

Rikoltott a kakas az ólban és a csönd selyme kettéhasadt. 
A lányok réklit húztak és szoknyát és összebeszéltek 

tücsköt-bogarat. 

Szemükben még tusakodott az álom-legyekkel a hajnali fény -
ajtó nyikordult„. és meztelen lábuk már frissen szisszent 

a konyha kövén. 

A konyhában még minden aludt, még a máz is az edényeken 
s a kicsavart mosogatórongy s teknőben a tészta, az élesztőtől 

láz betegen. 
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átalakított, 
intenzívebb nyelv 

Weöres Sándor: 
Cselédlányok 



a jel 
megkülönböztetett 

szerepe 

példák a jelsor 
változására 

Kassák Lajos: 
Mesteremberek 

És vízért indultak a fehérszemélyek, arcuk piros volt, szemük 
ragyogott, 

kezükben a vödrök csörömpölve köszöntötték a napot. 

1. A versben egymást váltják az egyszerű (köznyelvi) és a bonyo
lult (jelképes) kifejezések, a kettő következetes váltogatása figyel
hető meg. Jelöljük A és B betűvel az egyes sorokat aszerint, hogy 
az egyszerűbb vagy a bonyolultabb kifejezésmód jellemzi. 

2. Írjuk körül a következő szóképek (metaforák) jelentését: „égési 
sebtől üszkösült az éj", „holt idomaikból kikeltek a fák", „a csönd 
selyme kettéhasadt", „szemükben még tusakodott az álom-legyek
kel a hajnali fény". Bizonyítsuk e példák segítségével azt a meg
állapítást, hogy az irodalom szoros összefüggést teremt jelölő és 
jelölt között, egyformán fontosnak mutatva mindkettőt. 

3. A vers eredeti címe ez volt: Hajnal. A költő késóbb megváltoz
tatta a címet, és két másik versével együtt ciklusba sorolta, a cik
lus pedig azt a címet kapta: Látványok derengésben. Értelmezze 
az egyes címeket - a vers melyik elemét emelik ki? 

Nézzük meg közelebbró1: miben áll az irodalmi nyelv, 
illetve jelrendszer sajátossága, miért van a művészetben a jel
nek (a jelölő-jelölt viszonynak) megkülönböztetett jelentősége. 

Azt, hogy az emberi tudat a verset alkotó jelrendszer leg
kisebb mozzanatára is érzékenyen reagál, talán nem is kell kü
lönösebben bizonyítani. Néhány versátdolgozás példáján mu
tatjuk be, hogy a jelsor legparányibb megváltoztatása is milyen 
erőteljesen kihat az olvasóban kialakuló gondolati-érzelmi já
tékra. Példáinkban versszakok, versrészletek különböző szö
vegváltozatait hasonlítjuk össze. 

Kassák Lajos (1887-1967) Mesteremberek című versének 
(1914) 12. sorában más szó szerepel az egyik variánsban, mint 
a másikban: 

Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet 
dobunk a romokra 

s félre az álomdekorációkkal! a holdvilággal! 
és az orfeumokkal! 

illetve 

Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet 
dobunk a romokra 

s félre az államdekorációkkal! a holdvilággal! 
és az orfeumokkal! 

Mindössze egyetlen szó, pontosabban egy szóösszetétel első tag
ja különbözik (az is lehetséges, hogy sajtóhiba következtében), 
s mégis, nemcsak a szövegek jelentése, hanem asszociációs kö
re, a megnyilatkozó nézőpontja, értékszemlélete is különbözik 
egymástól. Míg az „álomdekoráció" kifejezéssel a hazugnak ér-
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zett művészetet utasítja el, az „államdekoráció"-val a hazug 
politikai intézményeket. Az utóbbi változat összefüggést teremt 
a politika és a művészet között. 

József Attila gyakran írta át verseit, nem egyet többször 
is, és a változtatásai némelykor igen jelentősek. Egyik legis
mertebb példa erre a Nyár című verse, amelynek utolsó vers
szaka első megjelenésekor, A Toll című folyóirat 1930. február 
7-i számában ez volt: 

Ily gyorsan múlik el nyaram. 
Ördögszekéren hord a szél -
egy pillanat és odavan, 
amit egy nemzedék remél. 

Késóbb, amikor csatlakozott a munkásmozgalomhoz, versét át
dolgozta, s a Döntsd a tőkét, ne siránkozz című kötetében (1931. 
március) ez a szöveg található: 

Ily gyorsan betelik nyaram! 
Ördögszekéren jár a szél -
csattan a menny és megvillan, 
elvtársaim: a kaszaél. 

1934 decemberében jelent meg a költő válogatott verseinek 
gyűjteményes kötete, a Medvetánc (amikor már meghasonlott a 
kommunista mozgalommal). Ebben is szerepel a Nyár, de itt 
már ez olvasható: 

Ily gyorsan betelik nyaram. 
Ördögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan 
kék, tünde fénnyel fónn a tél. 

Az első változat alapvetően én-központú és elégikus hangolt
ságú: az én önmaga és nemzedéke reményeinek gyors elhamva
dását panaszolja. A második változat az én-ró1 a közelgő törté
nelmi viharra emeli föl a tekintetet. Az én igenli a bekövetkező 
változást, s nemcsak az ő sorsa rendelődik alá a történelemnek, 
hanem a természet is: az égiháború csupán hasonlítója a forra
dalomnak. A harmadik változatban az én szövegterébó1 el van 
tüntetve minden társadalmi vonatkozás. Itt egyedül a termé
szet cselekszik, az én csupán elszenvedi, illetve elviseli a vál
tozást. Kiszolgáltatott helyzetét azzal próbálja enyhíteni, hogy 
széppé színezi az elkerülhetetlent (az elmúlást). 

Az irodalmi nyelv megkülönböztetett jelentőségét mu
tatja a műalkotás észlelésének és megértésének a köznapi meg
értéstó1 eltérő lefolyása is. A mindennapi kommunikáció során 
nem figyelünk tudatosan a nyelvi jelekre. Kisgyermekkorunk-
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József Attila: 
Nyár 

a mindennapi 
nyelvhasználat 



a tudományos 
nyelv 

az irodalom 
a nyelv 

többértelműségét 
aknázza ki 

amű 

szövegszerűsége 

költői 
"mesterkedések" 

ban megtanultuk a szavakat: azokat a hangsorokat, amelyek 
anyanyelvi közösségünkben valamely fogalmat, eszmei jelen
téstartalmat jelölnek. Elsajátítottuk a jelek összekapcsolásá
nak szabályrendszerét is. (Késóbb a beszéd írásbeli rögzítésére 
használt betűket, írásjeleket is.) Sem gondolataink közléséhez, 
sem mások megértéséhez nincs már szükségünk a jelek fizikai 
valóságának tudatosítására. Egy jelrendszert akkor sajátított 
el valaki teljesen, akkor érthető számára, amikor az egyes jelek 
saját anyagi valóságukban többé nem tudatosulnak, hanem 
csak az általuk kifejezett jelentéstartalom válik tudatossá. 

A köznyelvi közléstó1 a tudományos nyelv is erőteljesen 
különbözik, mivel a vizsgált új összefüggések megragadása 
rendkívül pontos (elhatároló) fogalomhasználatot követel és 
szigorúan logikus szabályok alapján történő leírást. Az irodal
mi nyelv éppen ellentétes irányban tér el a köznyelvtó1, mint a 
tudományos: a nyelv többértelműségében rejlő lehetőségeket ak
názza ki és fejleszti tovább a maga eszközeivel..A zenemű kü
lönböző hangszínű, magasságú, hangerejű hangok, összhang
zatok meghatározott ritmusú sorozataként: dallamként vagy 
azok összefüggéseként hat. Csak üggyel-bajjal tudjuk fogalmi 
nyelvre fordítani, hogy milyen érzéseket, gondolatokat ,jelent" 
számunkra. Igaz, a vers szavainak ismerjük köznyelvi jelen
tését. Mégsem olvashatjuk úgy, mint egy újsághírt, levelet vagy 
más közönséges szöveget (illetve ha úgy olvassuk, nem szólal 
meg számunkra versként). 

Az irodalmi mű számos módon hívja fel figyelmünket a 
maga különös szövegszerűségére, amelyhez hasonlót nem szük
séges tudatosítanunk a közönséges beszéd (illetve írás) megér
tésekor. Az irodalom figyelmünket felkeltő „mesterkedésében" 
fontos szerepe van a szavak elrendezésének, a szövegösszefüg
gések kiemelésének, a szavak, szókapcsolatok többértelműsé
gének, más szóval a retorikus (szónoki, illetve szónoklattani) 
hatáskeltésnek. Ahogy más, esetenként (illetve művek adott 
csoportjában) megjelenő-érvényesülő nyelvi alakzatoknak is, 
mint a rím vagy az alliteráció. A szövegszerűség hangsúlyozott 
fontossága miatt szokás az irodalmi üzenet „öncélúságát" em
legetni, ami kifejezetten pontatlan, mivel a nyelvi-retorikai 
hatáskeltés mindig valami határozott céllal történik. 

Természetesen előfordul, hogy költó'k játékos versenyre 
kelnek, hogy megadott (lehetó1eg minél prózaibb csengésű) sza
vakhoz kapcsolódva melyikük tud jobb (kevésbé eró1tetett) ver
set kanyarítani. Például József Attila és Illyés Gyula (1902-
1983) szonetteket írtak ilyen módon, Karinthy Frigyes pedig 
valóságos iskolát teremtett leleményes anagrammáival (asza
vak betűinek fölcserélésével alkotott új szavakat). Megesik, 
hogy drámaírók azon mérik össze mesterségbeli tudásukat, 
hogy egy-egy újsághírbó1 kiindulva ütnek össze rövidebb-hosz
szabb színpadi művet. 
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Az irodalom legalább részben nyelvi játék; korántsem 
meglepő, hogy a retorikai vagy poétikai (költészettani) hatás
keltés technikája igen élénken foglalkoztatta a költó1rnt. Pél
dául Kosztolányi Dezső kedvét lelte a rímjátékokban, amelyek 
nem is mindig ártatlanok: ,,A parlament / a falra ment", 
illetve „Miért a kokain?/ Megvannak okaim." Még kevésbé 
tűnik öncélú nyelvjátéknak Arany János „alkalmi" versikéje: 
„Járnak hozzám méltóságok, / Kötik rám a méltóságot: / 
»Megbocsásson méltóságtok, /Nem érzek rá méltóságot.«" 

A költői mesterség virtuóz birtoklása rendszerint aláren
delődik a mondanivalónak. Még akkor is, amikor valamifajta 
ötletes nyelvi játék hívja létre a verset, a technikai lehetőség ki
aknázását csak a hozzá rendelt, illetve beló1e kibontott szellemi 
üzenet avathatja jelentőssé. Léteznek olyan költői irányzatok 
és értelmező iskolák, amelyek egyenesen kizárják a virtuozitást 
(s nemcsak a túl jól csengő rímeket kifogásolhatják, hanem bár
mifajta rím alkalmazását). 

A művészi jelrendszer természete és megértésének sajá
tos módja teszi érthetővé, hogy egyazon műnek több, megköze
lítően helyes értelmezése is lehet. A művészi jelrendszer min
den egyes eleméhez ugyanis nem rendelhető hozzá egy-egy pon
tosan körülhatárolt, egyezményesen elfogadott jelentés, mint 
egy kémiai reakció leírásánál. Ezt természetesnek érezzük a 
zeneművek, képzőművészeti alkotások esetében. Egy viszony
lag egyszerű népdal vizsgálatával bizonyíthatjuk, hogy állítá
sunk érvényes a szavak művészetére is. 

Maros mellett két szép zöld ág, hajlandó, 
Reá szállott két szép madár, illendő. 
Egyik madár Angi József, illendő, 
Másik madár, Szabó Kata, hajlandó. 

A sorok szép lejtése, egyszerű párhuzamos ismétlései és ősi jel
képei mellett a vers varázsa elsősorban a sorok végén ismétlődő 
szavak ölelkező rímpárokhoz hasonló ide-oda váltásából sugár
zik. S kivált akkor érzékeljük ezt, amikor a „hajlandó" másod
szor is felcsendül, s ráeszmélünk, hogy két vagy több jelentés 
közt ingadozik a sorvégi szavak mindegyike: az eredeti, konkrét 
s a késóbbi, átvitt értelem és árnyalataik közt. 

Próbáljuk meg kifejteni e szavak különböző jelentését és 
asszociációs körét! Láthatjuk, hogy a felsorolt fogalmak segít
ségével csak körülírni tudjuk a kifejezéseknek - a vers egé
szében nyert - értelmét. Közelítésünk jól érzékelteti, hogy a 
művészi jelentés végső soron „lefordíthatatlan" s ugyanakkor 
egyáltalán nem önkényes (nem lehet akármilyen fordítással 
próbálkozni). E népdal szövege is példázhatja, hogy miképpen 
irányítja figyelmünket a nyelvi jelek fontosságára a költészet -
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a szellemi üzenet 
a fontos 

nincs egyetlen, 
kizárólagos 
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a művészet 
jelentéstöbblete 

Elmegyek, 
elmegyek ... 

József Attila: 
Reménytelenül 

például a párhuzamos ismétlés, a rímhelyzetben álló többér
telmű szópár, a ritmus és a hanglejtés eszközeivel. 

Éppen azért fontos annyira az irodalom sajátosságának 
vizsgálatában az irodalmi és köznapi nyelvhasználat különb
ségének tisztázása, mert az irodalom is a nyelvet, a mindennapi 
kommunikáció egyezményes jelrendszerét használja művészi 
jelrendszere anyagaként. A természetes nyelv a köznapi hasz
nálatban többé-kevésbé egyértelmű. A mindennapi érintkezés
ben az egyezményes jeleket az általánosan elfogadott nyelvi 
szabályrendszernek megfelelően alkalmazzuk. Hogy művészi 
közlésró1, azaz műalkotásról beszélhessünk egyáltalán, az szük
séges, hogy a hétköznapi praktikus jelentésen (információn) 
túlmutató, „második", művészi jelentése, információtöbblete le
gyen az üzenetnek. 
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1. Próbáljuk csak meg kifejezni a hétköznapi nyelv eszközeivel 
azt az érzést, hogy „szomorú vagyok", pontosabban a magányból, 
az emberi árvaságból fakadó szomorúság, boldogtalanság érzé
sének igen magas fokát, mély fájdalmát. Mit mondhatunk? 

2. Ha azt mondjuk, hogy „kínoz, gyötör a magány", már-már el
hagytuk a mindennapi nyelv síkját, és másképpen beszéltünk, 
fejeztük ki magunkat, mint általában. Keressünk hasonlókép
pen „átmeneti", esztétikai szempontból hatásos formulákat! 

3. Figyeljük meg, hogy a boldogtalanság érzését, a szomorúság 
igen magas fokát ho_gyan fejezi ki egy népdal és egy modern 
költő, József Attila! Ertelmezzük az alábbi két művészi szöveg 
többletét az előző példákhoz képest! 

Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek, 
hosszú út porából 
köpönyeget veszek. 

Búval és bánattal 
kizsinóroztatom, 
sűrű könnyeimmel 
kigomboztattatom. 

Fúdd el, jó szél, fúdd el 
hosszú útnak porát, 
hosszú útnak porát, 
az én szívem búját! 

József Attila a maga reménytelen magányát, elhagyatottságát 
így írja le Reménytelenül című költeményének (1933) utolsó sza
kaszában: 

A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog; 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok. 



A két vers elolvasása után azonnal szemünkbe ötlik a művészi 
nyelv különössége. Bár az egyes szavak önmagukban gyakran 
előfordulnak a hétköznapi nyelvben is, itt olyan kapcsolatokban 
szerepelnek, amelyek szemben állanak mindennapi tapaszta
latainkkal, keresztezik, megzavarják szokásos szemléletünket. 
Ismerjük a „köpönyeg" szót, a fogalmat; a köpenyre lehet zsinórt, 
gombot tetetni, de nem lehet porból készíteni ilyen ruhadarabot, 
nem lehet búval és bánattal zsinóroztatni. Vagy van-e a „sem
minek" „ága", amin a szív „ülni" tud? Ám a szöveg összefüggé
sében értelmet nyernek, sőt éppen így töltik csak be szerepüket: 
olyan érzelmeket, gondolatokat, az érzéseknek, élményeknek 
olyan gazdagságát, bonyolult összetettségét fejezik ki, amilyen
re a köznapi nyelvben ritkán akad megfelelő kifejezésünk. 

A szavak megválasztásán, a szokatlan szókapcsolatokon 
túl a költészetnek még számos más lehetősége van a művészi 
jelentéstöbblet elérésére. Így pl. maximálisan kiaknázhatja a 
nyelv mondattani (szintaktikai) fordulatainak gazdagságát. 
Jellegzetes példája ennek az ismétlés, amely az itt idézett nép
dalban is annyira fontos szerepet játszik. „Elmegyek, elmegyek", 
„hosszú út", „fúdd el" - ezek az ismétlések nemcsak nyomaté
kosítják a vándorút jelentőségét, hanem kényszerű, elkerülhe
tetlen voltát is jelzik, többek közt a szöveg előrehaladását las
sító funkciójuk révén. 

Ötszáz, bizony, dalolva ment, 
Lángsírba velszi bárd 

(Arany János: A walesi bárdok) 

E két sor csupán a töredezett mondatszerkesztés, a fölcserélt 
szórend és az időmértékes hanglejtés segítségével képes egyesí-
teni és szembesíteni rettenetet és büszkeséget, elégtételt és fe
nyegetést, pátoszt és gyászt, tragikumot és bizakodást. (Próbál-
juk meg „helyreállítani" a szórendet! Az „Ötszáz velszi bárd bi-
zony [valóban] dalolva ment lángsírba" formula is tartalmazza 
azt, hogy mi történt, de kizárólag azt tartalmazza - híján van 
az Arany-vers sűrített atmoszférájának.) Itt a szavakat, mon-
datokat, sorokat már nemcsak grammatikai-fogalmi kapcso-

szokatlan 
szókapcsolatok 

szintaktikai 
fordulatok 

latok fűzik össze, hanem a versen végighúzódó (8 + 6 tagolású) 
jambikus ritmus szálai is, a háttérben maradó, épp hogy csak a ritmus 
érzékelhető kapcsolatokat szőve az azonos lejtésű szótagcso-
portok, szavak, sorok között. A szöveg hangzása, dikciója volta-
képpen a nyelvtani és a verstani tényezó'k együttes hatásának 
eredménye. 

A ritmus hullámzása, a hosszabb és rövidebb, illetve a 
hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása 
olyan fontos, bár rejtett összefüggésrendszere a versnek, hogy 
egy vállalkozó szellemű német költő, Christian Morgenstern 
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Morgenstern: 
A hal éji éneke 

(1871-1914) a tréfa kedvéért pusztán a hosszúság- és rövidség
jelekbó1 komponált (kép)verset. Így hangzik, illetve nem hang
zik A hal éji éneke című vers (Szabó Lőrinc „fordításában"): 

uu 

uuuu 

uuuu 

uuuu 

uu 

De hasonlóképpen rejtett vagy legalábbis nem fogalmi 
rímtechnika jellegű kapcsolatokat teremtenek a különböző nyelvi elemek 

hangzás és jelentés 
kapcsolata 

között a rímek és a betűrímek (alliterációk) is: 

Spanyolhon, tarka hímű rét. 
Tört árnyat nyujt a minarét. 
Bús donna barna balkonon 
Mereng a bibor alkonyon. 

(Babits Mihály: Messze ... messze ... , 1907) 

A rímek és alliterációk azonban nemcsak hangzásbeli 
kapcsolatokat teremtenek két nyelvi mozzanat között. Ha 
ugyanis két szó hangzása egybecseng, az ember akarva-aka
ratlan jelentésbeli kapcsolatot is keres, sejt közöttük: 

Hallottam sírni a vasat, 
hallottam az esőt nevetni. 
Láttam, hogy a múlt meghasadt 
s csak képzetet lehet feledni: 
s hogy nem tudok mást, mint szeretni, 
görnyedve terheim alatt -
minek is kell fegyvert veretni 
belőled, arany öntudat! 

(József Attila: Eszmélet, 1934) 

A 3. sorban a „meghasadt"-nak nincs semmi köze az 1. sor 
„vas"-ához, mert a szöveg szerint a „múlt" az, ami„meghasadt", 
de mivel a hangzás egybeköti a két szót, egy pillanatra egybe
villanjelentésük is, s így anélkül, hogy bármiféle fogalmi utalás 
történne rá, úgy éljük (élhetjük) át, mintha a múlt valami rop
pant szorító vagy szakító erőnek kitett vastömbként hasadna 
meg. S így játszik bele a vas „súlya" a következő rárímelő sor je
lentésébe is (,,görnyedve terheim alatt''), s belejátszik, a rímha
tás segítségével, ellentétként, az utolsó két sor jelentésébe is: 
„minek is kell [ vas-]fegyvert veretni I belőled, arany öntudat!" 
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Hasonló lefordíthatatlan jelentéstöbblet a prózai művek 
szövegében is kimutatható. Például a Szélkötő Kalamona című 
népmesében a címszereplő szörnyeteg - az egyik lejegyzett vál
tozatban - a következő képszerű (metaforikus) jellemzést kapja: 

Bizony az nem vót akármiféle szerzet. A feje akár hat 
szénakazal, a nyaka viszont gyönge nádszál, az egyik lába kö
zönséges emberi láb, a másik pedig mint a jérce lába. 

Az irodalmi nyelv sajátosságát hangsúlyozta az 1910-es 
években fellépő orosz formalista iskola is (amelyhez kötik 
sokan a modern irodalomelmélet megszületését). Az irodalmi 
nyelvet radikálisan szembeállította a mindennapi nyelvvel, s 
az „irodalmiságot" a közönséges nyelvtó1 való eltérésként, az 
abban érvényesülő normák megsértéseként fogta fel. Bár mind 
a mai napig vannak hívei ennek a felfogásnak, számos bírálója 
is akadt. Például ahhoz, hogy felismerjük az eltérést, tudnunk 
kellene, mi az a norma, amitó1 eltávolodik. Márpedig kétséges, 
hogy létezik valamifajta „normális" nyelv, amelybó1 - mint kö
zös valutából - a társadalom minden tagja egyenlően részesül. 
Mindegyik valóságos nyelv a beszédmódok (diskurzusok), a dia
lektusok (nyelvjárások) igen bonyolult rendjét tartalmazza, s 
ezek annyira függnek nemtó1, kortól, pozíciótól, életviteltó1, he
lyi és rétegkultúrától stb., hogy lehetetlen egyetlen homogén 
(egynemű) nyelvi közösségben egyesíteni ó'ket. Ami az egyik 
embernél norma, az a másiknál deviancia (eltérés a normától). 

A mindennapi és az irodalmi nyelv között sincs áthidal
hatatlan távolság. A mindennapi nyelv is szüntelenül változik, 
„fejlődik": megengedi, illetve lehetővé teszi a fantázia játékát, 
új összefüggések felismerését és kifejezését. Voltaképpen állan
dó mozgás van az irodalmi nyelv és a köznyelv között; a beszélt 
és írott mindennapi közléstípusok (olyan műfajok, mint a levél, 
az anekdota vagy az életrajz) éppúgy irodalmivá válhatnak, 
illetve elveszíthetik irodalmi érvényességüket, akár az egyes 
szavak, nyelvi fordulatok, szintaktikai sajátosságok. Az iro
dalmi nyelv nem egy „másik" nyelvet képvisel, hanem inkább a 
köznyelvben meglévő lehetőségeket aknázza ki. 

A formalista iskola valójában úgy gondolkodott az iroda
lomról, mintha az teljes egészében költészet volna. Holott iro
dalom a széppróza is, amelynek nyelve alig vagy egyáltalán 
nem különül el a köznapi nyelvtó1. „Nem tanácsos itt verekedni. 
A gazda nagyon erős ember" - e kijelentés elhangozhat egy kocs
mában is. Vajon „irodalmi" vagy „nem irodalmi" szöveg? Eppen
séggel irodalmi is lehet, hiszen szó szerint szerepel Krúdy 
Gyula (1878-1933) Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című el
beszélésében (1927). De honnan tudom, hogy irodalmi? Csak a 
beszédhelyzet és a kontextus (a szövegkörnyezet) alapján adható 
igenlő (vagy tagadó) válasz erre. Magában a nyelvben nincs 
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Örkény István: 
Mi mindent kell 

tudni 

semmi útbaigazító jel vagy kód; önmagában nem dönthető el, 
hogy egy ilyen kijelentés milyen diskurzus(fajta) része. Az idé
zett kijelentést bárki elmondhatja akár egy kocsmában is anél
kül, hogy megcsodálnánk irodalmi képességeit. 

A beszédhelyzet, illetve a kontextus jelentőségére jó példa lehet 
Örkény István (1912-1979) Mi mindent kell tudni című írásának 
(vagy ahogy ő maga nevezte: „egypercesé"-nek) szövege, amely 
szó szerint megegyezik az 1960-as években Budapesten forga
lomban levő villamos átszállójegy hátoldalán szereplő szöveggel: 

Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy órán belül, leg
fóljebb négyszeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához 
vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, 
elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, 
melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. 
Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egy
szer érinthető. 

Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! 

1. Kihez szólt az eredeti szöveg? Milyen célt szolgált? 

2. Mi változott meg azzal, hogy Örkény irodalmi szöveggé nyil
vánította? Mi igazít el a tekintetben, hogy immár nem közön
séges villamosjegy szövegével van dolgunk? 

3. Ki a művészi célzatú szöveg címzettje? 

lehetséges Nyilván a cím a legfontosabb útbaigazító. Mi mindent kell 
értelmezések tudni - ez mindenekelőtt a tárgyához képest aránytalan, túl

méretezett szabályozást veszi célba. A szöveg - kiemelve ere
deti környezetébó1 - mintegy idézőjelbe kerül, a megváltozott 
beszédhelyzetben újfajta megvilágítást kap. A körülményes és 
aprólékos, fontoskodó megfogalmazás immár önmagának - a 
Hivatal stílusának - válik paródiájává. Örkény írását felfog
hatjuk a pártállami idó'k otromba túlszabályozásának ironikus 
bírálataként, de a politikai rendszerektó1 független, minden
kori Hivatal ostoba, hatalomfitogtató szemléletének kicsúfo
lásaként is. Értelmezhetjük úgy is, mint figyelmeztetést - arra, 
hogy ha egy villamosjegy ennyire bonyolult, mennyire bonyo
lult lehet akkor maga az élet, vagy arra, hogy milyen kibékít
hetetlen ellentét áll fenn a pontosság és az egyszerűség között. 

Más, áttételesebb jelentést is elképzelhetőnek tartunk. 
Például Kosztolányi Dezső egyik ismert novellájának mintá
jára (amely - mint az az Esti Kornél című kötetben olvasható -
„egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást", s melynek 
eredeti címe az volt: Utam) felfoghatjuk a fölöslegesen túlsza
bályozott, de átszállásokra jogosító villamosutazást az emberi 
életút ironikus jelképének (allegóriájának) is. Az sem zárható 
ki, hogy egy idősebb olvasóban (aki ma olvassa) a hajdani át
szállójegy nosztalgikus képzetet kelt, s korántsem érzi iro
nikusnak a szöveget. 
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Érték és értékelés 

Az emberi létezéshez éppúgy hozzátartozik az értékelés, az ér
tékek használata, mint a megismerés, a nyelvi jelek haszná
lata. Maga a nyelv eredendően értékorientált: nemcsak ahhoz 
segít hozzá, hogy általa és benne megismerjük a világot, hanem 
ahhoz is, hogy megítéljük, sőt a kettő szorosan összefügg egy
mással. Minden kimondott szó a tárgyi-tartalmi értelemben 
vett témán és jelentésen kívül magában hordoz bizonyos érté
kelést is, azaz az élóbeszédben vagy írásban előadott tárgyi 
tartalmakhoz meghatározott értékhangsúlyok kapcsolódnak. 
Beszédünk lehet értékhangsúlyokban gazdag vagy szegény, de 
értékmentes nem. (A természettudományok létrehoznak ugyan 
értékmentes nyelveket, ám ezek szigorúan körülhatárolt érvé
nyességgel rendelkeznek.) 

Jelentés és értékorientáció szoros kapcsolatát egy példa 
segítségével próbáljuk meg érzékeltetni, abból indulva ki, hogy 
a kettő közötti párhuzamra leginkább akkor figyelünk fel, ami
kor a jelentésváltozás átértékeléssel jár együtt (vagy fordítva). 
A példa meglehetősen mesterkélt: egybevetjük a román szár
mazású francia drámaíró, Eugene Ionesco (1912-1994) A ko
pasz énekesnő című „ellenszínművének" (1949) egy részletét (a 
nyitó jelenet elé bocsátott szerzői instrukciót a színhelyró1 és a 
szereplóK.ró1) és az általunk készített átiratot, amelyben az ere
deti szöveg értékhangsúlyainak kiszűrésére törekedtünk. 

Angol polgári család lakása, angol karosszékekkel. Hűvös an
gol este. Mr. Smith angol úr, angol karosszékben, angol papucsá
ban, angol pipáját szívja, s angol újságot olvas az angol kandalló 
mellett. Angol szemüveget hord, s kis ősz, angol bajuszt visel. 
Mellette, egy másik angol karosszékben Mrs. Smith, angol hölgy, 
zoknit stoppol. Hosszú angol csend. Az angol falióra tizenhét an
gol órát üt. 

Mr. Smith és Mrs. Smith - ahogy az egy angol házaspárhoz 
illik - vacsora után visszavonultak a nagyszobába és teljes kénye
lembe helyezték magukat. A férfi pipáját szívta, és újságot olva
sott, az asszony zoknit stoppolt. A falióra tizenhét órát ütött. 

1. Miben különbözik a két szövegváltozat? Mi a közös bennük? 

2. Melyiket tartja érdekesebbnek? Miért? Milyen eszközök révén 
hatásosabb az érdekesebbnek ítélt változat? 
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értéktelített nyelv 

értékszegény nyelv 

az irodalom 
értékorientáló 

képessége 

a szóválasztás is 
értékelés 

a stílus: 
értékelő gesztus 

Nyilvánvaló, hogy a két szöveg hangulata meróben más 
(végül is ez volt a cél), holott az átirat még csak nem is radikális 
(az „angol" kifejezést teljesen mellőzhette volna). Az eredeti 
szöveg kétségtelenül ironikus, sőt groteszk hatást kelt. Egyet
len szó túlzásig vitt ismétlésével s végül az abszurd jelzős kap
csolattal (,,angol csend", „angol tizenhét óra") képes érzékeltetni 
az angol házaspár nemzeti és nyárspolgári korlátoltságát, ön
teltségét, s talán még inkább az igazi angolságról, a „megbíz
ható" angol értékekró1 táplált mítosz ostobaságát. Szinte fe
nyegetővé válik az idill. Szembetűnően értéktelített a nyelv, 
pedig nem szerepel benne más értékhangsúlyos szó, mint az 
„angolság"; igaz, az utóbbi éppen így válik annyira erőteljessé. 

A másik szöveg ehhez képest értékszegény, de nem érték
mentes. Az elsóben (eredetiben) parodizált magatartás jelzésé
bó1 is átmentődik valami (,,ahogy egy angol házaspárhoz illik''). 
Ha nem így volna, akkor meghatározó értékgesztusától foszta
ná meg, azaz meghamisítaná az eredeti változat jelentését. (De 
elképzelhető, hogy akad olyan olvasó, aki Ionesco szövegét sem 
találja eléggé értéktelítettnek, más számára viszont az átirat is 
tudálékosan részletezőnek tűnik.) 

Már a legelemibb retorikai-stilisztikai alakzatok is, mint 
a kettőzés (duplicatio), a fokozás (gradatio) vagy az ellentétezés 
(antithesis) azért lehetnek hatásosak, azért keltenek feszült
séget a befogadóban, mert kihasználják, illetve megteremtik a 
nyelvben rejlő értékhangsúlyokat. Voltaképpen az értékorien
táló képességében kell látnunk az irodalom (és a szónoklat) esz
tétikai hatásának egyik alapját. Természetesen az értékgesz
tusok szaporítása önmagában még nem biztosítja a sikert, sőt 
ez - ha funkciótlannak vagy hosszadalmasnak bizonyul - ép
pen ellentétes eredményt ér(het) el. Tehát nem az értéktelített
ség mértékén múlik a (kedvező) művészi hatás. 

A kiemelés egyúttal válogatás is. Mint ahogy fordítva is 
igaz: a válogatás egyben kiemelés is. Amikor például rokon 
értelmű szavak közül keressük a megfelelőt a maga (különös) 
hangulata alapján, választásunkkal elismerjük az adott szóhan
gulat jelentőségét számunkra. A választott szó jelentése-han
gulata a mi értékelésünknek lesz kifejezője. Ezért fontos any
nyira, hogy milyen szavakat, kifejezéseket, mondatformákat 
részesít előnyben az író; milyen hangulata van a műben megha
tározó (domináns) szerepet betöitő nyelvi elemeknek. Például a 
neves francia elbeszélő, Stendhal (1783-1842) szívesen olvasta 
írás előtt Napóleon törvénykönyvét annak világos, tömör, tár
gyilagos nyelve miatt. „Bosszant, ha a ló helyett paripát írnak, 
mert képmutatás" - jegyezte fel naplójában. 

Minden stílus voltaképpen sajátos értékelő gesztust jelez. 
A stílus fogalmán egyszerre értjük a kifejező eszközök közti vá
logatás eredményeként létrejött kifejezésmódot és az általa 

30 



képviselt magatartást. Nem ritkán alkalom és beszédhelyzet 
függvénye, hogy milyen stílust választunk: meróben más a han
gulata a választékos, emelkedett szónoki stílusnak, mint a kö
rülményes, személytelen hivatalos vagy a fesztelen, bensőséges 
társalgási nyelvnek. Korról korra változhat az uralkodó iro
dalmi stílus, sokszor az új irányzat tűzi ki programként az új -
lehetó1eg a korábbi, meghaladni kívánttal ellentétes - stílus
eszmény megvalósítását. 

Például az 1840-es években az irodalmi népiességet kép
viselő Petőfi az egyszerűség és természetesség nevében lépett fel 
az akkor igen népszerű ún. almanachlíra mesterkéltségével és 
finomkodásával szemben. A népköltészet áthasonításával kí
vánt visszatalálni az ősi, romlatlan, tősgyökeres magyar nyelv
hez (e romantikus elképzelés utóbb tévedésnek bizonyult), s köz
ben megalkotott egy - döntően a nyelv tisztítását elvégző - új 
stílust. Jól látható, hogy Petőfi stílusfordulata mögött határo
zott értékfelfogás állt, melynek meghatározó értékei az egysze
rűség és a természetesség. Késóbb pedig a nyelv- és történetböl
cseleti koncepciót politikai jelentéssel ruházta fel, s a népfelség 
megvalósulásának az irodalmi népiességhez hasonló sikerét re
mélte tó1e. Mint az az Arany Jánoshoz 184 7 februárjában írt, 
ismert levelében olvasható: „Ha a nép uralkodni fog a költé
szetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék ... " 

Ha a nyelvben szoros kapcsolatot feltételezünk a jelentés 
és az értékorientáció között, logikusnak tűnik az érték fogalmát 
a jelentéshez képest meghatározni. Mivel valamennyi érték
kifejezés és értékfogalom valamifajta jelentéssel rendelkezik, az 
értékek egyúttal jelentések is, a jelentések meg (legalább rész
ben) értékek. A kérdés voltaképpen az, hogy mitó1 lesz egy je
lentés érték. A válasz kézenfekvő: a jelentést jelentősége avatja 
értékké. Tulajdonképpen minden jelentésnek (valamilyen mér
tékben) van jelentősége (különben nem lenne jelentés-értéke a 
kommunikációban). De az egyiké kisebb, a másiké nagyobb - s 
nemcsak egy adott szövegkörnyezetben áll fenn ez a különbség, 
hanem akár egy közösség, egy egész korszak szókincsében is. 

A jelentőségadáshoz mindenekelőtt értékelőre van szük
ség, aki határozott nézőponttal és értékrenddel rendelkezik. Az 
olvasatban meghatározó szerepet játszik az olvasó értékrendje, 
de nem csak az. Joggal feltételezhető ez a vele kommunikáló 
műalkotásról is, amely hatása alá vonja az olvasót, magára 
vonja és irányítja figyelmét. Az irodalmi kommunikáció ese
tében is helytálló az a felfogás, amely elsősorban a szociálpszi
chológiai szakirodalomból ismert, s az értéknek az emberi visel
kedést orientáló szerepét hangsúlyozza. E felfogás talán azzal a 
megállapítással érzékeltethető leginkább, mely szerint „az em
berek azért igyekeznek értékeket találni maguknak, hogy legyen 
mihez igazodniuk". 
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a mű értékrendje Az irodalmi művet is felfoghatjuk úgy, mint sajátos em-

Vörösmarty Mihály: 
Előszó 

pozitív 
értékfogalmak 

értékgazdagság
idill 

beri viselkedést. Az elbeszélő és drámai művek esetében kettős 
értelemben is. Egyrészt ezek fiktív világában a szerepló'k (és a 
narrátor) többé-kevésbé határozott nézőponttal rendelkeznek, 
ennek alapján ítélkeznek, értékelnek. Másrészt maga a mű -
immár a valóságos világban, az olvasóval szemben- úgy „visel
kedik", mint beszélő, sőt rábeszélő partner, akinek álláspontja, 
értékrendje van. Természetesen sok múlik azon (de fogalmaz
hatunk kevésbé megengedően is: csaknem minden azon múlik), 
hogy az olvasó és a műalkotás értékelfogultságai megerősítik, 
gyengítik vagy éppen kioltják egymást. 

Vegyük példának Vörösmarty Mihály Előszó című költe
ményét, illetve néhány részletét, s vizsgáljuk meg a szövegbó1 
kimutatható (szándékolt) értékeket, értékösszefüggéseket. Jól 
érzékelhető, éles értékellentét van a vers első, a reformkort fel
idéző és a második, a szabadságharc kozmikus méretű vízióját 
megjelenítő része között. Az első részlet így hangzik: 

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a főld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt, 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, melyért fáradott. 
Ünnepre fordult a természet, ami 
Szép és jeles volt benne, megjelent. 

Jelentéstani szempontból hangsúlyozottan pozitív érték
fogalmak halmozása figyelhető meg e szövegrészben, közvet
lenül vagy közvetve ilyen értékek jelennek meg, mint: béke, 
emberüdv, munka, szellem stb. Az összefüggés közöttük egy
értelmű: fennállásukkal, érvényesülésükkel egymást erősítik, 
szoros összetartozásukat jelezve. Esztétikai szempontból érték
gazdag, idillikus létállapot tárul elénk, a hangnem (miként a 
megjelenő helyzet is) ünnepélyes, emelkedett. Ehhez képest 
szembetűnően eltér a második részlet: 
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A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel labdázott az égre, 
Emberszívekben dúltak lábai. 
Lélekzetétől meghervadt az élet, 
A szellemek világa kialudt, 

És folyton folyvást ordított a vész, 
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. 



Amerre járt, irtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sohajtanak fel csonthalmok közül, 
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt városokra fekteti. 
Most tél van és csend és hó és halál. 

Jelentéstani szempontból ismét egymással szorosan ösz
szefüggő értékfogalmak halmozása figyelhető meg, de ezek 
most kivétel nélkül negatívak, s nem egymás mellé rendeltek, 
mint a korábbi részletben, hanem az egyik közülük (a vész) 
meghatározó szerepű, a többi (háború, pusztulás, nyomor) vol
taképpen csak kifejeződése, illetve (a nyomor) következménye 
ennek. A két rész koordinátái közül a tér azonos, az idő nem, kö
vetkezésképp az értékváltás (a pozitívak felcserélése negatí
vokra) az idő függvényében történik. 

Esztétikai szempontból a váltás azt jelzi, hogy alapvető 
ellentét van az értékgazdag távoli múlt és az értékpusztító kö
zelmúlt (illetve az értéket nélkülöző jelen) között, a változás a 
telítettségtó1 a kiüresedés felé tart (értéktelítettség - érték
pusztulás - értékhiány). A hirtelen bekövetkező, visszafordít
hatatlan értékveszteség tragikus helyzetet teremt, melynek 
súlyát még fokozza, hogy méretei rendkívüliek, emberfelettiek 
- mondhatni, kozmikus nagyságúak-, ami e résznek épp olyan 
emelkedett fenséget kölcsönöz, mint amilyennel korábban az 
idill rendelkezett. 

A második rész tehát maga is szakaszolható: a közelmúlt 
áttűnik a jelenbe, a fölöttébb dinamikus mozgás nyugvópontra 
jut, a vész tombolása után bekövetkezik a végállapot (,,Most tél 
van és csend és hó és halál"). Mindvégig a negatív értékek do
minálnak, az ezután következő sorok mintegy általánosítás
ként hatnak: 

A föld megőszült: 
Nem hajszálanként, mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten, 
Ki megteremtvén a világot, embert, 
Elborzadott a zordon mű felett 
És bánatában ősz lett és öreg. 

Azt lehetne hinni, hogy a kiüresedési folyamat nem foly
tatható, nem fokozható tovább. Mégis ez történik a vers utolsó 
részében: 

Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, 
S az agg fóld tán vendéghajat veszen, 
Virágok bársonyába öltözik. 
Üveg szemén a fagy fólengedend, 
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az értékesség 
megkérdőjeleződik 

összetett 
értékhelyzet 

S illattal elkendőzött arcain 
Jó kedvet és if]úságot hazud: 
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért, 
Hová tevé boldogtalan fiait? 

Jelentéstani szempontból meróben más a helyzet, mint a 
két korábbi részlet esetében. Különös kettősséget tapaszta
lunk: a felszínen megjelenő kibontakozás értékessége megkér
dőjeleződik. A középpontban álló alany (a fóld) immár nem 
megszemélyesített értékfogalom, hanem egy szereplő, akinek 
viselkedése negatívan értékelendő. Jóllehet „agg" - méghozzá 
a kozmikus pusztulás áldozata, hiszen ennek következtében 
őszült meg egyszerre (mint az isten, aki teremtésének tökélet
lensége fölötti bánatában lett ősz és öreg)-, most mégis mél
tatlanul viselkedik: ,Jó kedvet és if]úságot hazud". Holott nem 
lehet, nem szabad- sugallja a szöveg- napirendre térni a jóvá
tehetetlen fölött. 

Itt tulajdonképpen azt az ellentétet használja ki, ami a 
természet hipokritának (képmutatónak, álszentnek) érzett 
megújulása, az évszakok körforgásának körkörös rendje és az 
emberi lét halál által határolt lineáris (egyenes vonalú) rendje, 
végzetes lezártsága között feszül. S ennek következtében a 
„föld" áldozatból kívülállóvá, sőt a vers végén váratlan módon 
egyenesen bűnössé vagy legalábbis a pusztulásért felelőssé 
minősül át. (Talán a korábbi hasonlítót - az istent - helyettesíti 
most vagy a szülőföldet, a hazát; mindkettőn számon lehet kér
ni, hogy „hová tevé boldogtalan fiait?" Bár a korábbi kozmikus 
jelentésében - mint földgolyó - is értelmezhető.) 

Jelentéstani szempontból tehát itt már nem pozitív, 
illetve negatív értékek felmutatásáról van szó, hanem arról, 
hogy az újabb értékváltás lehetetlen: a megjelenő értékek való
jában nem értékek, pozitív voltuk látszat csupán s negativitást 
takar. Esztétikai szempontból is az igazi újrakezdés lehetet
lenségének meggyőződése a meghatározó gesztus ebben a szö
vegrészben. Ám ez jóval összetettebb és fenyegetóbb értékhely
zetként jelenik meg, mint amivel a második részletben talál
kozunk. Ott az értékek nemcsak közvetlenül mutatkoztak meg, 
de minősítésük - negatív jellegük - is egyértelmű volt. (Termé
szetesen nem általánosságban, hanem kizárólag az adott szö
vegkörnyezetben értelmet kapó minőségükról van szó; egyetlen 
érték minősége sem állapítható meg szövegkörnyezetétó1 füg
getlenül: például a béke sem föltétlenül szerepel minden eset
ben pozitív vagy a háború negatív értelemben.) Itt már egyér
telműségük kevésbé áll fenn; nem mintha a megnyilatkozás 
alanyának kétségei lennének afeló1, hogy mi igazán értékes és 
mi nem, de föltételezi az értéktévesztés lehetőségét (számon 
kérő fellépése fölfogható egy ezzel folytatott vitának is). 
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A korábbi határozott értékváltás után most egy ambi
valens (kétértelmű) helyzet áll elő: látszólagos változás, amely 
valójában nem jelent értékváltást. Tehát a korábbi folyamat tragikus irónia 
igazában nem jut nyugvópontra: a befejezés egyszerre nyitott 
és pontszerű (s ugyanakkor - még itt is - megőriz valamit a 
korábbi emelkedettségbó1). Az idilli létállapotból a tragikus 
fenségen át a tragikus iróniához vezetett az út. 

Érték fajták (esztétikai minőségek) 

Az Előszó értelmezése során egyfeló1 a szövegben közvet
lenül vagy közvetve megjelenő értékeket mutattunk ki (mint a 
béke vagy a vész), másfeló1 ezek minősítését ellátó értékeket 
(mint a fenséges és a tragikus). Az első esetben tematikus, a má
sodikban modális értékekró1 van szó. A tematikus értékek vol
taképpen az irodalmi mű „anyagát" alkotják, s igen sokfélék 
lehetnek - például erkölcsi, politikai, vitális értékek. (Az élet
funkciókhoz kötődő vitális értékek alapozó szerepe a képző
művészetekben látható legjobban, amikor emberi testet ábrá
zolnak. Az ábrázolt test szépsége olyan vitális minőségeken is 
alapul, mint a tagok ereje és rugalmassága stb.) A tematikus 
értékek súlya is igen változó lehet, a szövegtérben elfoglalt po
zíciójuk és gyakoriságuk alapján. (Az utóbbi fontosságát mu
tatja, hogy a különféle „tartalomelemző" technikák a szavak/je
lentések gyakoriságát mérik fel, s az előfordulások statisztikája 
alapján következtetnek a közlemény értékszempontjaira. Az 
ilyen vizsgálatok többnyire a nem művészi szövegekre irányul
nak, de a művészi szövegek szókincséró1 és belső arányairól 
nyert kimutatások is fontosak lehetnek egy-egy írói mű vagy 
életmű jellegzetességeinek megragadásában.) 

A tematikus értékek igen eltérő beállításban, illetve meg
világításban szerepelhetnek; egy halálesetet például lehet áb
rázolni tragikusan is, humorosan is. Rejtő Jenő (1905-1943) 
ún. „légiós" regényeiben, amelyek a francia idegenlégió világá
ban játszódnak s valójában parodizálják az eredetileg vásárian 
olcsó műfajt, mindenekelőtt a szerepló'k - helyzetükhöz képest 
- abszurd, képtelen logikája veszi élét a (műfaji előírások sze
rint) tobzódó erőszaknak. Hasonló fogással él a Piszkos Fred, a 
kapitány című kalandregénye (1940) híres nyitányának párbe
szédében: 

- Uram! A késemért jöttem! 
-Hol hagyta? 
- Valami matrózban. 
- Milyen kés volt? 
-Acél. Keskeny penge, kissé hajlott. Nem látta? 
- Várjunk ... Csak lassan kérem ... Milyen volt a nyele? 
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-Kagyló. 
-Hány részből? 
- Egy darabból készült. 
-Akkor nincs baj. Megvan a kési 
-Hol? 
-A hátamban. 
-Köszönöm. 
- Kérem ... A csapos mesélte, hogy milyen szép kés van ben-

nem. Egy darab húszcentis kagylóritkaság. 

modális értékek A tematikus értékek beállítását-minősítését látják el a 
modális értékek. Ezek segítenek eligazodni a mű által sugallt 
értékviszonyokban, a modális értékek révén alakul ki a műal
kotás részeit és egészét jellemző atmoszféra. Hasonlóképp sok
félék lehetnek, mint a tematikus értékek. 

Az Előszó példáján láthattuk: a modális-atmoszferikus 
tényezó'k leírása éppúgy elvégezhető, mint a tematikus érté
keké. Korántsem véletlen, hogy olyan hagyományos esztétikai 
minőségfogalmakkal éltünk, mint a tragikus vagy a fenséges. 
Ezek ugyanis modális értékek, amelyek jól körülhatárolható 
értékhelyzeteket jelölnek. 

tragikum Például a tragikum leírható úgy (is) mint értékvesztés, a 
és komikum komikum pedig mint értékhiány, illetve értéktévesztés. A tra

gikum forrása mindig valamely érték megsemmisülése vagy 
megvalósíthatatlansága, a komikumé pedig az, hogy az érték 
megtévesztő módon jelenik meg, többnyire az értéktelen tünteti 
fel magát értékesnek. (Egy kritikus szellemes hasonlatával 
élve, a komikus szituációban a megfeszített húr nem pattan el, 
csak hirtelen feleslegessé válik.) 

Karinthy Frigyes: 
Szabócska Mihá': 

Egyszerüség 

Karinthy Frigyes egyik híres paródiája (Szabócska Mihá': 
Egyszerüség, 1909) a századelő konzervatív lírikusát, Szabolcs
ka Mihályt (1861-1930) és költészetét gúnyolja ki. Szabolcska 
a népies irányzat megkésett képviselőjeként hevesen támadta 
Ady Endrét és az új költőnemzedéket. Karinthy paródiája mű
vészi elégtételként is felfogható: nemcsak Szabolcska igényte
len, érdektelen stílusát teszi nevetségessé, hanem a kirakatba 
állított értékek mögött meghúzódó őszintétlenséget is: 
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Nem hivalgó, cifra páva 
Nem modern az én szivem. 
Egyszerüség lakik benne 
Mosolyogva szel.iden. 

Egyszerü, de tiszta nóták 
Amiket én dalolok -
Mert a szivem sugja őket, 
Nem is olyan nagy dolog. 



Ajó isten egyszerünek 
Alkotta az eszemet. 
Nincsen abban nagy modernség 
Csak szelidség, szeretet. 

Kicsi kunyhó, szerető sziv, 
Messze égbolt, tiszta, kék -
Fulladjon meg Ady Endre 
Lehetőleg máma még. 

1. Olvassa el (újra) Az irodalom történetisége fejezet első felada
tának szépprózai példái közül az elsőt és az utolsót! (Egy-egy rész
let Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényébó1, illetve Ka
rinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetének A rossz tanuló 
felel című írásából.) Komikusnak találja ó'k.et? Indokolja válaszát! 

2. Minden értékviszony meghatározott nézőpontot feltételez, s a 
mű (illetve az olvasó) bizonyos távolságot tart a megjelenített 
szerepló'k.kel/helyzetekkel. E távolság mértéke igencsak változó. 
Míg a Szabolcska-paródia nézőpontja teljesen elutasító, mennyi-
re az a két másik szövegé? 

A tragikum átélése egyszerre feltételez azonosulást és tá
volságtartást. Ha egyáltalán nem tudunk azonosulni a hőssel, 
végzete nem kelt tragikus hatást (például az ellenség pusztu
lása ritkán megrendítő). Ugyanakkor a tragikus hősnek fölöt
tünk kell állnia ahhoz, hogy a veszteséget jelentősnek érezzük. 

Az esztétikai minőségek sokszor társulnak egymással, rit
kán jelentkeznek tiszta formában. Így például a tragikum 
gyakran társul a fenséggel: az értékvesztés a szokatlan nagy
ságú (a közönséges emberi méretek feletti) érték jelenlétével. 
Vörösmarty költeménye is jó példa lehet erre, hiszen nem 
akármilyen értékek pusztulásáról szól: a méretek rendkívüliek 
(,,szétszaggatott népek", „elhamvadt városok''). 

Meróben más a helyzet, ha az értékpusztulás nem túlsá
gosan jelentős, s a veszteség viszonylag könnyen elkerülhető, 
illetve pótolható. Ilyenkor a tragikum komikummal társul, s a 
kettő sajátos egyensúlyba kerül: tragikomikumot eredményez. 
Ám ebben az esetben a nézőpont óhatatlanul elbizonytalanodik. 
A tragikum vagy a komikum esetében ugyanis egyértelmű, 
hogy mi értékes és mi nem. Az egyszerű értékhelyzetek min
denkor feltételezik az értékevidenciát: azt, hogy az értékes azo
nosítható és viszonylagos stabilitással rendelkezik. Az értékté
vesztés csak akkor komikus hatású, ha - a befogadó nézőpont
jából - nem fér hozzá kétség, hogy mi értékes és mi nem. 

Az összetett értékhelyzetek esetében az egyértelműsítés 
lehetősége csökken vagy teljesen megszűnik. A tragikomikum 
ebbó1 a szempontból átmeneti jelenség: összekapcsolja a kétféle 
helyzetet, s ezáltal bizonytalanná teszi az értékelőt. (Termé
szetesen számos árnyalata lehetséges, attól függően, hogy az 
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értékvesztés vagy az értéktévesztés súlya-e a nagyobb.) Még 
kevesebb támpontunk van - bár valamennyi mindig marad- az 

irónia és groteszk irónia és a groteszk esetében, amikor az értéktelen és az értékes 
nem különböztethető meg egyértelműen egymástól. Az irónia 
értékállításnak álcázott értéktagadás - sőt a kifejezés első (az 
ókori görög bölcselő, Platón dialógusaiból ismert s mesterének, 
Szókratésznek tulajdonított) értelmében az értékes mutatja 
magát értéktelennek. A groteszk viszont az értéktelent tünteti 
fel értékesnek; nevetséges és fenyegető egyszerre, „sokatmon
dóan rettenetes", mint azt egyik 20. századi méltatója mondja. 

Minősítse az (eddig) példaként szereplő irodalmi szövegeket 
aszerint, hogy tragikus, komikus, ironikus vagy groteszk! Dön
tését indokolja! 

Valamennyi modális minőség meghatározható (illetve le
írható) hasonló módon, egyszerű vagy összetett értékhelyzet

modális értékek ként. A modális értékek orientáló szerepét jól mutatja, hogy az 
és szövegjelentés ironikus és a szatirikus beállítás visszájára fordítja a szöveg szó 

szerinti jelentését, a groteszk és a humoros beállítás viszont 
ambivalenssé teszi. Az olvasót tévútra viheti, ha nem ismeri fel 
vagy figyelmen kívül hagyja a szöveg modalitását. Kivált az 
irónia esetében tapasztalható effajta olvasat. 

Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének (1926) 
első fejezete az 1919-es magyar tanácskormány bukásának 
pillanatát idézi fel, a kommün tényleges fejének, Kun Béla 
népbiztosnak menekülését beszélve el: 

Kosztolányi Dezső: Kun Béla repülőgépen menekült az országból. 
Édes Anna Délután - úgy öt óra felé - a Hungária-szállóban székelő 

szovjetház körül fölrebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a 
Várhegyen, s merész kanyarodással a Vérmező felé tartott. 

A gépet maga a népbiztos vezette. 
Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban, úgy hogy 

arcát is látni lehetett. 
Sápadt volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az 

alant álló polgárokra, s vásott kajánsággal, csúfondárosan még 
búcsút is intett egyeseknek. 

Zserbókat vitt, melyekkel teletömte puffadozó zsebeit, az
tán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drá
gaköveit, templomi kelyheket, sok más egyéb kincseket. 

Karjairól vastag aranyláncok lógtak. 
Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba len

dült s eltűnt az ég messzeségében, le is pottyant a Vérmező kellős 
közepére, és ott egy öreges úr, régi krisztinai polgár, adóhiva
talnok a Várban, a Szentháromság-terén, valami Patz nevezetű 
-Patz Károly József- meg is találta. 

Legalább a Krisztinában ezt beszélték. 
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E szöveget sokan úgy olvassák, hogy az elbeszélő (illetve a nézöpon iro 

Kosztolányi) nézőpontját azonosítják a krisztinavárosi polgáro- elutasítá5a 
kéval, és a kommunista vezető megrágalmazását látják benne, 
illetve - ellenkező előjelű politikai elfogultságtól és történeti 
ismeretektó1 vezetve - adnak hitelt Patz úr esetének. Holott 
nem az elbeszélt események valamifajta történelmi hitelt ér-
demlő krónikájáról vagy ezek megítéléséró1 van szó. Hanem a 
krisztinavárosi polgárok nézőpontjából előadott történetró1, 
mely nézőpontot az elbeszélő ironikusan eltávolítja magától. 

Leginkább azzal, hogy hangsúlyozza annak elfogultságát. módszerei 
A célzatos túlzások (pl. „borotválatlan, mint rendesen"), az egy-
mást kontrakarírozó stílusrétegek (fölrebbent - vigyorgott stb.), 
a tájékozottság képtelenségig aprólékos és mégis bizonytalan 
volta (,,valami Patz nevezetű -Patz Károly József') kaján iróniát 
jeleznek. Nem beszélve arról, hogy az elbeszélő az utolsó mon-
dattal egyértelműen elhatárolja magát a krisztinavárosi men
demondától. Ám ez nem jelenti azt, hogy cáfolni próbálná; sem 
nem igazolja, sem nem cáfolja. Csak annyira foglal állást, hogy 
hiteltelennek mutatja. 

Az irónia sohasem állítani akar, hanem éppen ellenkező- az irónia kétséget 
leg, kétségessé kíván tenni valamely állítást. Előszeretettel kez- ébreszt 
di ki az öntelt, magabiztos kinyilatkoztatásokat. A neves iroda-
lomtudós, Mihail Bahtyin (1895-1975) egyenesen a modern kor 
egyik fontos szemléleti változásának tekintette az irónia általá-
nossá válását: ,,Az irónia minden újkori nyelvbe (kivált a fran-
ciába), minden szóba és nyelvi formába behatolt (itt főként a 
szintaktikai formákba), az irónia törte szét például a beszéd 
ormótlan, »fennkölt« körmondatait. Az irónia mindenütt jelen 
van - a leghalványabb illékony árnyalatoktól a nevetéssel hatá-
ros harsány formákig. Az újkor embere nem kinyilatkoztat, ha-
nem beszél, vagyis amit mond, azt mindig fenntartással mondja." 

Keressen további példákat ironikus szöveg(rész)ekre. Értelmez
ze az ironizált álláspontot, mutassa ki az eltávolítást szolgáló 
eszközöket! 

Az iróniát nem észlelő értelmezés lehetősége is arra figyel- értékrangsorok 
meztet, hogy a szövegjelentés milyen mértékben van kiszolgál-
tatva a befogadó érzékenységének és előzetes ismereteinek. Azt 
hihetnénk, hogy az értékfelismerésnek a tematikus értékek ese-
tében nagyobbak és az összetett modális értékek esetében a leg-
kisebbek az esélyei. Ám ez csak mint általános tendencia igaz. 
Előfordul, hogy valaki nyitottabb az iróniára, mint a tragikum-
ra. Kialakulhatnak, kialakulnak egyéni rangsorok. Van, aki a 
politikai és akad, aki az erkölcsi értékeket becsüli többre (vagy 
egyszerre többet, vagy mikor melyiket). Egyikünk a szépet, má-
sikunk a humorosat kedveli jobban. S nemcsak egyéni, hanem 
kollektív értékrangsorok is érvényesítik erejüket. Így válhat 
egy egész korszak domináló minőségévé a fenség vagy az irónia. 
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Esterházy Péter: 
Termelési-regény 

politikai értékek 

megfejtési kulcsok 

cím 

alcím 

Előfordul, hogy a legközönségesebb tematikus értékek 
felismerése is gondot okoz, a mű annyira megnehezíti az olva
só dolgát. Jó példa lehet erre az itt következő részlet Ester
házy Péter Termelési-regény (kisssregény) című regényébó1 
(1979), melynek első fejezete - egy szándékoltan terjengős, 
ironikus és talányos alcímet követően - ezekkel a szavakkal 
kezdődik: 

Nem találunk szavakat. 1 Meg vagyunk kövülve. Ijedten 
pislantunk: ennyire ki lennénk szolgáltatva kényünknek-ked
vünknek? A levegő kevés, pedig van. Gyomrunk remeg a fölin
dultságtól; ettől úgy érezzük: nadrágunk bő. Már-már a szíj(öv) 
után nyúlunk. Zakónk szélét megemelve kezünket a zsebünkbe 
mélyesztjük, matatunk. Lábujjhegyre állunk, majd a sarkunkra 
ejtjük magunkat. Fejünk megrebben; a matatás fölvesz minden 
található ütemet: hintázásunkat, a fejét, a szívét. 2 Mi már eztán 
bármit gondolhatunk? Ennyire ki lennénk szolgáltatva a viszo
nyainknak? 

Az idézett regényrészlet iróniáját azonnal érzékeljük, de az már 
korántsem nyilvánvaló, hogy itt (tematikusan) politikai érté
kekró1 van szó. Ezek ugyanis nem közvetlenül jelennek meg. 
A szöveg értelmének megfejtéséhez az olvasó előzetes poétikai 
(műfaji) és történelmi ismereteire, valamint a mű útbaigazító 
információinak értelmezésére van szükség. 

Az első támpontot (értelmezési utasítást) a könyv címe 
adja. A fő- és alcím egyaránt műfaji megjelölést tartalmaz, még
hozzá nem is egyet, hanem kettőt. Közülük az első (termelési 
regény) meglehetősen körülhatárolt fogalom, míg a második 
(kisregény) jóval kevésbé az. A termelési regény Magyarorszá
gon az 1950-es évek jellegzetes, a pártállami hivatalosság által 
szorgalmazott műfaja volt, amely a szocializmus fölépítését 
megvalósító s a társadalmat szükségképpen megosztó nagy 
küzdelemként felfogott „építőmunkában" helytálló hőstípus di
csőítésére szolgált. Esterházy könyve nem föltámasztani kíván
ja e műfaj hagyományát, hanem nevetségessé tenni, paródiá
ját adni. 

Voltaképp az alcím már e parodizáló szándékot jelzi. A szo
katlan, sőt meghökkentő írásmód, három s-sel (,,kisssregény'') 
figyelmeztet a vállalkozás komolytalanságára. Az angol 'kiss' 
szó jelentését ,társítva (mint arra maga a regény figyelmezteti 
olvasóját) akár „csolkos" (csókos) regényként is értelmezhető. 
A „kis" jelző (egy s-sel) is lefokozóan hat, mivel a hőseposzok 
szellemét utánzó termelési regényhez csakis a nagyság (az 
emelkedettség, a fenség) lenne méltó. 

Hogy itt valójában nem műfaji kifejezésró1 van szó, arról 
még inkább meggyőzheti az olvasót az az ugyancsak különös 
körülmény, hogy az idézett szövegben két helyen jegyzetpont 
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szerepel (ami egy regényben fölöttébb szokatlan) - s ha a 
könyvben hátralapozunk, kiderül: a mű nemhogy nem kisre
gény, de nem is egy, hanem két regényt tartalmaz. 

A következő támpontot a már említett fejezetcím adja: 1. 
(vagy Rövid) Fejezet, melyben a vezérigazgató elvtárs toppan a 
színre, amint épp meghasonlik önmagával, amire bő tér kínál
kozik, lévén ő egy hármasiker, mely tény csak felületes pillantás
ra mulatságos, ám az elkerülhetetlen ingek, nyakkendők, nyak
kendőtűk, pantallók, pecsétgyűrűk és az elbeszélőmód száma 
már jelzi is a tömör szomorúságot, mely az Olvasóra háramol. 

Ebbó1 annyi mindenképpen kiviláglik, hogy milyen be
szédhelyzetró1 van szó és ki a beszélő, aki elmondja e monoló
got. Tehát a megnyilatkozás alanya egy vezérigazgató: ő beszél 
többes szám első személyben. Miért használ többes számot? 
A fejezetcím szerint jó oka van erre, „lévén ő egy hármasiker" 
(aki - mint késóbb olvasható - Szervácpongrácbonifác névre 
hallgat), így hát érthető, hogy többes számmal él. A helyzet 
persze abszurd, de nem csak a szerző játékos kedvének eredmé
nyeként. A vezérigazgatók errefelé - még ha nem hármasikrek 
is - nagy gyakorisággal beszélnek többes szám első személyben. 

Az idézett szöveg retorikai fordulatai is elidegenítik a 
megnyilatkozás alanyát. Már az első mondat logikai ellentmon
dáshoz vezet: „Nem találunk szavakat" - mondja a vezérigaz
gató elvtárs, holott talál, hiszen folytatódik a monológ. A külön
féle nyelvi képtelenségek (mint a szokatlan szókapcsolat: „fe
jünk megrebben", vagy a váratlan kötőszó-használat: „a levegő 
kevés, pedig van") azt a benyomást keltik, hogy a megnyilatko
zót meglehetős önkényesség jellemzi. Így azonban szinte fenye
getővé válik a szövegben szereplő párhuzam: „ennyire ki len
nénk szolgáltatva kényünknek-kedvünknek ?", illetve „ennyire ki 
lennénk szolgáltatva viszonyainknak?". Jóllehet kérdésként 
vannak föltéve, sejteni lehet, hogy a válasz rájuk igenlő. A re
gényben szereplő vállalat „viszonyai", melyeknek az itt dolgo
zók valóban ki vannak szolgáltatva, végső soron azonosak a ve
zérigazgató „kényével-kedvével", aki tehát valóban „bármit gon
dolhat" (legalábbis „eztán": a történelmi jelentőségű felismerés 
pillanatától). Az ironikus játék groteszk fintorba vált át; s el
olvasva a könyvet meggyőződhetünk róla, hogy a tekintélyelvű 
vezetés és az anarchikus állapotok szorosan összetartoznak. 

Esztétikai érték, esztétikai értékesség 

Az eddig vizsgált, példaként szolgáló (modális) értékhely
zetek - a tragikumtól a komikumig, az iróniától a groteszkig -
kivétel nélkül zavart jeleztek az érték érvényesülésében (az 

fejezetcím 

a beszélő személye 

retorikai 
fordulatok 

érték elpusztul, hiányzik vagy bizonytalan). Velük szemben a szép és fenség 
szép is, a fenség is olyan értékhelyzetet jelöl, melyben az érték 
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egyértelműen 
pozitív 

értékhelyzet 

az esztétikai érték 

a szép mint 
esztétikai minőség 

idill 

feltétlenül érvényesül . Ez magyarázza, hogy évszázadokon át 
éppen ez a két esztétikai minőség kapott kitüntetett szerepet, s 
hogy az esztétikai értékességgel azonosították ó'k.et. (Általában 
a szépet, de ritkábban a fenséget is.) 

A két esztétikai minőség közös vonása tehát, hogy olyan 
értékhelyzetet jelölnek, melyben az érték föltétlenül érvénye
sül. Ám jelentős különbség közöttük, hogy a fenség szokatlan 
nagyságú vagy intenzitású érték, míg a szép arányos méretű és 
intenzitású érték érvényesülését föltételezi. Természetesen 
igen változó lehet a megítélés mértéke arról, hogy mi arányos 
és mi nem. De változatlan az értékérzés és az értékítélet alapja: 
a rendkívüli nagyság, illetve a (harmonikus) arányosság. A fen
ség meghatározásából az is kiderül, hogy miért tűnhet ambiva
lensnek, kétértelműnek ez az értékhelyzet. A rendkívüli érték
nagyság ugyanis nemcsak vonzó lehet, hanem félelmet keltő is. 

Egyértelműen pozitív értékhelyzetet egyedül a szép fogal
ma jelöl; érthető, hogy az esztétikailag (illetve művészileg) ér
tékeset elsősorban vele jelölték. Amikor egy szép tájban vagy 
egy szép arcban gyönyörködünk (mindkettő az ún. „természeti 
szép" körébe tartozik), a szép fogalmán az esztétikai szempont
ból értékeset (hatásosat) értjük. (Ellentétén, a rút fogalmán pe
dig az esztétikailag értéktelent.) A művészet esetében bonyo
lultabb a helyzet, hiszen egy csúf ember arcképén is egészen 
könnyen és magától értetődően megkülönböztetjük az alkotás 
művészi értékeit az ábrázolt személy küllemétó1. Hasonlóképp 
járunk el, amikor gyenge, vagy visszataszító jellemek irodalmi 
megjelenítésével találkozunk, vagy a bevert orrú ökölvívó szob
rát szemléljük. S ekkor valami olyasmit mondunk: a művészi 
teljesítmény jelentékeny, tárgya azonban nem szép. 

Az esztétikai érték (értékesség) a művészetben voltaképp a 
megjelenítés eredményességét jelenti. (A „művészi szép"-nek 
nem a rút, hanem a rossz, a sikerületlen az ellentéte.) A szép
irodalom hatása (a mindenkori befogadó megnyerése) elsősor
ban a megformálás erejétó1 függ. A megjelenített értékeket ki
zárólag a megjelenítés értéke igazolhatja. Ha a megformálás 
nem sikerül, a legrokonszenvesebb erkölcsi vagy politikai mon
danivaló sem kelt élményt. Ha sikeres, még a mű nézőpontját 
nem osztó befogadó ellenérzését is sikerül leküzdeni. Termé
szetesen nem valamifajta gyors és gyakorlatias célú, leginkább 
a tetszetősségre építő hatásra gondolunk, amilyenre a reklám 
törekszik. A művészet a személyiség mélyebb régióit veszi 
célba. 

Tehát a szép szolgálhat az esztétikai értékesség jelölésére 
is. Ám szűkebb jelentésében (mint arra már utaltunk) sajátos 
modális érték, amely gyakran társul idillikus helyzettel. A ro
mantikus ízlés számára azonban nem volt elfogadható az idill 
állóképszerűsége. Ezért valamiképpen ellensúlyozni próbálta 
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az idillt. Mint Petőfi Sándor A Tisza című költeménye (184 7), 
amelyben a folyó nyugalmas, idillikus látványát az elszabadult, 
fenyegető áradat mozgalmas képe váltja fel. Vagy ugyancsak 
Petőfinek A négyökrös szekér című verse (1845), melyben az ifjú 
pár között szövődő szerelem regényességét a refrén által nyo
matékossá tett költőietlen környezet ellenpontozza: 

„Ne válasszunk magunknak csillagot?" 
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez, 
,,A csillag vissza fog vezetni majd 
A mult időknek boldog emlékéhez, 
Ha elszakaszt a sors egymástól minket." 
S választottunk magunknak csillagot. 
Az országúton végig a szekérrel 
A négy ökör lassacskán ballagott. 

Vagy az idillt a múltba távolítja, s elvesztését elégikusan 
panaszolja a sivárrá lett jelenben, mint Friedrich Hölderlin 
(1770-1843) Menón panasza Diotimáért című költeményének 
(1800) alábbi részletében (Radnóti Miklós fordítása): 

Úgy éltünk mi, akár a szerelmes hattyúk a fényben, 
csöndesen úszkálnak, ringanak a fodrokon át 

s nézik a tó tükrén az ezüst felhők vonulását, 
míg hüvös éteri kék fodroz a testük alatt, 

így éltünk mi is itt. S ha felénk mordulva az észak 
intett és panaszát zúgta, lehullt a levél, 

lombját sírta az ág és szálltak a szélben az esők, 
csak mosolyogtunk, mert tudtuk, egy isten is óv 

és szavainkra figyel, meghitten zeng a szivünkben 
egy dalt s csak mivelünk gyermeki s néha vidám. 

Puszta, kihalt ma a ház, elvették tőlem a fényt is, 
téged vettek el és véled a két szememet. 

Körbe bolyongó árny vagyok, élek ugyan, de nem értem, 
mért kell élnem még, fénytelen, egyre tovább. 

Lehet, hogy éppen az idill törékenysége, a szépnek mint 
esztétikai minőségnek korlátozott volta miatt kezdték kétségbe 
vonni a fogalom alkalmasságát arra, hogy az esztétikai értéket 
jelölje. A harmonikus arányok (kizárólagos) érvényét is aláásta, 
hogy kezdték a diszharmonikusat is szépnek találni. Elsó'ként 
a romantikusok fogalmazták meg kétségeiket, majd a realisták 
és naturalisták kimondták, hogy a szép nem lehet azonos az 
esztétikai értékkel. Más fogalmakkal próbálták helyettesíteni 
(mint az „igazság" vagy a „szabadság"). Kevésbé fontos az elne
vezés, mint az, hogy világosan megkülönböztessük a két szin
tet, és ne keverjük egymással. 
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Petőfi Sándor: 
A négyökrös szekér 

Hölderlin: 
Menón panasza 
Diotimáért 

a szép fogalmának 
kiterjesztése 



kétségek Más kérdés, hogy a modern kor nyitottsága és többértékű-
sége talán kevésbé kedvez az egyértelmű értékhelyzetet sugalló 
szépnek. Az, hogy a meglévő normák iránti kétség is akkora 
szerepet játszik tudatunkban (amit Bahtyin oly plasztikusan 
fejezett ki azzal, hogy az újkor embere nem kinyilatkoztat, ha
nem mindig fenntartással beszél), szükségképpen hozta magá
val az irónia és a többi összetett értékhelyzet térnyerését. 
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1. Foglalja össze, milyen szélesebb és szűkebb jelentése adható a 
szép fogalmának! Milyen eltérő álláspontokkal ismerkedett meg 
a szépség értelmezésére vonatkozóan? 

2. Két korábbi példánk (Weöres Sándor: Cselédlányok, Vörös
marty Mihály: Előszó) esetében is fölvethető az idill jelenléte. 
Olvassa el•újra a verseket, és állapítsa meg, hogy ellenpontozva 
van-e vagy sem az idill! Ha igen, milyen módon? 



Az irodalom sajátos kettőssége 

Korábban szó volt arról, hogy a költői nyelv megkülönböztethető 
ugyan a köznyelvtó1, de az irodalom egészére már nem igaz ez. 
Az irodalmat a szöveg feló1 vizsgáltuk, hangsúlyoztuk a szöveg
összefüggések jelentőségét. Most más oldalról vetjük egybe az 
irodalmat a nem irodalommal. Abból indulunk ki, hogy az iro
dalmi kommunikáció - szemben a közríyelvivel - nem valami
lyen konkrét gyakorlati feladathoz vagy helyzethez kapcsolódik; 
az irodalmi szöveg jelentése és érvényessége egy merőben más, 
jelképes és fiktív (elképzelt) szinten értelmezhető és értelmezendő. 

Az ókori görög művészetbölcseletben merült fel először s 
mind a mai napig eleven hagyomány a művészet összekötése a 
mimézissel (utánzással). Egyik legismertebb megfogalmazása az utánzás 
Shakespeare (1546-1616) tükör-hasonlata a Hamlet című tra-
gédiájában (1600): ,,A színjáték fóladata most és eleitől fogva az a tükör-hasonlat 
volt és az maradt, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; 
hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön 
képét, és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és le-
nyomatát." 

Ugyanakkor sokan vitatták-vitatják a mimézis-felfogás 
helyességét; mindenekelőtt azzal érveltek, hogy a művészet ér
telmét, létjogosultságát tenné kétségessé, ha csupán a valóság 
tükrözése, azaz „megkettőzése" lenne. 

Igaz, már Arisztotelész (i. e. 384-322) hangsúlyozta, hogy 
a művészet nem mechanikus leképezése a valóságnak. „Nem az Arisztotelész: 
a költő feladata - írta Poétikájában (i. e. 323 körül), az irodalmi Poétika 
műfajok elméletét megteremtő alapművében -, hogy valóban 
megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek 
megtörténhetnek, és lehetségesek a valószínűség vagy a szükség-
szerűség alapján. A történetírót és a költőt ugyanis az külön-
bözteti meg, ( ... ) hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el, 
a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnek. Ezért filozo-
fikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál; mert a költé-
szet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket 
mondja el." Majd másutt hozzáteszi: „Ha a költő szemére hány-
ják, hogy a dolgot nem a valóságnak megfelelően ábrázolta, azt 
válaszolhatja, hogy ennek ellenére helyesen ábrázolta." 

Nyilván vitatkozni lehetne azon, hogy például a történet
írásból hiányzik-e vagy sem a példázatosság. Az viszont elfo-
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gadhatónak tűnik, hogy a költészet igazsága nem azonos azzal, 
hogy megfelel-e a valóságnak. Az irodalmi kommunikációban 
nem tényekre vonatkozó kijelentéseket teszünk, állításaink már 
csak ezért sem lehetnek igazak vagy hamisak - hanem eleve hi
potetikusak: feltételezettek és feltételesek. Az irodalmi mű igaz
sága jóval összetettebb annál, semhogy egyetlen vonatkozásra 
lehetne redukálni. Jelentheti új összefüggések (távlatosan érvé
nyes) fölismerését, a művészi álláspont következetes képvisele-

. tét és az esztétikai hatáslehetőségek tökéletes megvalósulását is. 
Az irodalom sajátos kettőssége, hogy egyszerre szövegszerű 

és mimetikus (ábrázoló/utánzó). Felidézi ugyan a valóságot, de 
másfajta érvényességnek veti alá. Például bármennyire is való
ságos érzések és szenvedélyek váltják ki egy szerelmes vers szü
letését, a szöveg szükségképpen függetlenedik az őt létrehívó kö
rülményektó1, önálló életre kel. A költői szöveg eredeti feladója 
(a szerelmes ember) helyébe a költő lép, az eredeti címzettje (a 
verset ihlető kedves) helyébe az olvasó, aki igényt formálhat 
akár arra is, hogy magát tekintse a mű (elképzelt) feladójának, 
és hasonlóképp gondoskodjon a címzett helyettesítéséró1 is. 

Márai Sándor (1900-1989) szellemes gondolatkísérlete az 
Ihlet és nemzedék című esszéjében (1943), ahogy rekonstruálni 
próbálja Petőfi Sándor legismertebb szerelmi költeménye, a 
Szeptember végén (184 7) születését: 

Vidéki kastély szobájában ül egy fiatal költő, házikabát
ban. Kezében penna, előtte kalamáris, fehér papír, a költői alko
tás szerény és klasszikus kellékei. Kinéz az ablakon, a koltói 
park szelíd, koraőszi pompáját látja. A gesztenyefák és platánok 
lombja már sárga, de a parkban még nyílnak a koraőszi virá
gok. A költő e szobában életének legboldogabb napjait éli - na
pokat, melyek a közhit szerint az emberi élet egyik ünnepies idő
szakát jelentik. Néhány napja házas, mézesheteit tölti a kastély
ban, melyet a grófi barát bocsátott a romantikus fiatal pár 
rendelkezésére. E napokban ő maga is úgy hiszi: boldog. ( ... ) 
Természetesen a boldogság himnuszát készül papírra vetni. Egy 
pillantás az őszi pompában lobogó kertre, aztán a kéziratpa
pírra hajol, s a huszonnégy éves költő gyöngy betűvel papírra veti 
a vers első sorát. ( .. .) 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok 
- írja, s ez a füvészeti meghatározás prózában egy kertész napló
jegyzete is lehet. 

De íme sötét hajam őszbe vegyül már 
- írja, s szívét összeszorítja valamilyen komor sejtés, melyet utó
lag hitelesnek és jogosultnak érzünk. A valóságban huszonnégy 
éves, mikor ezt a negédes-hivalgó, az elmúlással és öregedéssel 
kacérkodó sort lerögzíti. 

A tél dere már megüté fejemet 
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- írja tovább, huszonnégy éves korában; s valószínű, hogy idő
sebb olvasói, például Vörösmarty, fejcsóválva észlelték az ifjú ti
tán új versében ezt a költőien túlzó sort. (. . .) De a vers árad, túl 
a költő személyén és személyes helyzetén; valamilyen időtlen 
valóság áll össze a sorokból, melyek hitelességét nem az életrajzi 
és anyakönyvi adatok jelentik, hanem az a mágia, mely e meteo
rológiai, majd életrajzi közléseket abban a titokzatos kémcsőben, 
ami a vers, csodálatos párlattá forralja. Minden szónak zenéje 
van, mely értelmesebb, mint a szó fogalmi jelentése. 

Márai Sándor egyszerre árnyalt és elfogult leírásából 
(amely, persze, feltételezéseken alapul, s csak az egyik lehetsé
ges értelmezése a verset létrehívó körülményeknek) nemcsak 
az derül ki, hogy a Szeptember végén hangulata meróben ellen
tétes a verset író költő lélekállapotával, s a benne megjelenő én 
csupán elképzelt-teremtett hasonmása önmagának. Az is kitű
nik, hogy a vers igazi erejét nem a megjelenített helyzet, a sze
relmes férfi akár banálisnak is mondható aggodalma adja, ha
nem a baljós sejtelem panaszos retorikáját tökéletesen kifejező 
zeneiség. S amikor Márai élesen elveti az életrajz hitelesítő sze
repét, természetesen tisztában van azzal, hogy Petőfi élete 
ugyanúgy kultusz tárgya lett, mint a költészete; az Egy gondo
lat bánt engemet ... (1846) mellett éppen a Szeptember végén 
látszott visszamenó1eg igazolni a költő látnoki képességeit. 

1. Márai Sándor hasonlóképp idézi fel írásában a Nemzeti dal 
keletkezésének körülményeit: 

Példával folytatom: néhány hónappal később ez a költő a pesti, 
Dohány utcai háromszobás lakás egyik szobájában, késő éjszaka, 
megint csak verset ír. A lakótárs, Jókai, már hazatért és lepihen; 
a feleség, Júlia, nemzetiszín kokárdát varrogat. A közelgő forra
dalom nyugtalanságát kergeti az éjszakában a pesti utcákon a 
márciusi szél. 

A verset másnap Nemzeti dal címen adja nyomdába Hecke
nast. A kispolgári lakásban, az alkotó költő körül, csend és házias 
békesség. A koltói napok merengő-boldog hangulata már elillant: 
komoly családfő ül az asztalnál, s ez a megállapodott családapa 
egy nemzet lelkéből akar szikrát csiholni. A vers hamar elkészül. 
A költő felolvassa hitvesének; majd áthívják a harmadik szobából 
Jókait is, hadd ismerje meg azon melegiben a rímes kürtjelet, 
mely hivatva lesz néhány óra múltán tettre és cselekedetre hívni a 
nemzet legjobbjait. A békés triumvirátus, a költő, hitvese és pálya
társa, elégedetten olvassák a rigmusokat. A versnek tudatos len
dülete van, úr, paraszt, mindenki megértheti: nem az értelemhez 
akar szólani, hanem a jellemhez és az indulatokhoz. Éjfélre vé
geznek is az olvasással, beszélgetéssel: a nemzeti forradalomnak 
van már hivatalos indulója, s a költő és életének osztályos társai 
nyugodtan lefeküsznek aludni. 

Másnap elszavalja a verset - nem egyszer, féltucatszor -, s a 
békés családi és baráti körben farigcsált induló tökéletesen be
váltja a hozzá fűzött reményeket: úgy hat, mint a puskaporos hor-
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dóba dugott kanóc (. . .)A nagy gyermek, a nép, úgy érzi, nem kell 
tanulnia ezt a tüzes rigmust: szívéből írták. Boldogan szavalják, 
szajkolják, úton-útfélen. Ha szétszedjük és a próza nyelvére for
dítjuk, e rímes sorokban is közhelyek tucatját találjuk. Már a 
kezdősorok: 

Talpra magyar, hí a haza 
- úgy hatnak prózában, mint valamilyen iskolai tornaünnepély 
nyitánya. A folytatás: 

Itt az idő, most vagy soha 
- diákkorunk longaméta-versenyeinek felbuzdult hangulatát idé
zi. A kérdés, melyet a költő e válságos órában nemzete elé tár -

Rabok legyünk vagy szabadok? 
-, férfias nyíltságával és nem éppen újszerű fogalmazásával úgy 
hat, mint egy képviselői kortesbeszéd sallangos-szalagos vezér
tétele. („.) 

S a vers mégis gyújt, pontosan úgy, mint az időzített bomba: a 
lélek, melybe e szavak hulltak, a megrendítő élmény hatása után 
kezd csak ocsúdni. A vers elhangzik, másnap reggel (. . .) minden
felé, amerre a nemzeti forradalom nászmenete vonul, a márciusi 
esőben - egy nemzet forradalmi násznapja ez, nász a kor legna
gyobb eszméjével, a Szabadsággal -, s visszhangzik a lelkekben. 
A veszélyek pillanataiban a nemzet ezzel a rigmusos bátorítással 
biztatja magát. (. . .) A költemény, melyért abban az időben s ké
sőbb is még, néhány évtizeden át, bitó járt, felszívódik a nemzet 
lelkének öntudatába, s legjobb úton van, hogy kötelező iskolai 
olvasmány legyen belőle. De még ez a kétes dicsőség sem árthat e 
különös remekműnek (.„) A Nemzeti dalt költője »alkalmi vers«
nek írta: nem az örökkévalóságra akart hatni, hanem a pillanat
ra. De a költői pátosz ereje túlemelte a történelmi pillanat alkalmi 
jellegén a vers értelmét. A zengő-bongó hazafias és politikai köz
helyek valamilyen elemezhetetlen, magyarázhatatlan erő hatá
sából többet mondanak, mint amit a rigmusba kötött szavak 
eredeti értelmükben jelentenek. 

Ez a többlet, ami a verset élteti, a költészet, egy költő varázsere
je. ( ... ) Egy nagy érzés hitelessége fűti a verset, olyan mélyáram
mal, a szenvedélynek és meggyőződésnek olyan sugárzásával, 
mely elől semmi korban, semmiféle korú és rangú-rendű olvasó 
nem tud kitérni - senki sem, aki ért és érez magyarul. A vers a ma
gyarokhoz szól, alkalmi pillanatban fordul egy nemzet lelkiisme
retéhez, de a pillanat fölött megszólít valamit az emberi lélekben, 
s e kérdésre örökké felelni kell. A vers forró fővel, de hideg szán
dékkal készült. Aki írta, politikusnak is kitűnő: tudja, hogy a tö
meg, melyhez e szavakkal fordul, a pillanatban, mely válságos, az 
erkölcsi felszólítást pattogó, sallangos csomagolásban hajlandó 
csak elfogadni. A vers az utcára készül, s ennek megfelelően öl
tözik„. 

Próbálja·meg értelmezni: miért gondolja Márai, hogy „a vers for
ró fővel, de hideg szándékkal készült"? Egyetért-e ezzel a megál
lapítással? Indokolja válaszát! Módosítja-e véleményét, ha figye
lembe veszi, hogy Petőfi valójában már március 13-án megírta 
költeményét? 

2. Ki a Nemzeti dal címzettje? 



Éppen a Nemzeti dal példája győzhet meg arról, hogy a 
költészet és a valóság közötti határ nem átjárhatatlan. Petőfi 
valóban „alkalmi vers" -nek szánta művét, amely teljes sikerrel 
töltötte be a tömegeket felhívó-mozgósító szerepét 1848. már
cius 15-én. Ettó1 még akár függetlenedhetett volna késóbb a 
szöveg, ha maga a pesti forradalom nem vált volna a magyar 
nemzeti legendárium részévé, magához vonva-társítva Petőfi 
versét is. Természetesen értelmezhetjük úgy is e fejleményt, 
hogy a pesti forradalom históriája - kultusz tárgyaként -
ugyancsak irodalomnak tekinthető. Ám ez mit se von le a Nem
zeti dal egykori (legalább egyszeri) gyakorlati feladatának fenn
állásáról, amelynek történelmi koordinátái a lehető legnagyobb 
pontossággal megadhatók. 

Olvassuk el Karel Óapek cseh író (1890-1938)A költő című elbe
szélését, amely egy szürrealistának mondott költemény játékos
tréfás értelmezésén keresztül kívánja bizonyítani költészet és 
valóság szoros összetartozását! 

1. Dr. Mejzlík, a fiatal és ügybuzgó rendőrfogalmazó egy cserben
hagyásos gázolás ügyében nyomoz. Az esetnek három szemtanú
ja volt. Miért nem használható számára a vallomásuk? Jaroslav 
Nerad, a költő miben ellentéte a másik két tanúnak? 

2. Milyen szempontok alapján értelmezi saját versét a költó'? 
Mennyire biztos a dolgában ő és mennyire Mejzlík? Mi a fontos a 
költő és mi a rendőrfogalmazó számára? 

3. Jaroslav Nerad a „szürreális képzetek"-ben megjelenő „belső 
ualóság"-ról beszél. Az első világháború után fellépő szürrealista 
irodalmi és képzőművészeti irányzat képviselői valóban azt tűz
ték ki célul, hogy a tudat egyoldalú ellenőrzését kikerülve-meg
szüntetve felszabadítsák és kiaknázzák az ösztönvilág elfojtott 
erőit. Művészi módszerként az ún. „automatikus írást" hirdették 
meg, mikor is a költő minden előzetes esztétikai koncepció és tu
dati kontroll nélkül vetíti ki magából szabad képzettársításait 
(asszociációit), szorongásait. 

Mit gondol, az elbeszélésben szereplő vers a szürrealisták el
képzeléseit valósítja meg? Mennyiben igen, mennyiben nem? 
Egyetért-e azzal a megállapításunkkal, hogy a szürrealistának 
mondott vers értelmezése játékos-tréfás? Indokolja válaszát! 

4. Mi a véleménye költészet és valóság kapcsolatáról? (Attól füg
gően, hogy mit ért - illetve véleménye szerint mit kell vagy szo
kás érteni - valóságon.) 
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Miért olvasunk, hogyan olvasunk? 

Eddig föként a műalkotás oldaláról, a műben rejlő nyelvi és ér
tékbeli hatáslehetőségek feló1 vizsgáltuk az olvasó szerepét és 
jelentőségét. Most fordítsuk meg a kérdezés irányát: az olvasó, 
a befogadás nézőpontjából mérjük fel az irodalmi mű szerepét 
és jelentőségét. ElsóK.ént az olvasás lehetséges indítékait (motí
vumait) vesszük számba. 

Válaszoljon a következő kérdésekre! 
a) Ki a szerzője és mi a címe az utoljára olvasott három szépiro

dalmi műnek? 
b) Miért döntött úgy, hogy elolvassa ó1rnt? 
e) Mi a véleménye róluk? Melyik tetszett, melyik nem? Indokolja 

válaszát! 
d) Mi a kedvenc hobbija? Mennyi időt fordít rá naponta (hetente, 

havonta)? Mennyit az olvasásra? 

Az irodalom esetében megállapított kettősséghez hasonló 
tapasztalható az olvasók érdeklődésében is. Az olvasás motívu

az olvasás mai között éppúgy lehetnek nem irodalmiak, mint irodalmiak, 
motívumai sok esetben alig vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani óK.et. 

Elképzelhető, hogy valaki Dosztojevszkij (1821-1881) Bűn és 
bűnhődés című regényét (1866) - amelyben kétségtelenül fon
tos funkciója van a főszereplő által elkövetett kettős gyilkosság
nak - bűnügyi történetként olvassa, Lev Tolsztoj (1828-1910) 
Háború és béke című monumentális regényeposzát (1865-1869) 
pedig - amelynek egyik legalapvetóbb cselekményszála Napó
leon oroszországi hadjárata - történelmi krónikaként. (Termé
szetesen távolról sem mindegy, hogy az irodalmi olvasmány 
helyettesíti vagy kiegészíti a szakszerű tájékozódást.) 

Komoly szerepet kaphat az irodalmi olvasmány a minden
napi élet olyan gyakorlati gondjaiban való eligazodásban is, 

praktikus mint a kapcsolatteremtés, a konfliktusok kezelése, az emberek 
indítékok kiismerése vagy a férfi és női szerepek pontosítása. Ma már 

ritka, hogy valaki regényekbó1 szerezzen (praktikus céllal) 
szexuális ismereteket, de az emberi érintkezés sokféle trükkjét 
merítheti irodalmi művekbó1 a „haszonelvű", sőt az emelke
dettebb célokat követő olvasó is. Az olvasásnak számos indítéka 
lehet, s ezek nem föltétlenül zárják ki egymást. Akár egyszerre 
lehet olvasásra késztető ok valamely gyakorlati probléma és a 
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szórakozás vágya, s közben - talán tudattalan - kerülünk a 
műalkotás filozofikus üzenetének hatása alá. 

A legjelentősebb olvasási motívum az egzisztenciális érde
keltség, amikor az olvasó a műalkotástól alapvető, „életbe vágó" 
kérdésekben segítő-orientáló, egész létszemléletét befolyásoló 
hatást remél. Az egzisztenciális érdekeltség különösen felfoko
zott érzékenységgel és várakozással jár („Ezt nekem el kell ol
vasnom!"), de olvasás közben is kialakulhat, amikor az olvasó 
magára ismer, illetve személyesen érintettnek érzi magát („Ró
lam szól a mese!"). Valamennyiünk életében meghatározó sze
repet játszhat ilyen elemi erejű, szemléletünket gyökeresen át
alakító olvasmányélmény. Ismeretes például Móricz Zsigmond 
(1879-1942) vallomása arról, hogy amikor 1907-ben megjelent 
Ady Endre (1877-1919) Vér és arany című verseskötete, egyet
len éjszaka alatt olvasta el, és a megvilágosodás erejével hatott 
rá - tulajdonképpen ennek az élménynek köszönhetően ért íróvá. 

Volt ilyen meghatározó jelentőségű olvasmányélménye? Ismer 
hasonló példákat baráti környezetében? Az irodalomtörténetben? 

Az egzisztenciális érdekeltség nem csak a művelt olvasó 
előjoga. Sőt az is előfordul, hogy a túlfinomult olvasó annyira 
elmerül az egyes részmegoldások élvezetében, hogy szem eló1 
veszíti a mű egészét. Egy regény vagy egy dráma művészi szép
sége ritkán tárulkozik fel előttünk első olvasásra; gyakori, hogy 
először csak a cselekménybonyolítás köti le figyelmünket. Ah
hoz, hogy elmélyedjünk a szövegben, többször is el kell olvas
nunk. S közben állandóan változtatja jelentését, attól függően, 
hogy mire figyelünk fel benne. Még inkább érzékelhető a vál
tozás, ha hosszabb idő elteltével vesszük kezünkbe - meróben 
mást fogunk találni benne felnőttként, mint kamaszként, mert 
megváltozik érdeklődésünk, és másra leszünk érzékenyek. 
Könnyen lehet, hogy éppen az váltja ki elutasításunkat, amit 
nagyra tartottunk korábban. 

Előfordult, hogy többször olvasott el egy könyvet, és a mű min
den alkalommal más arcát mutatta? Ha igen, próbálja meg fel
idézni: mikor mi volt érdekes benne! Milyen okokkal magyarázza 
véleménye megváltozását? 

Olvasói magatartásunkat ösztönös és tudatos, belső és 
külső, választott és kényszerű motívumok egyaránt befolyásol
hatják. A külső motívumok között igen fontos szerepet kaphat
nak az ún. vonatkoztatási (referencia-) személyek és -csoportok . 
Ösztönző lehet számunkra a referenciaszemély szakmai te
kintélye vagy érvelése, de bőven elég az is, hogy kedveljük őt és 
adunk a véleményére. Olykor a hatása erősebb lehet saját ol
vasói beidegződésünknél, s a hozzánk közel álló rokon, barát 
vagy más, különösen meggyőző, sőt lenyűgöző (karizmatikus) 
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személyiség kedvéért hajlandók vagyunk eltérni megrögzött 
szokásainktól, és számunkra idegen művet is elolvasni. (Ilyen 
hatással lehet rajongóira, tisztelőire, híveire bármelyik híres és 
népszerű ember - legyen az köztársasági elnök, tévériporter, 
élsportoló vagy popsztár -, amikor irodalomról, írókról vagy 
olvasmányélményeiró1 nyilatkozik.) Meróben másképp figye
lünk az irodalommal hivatásszerűen foglalkozó, közvélemény
formáló személyre (irodalomkritikusra, -tudósra, -tanárra), 
akitó1 elvárjuk, hogy ítéletét érvekkel is alátámassza. 

Hasonló szerepet játszhatnak olvasmányaink megválasz
tásában (és értelmezésében) a különféle referenciacsoportok. 
Általában több csoport befolyása ötvöződik választásainkban és 
döntéseinkben. Vannak közöttük az olvasás és az irodalom kö
rül szerveződő csoportok (például olvasókör, szakkör, alkotókör; 
irodalmi szalon, irodalmi társaság). Ám - ha nem vagyunk hiva
tásosak - ezeknél jóval nagyobb hatással lehetnek ránk a nem 
irodalmi alapon szerveződő csoportok: a család, a baráti vagy a 
kávéházi társaság, a klub, a kisközösség. Sokszor azért olvasunk 
bizonyos szerzó'ket és műveket, hogy ne lógjunk ki onnan, aho
vá tartozunk. Vagy azért, hogy olyan körbe, olyan emberek tár
saságába kerülhessünk, akikre fölnézünk (az elitbe, az irodal
mi világba, az értelmiségiek, a „modern" felfogásúak stb. közé). 

Hasonlóképp megkülönböztetett jelentőségű csoport lehet 
az iskolai közösség, az irodalommal való foglalkozásnak ugyan
is kitüntetett színhelye és alkalma az iskolai irodalomóra. 
A diákok egy része kényszerként éli meg, ugyanakkor mások
nak kedvenc tantárgya. Megtörténhet, hogy a közös élmény re
ferenciává válik, s akik ennek részesei, valamifajta értelmező 
közösséggé alakulnak, amely a továbbiakban maga is referen
ciacsoportnak bizonyulhat. 

S hasonlóképp lehet referencia bármely véleményformáló 
intézmény, amely elegendő tekintéllyel rendelkezik: a média, a 
kedvenc könyvesbolt, a tudományos akadémia. Ilyen mérték
adó intézménynek számítanak a rangos irodalmi díjakat oda
ítélő bizottságok is: a Nobel-díj vagy a Kossuth-díj kitüntettjei
nek művei fokozott érdeklődésre számíthatnak. 

A legkevésbé megkerülhető referenciaintézmények közé 
tartozik az iskola, amely igen határozott értékrangsort érvénye
sít: a kötelező olvasmányanyag összeállítása a mindenkori hi
vatalos (kormányzati szinten szentesített) irodalmi kánon alap
ján történik. Gondos mérlegelés alapján választják ki azokat a 
műveket, amelyek a nemzeti kultúra (és a világirodalom) legja
vát hivatottak képviselni. A kánon mércét, zsinórmértéket jelent; 
az irodalmi kánon voltaképpen intézményesített értékelés. (Egy
szerre, egymás mellett több kánon is létezhet, amelyek közül az 
egyik a hatalom támogatását élvezheti.) Minthogy időró1 időre 
változik a hivatalos kánon alapjául szolgáló értékrend, az iskolai 
tananyagot is ennek szellemében felülvizsgálják és átalakítják. 

52 



1. Mit gondol, kik állapítják meg a hivatalos kánont? 

2. Korábban már említettünk példát a magyarországi gimná
ziumi irodalomoktatás átalakulására. Idézze föl! 

3. Arról is szó esett, hogy az iskola (és az általa közvetített kánon) 
csak több-kevesebb késedelemmel követi a tudományok és művé
szetek történeti változásait-fordulatait. Mit gondol, miért van ez? 

Miért értelmezünk, hogyan értelmezünk? 

Miért értelmezünk - e kérdést korántsem olyan egyszerű 
megválaszolni. Sokan gondolják azt, hogy a valóban jelentős 
műalkotásnak önmagáért kell beszélnie, nem szorul magyará
zatra; sőt a magyarázat egyenesen árt neki (akárcsak egy jó 
viccnek). Az olvasás élményét nem szükséges, de nem is lehet
séges fogalmi nyelven visszaadni vagy észérvekkel alátámasz
tani. A magyar irodalmi életben is elterjedt vélekedés ez; évszá
zados hagyomány a kritika- és kritikusellenesség. Szívesen 
idézik azt az Arany Jánosnak tulajdonított kifakadást (amit 
állítólag egyik kritikusának önkényes belemagyarázása váltott 
ki beló1e), hogy „Gondolta a fene!" 

Valójában ez egyáltalán nem illik Aranyra, és nincsen 
nyoma, hogy leírta volna valaha is. Sőt kritikusként szívesen 
feledkezett bele mások műveinek aprólékos boncolásába. A vele 
kortárs Szász Gerő verseskönyvéró1 írt bírálatában, miután 
nyolc lapon át elemzi a szerző legjobbnak tartott verse két első 
szakaszát, így szakítja félbe önmagát: „Két versszak és mennyi 
aprólékos gáncs! fog felkiáltani némely (íróféle) olvasóm (vagy 
tán nem is olvasóm, noha író-féle), kinek véleménye szerint a 
kritika tiszte csak abban áll, hogy vagy csak föllengős, duzma 
[duzzadt] szavakban bálványát égig emelje, vagy néhány oda
csapott frázissal agyon üsse áldozatját. De mi szeretünk olykor 
pedant [pedáns, aprólékoskodó] is lenni." Majd tizenkét lapon 
át vesézi tovább a vers hátralevő szakaszait. 

Az értelmezés fölöslegességét állító vélekedés alapvetően 
téves, hiszen olvasni (befogadni) nem tudunk másképp, csak 
értelmezve. Kétségtelen, hogy némelyik mű nem adja könnyen 
magát, megértése komoly intellektuális erőfeszítést igényel 
(A megértés feladata című fejezetben bővebben szóltunk erró1). 
De nemcsak az ilyen esetekben értelmezünk, hanem kivétel 
nélkül mindig. Az értelmezés fölöslegességének híveit föltehe
tően az téveszti meg, hogy a legtöbb esetben az értelmezés fogal
milag kifejtetlen (implicit), azaz rejtett marad. A szöveget elol
vassuk, értelmezzük, de nem adunk számot arról, hogy hogyan 
értjük. Ebben a megállapításban persze az a feltételezés is 
benne rejlik, hogy az értelmezés nem föltétlenül tudatos, illetve 
nem föltétlenül történik fogalmak segítségével. (Még ha csak 
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annyit mondunk, hogy a könyv erró1 meg arról szól, már az is 
értelmezés.) 

laikus olvasó A laikus (nem hivatásos) olvasó rendszerint csak akkor 
érzi szükségét annak, hogy számot adjon a maga értelmezéséró1 
- azaz értelmezését világosan kifejtse (explicitté tegye)-, ha rá 
akar beszélni valakit a neki kedves könyv elolvasására, vagy 
vitába száll egy vele ellentétes véleményt kialakító olvasóval. 
Természetesen az ilyen helyzetek sem föltétlenül kényszerítő 
erejűek. Például a naiv, önfeledt olvasó nemigen bocsátkozik 
hosszadalmas érvelésbe. Teljes egészében az intuíciójára (ösz
tönös megérzésére) hagyatkozik. Ami különben igen jól is mű
ködhet. Az esztétikai érzékenység és a fogalmazáskészség 
(vagy a vitakészség) nem mindig esik egybe, s a kettő másfajta 
tehetséget igényel. 

hivatásos olvasó A hivatásos olvasó viszont - akinek munkájához tartozik 
a véleményformálás és hogy azt közzétegye - nem elégedhet 
meg az implicit értelmezéssel. Tipikus példa erre az irodalom
kritikus, aki nyilvánosan mond ítéletet könyvekró1. Bár a maga 
nevében beszél, de (hallgatólagosan) nem csupán önmagát kép
viseli, hanem egy már létező vagy legalábbis lehetséges ízlés
közösség véleményét is. Mégpedig azzal, hogy mások elé tárja 
véleményének indítékait. És azzal, hogy normát követ, illetve 
normát próbál éppen teremteni. Természetesen nem vagyunk 
kötelesek elfogadni az irodalomkritikus véleményét, elutasít
hatjuk indoklás nélkül is, de már ha cáfolni akarjuk, magunk is 
rákényszerülünk arra, hogy hozzá hasonló módon, fogalmi úton 
érveljünk. 

1. Olvasson el két frissen megjelent kritikát, és gyűjtse ki leg
föbb megállapításait! Próbálja meg csoportosítani ó1rnt aszerint, 
hogy a) alá vannak támasztva a bírált műbó1 vett idézettel, b) 
máshonnan vett idézettel, e) önmagukban állnak. Melyik típus
sal érzi könnyebbnek az (esetleges) vitát? 

2. Találkozott-e már olyan kritikával, amely egyáltalán nem pró
bált érvelni? Ha igen, állapítsa meg, hogy milyen eszközökkel 
igyekszik maga mellé állítani olvasóját! 

A laikus olvasóhoz képest jelentős többlettudással rendel
kezik a hivatásos olvasó, akitó1 elvárható a szakszerűség, a 
különféle értelmezéstechnikák ismerete és hajlékony alkalma
zása, az olvasott műalkotás irodalmi és társadalmi környeze
tének lehető legteljesebb felderítése. Ám mindez együtt sem 
elegendő ahhoz, hogy sikerült legyen az értelmezése. Nem csu
pán érzékeny olvasónak kell lennie, hanem kellőképpen rá
hangoltnak is a mű nyelvére, szemléletére, problémalátására. 
Az irodalomkritikus is a maga (előzetes) értékelfogultságaival 
közelít a műhöz, ami nem mindig könnyíti meg számára a mű 
megértését. 
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Fölvethető az is, hogy egyáltalán szükség van-e többlet
tudásra, s ha igen, mifélére. Például sokan kételkednek abban, 
hogy irodalomértésünket segítené az író életrajzának ismerete. 
Talán egy példa segít érzékeltetni a problémát. 

„Külön utálok és külön nem enyhülök" - írta Ady Endre a 
Mégsem, mégsem, mégsem című versében (1914). Egyik kritiku
sa úgy találta, hogy a költő tömegiszonyának, gőgös elzárkózá
sának, elfogadhatatlan önistenítésének, egyszóval „individua
lizmusának" bizonyítéka ez. Ám az életrajz ismeretében tudni 
lehet, hogy Ady nem általánosságban vélekedett így, hanem 
nagyon is konkrét történelmi helyzetben: amikor kitört az első 
világháború, és az emberek ujjongtak, a katonák vidáman ma
síroztak a frontra. Ekkor írta versét a költő, aki - szemben a 
tömegőrülettel, az általános eltévelyedéssel - pontosan érzé
kelte, hogy rettenetes katasztrófa készül. Tehát a vers keletke
zésének időpontja és indítéka nyilvánvaló módon eligazíthat a 
mű megértésében. 

Illetve mégsem olyan nyilvánvaló ez. Helyezkedhetünk 
olyan álláspontra is, hogy a szövegnek jót kell állnia önma
gáért, s nincs szükségünk külön „használati utasítás" -ra. A mű 
vagy rendelkezik számunkra érvényes jelentéssel, vagy nem. S 
miért ne érthetnénk egyet azzal, hogy a költő (ha éppen nincs 
háborús őrület, akkor is) megveti a tömeget. „Külön utálok és 
külön nem enyhülök": ez egybecsenghet a legsajátabb vélemé
nyünkkel. A legtöbb esetben úgyis csak a mű szövegével van 
dolgunk, s nem lehet akadály, hogy keveset vagy semmit sem 
tudunk szerzőjéró1, illetve a korról, amelyben született. 

Mindkét álláspont tartalmaz megfontolandó elemeket. De 
valójában nem egymással vitáznak, hanem egymás mellett. 
Mert meróben más típusú érdeklődést képviselnek. Az egyik az 
íróra (is) kíváncsi, a másik kizárólag a szövegre. Az életrajz 
iránti érdeklődés valóban járhat olyan veszéllyel, hogy az író 
(ugyancsak értelmezett-elképzelt) személye eltakarja eló1ünk a 
művet. Van, aki úgy fogalmaz, hogy az életrajz nem fontos, 
viszont nélkülözhetetlen a kor ismerete, mert csak így válnak 
érthetővé a művet létrehívó indítékok. (S példánk esetében sem 
annyira Ady személyének, mint inkább a kornak van magya
rázó értéke.) De a kor ismerete is túl van a szövegen, vagyis el
távolíthat tó1e. Illetve nagy kérdés, hogy egyáltalán lehetsé
ges-e úgy értelmezni, hogy „benne" maradunk a szövegben. 
Mert amikor a Mégsem, mégsem, mégsem című versnek azt a 
jelentést tulajdonítjuk, hogy megveti a tömeget, ebben a mi (ha 
tetszik, „külső") vélekedésünk is szerepet játszik: egy általunk 
ismert magatartással azonosítjuk a versben megnyilatkozóét. 

Melyik felfogással ért egyet? Miért? Ha egyikkel sem, miért nem? 
Olvassa el a Mégsem, mégsem, mégsem című verset, és értel
mezze saját szempontjai alapján! 
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Tehát számos, egymástól különböző értelmezésmód lehet
séges, és egy sincs, amelyik biztos sikerrel kecsegtetne. Az ér
telmezés elsősorban az értelmezőn múlik, akinek megvannak a 
maga sajátos szempontjai. Az egyik olvasó elsősorban (vagy ki
zárólag) önmagát keresi a művekben, a másik olvasó inkább a 
világra kíváncsi, illetve a világhoz képest önmagára. Egyiknek 
is, másiknak is mély esztétikai élményben lehet része. 

Bár az irodalmi műveknek nincs egyetlen „eredeti", „iga
zi", „voltaképpeni" jelentésük, gyakorlatilag mégis úgy ját
szódik le befogadásuk, hogy az olvasatok túlnyomó része „igazo
dik" valamely reprezentatív, mértékadó értelmezéshez. A mű
vekhez társított jelentésváltozatok kialakításában döntő szavuk 
van a véleményformáló személyeknek, csoportoknak, intézmé
nyeknek. Ezek nem föltétlenül az irodalommal hivatásszerűen 
foglalkozók soraiból kerülnek ki, sőt nemritkán azok ellenében 
érvényesítik ízlésüket (például a diák olvasóra némelykor na
gyobb hatással lehet egy családtagja vagy a barátja, mint az 
irodalomtanára). De csak a hivatásos értelmezőnek van igazán 
esélye arra, hogy olvasatával, pontosabban olvasatának nyil
vánosság előtti képviseletével számottevő hatást gyakoroljon a 
mű jelentésének alakulására, más szóval a mű hatástörténeti 
pozíciójának megváltoztatására. Már csak azért is, mert egye
dül a hivatásos értelmező érdekelt egy-egy mű jelentésváltoza
tainak megismerésében és gyarapításában. 

A laikus olvasat nem kerül be az irodalomról folytatott 
nyilvános diskurzusba, illetve csak a hivatásos közvetítésével 
juthat el oda. A „kitüntetett" olvasó - az esztéta, a kritikus, az 
irodalomtudós vagy maga az író - természetesen tudatában van 
feladatának és jelentőségének, véleményét reprezentatívnak 
hiszi és hirdeti. A reprezentáció (képviselet) valójában inkább 
nevezhető társadalmi szerepnek, mint szellemi teljesítmény
nek. A hivatásos értelmezés még kevésbé lehet meg intézmé
nyesülés nélkül, mint maga az irodalmi szöveg. 

Különbséget kell tennünk a megértés egyénileg és kol
lektíven fennálló mechanizmusa között. Az egyes olvasó is 
szüntelenül változtatja szemléleti pozícióját a művek hatására, 
átalakul értelmező apparátusa és (ennek eredményeként) az 
értelmezett is. De az ő esetében a személyiségjegyek, az életkori 
és nemi adottságok hasonlóképp fontos szerepet kapnak e fo
lyamatban, mint a szűkebb-tágabb társadalmi/kulturális kör
nyezet. A laikus olvasó érzékenységét és érdeklődését (mint 
arról már szó volt) irodalmi és nem irodalmi motívumok egy
aránt befolyásolják. 

Más a helyzet kollektív szinten, ahol az irodalom hivatás
szerű értelmezése legfeljebb oktatási szituációban számol az 
említett személyiségjegyekkel. A hivatásos olvasó érzékeny
ségét és érdeklődését mindenekelőtt a történetileg kialakult, 
egymással versengő értelmezésirányok alakítják. Míg a laikus 
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olvasatban az irodalom mimetikus oldalára vetődik több fény, a 
hivatásos értelmezésben legalább akkora figyelmet kap a szö
vegszerűség. Egy-egy értelmezésirány ideig-óráig uralhatja a 
kor irodalomképét, irodalomfelfogását: maga is kánonná vál
hat. Tehát bővítenünk kell az irodalmi kánonról korábban el
mondottakat; egy adott irodalmi kánonba nemcsak az értékes
nek ítélt művek tartoznak, hanem az engedélyezett és javasolt 
értelmezési eljárások, illetve az érvényesnek elismert értelme
zések is. 

Mint valamennyi önszabályozó rendszernek, az irodalmi 
életnek is szüksége van kánonok kiépítésére és lebontására, 
illetve időró1 időre elvégzendő cseréjére. A kánon természetéhez 
tartozik, hogy viszonylag stabil alakzat; éppen ebbó1 fakad az a 
veszély, hogy idővel kiüresedik és károssá válik - konzervati
vizmusával nemcsak céltáblája lesz az újabb értelmezésirá
nyoknak, hanem akadály is azok érvényesülésében. Ám elóbb
utóbb megdöntik, és új kánon váltja fel. Például az írói életrajz 
valamikor az uralkodó irodalmi kánonba tartozott - fontos
ságát nemcsak az ókori Athénban vagy Rómában tekintették 
magától értetődőnek, hanem a 18. századi Angliában és Fran
ciaországban is. Napjainkban más a helyzet. Régebben a mű és 
szerzője kapcsolatát hangsúlyozták, ma inkább az olvasó és a 
mű összetartozását. 
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lehetséges 
csoportosítás: 

"külsődleges" és 
"belsődleges" 

megközelítések 

Értelmezésirányok 

A következó'kben - csupán jelzésszerűen - bemutatunk néhány 
alapvető értelmezésirányt. Valamennyi jelentős szerepet ját
szott az irodalomról való gondolkodás történetében. 

Sokféle módon lehet csoportosítani ó'ket. Például René 
Wellek (1903-1995) és Austin Warren (1899-1987) nagy hatá
sú, magyarul is olvasható összefoglaló műve, Az irodalom elmé
lete (1948) az irodalom tanulmányozásának két nagy csoportját 
különbözteti meg. Az elsóbe a „külsó1eges" megközelítések ke
rültek (írói életrajz, irodalomlélektan, irodalomszociológia, esz
metörténet stb.), a másodikba a „belsó1eges" megközelítések (a 
műalkotás létezésmódja, verstan, stilisztika, metaforaelmélet, 
narratológia stb.). Már maguk a kifejezések is („belsó1eges'', 
illetve „külsó1eges") jelzik a szerzó'k rangsorolási szándékát -
összhangban azzal, hogy elkötelezettek az iránt a hagyomány 
iránt, amely az irodalom sajátosságát nyelviségében és forma
jegyeiben látja-láttatja. 

Természetesen más hagyományhoz kapcsolódva másként 
csoportosítunk. Már maga a válogatás is (hogy melyik értelme
zésirányt emeljük ki) óhatatlanul véleményt tükröz. Tudatá
ban kell lennünk annak, hogy tájékozódásunk egymással ver
sengő irányzatok erőterében történik, s mindegyikjárja a maga 
külön útját, amely találkozhat ugyan másokéval, ám gyako
ribb, hogy nem. 

Az itt bemutatásra kerülő három nagy terület közül az el
sővel részletesebben foglalkozunk, mint a másik kettővel, mert 
az utóbbiak problémafelvetései nagyobb teret kaptak eddigi fej
tegetéseinkben. (Például a műközpontú megközelítés Az irodal
mi nyelv sajátossága, a befogadásközpontú az Író, mű és olvasó, 
Az irodalom történetisége és a Miért olvasunk, hogyan olva
sunk? című fejezetekben.) 

Szerzőközpontú megközelítések 

az életrajz Az életrajz egyike a legősibb irodalmi műfajoknak: egy 
ember életének és működésének tanulságokkal járó leírása. 
A műfaj változatossága a regényével vetekszik. Csak megal
kotottsága és narratív (történetmondáson alapuló) szerkezete 
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mondható állandó alkotóelemének. Szent Ágoston (354-430) 
Vallomások című önéletrajza (398 körül) a műfaj új típusát te
remtette meg. A könyv első fele stilizált öntéletrajz, a megtérés 
története, kifejezi a confessio szó első jelentését (bűnvallomás, 
gyónás); a második fele az elnyert hit fényében Isten dicsőítése, 
a Teremtés Könyvének magyarázata, ez felel meg a confessio 
szó második jelentésének (hitvallás). 

A műfaj kétfelé ágazott el az újkorban. Egyfeló1 előszere
tettel művelték a szubjektív válfaját, az önéletrajz különféle vál
tozatait (a vallomást, a naplót és az emlékiratot). A bűnvallo
más egyik első példája II. Rákóczi Ferenc fejedelem (1676-1735) 
Egy bűnös vallomása című latin nyelvű önéletrajza (1717-1719). 
Rousseau (1712-1778) úgy gondolta, hogy minden szépítés nél
kül olvasói elé tárhatja egy ember - önmaga - életútját, mert 
aligha lehet érdekesebb és magasztosabb tárgy ennél. Maguk a 
költői művek is immár szerzőjükró1 szóltak, illetve így lehetett 
értelmezni ó1rnt: Byron ( 1788-1824) körülhordozta Európában 
„vérző szívének látványát", Goethe (1749-1832) „egy nagy vallo
más töredékeinek" fogta fel életművét. Másfeló1 a szakszerű ér
telmezés igénye életre hívta a műfaj objektívnak tudott válfa
ját, a tudományos igényű életrajzot. 

A romantika találmánya a fejlődés eszméje is, amelyre -
mint minden történettudomány - az irodalomtörténet is épül. 
Míg a középkori irodalomtörténet időrendben csoportosított ka
talógus, addig az újkori a fejlődés elvének érvényesülését kere
si mindenütt: az élővilág (és az egyes ember) szerves fejlődésé
nek mintájára a „keletkezés - érés - virágzás - hervadás - el
múlás" fogalmait kiterjeszti a társadalomra, a szellemi életre, 
az irodalomra és az irodalmi korszakra. Úgy is fogalmazha
tunk, hogy tulajdonképpen az életrajzból ismert fordulatokat 
kezdték alkalmazni a nagyobb folyamatok leírására is. 

A német Herder ( 17 44-1803) romantikus történelemfelfo
gását tette magáévá Kazinczy Ferenc (1759-1831), majd Köl
csey Ferenc (1790-1838) és az a nemzedék, amely a modern 
magyar irodalmi élet alapjait lerakta a 19. század elején. Példá
ul Kölcsey Nemzeti hagyományok című értekezésében (1826) 
ezt olvashatjuk: „Egész nemzeteknek szintúgy, mint egyes embe
reknek megvannak az ő különböző koraik. Gyermekkorból virul 
fel if]úságok, if]úból érnek férfivá és férfikoroknak erejét az öreg
ségnek lankadása váltja fel." Míg a romantikus történelem
szemlélet hívei a nemzeti kultúra, addig a századderék-század
vég pozitivista gondolkodói az egyetemes kultúra fejlődésének 
kimutatását tűzték ki célul az irodalomtörténet-írás elé. 

A szerves fejlődés mintájára értelmezték az egyes írók 
szemléleti változásait is. A pályakép voltaképpen az életmű bel
ső tagolása. A korszakok az idő dimenziójában elhatárolt szelle
mi egységek: ezeket a legfontosabbnak felismert és elismert 
eredmények alapján különböztetik meg egymástól. Az egyes 
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pályaszakaszok nem mechanikusan követik egymást, hanem 
valamely új célt valósítanak meg. Az. alkotóművész mindig va
lami mást, lehetó1eg valami újat ér el egy-egy korszakában, ami 
jelentőségét veszti vagy teljesen eltűnik a következóben stb. 

A 19. századi pozitivista gondolkodók a környezet és az 
öröklés által szigorúan meghatározott természeti lényként kép
zelték el az embert, s a társadalom megszerveződését és műkö
dését is a korabeli természettudomány zárt, egyértelmű okság
felfogása alapján magyarázták. Az. irodalmat pedig a társadal
mi tények egyik halmazának tekintették, amelynek körülményei 
(a mű forrásai, keletkezése és fogadtatása, alkotójának élete és 
pályája, az irodalmi élet és intézményei) egytől egyig leírhatók 
tudományosan, azaz értékmentesen. Jóllehet a pozitivista felfo
gás kiinduló feltevései fölött már régen eljárt az idő, a tudomá
nyos igényű írói életrajz és pályakép kidolgozásával mind a mai 
napig eleven hagyományt teremtett. 

Mivel az irodalomtörténeti tankönyvek napjainkban is 
előszeretettel élnek velük, részletesebben kitérünk e két műfaj 
sajátos szempontjaira, kategóriáira. 

Az. írói él~trajzot mindenekelőtt társadalmi és kulturális 
tényezó'k révén tudjuk vizsgálni. A legfontosabb társadalmi pa
raméterek (tényezó'k): a származás, a szocializáció (a társada
lomban való létezéshez szükséges ismeretek elsajátítása), a 
meghatározó személyes kötődések (barátság, szerelem), az élet
mód (illetve életvezetési stratégia), a kapott és vállalt szerepek, 
a társadalmi hierarchiában betöltött pozíció és kivívott presz
tízs. A legfontosabb kulturális paraméterek: a nyelvi, nemzedé
ki, poétikai háttér (az irodalmi és szélesebb szellemi áramlatok, 
iskolák, irányzatok), az irodalmi és egyéb kulturális intézmé
nyek (ezek térbeli elhelyeződése - hiszen más lehetőségeket kí
nál az irodalmi élet központja, mint a perifériája), az ismertség 
és elismertség mértéke, a támogatók és ellenfelek száma és sú
lya stb. 

Besorolásunk közelítő jellegű, azaz fölöttébb viszonylagos 
érvényű. Mindenekelőtt azért, mert a társadalmi és kulturális 
mező metszi egymást, s a legtöbb tényező mindkettóböz sorol
ható. Például a származás nemcsak a társadalmi hierarchiában 
elfoglalt helyet jelenti (jelentheti), hanem a családi kultúra át
örökítését is. A nyelvi háttér pedig egyszerre fejez(het) ki társa
dalmi és kulturális hovatartozást. Ezért nagyfokú óvatosságot 
igényel e paraméterek értelmezése; annak tudatában kell vizs
gálni ó'ket, hogy mindig többfelé kapcsolódnak, azaz több irány
ba vezet(het)nek minket. 

A pályakép a művészi pálya alakulását, az életmű belső 
tagoltságát, az egyes pályaszakaszok változásait mutatja be. 
Fontos és jellegzetes paraméterei: a pályakezdés, az irodalmi 
minták, a művészi önállósulás, az ars poetica (a költői hitvallás: 
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a saját művészi elvek összefoglalása) és a korszakolás (ezen be
lül a korszakolás alapjául szolgáló szempontok, a művek jelen
és utóidejűsége, a versek finomabb csoportosítása: az egyes 
verstípusok). 

Az életrajz és a pályakép szorosan összetartozik, illetve 
összetartozhat: az alkotóművészeknek is egy életük van, írói 
teljesítményük számos motívuma rejtőzhet életrajzi esemény
ben, míg köznapi tevékenységüket, életüket nagymértékben 
meghatározhatja irodalmi működésük. Vannak alkotók, akik
nek külső élete teljesen eseménytelen, elmondható róluk, hogy 
a „művészetük az életük", és akadnak olyanok is, akiknek élete 
rendkívül mozgalmas, „valóságos regény". Mindez fontos az élet
rajz szempontjából, de nem érinti írói teljesítményük értékét. 

Petőfi Sándor életéró1, pályájáról már korábbi iskolai tanulmá
nyai során is olvashatott. Az alábbiakban részleteket idézünk 
egy tankönyv Petőfiró1 szóló fejezetébó1. 

Csoportosítsa az itt található megállapításokat aszerint, hogy 
a) az életrajzhoz vagy b) a pályaképhez tartoznak-e! Próbálja 
meg a felsorolt paraméterek alapján meghatározni ó'ket! 

Az irodalmi népiesség széles körű elfogadottsága kellett Petőfi 
Sándor (1823-1849) üstökösszerű pályafutásához. A negyvenes 
évek derekától az irodalmi élet első számú szereplője. Ebben a 
Pesti Divatlap szerkesztőjének, Vahot Imrének is nagy szerepe 
volt, aki üzleti megfontolásból mintegy sztárként kezelte és reklá
mozta Petőfit. Olyan képet igyekezett a közönséggel elhitetni, hogy 
Petőfi teljesen műveletlen, borissza cimbora, s mindenekfölött te
tőtől talpig magyar ember - ennek érdekében védencét állandóan 
magyaros öltözékben járatta. 

A példátlan - az irodalmi berkeken messze túl terjedő - népsze
rűség rendkívüli módon kiszélesítette Petőfi olvasóinak körét. Az 
1847-es összkiadás háromezres példányszáma verseskötet eseté
ben elképzelhetetlenül magas szám volt akkoriban. Ugyanakkor 
az irodalmi életünkben addig ismeretlen „hírverő" fogások a rivá
lis újságok ellenszenvét és féltékenységét váltották ki. E fogások 
közé tartozott, hogy a költő barátokhoz írt és közzétett verses episz
tolái csakhamar követőkre találtak: valósággal divat lett Petőfit 
és egymást efféle alkalmi versben pajtási évődéssel köszönteni. 

Költészetének első periódusa a pályakezdéstől a révbe érésig, 
1844-ig tartott. („.) Igen gyorsan talált rá a népies hangvételre. 
Átmeneti színészi működése legalább annyi haszonnal járt költé
szetében, hogy kifejlesztette imitáló (utánzó) tehetségét. Legfonto
sabb nyelvi újításait talán éppen népdalaiban és népies helyzet
dalaiban érte el - annyira, hogy közülük nem egyet a kortársak 
eredeti népdalnak hittek (Befordúltam a konyhára„ „ Temetésre 
szól az ének.„ 1843, Megy a juhász szamáron„ „ Ez a világ ami
lyen nagy„ „ 1844). 

A nagyszerű indulást az 1844-ben írt két terjedelmesebb poé
ma, A helység kalapácsa című komikus eposz és a János vitéz 
című meseköltemény tetőzte be. („.) A János vitéz a romantikus 
eszményt próbálja egyensúlyba hozni a népiesség eszközeivel. Ku
korica Jancsi nemcsak népi hős, hanem egyúttal romantikus sze-

61 

életút és pálya 
kapcsolata 



ars poetica 

a műfaji szerep 
változásai 

József Attila 
ars poeticája 

mélyiség is, aki környezetéhez képest magasabb rendű, azzal ál
landó feszültségben él, s abból kifelé, valamely jobb környezet lét
rehozására törekszik. 

Ezt követően az útkeresés, kísérletezés időszaka következett. 
(. . .) 1846-tól kezdődik újabb korszaka, a „szabadság és szerelem" 
vonzásában. Költészeti forradalma ebben az időszakban tágul po
litikai forradalmisággá: a népélet jellegzetes helyzetei, alakjai és 
tájai felmutatása mellett most már a nép politikai felemelkedésé
nek is dalnoka kíván lenni (A nép, 1846, A nép nevében, 1847). 
(„ .) 1846 márciusában megszervezte a Tízek Társaságát, a hozzá 
hasonló gondolkozású fiatal írók érdekszövetségét, melynek tagjai 
között volt Obernyik Károly, a kitűnő drámaíró, Tompa Mihály, 
a Petőfivel és Arannyal egyenrangúnak hitt költő, Lisznyai Kál
mán, aki Petőfibb akart lenni Petőfinél, valamint Jókai Mór. (. . .) 

1848. március 15-e a pesti forradalom s egyszersmind Petőfi 
napja. A márciusi ifjak vezéreként az események egyik főszereplő
je, a 12 pont mellett a Nemzeti dal a népakarat legfontosabb do
kumentuma. A költő forradalom-jövendölése megvalósulni lát
szott, s ő a megálmodott szerepnek megfelelően egy népmozgalom 
élére került. A szabadságharc idején írt versei hiteles krónikáját 
adják a történelmi időknek, de a politikai és katonai vezetéssel 
elégedetlen, a forradalom elsikkasztását számon kérő értelmiségi 
nézőpontjából. (. . .) Életének utolsó másfél évét mintha egy vég
zetdráma szerzője írta volna: 1848. március 15-től, a győzelem és 
a dicsőség tetőpontjától 1849. július 31-ig, a segesvári csatavesz
tésig, ahol életét vesztette, egyetlen hatalmas ívű zuhanásnak tű
nik fel pályája. 

A szerzó'központú megközelítések nagy figyelmet szen
telnek a költó'k és írók önmagukról és művészetükró1 tett kije
lentéseinek. Így lett megkülönböztetett hivatkozási alap az ars 
poetica (jelentése: költői mesterség, költészettan), amelynek el
ső mestere és legnagyobb példaképe a klasszikus római költő, 
Horatius (i. e. 65-8). Híres költeménye eredetileg költői levél
nek (episztolának) készült, amelyben Horatius az alkotó tevé
kenységró1, a műró1 és a műfajokról, majd a tárgyválasztás fon
tosságáról és a költői tehetséget formáló tényezó'kró1 elmélke
dik. (Az Ars poetica cím nem tó1e származik, csak késóbb kapta 
a vers.) 

E műfaj évszázadokon át a kívánatosnak tartott költői 
normák versbe szedését jelentette. Csak a romantika idején ke
rült előtérbe a vallomásos beszédhelyzet, s szorította ki a mes
terségbeli tudnivalók ecsetelését a költői hivatással való szám
vetés. A műfaj szerepének megváltozását igen frappánsan feje
zi ki József Attila Ars poetica című verse (1937): 
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Az ars poetica megszűnik tanköltemény lenni, de a tanító 
jelleg nem tűnik el teljesen, mint az jól érzékelhető Petőfi Sán-
dor ismert verse, A XIX. század költői (1847) esetében, amely 
arról kíván meggyőzni, hogy a költő egyúttal néptribun, prófé-
ta, vezér és politikus is legyen egy személyben. A magyar álla-
potok nyomorúságának és elmaradottságának tapasztalata a 
szerencsésebb nemzetekhez képest méltán erősítette fel a re- a váteszköltő 
formkor változásokat sürgető ifjúsága szemében a költészet 
közéleti felelősségét. Ez a meggyőződés hatja át Eötvös József 
(1813-1871) Én is szeretném ... című ars poeticáját (1846) is: 

Én is szeretném nyájasabb dalokban Eötvös József: 
Üdvözleni a szép természetet, Én is szeretném ... 

De engem fólver nyájas képzetimből 
Komoly valónak súlyos érckara; 

Fajom keserve hangzik énekimből, 
Dalom nehéz koromnak jajszava. 

S ilyen legyen dalom: egy villám fénye, 
Egy könny, kimondva ezrek kínjait; 

Kit nem hevít korának érzeménye, 
Szakítsa ketté lantja húrjait. 

Aligha tagadható, hogy a költészet önképének alakulása 
számos tanulsággal jár, s nemcsak az irodalom történetében. 
Például a magyar polgárosodás megkésettségének egyik beszé
des bizonyítéka a 20. század elején, hogy Ady Endre kényszerít
ve érezte magát a váteszköltő szerepére, jóllehet tökéletesen 
elavultnak tartotta. 

Vagy hogy az 1968-as párizsi diáklázadás letörése és a 
prágai reformpolitika eltiprása mit jelentett valójában, hogyan 
feneklett meg minden baloldali értelmiségi illúzió, s hogy akkor 
egy egész korszak ért véget hirtelen és csúfosan, azt kevés szö
veg fejezi ki olyan maradéktalanul, mint Petri György (1943-
2000) Magyarázatok M. számára című verseskötetének (1971) 
cím nélkül álló záródarabja, amely ironikus fintorral érvényte
leníti a Kelet-Közép-Európában hagyománnyá kövesedett vá
tesz-szerepet és a vele járó kiválasztottság-tudatot: 

Horgodra tűztél, uram. 
Huszonhat éve 
kunkorodok, tekergek 
csábosan, mégsem 
feszült ki a zsinór. 
Nyilvánvaló, 
hogy a folyódban nincs hal. 
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a szerep 
megtagadása 

Petri György: 
Horgodra taztél 



a tárgyilagosság 
korlátai 

kísérletek 
a pozitivizmus 

meghaladására 

Ha mégis remélsz, 
válassz más kukacot. 
Szép volt 
kiválasztottnak lenni. 
De most már szeretnék 
szárítkozni, mászkálni a napon. 

1. Hasonlítsa össze Ady Endre Gőg és Magóg fia vagyok én ... kez
detű költeményét (1905) Babits Mihály (1883-1941) A lírikus 
epilógja című ars poeticájával (1903)! Miben különböznek? Mi
ben hasonlítanak? 

2. Keressen más (jellegzetes) ars poeticákat a magyar költészet
ben, és értelmezze ó1rnt! 

3. Mit gondol, ars poeticának tekinthető-e a modern irányzatok 
által kedvelt kiáltvány? Indokolja válaszát! 

Technikai szempontok is szerepet játszanak az életrajz és 
pályakép megírásában. Nyilván meróben más lehetőségekkel 
rendelkezik Balassi Bálint (1554-1594) életrajzírója, mint Pe
tőfié vagy Adyé. A korai irodalmiság esetében csak ritkán szá
molhatunk olyan magánjellegű dokumentumokkal, amelyek a 
modern irodalom kutatásában magától értetődőek. 

A pozitivista szellemű irodalomtudomány egyik nagy illú
ziója volt, hogy az életrajzot és a pályaképet a dokumentumok
ra, tényekre alapozott, teljesen értékmentes, „objektív" leírás
nak gondolta. A tudományos igényű megközelítésnek természe
tesen törekednie kell a tárgyilagosságra, az elfogulatlanságra, 
de ez csak bizonyos határok között sikerülhet, senki sem szaba
dulhat saját meggyőződésének, érdeklődésének- azaz szubjek
tivitásának - árnyékától. Még nyilvánvalóbb ez az önéletrajz 
esetében: a legnagyobb pontosságra törekedő önéletrajzíró is csak 
a szükségképpen szelektív emlékezetére hagyatkozhat; nem is 
beszélve arról, hogy életét valamilyen konkrét céllal, pályájának 
adott pontján, pillanatnyi vélekedésének megfelelően méri fel. 

Az életrajz is, a pályakép is megalkotott szöveg: az egyes 
életesemények kiemelésétó1 a korszakok megállapításáig szin
te minden részében értékszemponto(ka)t f<jltételez. A 19. század 
végén, 20. század elején jelentkező irányzatok közül nem egy 
próbálta megújítani e műfajokat, hevesen bírálva a pozitivista 
gondolkodók mechanikus fejlődésképét, törvényeket kereső, 
szigorú, zárt logikára építő felfogását. A társadalomtudomá
nyokban - így a művészetértelmezésben is - illetéktelennek 
nyilvánították a természettudományok módszerét. Az irodalmi 
alkotások egyediségét hangsúlyozták. Többé-kevésbé nyíltan 
vállalták, hogy saját értékszempontjaiknak vetik alá az életraj
zot és a pályaképet. 

A pszichologista beállítottságú értelmezó'k egy „nagy élet", 
illetve személyiség dokumentumait keresték az életműben. 
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A szellemtörténeti irányzat hívei egy nagy világkép (világszem
lélet) megformálását. A marxisták a történelmi haladás hathatós 
képviseletét az ellentétes érdekű társadalmi osztályok harcában. 
A mélylélektani (pszichoanalitikus) kiindulásúak az alkotómű
vész saját (és szűkebb-tágabb közössége) tudattalan vágyainak 
és szorongásainak hatásos megjelenítését. Az utolsó három fel
fogás (szemben a pszichologistával) már nem az egyéniségre össz
pontosít; a szerző neve valójában valamilyen - a személyiségen 
túli - kollektív érvényű szellemi alakzat jelölésére szolgál. 

Az alábbiakban néhány részletet idézünk Szerb Antal (1902-
1945) Magyar irodalomtörténetének (1934) Ady Endre költésze
téró1 szóló fejezetébó1, ahol keverednek egymással a pozitivista, 
pszichologista, pszichoanalitikus és (föként) szellemtörténeti ih
letésű megállapítások. (S bár nem osztotta a marxista álláspon
tot, vele is számolt.) Próbálja meg eszerint csoportosítani ó1rnt! 

Ő volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe jutottak az elő
futárok, aki kimondta a szót, amit ki kellett mondani. Az egész 
nemzedék köréje csoportosult, olyannyira, hogy ha a régi egyéni
ségtisztelő iskola hívei lennénk, Ady Endre koráról kellene beszél
ni. Adyban volt valami profetikus, volt benne valami a ,jelbó1, 
amelynek ellentmondatik". Az első pillanattól kezdve, amint fel
tűnt, egyszerre formát kapott az addig kaotikus irodalmi tudat: 
Ady neve két ellenséges táborra osztotta az embereket, egyszerre 
mindenki pontosan tudta a helyét. (. . .)Jelentősége messze elhagy
ta az irodalom határait, és a pro vagy kontra Ady-állásfoglalás 
politikai és világnézeti felfogások elkeseredett szembenállását 
váltotta ki. A pro-Ady táborban most tudatosodott és vált mond
hatóvá a század egész új tartalma, és az új tartalom által feléb
redt a kedélyesen alvó magyar élet - itt volt a harc, amiért harcol
ni lehetett. (. .. ) 

Régi hétszilvafás nemesek ivadéka volt, abból a társadalmi ré
tegből, mely évszázadokon át átmenetet képezett nemes és paraszt 
között. Olyan közel volt a fóldhöz, hogy tudta azt, ami a költő szá
mára éltető benne; tudta a magyar fóldről mindazt az intimitást, 
amit Vörösmarty és Arany János tudott róla. De másrészt a fóld 
nem húzta. Nemesi származása öröklött gőgöt öntött belé, a pa
raszttá lett nemesember gőgjét, mely oly fontos mozgató erő a tár
sadalomelmélet szerint. Az osztályából alásüllyedt ember nyugta
lan, elégedetlen és pihenés nélkül vágyódik a jobb, a más, a nagy 
változás után. Ez a gőg sokkal pozitívabb, sokkal építőbb emberi 
tulajdonság, mint a hatalmon lévők önhittsége. (. . .) 

Szülőfóldje, melyet haláláig szívében hordott, szintén átmeneti 
terület: a „vén Szilágyság" az egykori Partium része, évszázado
kon át beékelve török és magyar, erdélyi és magyarországi magyar 
közé. Örökölte a táj, az országrész tradícióit: Kelet-Magyarország 
nagyobb Európa-közelségét, amit politikai, nevelési és felekezeti 
hagyományok fenntartottak a reformáció ideje óta - és Kelet-Ma
gyarország nagyobb Kelet-közelségét: ősei nem keveredtek vér sze
rint germán és szláv fajtákkal, mint a dunántúli és északi magya
rok. Emberfóldrajzi hovatartozásában is átmeneti ember volt, két 
kultúra ütközője, Kelet és Nyugat olyan intenzitással találkozott 
benne, mint talán csak az oroszokban. (. . .) 
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Szerb Antal: 
Magyar irodalom
történet 
Ady-fejezet 
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Első korszaka „vér és arany". Tárgyban uralkodik Ady legme
részebb tematikus újítása, a szerelem testi oldalának és általában 
a modern élet anyagi részének, a pénzgondoknak, a prózának köl
tészetté tétele - formában pedig az erős, rikító színek, a vér és 
arany. (. . .) Mítoszalkotó fantáziája ebben az időben még teljes, tö
retlen. Minden nagy probléma megleli a maga vízióját, a maga kí
sértetét vagy szörnyetegét, mely oly igazul hat, mint hogyha évszá
zadok óta élne már a nép képzeletében, mint a hétfejű sárkány. Az 
ember kénytelen azt gondolni, hogy Ady a magyarság kollektív tu
datalattijából merített, és kimondta azokat a mítoszokat, melyek 
szótlanul kísértettek évezrede már, a nem létező magyar mitológi
át. (. . .) 

Talán semmiben sem volt Ady Magyarországon annyira újító 
és annyira európai, mint ahogy a szerelmet felfogta. Jöttéig a sze
relem magyar költő számára még mindig a biedermeier hagyo
mányok [a kispolgári ízlést képviselő művészeti stílus] Petőfi ál
tal szentesített idillikus érzése volt. A szőke, kék szemű „kislány" 
meg nem kísértett tisztaságának kultusza a reménytelen és az 
enyelgő szerelem rekvizitumaival [kellékeivel] felszerelve. Csak 
Vajda János, akit Ady ősének vallott, ismerte a másik szerelmet. 

Nyugaton a kék szemű, szőke kislány már csak az alsóbb iroda
lomban élt és él tovább, talán örökké. Az egykori lírai hősnő ma 
az amerikai filmek örök-ártatlan angyala. De a magasabb iroda
lom éppen Ady korában (. . .) egy más, ellentétes nőtípust állított be 
a változó irodalmi érdeklődés középpontjába: a démoni, veszedel
mes, kiismerhetetlen nőt. (Ma már ez a típus még elavultabb, 
mint a szőke kislány.) A szerelem, mellyel a férfi e felé a nőtípus 
felé fordul, szintén más, mint a régi szerelem: az idilli, gyengéd és 
felemelő érzés helyét a vad, kegyetlen és leküzdhetetlen szenvedély 
foglalja el - egy új érzés, melyben ugyanannyi a gyűlölet, mint a 
szeretet, „Mindenki öl, aki szeret", mondja az akkoriban legdiva
tosabb költő, Oscar Wilde. 

A szerelem végzet. Ezt az attitűdöt [szellemi beállítottságot] 
Ady készen kapta (. . .) Ha összehasonlítjuk Ady szerelmes verseit 
pl. Petőfiével, az első, ami feltűnik, Ady verseinek komorsága. 
Minden nyájasság hiányzik ezekből a versekből, valami sötét, val
lásias atmoszférába kerültünk, ahol véres előre-elrendelések telje
sülnek. A szerelmesek sosem mosolyognak egymásra, szerelmük 
örök harc, „héja-nász az avaron". Szerelem és halál megint oly kö
zeli rokonok, mint Vörösmartynál. 

Másik feltűnő nagy különbség, hogy Ady szakított a magyar 
költészet hagyományos szemérmességével. Előtte magyar költő 
nemigen írt a szerelem testi oldaláról és a vágyakról, melyek nem 
elégszenek meg az enyelgéssel. Ez a tartózkodás a magyar líra 
egyik legerősebb tradíciója (. . .) Mi volt a démon, ami Adyt asz
szonytól asszonyig űzte? (. .. )Az, hogy Ady tulajdonképpen nem 
tudott szeretni. Minden asszonyt szeretett - abban, akit karjai 
közt tartott, egyúttal az emlékeit is szerette, és azt az asszonyt is, 
kit még nem ismert, akit várt -, de sosem szerette azt az asszonyt, 
akit éppen szeretett. Mindig csak önmagát szerette, asszonyokban 
tükröződve; az asszony szerelme is csak az önszerelem formája 
volt. 

Egyetért-e Szerb Antal ítéleteivel? Hol igen és hol nem? Melyik 
állításával szemben tudna érveket felhozni? Mely kérdésekben 
nem tud állást foglalni? 



Műközpontú megközelítések 

Sokan modern találmánynak gondolják a műközpontú meg
közelítést, holott csaknem egyidős a szerzőközpontúval. A 20. 
század radikális irodalom- és műközpontú irányzatai ugyanis 
számos vonatkozásban elődüknek tekinthetik a klasszikus gö
rög kor óta létező poétikai és retorikai hagyományt, beleértve 
az irodalomtudomány első alap- és (egyben) remekművét, 
Arisztotelész Poétikáját. 

Maga a „poiészisz" elnevezés az i. e. 5. század utolsó har
madától vált elfogadottá a görög bölcseló'k körében a költészet 
jelölésére, együtt a „poiétész" (költő) és a „poiéma" (költemény) 
szavakkal, melyek a „poiein" ige származékai. Az ige eredetileg 
valamilyen anyag megmunkálását, formázását s ebben az érte
lemben egy korábban nem létezett tárgy megalkotását jelentet
te. Azaz a költészetet sajátos mesterségnek fogták fel, amely 
(akárcsak a többi mesterség) megtanulható és megtanítható. 
Nemcsak azt lehet megmagyarázni, hogy mi volt a költő szán
déka és meg tudta-e azt valósítani, hanem hogy ha valaki költő 
akar lenni, mit célszerű figyelembe vennie. 

Arisztotelész Poétikája is - mint azt teljes címe (Peri poié
tikész: 'a költői alkotás mesterségéró1') félreérthetetlenül jelzi -
a költészetró1 való ismereteket összefoglaló tankönyvnek ké
szült. Arra vállalkozott, hogy bemutassa és jellemezze az összes 
akkor ismert irodalmi műfajt. (Sajnos csak töredékesen maradt 
ránk, a komédiát és a lírát tárgyaló könyv elveszett.) A késóbb 
keletkezett horatiusi ars poeticával szemben (amely a beérke
zett költő mesterségbeli tapasztalatait általánosítja és emeli 
normává, tehát erőteljesen megkülönbözteti ajó és a rossz meg
oldást) Arisztotelész műve hangsúlyozottan tárgyilagos. Ez nem 
jelenti azt, hogy ne lenne meg a saját rangsora (a tragédiát he
lyezi első helyre, az eposzt a másodikra). De megérteni akarja 
inkább, semmint megítélni a különféle irodalmi jelenségeket; 
arra törekszik, hogy leírja és megmagyarázza ó1rnt. 

A Poétikában szó esik írókról is, a befogadás természeté
ró1 is (az utóbbira még hivatkozni fogunk késóbb), de a művek 
és lehetséges csoportosításuk (műfajokba való besorolásuk) áll 
vizsgálódása középpontjában. Arisztotelész előtt még a tragé
diaköltó'k példája lebegett, akik nyilvános versenyeken mérkőz
tek meg egymással, és minél nagyobb hatást akartak kiváltani 
művükkel. Ezért a műfajok közötti és a műfajokon belüli elté
réseket (legalább részben) a szándékolt hatás alapján próbálta 
kimutatni. 

Alábbiakban egy-egy részletet idézünk a Poétikából, illetve 
Arany János egyik bírálatából. Állapítsa meg, hogy a) melyik 
műfajról esik szó bennük; b) mennyire hivatkoznak hatásra (il
letve hatáskeltésre); e) hogyan függ össze a műfaj jellemzése a 
hatásra/hatáskeltésre való hivatkozással! 
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a költészet: 
sajátos mesterség 

Arisztotelész 
Poétikája 

műfaji osztályozás 



poétikai 
hagyomány 

Schiller: A naiv 
és szentimentális 

költészetről 

a romantika 
viszonylagossá 

teszi a műfaji 
határokat 

1. Mivel a legszebb tragédia szerkezetének nem egyszerűnek, ha
nem bonyolultnak, félelmetes és szánalmat keltő események után
zásának kell lennie - mert ez a sajátsága az ilyen utánzásnak - , 
először is világos, hogy nem szabad derék, erényes embereket úgy 
bemutatni, amint boldogságból szerencsétlenségbe hullnak, mert 
ez nem félelmetes vagy szánalmat keltő, hanem felháborító. ( .. .) 
Nagyon hitványakat sem szabad úgy bemutatni, amint boldog
ságból szerencsétlenségbe hullnak: az ilyen történet emberi érzése
ket kelt ugyan, szánalmat és félelmet viszont nem, mert az előbbi 
a méltatlanul szerencsétlenséget szenvedőt, az utóbbi pedig a hoz
zánk hasonlót illeti meg (a szánalom a méltatlanság, a félelem a 
hasonlóság miatt).. . (Ar. t t l ' ) isz o e esz 

2. Természete a balladának (s annál inkább, minél népiesb), hogy 
nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelem-világra, 
nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, 
mennél erősebben. Magokból a tényekből s járulékaikból, mint 
idő, hely, környület [körülmény], csupán annyit vesz föl, amennyi 
mulhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a 
lélek feltűntetésére okvetetlen megkívántatik. (Ar J, ) any anos 

Arisztotelész műve lett a mérce: a Poétika hagyományát 
vitték és fejlesztették tovább azok az értekezők, akik a költői 
mesterséget elemezték a poétika (költészettan), a retorika (szó
noklattan) vagy a verstan oldaláról. Végső soron valamennyien 
az irodalmi nyelv adottságait és lehetőségeit próbálták kimu
tatni és rendszerezni (akár tudatában voltak ennek, akár nem). 
Az életrajzi és a poétikai megközelítések nem zavarták egymás 
köreit, az írói pályaképek pedig jól tudták hasznosítani a poéti
kai megfigyeléseket (például az egyes pályaszakaszok szembe
állí tásakor). 

Csak a 18-19. század fordulóján következett be jelentős 
változás. Egyfeló1 a német felvilágosodás és klasszika gondolko
dói a műfajokat történeti távlatba helyezték (szemben a poétikai 
hagyománnyal, amely változatokban gondolkodott, nem válto
zásokban). Friedrich Schiller (1759-1805) A naiv és a szentimen
tális költészetről című, korszakos jelentőségű értekezésében 
(1795) a műfaji kategóriákat a kor kihívásaira adott válaszként 
felfogott magatartástípusokkal helyettesítette. Úgy vélekedett, 
hogy a klasszikus görög művészet azért lehetett naiv, más szó
val természetes, mert egy harmonikus világ szülötte volt. Ezzel 
szemben saját kora költészetét szentimentálisnak nevezte, s azt 
gondolta róla, hogy egy diszharmonikussá vált világgal szem
besül, és azt próbálja valamiképpen ellensúlyozni. Például úgy, 
hogy szatirikusan ostorozza ennek mesterkéltségét. Vagy úgy, 
hogy elégikusan siratja a természetesség elvesztését. 

Másfeló1 az újklasszicizmust fölváltó romantika - már 
csak azért is, mert a klasszicista ízlés örömét lelte a műfajok 
megkülönböztetésében és osztályozásában - kinyilvánította a 
műfaji határok viszonylagosságát és osztályozásuk hiábavaló-
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ságát. A költői formanyelv hagyományosan tárgyalt eszközeivel 
szemben (mint a rím vagy a szórend), melyeket másodlagos jel
legűnek ítélt, a meglepő és újszerű nyelvi alakzatokat (például 
a metaforát és az iróniát) részesítette előnyben. 

Ahogy a romantika ellenhatás volt az újklasszicizmusra, 
a pozitivizmus pedig a romantikára, a 20. század egyik fő értel
mezésiránya, a formalista-strukturalista irodalomfelfogás is a 
19. századi-századvégi irányzatok „tévútjáról" akarta az iroda
lomtudományt helyes útra terelni. Az orosz formalisták eluta
sító álláspontját szellemesen foglalta össze Roman Jakobson: 
,,Az irodalomtörténészek eddig leginkább a rendőrségre hasonlí
tottak, amelynek az a célja, hogy egy bizonyos személyt letartóz
tasson, s ezért mindenesetre elfog mindenkit és lefoglal mindent, 
aki és ami csak a lakásban volt, sőt az utcán véletlenül arra já
rókat is. Így az irodalomtörténészeknek is minden kapóra jött: a 
lét, a pszichológia, a politika, a filozófia. Irodalomtudomány he
lyett a maguk gyártotta diszciplínák konglomerátuma [tudomá
nyok egyvelege] jött létre. Mintha elfelejtették volna, hogy ezek 
mindegyike a megfelelő tudományokhoz (a filozófiatörténethez, 
a kultúrtörténethez, a pszichológiához stb.) tartozik, ezek pedig 
- mint hiányos másodrendű dokumentumokat - természetesen 
az irodalmi emlékeket is felhasználják." 

A formalisták úgy gondolták, hogy az irodalomtudomány 
nem szorul rá mások gyámolítására, van önálló tárgya (az „iro
dalmi tény", azaz a forma), amelyet a maga módszereivel vizs
gálhat. A fonna nem valamiféle edény - mondták-, amit kitölt 
a tartalom. A művészetet anyagának megformálása avatja mű
vészetté. A formalisták csupán egyetlen társtudománynak ke
gyelmeztek meg: a nyelvtudománynak, de éppen azért, mert az 
irodalmi nyelv sajátosságát akarták kimutatni. Az irodalmiság 
mibenlétét keresték - azt, ami a műalkotást irodalmivá teszi. 

Legalább olyan kritikával illették a köznapi („gyakorlati", 
illetve prózai) nyelvhasználatot, mint az irodalomtörténészek 
tévesnek ítélt szempontjait. A kortárs orosz irodalom avant
gárd törekvéseihez kapcsolódva, a meglévő nyelvi normák folya
matos megsértésében, a nyelv jelentésbővítő lehetőségeinek ki
aknázásában látták az irodalmi nyelv legfóbb feladatát. Úgy 
gondolták, az irodalomnak éppen az a dolga, hogy különös, sőt 
különössé alakító, „eltávolító" fogásai révén kizökkentse az ol
vasót (hallgatót) a köznapi nyelvhasználat automatizmusából. 
,,A művészi befogadás olyan befogadás - fogalmazta meg Viktor 
Sklovszkij (1893-1984), az irányzat egyik vezéralakja-, amely
nek során a formát éljük át." 

1. Az orosz formalisták nézeteivel már találkoztunk Az irodalmi 
nyelv sajátossága című fejezetben. Ott szó esett az iskola fellépé
sének időpontjáról; mikor volt ez? Néhány kritikai észrevételt is 
megfogalmaztunj,{; idézze fel ezeket! 
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2. A formalisták - a szerz6központú megközelítésekkel szemben 
- az irodalom történetét kizárólag az irodalmi forma folyamatos 
megújulásaként fogták fel. „Nemcsak a paródia, hanem általá
ban minden műalkotás úgy keletkezik - írta Sklovszkij -, mint 
valamilyen minta párhuzama és ellentéte. Az új forma nem azért 
jelenik meg, hogy kifejezze az új tartalmat, hanem azért, hogy fel
váltsa a régi formát, amely művészi jellegét már elvesztette." 

Egyetért ezzel? Indokolja döntését! 

A formalistákéhoz hasonló élességgel bírálták a szerző
központú hagyományt az 1920-as években jelentkező, „újkriti
ká"-nak elkeresztelt angolszász iskola képviselői. Szakítottak 
az irodalom „Nagy Emberekre" alapozott elméletével. Abból in
dultak ki, hogy az írásban megnyilvánuló írói szándéknak még 
akkor sincs jelentősége a szöveg értelmezése szempontjából, ha 
kideríthető, miben állt. „Egy költemény megítélése hasonlatos a 
puding vagy akár egy gépszerkezet megítéléséhez - jelentette ki 
egyik neves képviselőjük. - Az ember elvárja, hogy működjön. 
Egy termék puszta működéséből flövetkeztetünk a mester szán
dékára. Így van ez a műalkotás esetében is." Úgy gondolták, 
hogy a költemény jelentése nem azonosítható sem a költő szán
dékával, sem az olvasóban keltett szubjektív érzelmekkel. Fel
állították a „szoros olvasás" követelményét, amely szerint kizá
rólag a szövegre kell összpontosítani, figyelmen kívül hagyva a 
„külső" körülményeket. 

Először a két háború között Prágában működő irodalomel
méleti műhely nevezte magát strukturalistának. Az 1950-es és 
1960-as években már az irodalomtudomány vezető áramlatá
nak lett összefoglaló neve. Három vonatkozásban a formalisták 
örökségét fejlesztette tovább. Önálló szaktudománynak fogta 
fel az irodalom tanulmányozását, a szöveg „immanens" (önma
ga természetébó1 következő) vizsgálatára vállalkozott, azaz ki
zárta a szövegalkotás és -befogadás szempontjait, s kapcsoló
dott a modern nyelvészet (valamint a jel- és információelmélet, 
illetve a logika ugyancsak megújult tudományának) eredmé
nyeihez. 

A strukturalista irodalomtudomány elméleti alapjait a 
20. századi nyelvészeti forradalom teremtette meg. Mindenek
előtt az a felismerés, hogy a jelentésnek nem eszköze, hanem lét
rehozója a nyelv. Tehát nem az a helyzet, hogy vannak jelenté
seink (illetve észleleteink), amelyeket azután szavakba öltözte
tünk, hanem csak azáltal lehetnek jelentéseink, hogy van 
nyelvünk, amely tartalmazza ó'k.et. A nyelv nemcsak „megelőz" 
minket, hanem túl is vezet rajtunk - mert mások is használják 
és (részben) másként használják, (részben) másként értik, mint 
mi. Senki sem „uralhatja" a nyelvet, azaz nem írhatja elő önké
nyesen mások számára, hogy minek mi lehet a jelentése. (Ter
mészetesen akadtak zsarnokok és politikai diktatúrák, ame
lyek megkísérelték megvalósítani ezt, de próbálkozásuk elóbb-
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utóbb mindenkor megbukott.) A nyelv kollektíven létezik; a je
lentés végső soron konvenció (megállapodás) kérdése, ami nem 
mindig (és nem feltétlenül) történik tudatosan. (Minderró1 már 
szó esett elméleti bevezetőnk legelején.) 

A strukturalista értelmezések célja úgy leírni (illetve új
raírni) a vizsgált irodalmi jelenségeket, hogy közben felszínre 
kerüljenek azok a működési szabályok („funkciók"), amelyek e 
jelenségeket nyelvileg megszervezik. Kezdetben a műalkotás 
meghatározó („domináns") elemeit próbálták kimutatni, késóbb 
már lehetó1eg a mű (illetve a nyelvi rendszer) egészének „struk
túráját" (szerkezetét) - már csak azt a felmelegített tételt is 
megszívlelve, hogy „az egész több mint részeinek összessége". 
Míg a formalisták csak elvétve vállalkoztak egyetlen mű elem
zésére, addig a strukturalisták szívesen elbíbelődtek egy vers 
vagy egy regény szövegsajátosságainak föltérképezésével (és 
olykor katalógusszerű osztályozásával). De ezzel a módszerrel 
nemcsak egy-egy mű szerkezete vizsgálható, hanem akár egy 
életmű vagy műfaj struktúrája is. (S a strukturalista módszer 
nem maradt az irodalomtudomány belügye, hívei támadtak a 
néprajz, a szociológia és a pszichológia művelői között is.) 

A strukturalisták érdeklődtek a tömegkultúra jelenségei iránt 
is. Példaképpen a franciaországi strukturalizmus egyik vezér
alakja, Roland Barthes (1915-1980) A napihír struktúrája című 
írásából (1962) idézünk részleteket (helyenként erősen rövi
dítve). 

Gyilkosságról olvasunk: ha politikai, akkor információnak te
kinthető, ha nem, akkor napihír. Vajon miért? (. . .) A politikai 
gyilkosság szükségképp egy kívüle, előtte és körülötte létező szi
tuációra utal vissza: a »politikára«, [nem lehet meg] a politika 
(akárcsak bizonytalan) ismerete nélkül. [Mivel] a politika időben 
létezik ( .. .) a politikai gyilkosság regénytöredékhez hasonlítható, 
amennyiben minden regény voltaképp elhúzódó tudnivaló, amely
nek a benne előforduló esemény csupán egyszerű változója. 

A politikai gyilkosság tehát mindig részleges információ. A na
pihír viszont teljes információ vagy pontosabban immanens [ön
magában rejló1 információ; tartalmazza az összes rávonatkozó 
tudnivalót: semmit sem kell ismerni a világból egy napihír elfo
gyasztásához. (. . .) Az olvasmány szintjén egy napihírben minden 
benne van, körülményei, okai, múltja, kimenetele ... Ezáltal roko
na a novellának és a mesének - de nem a regénynek. 

Itt van tehát egy zárt struktúra. Mi történik ennek a struktúrá
nak belsejében? Egy példa, oly jelentéktelen, amilyen csak lehet, 
talán megmondja. Letisztították az Igazságügyi Palotát. Ez sem
mitmondó. Száz esztendeje most került rá sor először. Ezzel vá
lik napihírré. Hogy miért? Két tényező van elénk állítva, amelyek 
szinte végzetszerűen maguk után vonnak egy bizonyos viszonyla
tot - éppen ennek a viszonylatnak problematikája alkotja meg a 
napihírt. Az Igazságügyi Palota letisztítása egyfelől, ennek ritka
sága másfelől, olyan, mint egy függvény két tagja. (. . .) 

Napihír nincs megdöbbenés nélkül (írni annyi, mint megdöb
benni valamin); márpedig ha az okot keressük, a megdöbbenés 
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mindig valami zavarra utal. ( .. .) Úgy látszik, hogy napihírben a 
megmagyarázhatatlan két [típusra] korlátozódik: a csodákra és a 
bűnökre. ( .. .) Ami a titokzatos bűntényt illeti, sikere a ponyvare
gényben közismert. Alapvető viszonylata: az elhalasztott kauzali
tás [okozatiság]. A nyomozás munkája abban áll, hogy visszafelé 
haladva töltse ki azt az igézetes és elviselhetetlen időtartamot, 
ami az eseményt okától elválasztja. ( .. .) 

Természetes, hogy [mivel] a megzavart kauzalitás a legérdeke
sebb, a napihír bővelkedik oksági szabálytalanságokban: az el
várt ok helyett váratlanul egy másik ok jelenik meg. Egy asszony 
késsel döfte le a szeretőjét: szerelmi bűntett? nem: politikai nézet
eltérések voltak köztük. Egy fiatal cselédlány elrabolta gazdái 
kisgyermekét: váltságdíj reményében? nem: mert imádta a gyer
meket. Egy csavargó magányos nőket támad meg: szadista? nem: 
csupán a kézitáskájukra vadászik. Ezekben a példákban jól lát
ható, hogy a feltárt ok valamiképpen szegényesebb a várt oknál. 
(. . .) Az oksági viszonynak ebben a műfajában benne van a kiáb
rándulás színjátéka. Paradox módon, a kauzalitás annál figye
lemreméltóbb, minél nagyobb csalódást okoz. (. . .) 

A megzavart, de azért el nem tűnő kauzalitás valamiképp füg
gőben marad a racionális [ésszerű] és az ismeretlen között, kiszol
gáltatva egy mélyreható meglepetésnek; az okot menthetetlenül 
átitatja egy különös erő: a véletlen. ( .. .) Véletlenszerű kauzalitás és 
megrendezett véletlen egybeesés, ennek a két mozzanatnak az egy
bekapcsolása alkotja a napihírt; ketten együtt végül is olyan két
értelmű övezetet takarnak, amelyben az esemény teljesen átél
hető jellé válik, de olyan jellé, amelynek a tartalma végül is bi
zonytalan. ( .. .) Szerepe minden valószínűség szerint az, hogy 
megőrizze a mai társadalomban az értelmezhető és a kifürkészhe
tetlen kétértelműségét .. . 

1. Milyen irodalmi műfajokra, illetve struktúrákra hivatkozik 
Barthes tanulmánya? Mi a véleménye: melyik esetben jár el jo
gosan, mikor nem? 

2. Mit ért azon, hogy a napihír „zárt struktúra"? Mennyire ma
rad meg a napihír elemzése a szövegszerűség szintjén? Kilép-e 
beló1e? Ha igen, hol? 

3. Korábban (Arisztotelésztó1 és Arany Jánostól idézett szöve
gekben) úgy találtuk, hogy a műfaji sajátosságok leírása valami
féle szándékolt hatásra hivatkozik. Található-e hasonló itt? Ha 
igen, mi a szerepe? 

Ha elismerjük, hogy a nyelv uralhatatlan, akkor ebbó1 az is 
következik, hogy az irodalmi mű (mint nyelvi alkotás) szükség
képpen függetlenedik szerzőjétó1. Tehát a szerzőnek sem áll mód
jában valamifajta egyedül érvényes olvasatot rendelni művéhez. 
A műveknek sokfajta olvasata lehetséges (erró1 is már bőven 
esett szó korábban). A műközpontú értelmezésirány képviselői 
az ésszerű (kalkulálható) hatással számolnak ugyan, de a sze
szélyesnek (tehát kalkulálhatatlannak) ítélt befogadással nem. 

Például Roman Ingarden (1893-1970) lengyel filozófus, 
akiAz irodalmi műalkotás című, nagy hatású könyvében (1931) 
aprólékosan elemezte az irodalmi műalkotás (általános) szer-
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kezetét, számolt ugyan azzal, hogy a szöveg "kitöltetlen helyeit" 
az olvasatok töltik meg tartalommal (az ő kifejezésével: „konk
retizálják"), de ezek érvényességét nem becsülte sokra. ,,Az ol
vasott műnek mindig más részeit és rétegeit szemléljük világos 
alakban - írja Ingarden -, a többi viszont félig homályba süllyed 
és elmosódik, csupán együttrezeg, kísérő szólamot képez, s épp 
ezáltal sajátos színezetet ad a mű egészének. Mivel azonban az 
élmények, amelyekbe úgyszólván beleéljük magunkat, állandó
an mások, s átélésük módja is mindig különböző, az irodalmi 
művet sohasem teljes egészében, valamennyi rétegében és 
összetevőjében, hanem mindig csak részlegesen, úgyszólván 
perspektivikus rövidülésben ragadjuk meg." 

Jóllehet e megállapítás helytálló, már kevésbé szerencsés érvek a befogadás 
szerzőjének az a következtetése, hogy az irodalmi mű jelentése lebecsülése ellen 
(legalább részben) valamiképpen érintetlen maradhat olvasa-
taitól. Egy műalkotás jelentése (illetve jelentései) csakis olvasa-
tain keresztül, pontosabban magukban az olvasatokban jelen-
het(nek) meg. Az értelmezések változatossága pedig nem ront-
ja, hanem - éppen ellenkezó1eg- megerősíti (bővíti) az adott mű 
kollektíven érvényes jelentését. (S ebbó1 a szempontból nincs 
különösebb jelentősége annak, hogy különféle értelmezések fe-
leselnek egymással, vagy éppen elmennek egymás mellett.) 

Befogadásközpontú megközelítések 

A befogadásközpontú megközelítés az előző kettónöz ké
pest valóban új keletű értelmezésirány. Jóllehet a befogadás 
fontosságát már az ókori görög filozófusok fölvetették, a prob
léma szükségképpen „perspektivikus rövidülést" szenvedett a 
szerző- és a műközpontú vizsgálódásokban. 

Például a pozitivista irodalomtudomány is törekedett az 
ún. utóélet vizsgálatára: annak fölmérésére, hogy az író halálá- "utóélet" 
val befejezetté vált életmű megítélése hogyan alakul késóbb. 
(Kivált olyan esetekben tűnt fontosnak ez, amikor az írói telje-
sítmény elismerése az utódokra marad.) De a rekonstruált 
(helyreállított) szerzői szándékból, illetve a mű keletkezési kö
rülményeibó1 kikövetkeztetett „eredeti" jelentéshez mérte a ké-
sóbbi véleményeket. 

A befogadásközpontú megközelítések nem az utóélet, ha-
nem a hatástörténet fogalmával élnek, s azt hangsúlyozzák ez- "hatástörténet" 
zel, hogy az életmű megítélésében a késóbbi korok szükségletei 
az irányadók: az utódok érdeklődése emelheti újra a jelen látó-
körébe az elfeledett művet, mint ahogy az ő érdeklődésük hiá-
nya ítélhet sikeres műveket arra, hogy kihulljanak az emléke-
zetbó1. 

A hatástörténet fogalmát Hans-Georg Gadamer (1900) 
német filozófus, a 20. századi hermeneutika (megértéselmélet) 
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egyik megújítója állította előtérbe az Igazság és módszer című 
könyvében (1960). Gadamer legfóbb érve az „objektivitásba" ve
tett pozitivista hit ellen, hogy az „eredeti" szövegjelentés (a 
szerzői szándék) rekonstruálása nem valósítható meg, mert az 
idóbeli távolság nem küszöbölhető ki. Ezért elveti az irodalom
történet gyámkodását is, amely abból fakad, hogy úgy véli: job
ban érti a régi idők alkotóművészét, mint az önmagát. Valójá
ban nem jobban, hanem másképpen értjük, mást értünk rajta, 
mert kizárólag saját kulturális jelenünknek van, illetve lehet 
közvetlensége számunkra. 

A megértés folyamatos és alkotó jellegű, mert mindig 
megváltoztatjuk a mű jelentését. Tulajdonképpen nem tudjuk 
nem megváltoztatni: ha az értelmezés (és a nyelv) társadalmi 
környezete folyamatosan átalakul, akkor a kontextustól függő 
jelentésnek ismételten módosulnia kell. Ajelentést a mindenko
ri értelmező történeti helyzete is meghatározza. Gadamer szerint 
egy régi műalkotás minden értelmezése dialógus a múlt és a je
len között. Az, hogy a mű mit mond nekünk, függ attól, hogy mi
lyen kérdéseket tudunk föltenni neki. S azért tudunk egyálta
lán kérdezni, mert magunk is benne állunk a hagyományban, 
akárcsak a mű. Úgy is leírhatjuk a befogadást, mint ennek a 
„közös" szókincsnek bővítését, illetve a művel folytatott kölcsö
nös szótértés elmélyítését. 

Akkor következik be a megértés, amikor a mű kezdetben 
idegen világa bensőségessé válik számunkra, s miközben a mű
vet megértjük, önmagunk teljesebb megértéséhez jutunk el. 
Nem annyira „elmegyünk hazulról", mint inkább „hazaérke
zünk", mondja Gadamer. Voltaképpen állandó párbeszéd folyik 
a mű és az olvasó, illetve - az olvasó közvetítésével - a művek 
között is. Ebbó1 a nézőpontból maga a történelem is egyetlen 
hatalmas dialóguslánc; a hermeneutikának pedig az a feladata, 
hogy türelmesen eltávolítsa az akadályokat a kölcsönös, végte
len kommunikáció útjából. 

1. Olvassa el (újra) Az irodalom történetisége című fejezetben 
szereplő példákat a szövegköziség (intertextualitás) jelenségére! 
Ennek alapján fejtse ki, hogy véleménye szerint milyen értelem
ben beszélhetünk a szövegek (művek) párbeszédéró1! 

2. Az irodalom sajátos kettőssége című fejezetben idéztük Márai 
Sándor gondolatkísérletét, ahogy rekonstruálni próbálta Petőfi 
két költményének születését. Mit gondol (Gadamer itt ismerte
tett felfogása tükrében) Márai rekonstrukciójának értelméró1, 
hitelességéró1? 

A műközpontú megközelítések is számolnak valamikép
pen a befogadással; például a szándékolt hatás végső soron fel
tételez valamifajta olvasót. A formalistákat is, a strukturalistá
kat is bírálták azért, hogy hallgatnak arról: az írói fogások ki
mutatása, illetve a szövegszervező szabályok feltárása végül is 
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kinek a nézőpontjából történik? Egy (elképzelt, de lehetséges) 
eszményi olvasó állna mögöttük? Vagy a (valóságos, bár kevés
bé tökéletes) hivatásos irodalomértelmező, közelebbró1 az iro
dalomtudós? 

Az egyik befogadásközpontú irodalomértelmező iskola je
les képviselője szerint a szöveg és az olvasó találkozásában 
meghatározó szerepe van az„odaértett olvasó"-nak, amely min
ta is (az irodalmi szöveg eleve számol olvasójával), szerep is (az 
olvasónak meg kell küzdenie a szöveg előzetes várakozásaival), 
de nézőpont is (hiszen magának az olvasónak is vannak előze
tes elvárásai a szöveggel szemben). Az odaértett olvasó egyszer
re aktív és passzív - aktív a jelentés előállításában, de passzív 
abban az értelemben, hogy helyét a szövegstruktúra jelöli ki. 

Tulajdonképpen ha (bármifajta) jelentésre kérdezünk, 
nem maradhatunk meg a szigorúan vett szövegelemzés szint
jén: a nyelv mindig túlvezet a mű szövegén is. Az olvasó jelentő
ségére az elsó'k között hívta fel a figyelmet a strukturalista Ro
land Barthes híres tanulmánya, A szerző halála (1968), amely 
- címének megfelelve - leszámol a szerzőt előtérbe állító felfo
gással. (Maga Barthes utolsó írásaiban eltávolodott a struktu
ralista felfogástól is.) 

E tanulmány szerint ha komolyan vesszük a nyelvbeliséget, 
tagadnunk kell a szerző személyiségének fontosságát: ,,A nyelvé
szet pontos elemzői eszköztárat kínált a szerző lerombolásához, 
mivel kimutatta, hogy a nyelvi megnyilatkozás a maga egészé
ben üres folyamat, amely tökéletesen működik anélkül is, hogy 
megtöltenénk a beszélgetők személyével: nyelvészeti szempontból 
a szerző pusztán az, aki ír, ahogy az én is pusztán az, aki ki
mondja, hogy én: a nyelvnek »alanya«, nem »személye« van, s ez 
az alany, amelyben semmi sincs, pusztán az őt meghatározó 
nyelvi megnyilatkozás." 

A szövegnek egyetlen, végső értelmet adó szerzó'központú 
megközelítéssel szemben a tanulmány a sokértelműséget felis
merő-elismerő olvasóhoz fellebbez: „ ... Van valaki, aki minden 
szót a maga kétértelműségével együtt ért meg, s megérti - ha le
het így mondani - a szeme előtt megszólaló szereplők süketségét 
is: ez pedig az olvasó. Így bontakozik ki az írás teljes léte: a szö
veg több írásból áll össze, különféle kultúrák termékeiből, ame
lyek dialógusba, paródiába, versengésbe kezdenek egymással; 
van azonban egy olyan hely, ahol e seokféleség egybegyűlik, ez 
pedig nem a szerző, hanem az olvasó: az olvasó az a hely, amely
be az írást alkotó idézetek beleíródnak, anélkül hogy akár egy is 
elvesznék közülük; a szöveg egységét nem az eredete, hanem a 
rendeltetése adja, ez a rendeltetési hely azonban maga sem sze
mélyes: az olvasónak nincs történelme, életrajza vagy lelki alka
ta, az olvasó pusztán az a valaki, aki egybegyűjti mindazon nyo
mokat, amelyekből egy írás összeáll." 
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Igaz, az érvelés itt még belül marad a strukturalista látó
körön (láthattuk, például Gadamer szerint az olvasónak van 
történelme, sőt éppen ez a legfontosabb adottsága). Abban vi
szont a befogadásközpontú megközelítések álláspontját eló1e
gezi, hogy az olvasót is nyelvi értelemben fogja fel, s valójában 
nem egyéni, hanem kollektív érvényű olvasattal számol. (Ezért 
nevezzük befogadásközpontú - nem pedig befogadóközpontú
értelmezésiránynak.) 

Stanley Fish (1938) amerikai irodalomtudós vetette fel el
só'ként az értelmező közösség fogalmát. Abból indul ki, hogy a je
lentés nem a szöveg sajátja, és nem is az egyes olvasó teremti, 
hanem az értelmező közösség, amely nemcsak az olvasás, de az 
írás értelmezésbeli stratégiáit is meghatározza, kijelölve annak 
céljait. (Tehát nemcsak az értelmezés érvényességének elisme
rése függ tó1e, hanem az értelmezés irányultsága is.) Ebbó1 a ki
indulásból logikus az értelmező közösségre következtetni: ha a 
jelentés nem a szövegtó1 nyeri azonosságát és tartósságát, ha
nem olvasójától, akkor az utóbbin aligha érthetjük a szükség
képpen korlátolt és állhatatlan egyéni olvasót. A jelentés min
dig társadalmi érvényű és intézményes; a jelentés azonossága és 
stabilitása gyakorlatilag a jelentésadó csoport (vagy csoportok) 
azonosságának és stabilitásának köszönhető. 

Sokan vitatják, hogy valójában mit jelöl, illetve jelölhet e 
fogalom. A leggyakoribb válasz, hogy egy-egy szakértői csoport 
- véleménybeli azonosságán vagy inkább hasonlóságán alapuló 
- összetartozását jelöli. Közös érdeklődést, közös értékeket, ha-
sonló világlátást és egymáshoz közel álló ízlésítéleteket, olvasói 
rangsorokat. De e kritériumok alapján éppúgy értelmező közös
ség lehet egy baráti asztaltársaság, mint a Petőfi körül alakult 
Tízek Társasága. 

1. A Miért olvasunk, hogyan olvasunk? című fejezetben már ta
lálkoztunk az értelmező közösség fogalmával. Mennyire van 
vagy lehet referenciaszerepe? 

2. Egymás mellett nyilván számos értelmező közösség működ
het. Milyen viszonyban állhatnak egymással? Milyen szerepet 
kaphatnak a kánonok kialakításában? 

az eredetiség A nyelvi megelőzöttségró1 szóló tanítás új megvilágításba 
átértékelése helyezte az eredetiségnek (a romantika által középpontba állított) 

fogalmát is. A teremtés már nem az alkotók különleges adottsága 
és kiváltsága, hanem általános emberi képesség. Tulajdonképpen 
nincsen „elsó"'' írás, hanem csak „újra-írás" van, mert nemcsak 
az olvasat teremti újra a jelentést, hanem a szerző produkciója 
is már valami (nyelvileg) meglévőnek kombinációja-változata. 
A jelentések (jelentésváltozások) szakadatlan láncolatának fel
tételezése pedig elbizonytalanította a korábban egyértelműnek 
vélt határt a helyes értés és a félreértés tartománya között. Ha 
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nincs a szövegnek egyetlen, végső értelme, a megértés pedig fo
lyamatos elmozdulással jár együtt, akkor mihez képest állapít
hatjuk meg, hogy valamit félreértettünk? Nyilván a kollektív 
érvényesség fennállása vagy hiánya jelenti ebben az esetben a 
mércét, ám ettó1 még a bizonytalanság megmarad. 

A befogadásközpontú értelmezésiránynak is számos vál
tozata, iskolája van. Míg Gadamer elmélete a történelmi távol
ságokat is áthidaló dialógus jelentőségét és a hagyomány meg
határozó erejét hangsúlyozza, más felfogások az olvasat min
denhatóságát. ,,Az erős költészet olvasása épp annyira költői 
tény, mint az effajta költészet írása - állítja a "dekonstruktív"
nak nevezett irányzat egyik képviselője. - Mert az erős olvasás 
az egyetlen költői tény: az egyetlen időtálló bosszú az időn." 

Az idézett szövegrészlet alapján nem tűnik alaptalannak 
az irányzat ellenfeleinek kritikája, mely szerint ebben az elkép
zelésben "a szerző halála" után mintha az olvasó birtokolná-bi
torolná a szerzői jogokat. Ha (csaknem) minden az olvasón mú
lik, mi a jelentősége annak, hogy mit olvas? Sőt az sem egészen 
világos, hogy miért olvas? Föltehető az a korántsem ártatlan 
kérdés is, hogy: ha tanulni vélünk valamit egy szövegbó1, akkor 
azt voltaképpen magunktól tanuljuk? 

Gadamer elméletét is sokféle bírálat érte, mindenekelőtt 
a történelemró1 alkotott víziója miatt. ,,Az a társalgás, amely mi 
vagyunk" - így jellemezte egy helyen Gadamer a történelmet, 
melyet végső soron egyenlő felek kölcsönösen megértésre töre
kedő, vég nélküli dialógusaként képzel el. Holott a dialóguslánc 
gyakran megszakad. Az irodalom története nemcsak hatásokat 
és kapcsolatokat ismer, hanem hosszabb-rövidebb elkülönülé
seket és végleges szétválásokat is, s az utóbbiak éppoly jelleg
zetesek lehetnek és súlyos következményekkel járhatnak, mint 
az elóbbiek. 

Párbeszéd is sokféle lehetséges. A fogalom nehezen védhe
tő szűkítése, ha kizárólag az egyenrangú és nyitott felek között 
létesülő dialógust fogadjuk el dialógusnak. Sőt az ilyen párbe
széd egyenesen kivételesnek és eszményinek számít. A partne
rek ugyanis meglehetősen különböző adottságokkal - eltérő 
műveltséggel, intelligenciával, érzékenységgel és vitakészség
gel - rendelkeznek és vesznek részt a dialógusban. Az egyiknek 
nagyobb, a másiknak kisebb a tekintélye. A történelmi diskur
zus mindig hatalommal párosul; még kiegyensúlyozott erővi
szonyok mellett sem egyenlő a felek helyzete, nem beszélve a 
dialógus gyakori "szüneteltetéséró1", mikor is az erős monologi
zál az erőtlennel. 

E néhány - példaképpen említett - ellenvetéssel csupán 
azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a befogadásközpontú értelme
zésirányról is elmondható az, ami a többiró1-hogy miközben si
keresen old meg problémákat, új (illetve másfajta) problémákat 
állít elő. 
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Befejezésül egy példán keresztül próbáljuk szemléltetni, hogy a 
különféle értelmezésirányok szempontjai együtt és egymással 
harmonikusan is alkalmazhatók. József Attila viszonylag részle
tesen elemezte Kosztolányi Dezső Őszi reggeli című költeményét 
(1929) abban a kritikájában, melyet Kosztolányi Összegyűjtött 
költeményeinek 1935-ös kiadása alkalmából írt. A vers szövegét 
követően a kritika legfontosabb megállapításait idézzük. 

1. Őszi reggeli 

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket 
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd 
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét, 
megannyi dús, tündöklő ékszerét. 
Vízcsöpp iramlik eg)lJ?övér bogyóról 
és elgurul, akár a brilliáns. 
A pompa ez, részvéttelen, derült, 
magába-forduló tökéletesség. 
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már 
aranykezükkel intenek ·nekem. 

2. A pompa ez, részvéttelen, derült- igan, de a Kosztolányi-vers az 
és nem az ősz gyümölcse. Mi tehát azt kívánjuk a költőtől, szerin
te, hogy pompás, részvéttelen és derült legyen - mintha az ötven 
éves Kosztolányiban is a szegény kis gyermek panaszkodnék. („.) 
És nem mi kívánjuk-e tőle ezt a pompát, ezt a részvétlenséget és 
ezt a derűt, mi, akik csak úgy vagyunk képesek megérteni a gyü
mölcsök gazdagságát, ha fOlidézi bennünk a jáspis, a brilliáns, az 
ékszerek képzeletét? Pedig jobb volna a gyümölcs, a körte, a szőlő 
- jobb volna élni. 

Hatalmas jáspisfényű körte! Nehéz, sötétsmaragd szőlő! 
Érzi-e olvasóm, hogy a szót, sötétsmaragd szőlő, nem oly könnyű 
kiejteni, mint azokat a szavakat, amelyekkel közönségesen élünk? 
Már csak a mássalhangzók torlódása miatt sem. Így hát a szőlő -
nehéz. Pedig ha valaki hozzányúlna, megfogná, fólemelné azt a 
szőlőt, mindjárt meggyőződne róla, - nem oly nehéz, hogy említés
re érdemes volna. Ez a valaki persze meg is enné a szőlőt. Márpe
dig Kosztolányi nem a szőlőnek, a körtének, hanem önnön magá
nak végzetét sejteti. De ő nem is saját magát, hanem a körtét 
mondja hatalmasnak s nem önmagát erőtlennek, hanem a szőlőt 
nehéznek. Jobb volna élni - jobb volna enni a gyümölcsöt, de nem 
lehet. Nem a szőlő nehéz tehát és nem a körte hatalmas, hanem a 
vágy, a teljesítetlen vágy. Ebben csak az a feltűnő, hogy nem az ék
szer a teljesületlen vágy tárgya, hanem a gyümölcs; a teljesületlen 
vágy nem szociális [társadalmi], hanem animális [állati], nem fel
nőtté, hanem a gyermeké. Itt a Kosztolányi-versek álomszerűségé
nek kulcsa: ha ír, ötven esztendős korában is oly sóvárogva nézi 
az immár elérhetővé vált tárgyakat és az egész világot, mint gyer
mek a tiltott gyümölcsöt. És a tárgyaknak, melyeket ma már ön
ként, vagy ha úgy tetszik: belső kényszerből tesz a maga számára 
elérhetetlenné, képeit latin világosságú, kristályos rendbe foglal
ja, ahogyan az álomban is annyira helyén valónak látszik min
den, éber szemmel nézve különös, rendkívüli elem. 

>>Jobb volna élni. Ámde„.« Kosztolányi világában (melyet ez is 
közelít az álom színvonalához) alig van cselekvés. Itt minden tör
ténik. Kosztolányi homo aestheticusnak, vagyis az érzéki ala-



pú szépségek emberének tartja magát és ezt (. .. ) szembeállítja a 
homo oeconomicussal, vagyis a gazdálkodó és a homo mora
lis-sal, tehát az erkölcsi, a szociális jóra törő emberrel. A szemlé
lőt a cselekvő ellen veti. A költő fóladata szemlélődni az élet és ha
lál kérdésein, vallotta egyszer, - pedig hát a költő föladata, melyet 
Kosztolányi oly hallatlan biztonsággal teljesít is a maga módján, 
- a versírás. Ez azonban mégiscsak cselekvés, - hozzá egyszerre 
erkölcsi és gazdasági cselekvés. 

Ezzel az elméletével Kosztolányi az ő külön álomvilágához való 
jogát védte ma, a másfajta, szociális természetű álmodozások ide
jében. De az [utóbbihoz kapcsolódó] elmélet [az ő verseinek] álom
szerűségét is jobban megérteti. Homo aestheticusnak csak az az 
ember vallhatja magát ( ... ) ki nem érzi át, hogy léte a társadalmi 
életbe, viszonyokba ereszti gyökereit; az, ki nem tudja azonosítani 
magát a társadalmi létet szabályozó, alapvető elvekkel. Végső so
ron az a gyermek, ki ösztönös tekintetével értelmetlennek látja a 
felnőtteknek ezt az erkölcsi világát, ki, felnövekedvén, kénytelen
ségből beléhelyezkedik ugyan a világ rendjébe, szíve mélyén azon
ban megtagadja. Az ilyen emberből adandó alkalommal kibúvik 
a nihilista [minden elvet és törvényt tagadó], az ízlésnek az a 
megszállottja, ki az ízlés nevében tagadja meg az ízlés forrását, a 
homo socialist. (. .. ) 

Kosztolányi gazdag művészete azonban mégis társadalomal
kotó erővé válik. E korban, a szociális törekvések mögött meglapul 
a társadalmi üresség érzése is. Azok azonban, kik már bele mer
nek tekinteni ebbe az ürességbe, ha el is dobják »ezt a nagy vi
lágot, mint a dióhéjt«, bizonyára nem vetik el maguktól a lehető 
világot is, amelyhez - hiszen alkot - Kosztolányi is ragaszkodik. 
A nihilizmus, ha tudatossá lett, nem folytatható. Talán Koszto
lányit is elvezérli latin világosságú értelme a társadalmi elvben 
fölfogott igazságig, mely a gyermeklelkű költőt férfivá avatja nap
jainkban. 

Itt csak néhány összefüggésre kívánjuk felhívni a figyel
met. Jóllehet a kritikában csupán egyetlen versró1 esik szó bő
vebben, az Őszi reggeli elemzése kiindulópontul szolgál az egész 
életművet jellemző szemlélet bemutatásához. Kosztolányi neve 
mindvégig fontos szerepet kap. Még életrajzi vonatkozásai is 
szóba kerülnek (ötvenéves, versírással foglalkozik). Az Őszi 
reggeli mellett utalás történik az életmű más, fontosnak ítélt 
kilátópontjaira is: Kosztolányi első nagy sikerére, A szegény kis
gyermek panaszai című, 1910-ben megjelent verseskönyvére és 
a Nyugatban 1933-ban Önmagamról címmel közzétett cikkére. 
Ám a név nem annyira a valóságos személyt jelöli, mint inkább 
egy sajátos látásmódot, költői világképet. 

A kritika első része szövegelemzés, amely még akusztikai 
sajátosságok jelentést sugalló szerepére is kitér (,,a szót, sötét
smaragd szőlő, nem oly könnyű kiejteni'). A vers szövegében 
határozott szerzői szándékot lát érvényesülni; az elemzés ép
pen e szándék rekonstrukcióját tekinti céljának. Nem annyira 
az Őszi reggeli alaphelyzetét, az életvágy és a halál elkerülhe
tetlenségének tudata közti feszültséget emeli ki, mint inkább 
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az élet elérhetetlenné váló értékeit jelképező-képviselő tárgyak 
(gyümölcsök) megválasztásának szemléleti előfeltevéseit. Mi
után meghatározza a vers modalitását ~,álomszerű" látásmód
ját) és - a mögötte meghúzódó - „gyermeki" nézőpontot, elhagy
ja a vers szövegterét, tovább lép az életmű modalitásának és né
zőpontjának bemutatása felé. 

Fejtegetésének e pontján - az Őszi reggelihez hasonló - re
ferenciaértékű dokumentumként vonja be vizsgálódásába Kosz
tolányi önértelmezését: 1933-as vallomását. Kosztolányi ebben 
az írásában hitet tett a költészet öncélúsága mellett, s a művé
szettó1 idegenként utasította el a különféle népboldogító politi
kai eszméket - így a magyarkodást is, a társadalmi forradalom 
propagálását is. Úgy véli: ,,Az elefár~~sonttorony még mindig 
emberibb és tisztább hely, mint egy pártiroda." Egy francia gon
dolkodó nyomán kétféle emberfajtát különböztet meg: a homo 
moralist, az erkölcs emberét és a homo aestheticust, a szépség 
emberét, s önmagát az utóbbihoz sorolja Szerinte „ez a két em
ber küszködik egymással a világtörténelemben". 

A homo moralisról Kosztolányi ka~ ikatúraszerű torzképet 
rajzol: ,,A homo moralis az erkölcs nevében arra akar rávenni 
bennünket, hogy adjuk oda kabátunkat másoknak, aztán 
ugyancsak az erkölcs nevében arra akar rávenni bennünket, 
hogy húzzuk le másokról a kabátot. („ .) A homo moralis mindig 
paradicsommal kecsegtet, és mindig siralomvölggyé változtatja 
a világot." Vele szemben nem az erkölcstelen ember áll, hanem 
a homo aestheticus, „az önmagáért való tiszta szemlélődés em
bere, aki nem ismer jót és rosszat („.) csak szépet és rútat", aki„a 
mindig vitatható igazság helyett az ízlést emelte polcra", aki 
„nem áll sem jobb oldalon, a bégető, fehér bárányok között, se bal 
oldalon, az ordító, fekete farkasok között, hanem egymagában 
áll, távol a nyájtól és csordától". 

Feltűnő, hogy József Attila kritikájában az ellentét egyik 
pólusán a homo moralis (az erkölcs - és mellette a politika -
embere) kiegészül a „homo oeconomicus"-szal, a gazdálkodó 
emberrel. Erre azért van szüksége József Attilának, mert a 
maga marxista nézőpontjából fontosabbnak tartja a törté
nelmet magyarázni kívánó marxi gazdaságelméletet, mint az 
ehhez képest másodlagosnak ítélt politikai programot (illetve 
magatartást). Ezen a ponton a kritika elhagyja Kosztolányi köl
tészetének szövegterét, s immár saját álláspontját (a „szociális 
természetű álmodozások"-hoz kapcsolódó marxista elméletet) 
szembesíti Kosztolányi felfogásával. Tulajdonképpen két világ
kép „dialógusa" folyik itt, hiszen mindkettő kifejtést kap a szö
vegben. (S a kritika utolsó mondata - annak reménye, hogy a 
megírás időpontjában még élő Kosztolányi talán meg fogja vál
toztatni álláspontját - egy tényleges párbeszéd lehetőségével is 
számolni látszik.) 
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1. Hol és mennyire „immanens" József Attila értelmezése? Egyet
ért-e azzal,, hogy egyformán referenciának tekinti Kosztolányi 
versét (az Oszi reggelit) és önértelmező vallomását? Indokolja vá
laszát! 

2. Milyen mértékben veszi figyelembe e kritika 
a) a szerzőt; 
b) az életművet; 
e) az értelmezett vers szövegsajátosságait; 
d) a szándékolt hatást; 
e) az értelmezett vers lehetséges olvasatait; 
f) a költői világképet? 

3. Hol érzi meggyőzőnek és hol nem József Attila kritikáját? Mi
vel egészítené ki? 
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Rainer Maria 
Rilke: 

Archaikus 
Apolló-torzó 

A költészet hatalma 

Több szempontból is vizsgáltuk az irodalom hatásának okait, a 
szövegsajátosságok és értékhangsúlyok fontosságát, az értel
mezés és megítélés szempontjait, az olvasás különféle indíté
kait. Most már azt a kérdést is fölvethetjük: miért hathat ránk 
a művészet olyan ellenállhatatlan erővel? S ugyanakkor: med
dig terjed a „hatalma", hatásának mi szabhat határt? E kérdé
sek megválaszolása segíthet megértetni, hogy mi a szerepe a 
művészetnek életünkben. 

Elöljáróban olvassuk el az osztrák Rainer Maria Rilke (1875-
1926) Archaikus Apolló-torzó című költeményét (1908)! 

Nem ismerhettük hallatlan fejét, 
melyben szeme almái értek. Ám a 
csonka test mégis izzik, mint a lámpa, 
melybe mintegy visszacsavarva ég 

nézése. Különben nem hintene 
melle káprázatot s a csöndes ágyék 
íves mosollyal, mely remegve lágy még, 
a nemző középig nem intene. 

Különben csak torzult és suta kő 
lenne, lecsapott vállal meredő, 
nem villogna, mint tigris bőre, nyersen, 

s nem törnék át mindenütt busa fények, 
mint csillagot: mert nincsen helye egy sem, 
mely rád ne nézne. Változtasd meg élted! 

(Tóth Árpád fordítása) 

a torzó üzenete Rilke szonettje egy ókori remekmű, Apolló isten szobrá-
nak elemi erejű hatását írja le. A szobor torzóként maradt ránk, 
de még töredékként is valamiképpen megőrzi eredeti teljessé
gét. Ha csupán puszta kő volna, nem lenne képes erre. A meg
formálás nagyszerűsége révén válik lehetségessé az a csoda, 
hogy a szobor sikerrel győzi le az idóbeli távolságot és az elszen
vedett csonkulását, s ma is megdöbbent elevenségével, ma is 
úgy hat, mintha ép volna. Ezt az elevenséget az érzékeny befo-
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gadó (a költői én) úgy éli meg, mint belső fénytó1 áthatott, rái
rányuló tekintetet, amely személyes üzenetet hordoz. A szobor 
sugalmazását, „üzenetét" a vers zárlata, tehát a szöveg különö
sen kiemelt helye teszi nyomatékossá: „ Változtasd meg élted!" 
A mondat nem következik logikusan az előzményekbó1, várat
lan, mégis odaillő, a torzó voltában is tökéletes remekmű felhí
vása a mindennapok rutinjában és megalkuvásaiban elmerülő, 
konvencionális és tökéletlen emberhez. 

A vers én-jének elragadtatását, felfokozott élményét a szö
veg általános szintre emeli. Többes számú igével (,,nem ismer
hettük") von be a vers világába, ezáltal a torzó hatását megjele
nítő leírás hozzánk is szól, s nem csupán a költői én magánme
ditációja. Tegező alakban fogalmazza meg a mű eleven hatását: 
„mert nincsen helye egy sem, / mely rád ne nézne", s az üzenet, 
a felhívás is második személyű. 

Rilke verse minden nagy műalkotás igazi hatását mutat
ja be. A mű a befogadót mindig egy számára új, de a befogadás 
során meghitté váló világba vezeti be. Amikor vonzásába ke
rülünk, átmenetileg eltávolodunk mindennapjaink világától. 
Nemcsak új érzéseket és tartalmakat élünk át, hanem egész 
szemléletünk más szintre helyeződik, máshogy, mintegy emel
kedettebb nézőpontból tekintünk önmagunkra és világunkra, s 
a mű megrendítő hatása előidéz(het)i bennünk a belső sürgetést 
önmagunk, illetve életünk újragondolására. 

Rilke verse maga is műalkotás, művészet szól itt a művé
szetró1. Nem egyszerű beszámolót olvasunk valakinek az Apol
ló-torzó keltette élményéró1, hanem valamifajta mintát is arra, 
hogy milyen erőteljes hatással vannak (illetve lehetnek) ránk 
az igazán jelentős műalkotások. A vers felszólítása szállóigévé 
vált; tudományos művek is idézik, amikor a műalkotás megren
dítő hatását kívánják érzékeltetni. 

De arról nem szól a vers, hogy bennünk mi történik a mű 
hatására, milyen lelki folyamatot vált ki a mű. Korántsem 
könnyű erre magyarázatot adni, mert a megragadottság át
élése közben az ember nem tudja önmagát figyelni, elemezni. 
A válaszkeresés végigkíséri az európai gondolkodás történetét. 

Arisztotelész a művészi mimézis (utánzás, ábrázolás) „a 
jellemet és a lelket is befolyásoló" hatását azzal magyarázta, 
hogy a művészet az ember „éthoszát", vagyis erkölcsi voltát ra
gadja meg, s az általa kiváltott lelkesedés „a léleknek mint az 
erkölcsi élet hordozójának az indulata". A Poétikában a tragédia 
hatásáról ezt írja: „a részvét és félelem felkeltése által éri el az 
ilyenfajta szenvedélyektől való megszabadulást". A „megszaba
dulás"-t jelentő görög katarzis szó többjelentésű. Másik jelenté
se: „megtisztulás". Használták a szót élettani és lélektani érte
lemben (a szervezet megszabadul kártékony „nedvektó1"; az 
emberi lélek megtisztul pusztító szenvedélyeitó1, például a val
lási szertartások hatására). Arisztotelész ezt a többértelmű 
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az élmény 
utóhatása 

deviáns befogadói 
magatartás 

amű 
csak lehetőség 

szót alkalmazta a zene hatásának elemzése során is, itt azon
ban azt is hangsúlyozta, hogy a megtisztító (katartikus) dalla
mok „ártalom nélküli örömet okoznak az embereknek". 

A katarzis tehát Arisztotelész szóhasználatában olyan 
összetett lelki élményt jelöl, amelyben együtt van jelen megráz
kódtatás és öröm, felismerés és felszabadítás, erkölcsi felszólí
tás és gyönyörűség. A fogalom értelmezése az esztétikai, filozó
fiai és lélektani szakirodalomban mindmáig vita tárgya. Mégis, 
éppen összetett jelentéstartalma révén látszik alkalmasnak 
arra, hogy jelölje azt a bonyolult folyamatot, amelyet a befoga
dás során átélünk. A 19-20. században számos művészetbölcse
lő a katarzis fogalmának érvényét kiterjesztette minden műalko
tás befogadására. 

A befogadás során - ha általában nem is tudatosan - fel
merül a kérdés: vajon mennyire emberi a világ - egyrészt a mű
alkotás világa, másrészt a befogadó világa. A „mennyire emberi 
a világod?" kérdése egyúttal követelés is: „tedd emberivé". 

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a világ megváltoz
tatása a mű hatására valóban bekövetkezik. Már beszéltünk 
korábban arról, hogy a befogadó nem „tiszta lap" az esztétikai 
élmény előtt, ezért az, hogy az alkotás miképpen és mennyire 
hat az élmény után, függ a befogadó személyiségétó1, korábbi 
tapasztalataitól, adottságaitól, körülményeitó1 és attól, hogy 
életproblémái, erkölcsi és esztétikai érzékenysége összhangban 
van-e vagy sem a műalkotás gondolat- és érzésvilágával, érték
rendszerével, esztétikai megformáltságával. 

Másrészt a művészi élmény után a befogadó visszatér 
mindennapi élettevékenységéhez, s a műalkotás életmegújító 
sürgetésének emléke elhalványul a hétköznapok gyakorlati fel
adatai között. 

Előfordulhat - például kiélezett történelmi helyzetben 
vagy a befogadó válságos lelkiállapotában-, hogy egyetlen mű
nek közvetlen életformáló hatása van, máskor műalkotások 
egész sorára van szükség ahhoz, hogy lassan átformálja életvi
telünket. A művészet sajátos természete (tehát hogy fiktív vilá
got teremt) azzal a következménnyel is járhat, hogy a befogadó 
elszigeteli esztétikai élményét a mindennapi életétó1, s mintegy 
„kettős könyvelést" vezet: a műalkotás élvezete teljesen kielé
gíti igényét az emberiség ügyével való azonosulásra, a minden
napok világában pedig felelőtlenül vagy akár embertelenül cse
lekszik. 

Mindebbó1 következik, hogy a mű önmagában csak lehető
ség, teljes megújító, életformáló hatását csak aktív befogadá
sunk eredményeképpen válthatja ki. Mivel az esztétikai hatás 
a mű és befogadója bonyolult összjátékán múlik, lehetséges, 
hogy jelentős mű sem vált ki katartikus hatást, mint ahogy az 
is, hogy jelentéktelen mű is katartikusan hat némely olvasóra. 
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1. A Miért olvasunk, hogyan olvasunk? című fejezetben a befo
gadás feló1 vizsgáltuk az elemi erejű művészi hatást. Mit gondol, 
az ún. "egzisztenciális" olvasat miképp függ össze az itt leírt ha
tással? 

2. Találkozott már a giccs fogalmával? Véleménye szerint a giccs 
kiválthat-e katartikus hatást? Ha nem, miért nem? Ha igen, mi
lyen olvasó esetében? 

A mű formája érzéki erejével - látásunk, hallásunk, belső 
szemléletünk, képzeletünk megragadásával - von be bennün
ket saját világába (a műélvezet szó erre az érzéki gyönyörűség
re utal). A forma egyúttal azoknak a művészi jeleknek szerve
zett, egységes rendszere, amelyek a mű üzenetét hordozzák. 
Nem értjük a mű jelentését, ha a formanyelv iránt érzéketlenek 
vagyunk. Tartalom és forma szoros összetartozása, egysége te
szi értelmetlenné - legalábbis a jelentős művek esetében - a 
művészet szórakoztató és megismerő funkciójának elválasztá
sát, illetve az egyik vagy a másik egyoldalú kiemelését. 

A befogadásvizsgálatok éppen annak alapján tesznek kü
lönbséget műértő és fogyasztó befogadás között, hogy a mű által 
megkívánt egységes és összetett látásmód megvalósul-e vagy 
sem. A fogyasztót kizárólag gyakorlati érdekek (pl. ismeretszer
zés) vagy élvezeti szempontok vezetik. 

Olvassuk el Örkény István Ballada a költészet hatalmáról 
című novelláját (1951). Az elbeszélő különös kulcsot ad az olva
só számára a szöveg értelmének megfejtéséhez: a novella címét. 
Ez a cím több szempontból is zavarbaejtő. A ballada műfajára 
csak annyiban emlékeztet a mű, hogy némely elhallgatott rész
let folytán a történet talán némiképp talányos. A cím többi ré
széró1 sem dönthető el könnyen, hogy komolyan vagy ironiku
san kell-e értenünk. 

Vajon a költészet hatalmát bizonyítja-e, hogy egy külön
ben "normális" telefonfülke megmámorosodik négy verssortól? 
Méghozzá olyan soroktól, melyekró1 a szerkesztőnek ez volt a 
véleménye: „Jaj, milyen leverő!" S a novella még csak nem is tar
talmazza azt a négy verssort. Így nem tudhatjuk, hogy melyi
kük „téved": a szerkesztő vagy a telefonfülke. Illetve el kell hin
nünk (a késóbbi fejlemények ismeretében), hogy az a négy sor 
valóban csodálatos lehet. 

Ugyanakkor az elbeszélő ad másfajta támpontokat. A hét
köznapi városi élet emberi viselkedésformáival szembeállítja a 
megszemélyesített telefonfülke magatartását. A buszmegálló
nál csoportosuló emberek úgy viselkednek, ahogy tapasztala
taink szerint mindig. A novella könnyed gúnnyal mutatja be, 
hogyan vélekednek, okoskodnak, alkotnak elhamarkodott íté
leteket, s miként nem veszik észre azt, amin méltán elcsodál
kozhatnának. A fülke kezdetben csak abban különbözik tó1ük, 
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hogy vidám és kötetlen. S ha már elfogadtuk azt a játékos fik
ciót, hogy él, szerelmi kalandjában sincs semmi rendkívüli, s az 
ezt követő kirándulás a természetbe ugyancsak hiteles „lélek
tani" szempontból. 

groteszk A fülke magatartásában bekövetkező rendkívüli fordulat 
fantasztikum a csillag utáni, befejező részben található. A fülke „élménye" 

ugyanis maradandónak bizonyul. Kissé szentségtörő módon azt 
is mondhatnánk, számára az a négy verssor nemcsak a rilkei 
„ Változtasd meg élted!" katartikus felszólítását jelenti, hanem 
valóban teljes „életfordulatot" követel, amit ő meg is valósít. 
„Életformája" a természetbe vonult remetéé, aki még csak nem is 
elmélkedik. Úgy tűnik, a végső bölcsességet, a beteljesülést ta
lálta meg abban a négy sorban. Igaz, nem valami aktív létre 
sarkallja a költemény, de makacsul őriz és közvetít valami (föl
tehetően) értékeset. Valamit, ami bizonyára szép, ha az embe
rek, akik hallották, nem tettek soha panaszt az elromlott fülke 
miatt. 

Mekkora hát a költészet hatalma? Ha a fülke magatartá
sából ítélünk, minden más hatalomnál nagyobb. Csak hát a köl
tészet hatalma, ha egyáltalán mérhető volna, csak az emberek
re tett hatásában lenne az. Erre a hatásra pedig csak közvetet
ten, az utolsó mondatokban történik utalás. Örkény egyszerre 

ironikus példázat ironikus és szép példázata nem próbál egyértelmű választ adni 
a végső soron megválaszolhatatlan kérdésre, csak elgondolkoz
tat, arra ösztönöz, hogy eltűnődjünk, mi a szerepe a költészet
nek a saját életünkben. 

„füstcsóva-elv" 
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1. A fentiekben egy lehetséges értelmezését adtuk Örkény novel
lájának.Tudná-e másképp értelmezni? 

2. Tegyük fel, hogy a négy verssor valóban „leverő". Értelmezhe
tő-e a novella ennek a feltevésnek alapján? Keressen olyan köl
tői idézetet, amelyró1 úgy gondolja, indokolná a novella által leírt 
hatást! Mi az oka annak, hogy az elbeszélő homályban hagyja a 
csodálatos hatású sorokat? 

3. Maga Örkény a Ballada a költészet hatalmáról című novellá
ját az „egypercesei" közé sorolta, ezekró1 pedig a következó'kép
pen nyilatkozott egy interjú során: 

- Megpróbáltam mindent lehámozni az irodalomról, ami lehá
mozható, mintha egy léghajóból minden ballasztot kihajítanék. 
Eleinte azt hittem, nem marad semmi; de ennyi megmaradt. Eze
ket mind meg lehet írni, kiszínezve, megduzzasztva, »gazdagítva« 
- de elvenni már nem lehet belőlük semmit. Matematikai egyenle
tek, az egyik oldalon a közlés minimuma, az író részéről, a mási
kon a képzelet maximuma, az olvasó részéről. 

-Ami például azt jelenti, hogy a művészet megszabadul az in
formáció kötelezettségétől? 

- Pontosan. („.) Példát mondok. A tizenkilencedik század: egy 
tájkép középen házzal, a házon kéménnyel, melyből füst száll. Ezt 
érzelmileg alászínezhette a néző, de magyarázni csak egyfélekép
pen lehetett. Ha azonban csak a füstcsóva marad a vásznon, ak-



kor már neked kell hozzáépíteni a többit. Hogy milyen lesz, nem 
tudom, csak egy bizonyos: nem lehet egyforma két ház, még az sem 
biztos, hogy ház lesz. Közben azonban elindul benned egy érzelmi 
hullámmozgás, asszociációk futnak egyszerre több irányba, felfo
kozódsz egy magasabb szellemi potenciálra ... 

A Ballada a költészet hatalmáról című novella mennyire felel 
meg az itt kifejtett „füstcsóva-elv"-nek? Ismer-e olyan 19. századi 
szépprózai művet, amelynek sajátosságai (például a groteszk fan
tasztikum) mégiscsak visszaköszönnek Örkény novellájában? 

4. A Ballada a költészet hatalmáról 1951-ben született. Mit gon
dol (a korabeli magyar történelem ismeretében): keletkezése ide
jén miért lehetett különösen nagy hatása e novellának? Egyes ér
telmezői szerint Örkény művének elsősorban politikai üzenete 
volt. Tulajdonképpen burkolt tiltakozás egy olyan hatalom ellen, 
amely csak derűs műveket tűr meg, s tiltja a „leverő" hangulatú 
költemények publikálását (az elszabadult telefonfülke „nyilvá
nossága" valójában költői igazságtétel), egy olyan hatalom ellen, 
amely torz értékrendet kényszerít rá az emberekre (,,minálunk 
semmin sem csodálkoznak, legfóljebb azon, ami természetes''). Mi 
a véleménye erró1 az értelmezésró1? 

Abból, hogy irodalom nem létezik olvasó nélkül, az is kö
vetkezik, hogy a művészet alapvetően függ attól, megtalálja-e a 
maga közönségét. Márpedig az olcsó, futószalagon előállított 
termékekkel beérő fogyasztói szemlélet térhódítása - ami nem 
egészen független a modern tömegmédia megnövekedett súlyá
tól - veszélyeztetni látszik az igényes irodalom jövőjét. Tehát 
nem csak a zsarnoki természetű hatalom vetheti vissza a költé
szet hatalmát. 

A modern kor e riasztó tendenciáját igen érzékletesen je
leníti meg Karinthy Frigyes elbeszélése, A cirkusz (1915). Ka
rinthynak személyes élménye volt ez. Idővel terhére kezdett 
lenni az a népszerűsé~, amelyet irodalmi karikatúráival és hu
moreszkjeivel ért el. Ugy érezte, hogy félreismerik őt : a nagy
közönség csak felszíni élcein mulat, miközben művészetének 
mélyebb rétegeit nem méltányolja. „Úgy használnak engem -
jegyezte fel naplójában -, mint a krumplit először Európában, 
virágomat és gyümölcsömet (humor és vicc) tépik, a gyökérgu
mót (filozófiámat) eldobják." 

Értelmezzük részletesen a novellát! 

A novella elbeszélője álmát mondja el. Az álomban (álta
lában) logikátlanul, irreálisan kapcsolódnak egymáshoz az ese
mények. Az elbeszélés azonban költött, megszerkesztett álmot 
tartalmaz, amelyben nem véletlen sem az, hogy milyen esemé
nyek szerepelnek, sem ezek kapcsolódása. 

Figyeljük meg, milyen mozzanatok emlékeztetnek az álom kép
telenségére! Melyek azok az események, amelyek valószerűtle
nek ugyan, mégis valóságos összefüggéseket sejtetnek? 
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Ha a novellában egyetlen jelentős fordulópontot kere
sünk, kétféle megoldást is találunk: 

a) Az első bekezdésben a kisfiú a vágyva vágyott cirkusz
ról „szaggatott időközökben megújra" álmodik, de álomban sem 
jut el a cirkuszba. Innen nézve a fordulópont a második bekez
dés elején van: „Utoljára aztán végigálmodtam", ettó1 kezdve 
végig az álom elbeszélése következik. 

b) Ha úgy tekintjük a novellát, mint annak az útnak le
írását, mely odavezet, hogy a történet művészhőse eljátszhatja 
hegedűjén a gyermekkorában komponált melódiát, akkor a for
dulópont a felkészülést lezáró mozzanatra esik: ,,Aztán, sokára, 
végre-végre ott álltam a színpadon ... " 

1. Állítsuk össze mindkét szempontból a novella szerkezeti váz
latát! Figyeljük meg, mi az egyes részek szerepe, jelentése! (Pél
dául mi a szerepe a bohóciskolában töltött időnek és az ott ta
pasztalt dolgoknak?) 
2. Állapítsuk meg, milyen összefüggés van az egyes részek kö
zött? (Például a bohóciskolábanjátszódó és az előző, a félkör ala
kú csarnokról, illetve a következő, az óriási hangszerek szobájá
ról szóló között?) 
3. Van-e valamilyen jelképes oka annak, hogy az út elóbb a mély
be, azután a magasba vezet? 
4. Az, első bekezdés a mű expozíciója. Keresse ki beló1e azt a két 
főnevet és két igét (kulcsszavakat, dominánsokat), amelyeket a 
legjelentősebbeknek tart! Indokolja választását! 
5. Melyik az, amelyik késóbb is előfordul és hol fordul elő újra? 
(Akár eredeti formájában, akár rokon értelmű szóval helyettesít
ve!) Milyen szerepe van? 
6. Mi az oka annak, hogy az egyik szó teljesen eltűnik? 

Aki a történetet elbeszéli, egyes szám első személyben 
szól önmagáról; már az első sorban vallomásszerűen: „szívsza
kadva vágytam", a novella utolsó mondatában: „hallottam egy
szer zengeni és zokogni a szívemben". A kisfiúból közben felnőtt 
lett - talán öreg is már: „már akkor az arcom keskeny és ráncos 
volt". Sok év múlt el, s a cirkusz világában sok mindent átélt. 
Figyelje meg: a különböző élmények és tapasztalatok milyen 
hatással voltak rá (pl. „„.ha nincs, akkor allómars!" -„mire egé
szen elszorult a szívem" stb.) 

Állapítsa meg, a cirkusz világa megváltoztatta-e jellemének alap
vonásait, s a vágytól a megvalósulásig vezető úton milyen tekin
tetben alakult át! 

A fantasztikum nagy szerepet játszik, gyakori a képtelen
nek tűnő elem (pl. viaszból levő férfi fojtogat egy viasz-nőt). 
A fantasztikus elemek Karinthy művében meglehetősen való
ságos összefüggéseket fejeznek ki. Aki késsel felvágja a mellét, 
nem varrhatja össze - ugyanakkor ez nagyon is valóságos ta
pasztalatra utal: a szenzációra éhes nagyközönség szívesen 
gyönyörködik az önmagát megalázó ember szenvedésében. 
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A fantasztikus elemek sorából kiolvasható, mit kíván a 
közönség, s ennek következtében az igazgató. Gyilkos, emberte
len szenvedélyek, önkínzó, véres bohóckodás, durva csinnadrat
ta, lélegzetelállító, életveszélyes akrobatika kell neki. 

Kielégítheti-e a fóbős a közönség igényét? Megvalósíthatja-e sa
ját művészi hivatását? 

Megfigyeltük a novella szerkezeti felépítését, az egyes 
részek kidolgozottságának fokát, az expozícióban megszólaló 
alaphangok további megszólalását (erősödését, illetve elhalvá
nyulását), a fóbős élményeit s ezek hatását, a fantasztikus ele
mek szerepét, valóságtartalmát. Közben többször is szóba ke-
rült a mű értelmezése, jelentése. A mű szövegének szavaiból, a novella jelentése 
mondataiból, képeiből, a szerkezeti elemekből, a műben feltáru-
ló világ alakjaiból, körülményeiből, eseményeiből bontakoztat-
juk ki a jelentést. 

A cirkusz világa is van annyira összetett, hogy különböző értel- értelmezések 
mezéseket tesz lehetővé. Ezek együttesen és egyszerre is lehet-
nek helyesek, csak a mű más-más alapvonását emelik ki. Ka-
rinthy novellájának néhány értelmezése: 

1. Ez az önvallomás... sokszólamú zenekart szólaltat itt meg, a 
fájdalom és a szeszély, a humor és a tragikum, az öngúny és a gőg, 
az ember és az író, az élet és a művészet koncertjét, biztos kézzel, 
hatalmas fortisszimóval, de mégis nagyon egyszerűen ... Tragikus 
csepűrágó ... igazi nagy költő ... akiről ma is azt írják, hogy »szelle
mes csipkelőd&<. .. és a cirkusz nagydobja csak azt buffogja: » ... tes
sék besétálni ... nagyon vicces«. (Kosztolányi Dezső) 

2. A kamaszkor kezdetén mindnyájunkban újra megszülető érzel
mes hős a lelkét akarja felmutatni az emberiségért az emberiség-

nek. (Devecseri Gábor) 

3. Van még egy mélyebb rétege is a novellának, s ezt a történeti 
időpont érteti meg; ( ... ) más háborús novellák tükrében ... megnő a 
Cirkusz jelentősége is: a Költőről, a Művészetről van már szó -
szemben a Hatalommal, az Állammal, a Háborúval, az egyre sze
mélytelenebb s egyre nagyobb szörnyűségeket hozó Imperializ
mussal ... S a Cirkusz így tágul még egy dimenzióval: az elmecha
nizált világban szót emel a Művészet jogáért, a Fantáziáért, az 
Emberségért. (Szabolcsi Miklós) 

Melyik értelmezést tartja meggyőzőnek (esetleg többet is)? In
dokolja választását! Ha egyikkel sem ért egyet, fejtse ki, miért 
nem! Természetesen eljuthat részben vagy egészében önálló ér-
telmezéshez is; próbálja meg! 

Karinthy novellája megrázó képet rajzol művész és közön
ség viszonyáról. Költészet és cirkusz, az igazi művészi hivatás 
és a méltatlan szerep vállalása közt őrlődik az alkotó. Helyzete 
kiszolgáltatott; ha azt akarja, hogy meghallgassák, alkalmaz-
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kodnia kell a közönség igényeihez, a szórakoztató nagyüzem
hez, s ha egyszer megszólaltathatja végre a melódiát, kérdés, 
meghallgatja-e a közönség, vagy csak az „akrobatikát" csodálja. 

Karinthy műve a 20. század elején keletkezett, s azt jelez
te, hogy komoly konfliktus van művész és közönsége között. 
Napjainknak talán még súlyosabb gondja ez az ellentét és a fel
oldásának keresése. 

Mindez nem csak és nem elsősorban a művész számára 
fájdalmas. Az olvasó önmagát fosztja meg az esztétikai élmény
től, ha nem hajlandó arra az erőfeszítésre, amit a mű megértése 
kíván. Kétségtelen, a befogadónak nemegyszer meg kell küzde
nie azért, hogy beidegzett, megszokott értékei ellenére elfogad
ja a műalkotás újszerű meglátásait. Bizonyos jártasság is szük
séges a művészi közlés megfejtéséhez. A mű megértése tehát 
szellemi erőfeszítést s új igazságok, értékek elfogadására kész 
nyitottságot kíván. A befogadás nehézségeivel a művésznek is 
számolnia kell. Nemcsak szorosan vett feladatának, az alkotó
munkával járó próbatételeknek kell megfelelnie, hanem művét 
el kell tudni fogadtatnia közönségével is. 
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1. Keresse ki a novellából azokat a mondatokat, amelyek az igaz
gató alakjához kapcsolódnak! Figyelje meg, hogyan jellemzik az 
igazgatót! Jellemezze a szöveg alapján a közönséget! 

2. Hol és milyen eszközökkel teremt az elbeszélő feszültséget 
(többször is)? Mi a szerepe a feszültségnek a mű egészében? 

3. A fantasztikumnak sokféle formája, változata van a művésze
tekben. Értelmezze az alábbi gondolatmenetet (Kardos László 
Karinthyról írt tanulmányából való), s keressen példákat olvas
mányai körébó1 a fantasztikum különféle típusaira! 

Az igazi fantasztikumra nemcsak az jellemző, hogy alkotóele
mei olyan kapcsolatokban szerepelnek, amilyenekben a valóság
ban soha, hanem az is, hogy az elemeknek a valóságtól feltétlenül 
elütő kombinációja nem takar semmi rejtett logikumot„. Az igazi 
fantasztikumnak az >>értelme« önmagában van, hatása mindig 
érzelmi, érzéki, hangulati. Karinthy nem így fantasztikus. Fan
tasztikuma voltaképpen többnyire álfantasztikum, képzelete nem 
ittasan röpdöső, csodálatos, mesebeli madár, hanem kormányoz
ható léghajó, amelynek mégoly meglepő mozdulatai mögött is ott 
ül az elme céltudatos pilótája. „ Karinthy a fantasztikumot ritkán 
festi önmagáért, csak önmagáért, általában még valami jelentés 
hordozójává is teszi. 

4. E. T, A Hoffmann (1776-1822) Az arany virágcserép című re
gényének (1814-15) hőse, Anselmus diák egy csütörtökön késő 
délután kimegy Drezda határába, s egy bodzafa alatti barátságos 
füves térségen telepedik le. Egyszerre furcsa suttogást hall - az 
esti szél susogásának véli. 

Ám ebben a pillanatban felcsendült feje felett, mint tiszta kris
tály csengettyű hármashangzata: felnézett és három zöldarany
ban ragyogó kígyócskát vett észre, amint az ágak körül tekergőz
tek és fejecskéiket az esteli nap felé nyújtogatták. Most ismét ama 



szavak suttogása és sugdosása hallatszott és a kígyócskák az 
ágak és levelek között fel-le siklottak és enyelegtek, s amint ily 
gyorsan mozogtak, úgy tetszett, mintha a bodzabokor ezernyi ra
gyogó smaragdot szórna szét sötét levelei között. »Az alkonyi nap 
játszik így a bodzafa ágai között«, gondolta Anselmus diák, de ek
kor ismét felcsendültek a csengettyűk, és Anselmus látta, amint az 
egyik kígyó feléje nyújtogatta fejecskéjét. Mintha elektromos ütés 
járta volna át valamennyi tagját, szíve mélyéig megremegett - föl
felé bámult, s csodálatos sötétkék szempár tekintett rá kimondha
tatlan vágyódással, úgyhogy a legnagyobb gyönyörűség és a leg
mélyebb fájdalom sohasem ismert érzé.se szinte szétfeszítette mell
kasát ... 

Miben különbözik ez a fantasztikus elemekben gazdag részlet a 
Karinthy-novellában megfigyelt fantasztikumtól? 
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Melléklet 

KARELCAPEK 

A költő 

Közönséges rendőrségi eset volt: egy autó reggel négykor a Zitná utcában 
elütött egy részeg öregasszonyt, és továbbhajtott. Dr. Mejzlíknek, a fiatal rendőr
fogalmazónak most ki kellett derítenie, hogy melyik autó volt az. Ilyen fiatal fogal
mazó komolyan szokta venni kötelességét. 

- Hm - szólt a 141. számú rendőrhöz-, hát maga háromszáz méter távolságból 
egy gyorsan hajtó autót és a földön egy emberi testet látott. Mit csinált legelőször? 

- Először is az elgázolthoz futottam, hogy elsősegélyben részesítsem. 
- Először is meg kellett volna állapítania az autó rendszámát - morgott dr. 

Mejzlík-, és csak azután törődni a vénasszonnyal. De lehet- tette hozzá, ceruzájával 
a hajában turkálva-, hogy én is azt tettem volna, mint maga. Tehát az autó számát 
nem látta; és egyébként az autóra vonatkozólag ... ? 

-Azt hiszem - felelte a 141. számú rendőr-, hogy sötétszínű volt. De lehet, 
hogy kék vagy vörös. A kipufogóból kitóduló gáztól nem láttam jól. 

- Ó, Jézusom, hát akkor hogyan állapítsam meg, hogy melyik kocsi volt az? 
Menjek talán oda minden egyes sofőrhöz, és kérdezzem meg tó1e: kérem szépen, 
nem gázolt el véletlenül egy öregasszonyt? No, mondja meg, mit csináljak most? 

A rendőr az alárendelt szerv tanácstalanságával vonta meg a vállát. 
- Kérem - mondta -, egy tanú jelentkezett nálam, de az se tud semmit. Itt 

vár kint. 
- Hát vezesse be - morgott dr. Mejzlík kedvetlenül, és hiába igyekezett valami 

okosat kiolvasni a sovány jegyzőkönyvbó1. - Kérem a nevét és lakcímét - mondta 
gépiesen, rá se nézve a tanúra. 

-Jan Králík, műegyetemi hallgató -jelentette ki a tanú szilárd hangon. 
- Ön, uram, jelen volt, amikor egy ismeretlen autó ma reggel négykor elütötte 

Bozena Machackovát? 
- Igen, jelen voltam, és meg kell mondanom, hogy a sofőr a hibás. Kérem, fo

galmazó úr, az utca egészen üres volt, és ha a sofőr a kereszteződésnél lassított volna ... 
- Milyen messze volt ön onnan?- szakította félbe dr. Mejzlík. 
- Tíz lépésnyire. A barátomat kísértem el a ... a kávéházból, és mikor a Zitná 

utcába értünk ... 
- Hogy hívják a barátját? - szakította félbe újra dr. Mejzlík. - Nem látom a 

nevét itt a jegyzó'könyvben. 
- J aroslav N erad, költő - mondta a tanú kissé büszkén. - De ő aligha mondana 

önnek valamit. 
- Miért ne mondana? - morgott dr. Mejzlík, belekapaszkodva a szalmaszálba. 
- Mert ő olyan ... olyan ... költő. Mikor az a szerencsétlenség megtörtént, sírva 

fakadt, és rohant haza, mint egy kisgyerek. Szóval, amikor a Zitná utcához értünk, 
hátulról őrült sebességgel egy autó közeledett ... 
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- Mi volt a rendszáma? 
- Azt nem tudom, kérem. Azt nem figyeltem meg. Én csak azt az őrült sebes-

séget figyeltem, és éppen azt mondtam magamban, hogy ... 
- Es milyen volt az a kocsi? - szakította félbe dr. Mejzlík. 
- Négyütemű robbanómotor - mondta szakértelemmel a tanú. -Az autómár-

kákban persze nem ismerem ki magam. 
- Es milyen színe volt? Ki ült benne? Nyitott volt vagy csukott? 
- Azt nem tudom - mondta a tanú megütődve. - Azt hiszem, valami fekete 

kocsi volt; de pontosabban nem figyeltem meg, mert amikor a baleset történt, azt 
mondtam Neradnak: Nézd, ezek a pimaszok elütnek egy embert, és még csak meg 
se állnak! 

- Hm - szólt dr. Mejzlík elégedetlenül -, ez ugyan egészen helyénvaló és 
indokolt erkölcsi reakció, de én jobban örülnék, ha megfigyelte volna az autó rend
számát. Uram, borzasztó, hogy az emberek mennyire képtelenek megfigyelni vala
mit. Ön persze tudja, hogy a sofőr a hibás, ön helyesen véli, hogy az emberek pima
szok, de a számot nem nézi meg. Ítélkezni mindenki tud, de rendesen, tárgyilagosan 
megfigyelni valamit ... Köszönöm, Králík úr, köszönöm, nem tartóztatom tovább. 

Egy óra múlva a 141. számú rendőr becsöngetett Jaroslav Nerad költő szál
lásán. „Igen - mondta az asszony, akinél Nerad lakott-, a költő itthon van, de al
szik." A költő az ajtóból a rendőrre meresztette apró, meghökkent szemét, sehogy 
sem tudott rájönni, mit követett el. A végén mégis megértette valahogy, miért kell 
a rendőrségre mennie. 

- Okvetlenül el kell mennem?-kérdezte bizalmatlanul.-Én ugyanis semmire 
sem emlékszem; éjszaka kicsit be voltam ... 

- Rúgva - segített a rendőr megértőn. - Uram, én sok költőt ismerek. Hát 
akkor öltözzön fel; megvárjam? 

Aztán a költő és a rendőr beszélgetésbe mélyedtek az éjszakai lokálokról, az 
életró1 általában, a mennybolton tapasztalható különös jelenségekró1 és sok egyéb 
dologról; csak a politika volt mindkettőjük számára idegen. Ilyen barátságos és 
tanulságos beszélgetés közben érkeztek meg a rendőrségre. 

- Ön Jaroslav Nerad- szólította meg dr. Mejzlík a költőt. -Tanú úr, ön jelen 
volt, mikor egy ismeretlen autó elütötte Bozena Machackovát? 

- Igen - sóhajtott a költő. 
- Meg tudná nekem mondani, milyen volt az az autó? Hogy nyitott volt-e vagy 

csukott, milyen volt a színe, ki ült benne és mi volt a rendszáma? 
A költő erősen gondolkodott. 
- Azt nem tudom - mondta -, nem figyeltem meg. 
- Nem tud visszaemlékezni semmi apróságra sem?-próbálkozott dr. Mejzlík. 
- Á, dehogy - felelte a költő őszintén. - Én ugyanis egyáltalán nem figyelek 

az apróságokra. 
- Hát kérem - fordult feléje dr. Mejzlík ironikusan-, mit figyelt meg egyál

talában? 
-Azt az egész hangulatot - felelte a költő bizonytalanul. - Tudja, azt az el

hagyatott utcát .. . olyan hosszú utca volt ... hajnalban ... és ahogy az az asszony ott 
fekve maradt - s itt a költő hirtelen felugrott. - Hiszen én erró1 írtam is valamit, 
amikor hazaértem! - Kotorászni kezdett a zsebeiben, és kihúzott egy csomó borí
tékot, számlát és egyéb hasonló holmit. - Nem, nem ez az - morogta-, ez se az ... 
Várjunk csak, talán ez lesz az - reménykedett valami boríték hátlapjába merülve. 

94 



-Adja ide - szólt dr. Mejzlík barátságosan. 
- Nem sokat ér-védekezett a költő-, de ha akarja, felolvasom. - Mire lelkesen 

tágra nyitotta szemét, és a hosszú szótagokat éneklő hangon elhúzva, szavalni 
kezdett: 

... komor színű házak menete: egy, kettő, állj! 
a hajnal játszik mandolinján 
miért pirulsz, leánykám? 
120 HP géppel rohanunk a világ végére 
vagy Szingapurba 
megállj, megállj, a gép repül 
nagy szerelmünk a porban fekszik 
a leány letört virág 
hattyúnyak, kebel, dob és cintányér 
miért sírok egyre? ... 

- Ennyi az egész -jelentette ki Jaroslav Nerad. 
- Kérem szépen - kérdezte dr. Mejzlík -, mi legyen ez?? 
- Hát az autóbaleset - csodálkozott a kérdésen a költő. - Mi az, talán nem 

világos a vers? 
- Attól tartok, hogy nem -vélekedett dr. Mejzlík bíráló hangon. - Én valahogy 

nem tudom ebbó1 kiolvasni, hogy július 15-én reggel négy órakor egy ilyen és ilyen 
számú autó a Zitná utcában elütötte Bozena Machacková ittas állapotban levő kol
dusasszonyt, a sebesültet az Általános Kórházba szállították, ahol a halállal küzd. 
Ezekró1 a tényekró1 az ön verse, uram - amennyire alkalmam volt megfigyelni-, 
nem tesz említést. Hát így áll a helyzet. 

- Ez csak a nyers valóság, uram - felelte a költő, és megdörzsölte az orrát. -
De a vers - az a belső valóság. A vers szabad, szürreális képzetek egymásutánja, 
amelyet a valóság a költő tudata alatt életre hív, tudja? Látási és hallási asszociációk 
sora. És az olvasónak alá kell vetnie magát ezeknek az asszociációknak - jelentette 
ki Jaroslav Nerad szemrehányó hangon. -Akkor megérti őket. 

- Kérem - robbant ki dr. Mejzlík. - Vagy várjunk csak. Adja csak ide az opu
szát. Köszönöm, Hát itt az áll, hogy hm: „Komor színű házak menete: egy, kettő, 
állj!" Hát most legyen szíves megmagyarázni ... 

- De hiszen ez a Zitná utca- mondta a költő nyugodtan. - Két olyan házsor, 
tudja? 

- És miért nem például a Národní út?- kérdezte dr. Mejzlík kétkedve. 
- Azért, mert az nem olyan egyenes - hangzott a meggyőző válasz. 
-Jó. Gyerünk tovább. ,,A hajnal játszik mandolinján." Na jó, legyen. „Miért 

pirulsz, leánykám?" Mondja, kérem, hogy kerül ide egy lány? 
- A hajnalpír - felelte a költő lakonikusan. 
- Aha, bocsásson meg. „120 HP géppel rohanunk a világ végére." Nos? 
- Valószínűleg akkor ért oda az autó. 
- És 120 lóerős volt? 
- Azt nem tudom; ez azt jelenti, hogy gyorsan hajtott. Mintha a világ végére 

akarna repülni. 
- Ja úgy. „Vagy Szingapurba." Az istenért, miért éppen Szingapurba? 
A költő vállat vont. 
- Azt már nem tudom. Talán azért, mert ott malájok laknak. 
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- És miféle kapcsolat fűzi az autót a malájok.hoz? He? 
A költő leverten izgett-mozgott. 
- Lehet, hogy az a kocsi barna volt, nem gondolja? - mondta gondolataiba 

merülve. - Valami barnaságnak feltétlenül kellett ott lennie. Különben miért írtam 
volna Szingapurt? 

- No látja - mondta dr. Mejzlík-, az a kocsi vörös volt, meg kék, meg fekete. 
Most melyik színt válasszam? 

- Válassza a barnát - ajánlotta a költő. - A barna kellemes szín. 
- „Nagy szerelmünk a porban fekszik, a leány letört virág." - olvasta tovább 

dr. Mejzlík. - Ez a letört virág a részeg koldusasszony? 
- Hát csak nem fogok részeg koldusasszonyokról írni a versemben? - szólt a 

költő sértődötten . - A koldusasszony egyszerűen nő volt, érti ezt? 
- Aha. És mi ez itten: „Hattyúnyak, kebel, dob és cintányér." Ezek szabad 

asszociációk? 
- Mutassa - mondta a költő meglepetten, és a papír fölé hajolt. - Hattyúnyak, 

kebel, dob és cintányér ... mit akar ez jelenteni? 
- Éppen azt kérdezem én is - morgott dr. Mejzlík sértően. 
- Várjon csak - gondolkodott a költő -, valaminek kellett ott lennie, ami 

ilyesmire emlékeztetett ... Ide hallgasson, nem emlékezteti önt néha a kettes szám 
hattyúnyakra? Nézze - és ceruzával egy 2-est írt a papírra. 

-Aha - mondta dr. Mejzlík figyelmesen. - És mi a kebel? 
-Az a 3-as, két kis ív, hát nem? - magyarázta a költő. 
- Még dob is van itt meg cintányér - mondta a rendőrtisztviselő feszülten. 
- Dob és cintányér- gondolkodott Nerad, a költő-, dob és cintányér ... az talán 

az ötös lesz, nem? Nézze - mondta, és egy 5-öst írt le. - Ez a has itt a dob, és a 
cintányér fent van! 

- Várjon - mondta dr. Mejzlík, és egy papírra ezt a számot írta: 235. - Biztos 
benne, hogy annak az autónak a száma 235 volt? 

-Én nem figyeltem meg semmiféle számot - jelentette ki Nerad, a költő 
határozottan. - De valami ilyennek kellett ott lennie, különben hogy került volna 
ez bele a versembe? - kérdezte csodálkozva, és tovább töprengett a költeményén. -
De tudja, ez a két sor a legjobb az egész versben. 

Két nap múlva dr. Mejzlík meglátogatta Neradot; a költő ezúttal nem aludt, hanem 
valami lány volt nála, és hiába keresett egy üres széket, hogy hellyel kínálja meg 
a rendőrtisztviselőt. 

- Én már megyek is - mondta dr. Mejzlík. - Csak meg akartam mondani, hogy 
annak az autónak a rendszáma valóban 235 volt. 

- Milyen autónak? - lepődött meg a költő. 
- Hattyúnyak, kebel, dob és cintányér - fújta gondolkodás nélkül dr. Mejzlík. 

- És Szingapur is stimmelt. 
-Aha, már tudom - eszmélt fel a költő. - No látja, hát ez a belső valóság. 

Felolvassak magának még néhány verset? Most már meg fogja ó'ket érteni. 
- Majd máskor - szólt gyorsan a rendőrtisztviselő. - Ha majd megint lesz egy 

ilyen esetem. 
(Zádor András fordítása) 
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ÖRKÉNY IsTV ÁN 

Ballada a költészet hatalmáról 

A körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitódott-csukódott. Az emberek 
megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy 
találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységgel gyötörték kedve
süket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidó1t a 
készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban ritkán fordult elő. 

Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Fölhívott egy szer-
kesztőt, és így szólt: 

- Megvan az utolsó négy sor!! 
Egy piszkos papírszeletró1 fölolvasott négy verssort. 
-Jaj, milyen leverő! - mondta a szerkesztő. - Írd át még egyszer, de sokkal 

derűsebben. 
A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. 
Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli 

asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári 
ruhába öltözötten. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. 

Az ajtó nehezen nyi1t. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivá
gódott úgy, hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre 
az ajtó oly módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratánto
rodott, és nekiesett egy postaládának. 

Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. Kivált közülük egy akta
táskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott 
az ajtótól, hogy hanyatt esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, meg
jegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagy virágos hölgyre. Egyesek tudni 
vélték, hogy magasfeszültségű áram van az ajtóban, mások szerint a nagy virágos 
hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben lévő érméket, de idejében 
lefülelték ó'ket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat, aztán 
megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat 
jelzett a lámpa, a fülke megállt és várt. 

Az emberek utánanéztek, de nem szóltak semmit; minálunk semmin sem cso
dálkoznak, legföljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitte az utasokat, 
a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. 

Nézegette a kirakatokat. Elácsorgott a virágüzlet előtt, egyesek látták bemen
ni egy könyvesboltba, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellék
utcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végigsétált a Duna-parton, és 
átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fül
kével. Késóbb, amikor már besötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. 

Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert 
a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókeló'k észrevették, hogy a 
romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész 
nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. 

Ő pirkadatkor elhagyta a Szigetet, és átkelt Budára. Fölment a Gellérthegyre, 
onnan hegyen-völgyön át a Hármashatár-hegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán 
leereszkedett a hegy oldalán, és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták 
Budapesten. 

* 
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A városon kívül, a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtó1 azonban 
jóval innen van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja 
futni egy kisgyerek, s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. 
Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja; ennélfogva nyár közepén már 
derékmagasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke leta
nyázott. 

A kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörültek neki. 
Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe 
jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek 
a fülkébe - mely kissé rézsút dó1t a puha talajon-, s miközben az ajtón utánuk ha
jolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. 

A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a tele
fonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn ... A bedobott pénzt a ké
szülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt. 

KARINTHY FRIGYES 

A cirkusz 

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba, de talán éppen úgy 
vágytam a hegedűre is - aztán elóbb kaptam meg a hegedűt, ellenben a cirkuszba 
nem vittek el, csak így lehetett, hogy szaggatott idóK.özökben megújra álmodtam a 
cirkuszról -, egyszer messziró1 láttam idegen dombok mögött, és mintha valaki 
vezetett volna a kezemnél fogva. Máskor idegen, nagy város közepén egyszerre ott 
álltam, de ugyanaz a cirkusz volt, ugyanaz a bejárat, kétfelé nyíló vesztibül.1 Már 
ekkor úgy volt, hogy jegyem is volna, be is mehetnék, és mégis összezavarodott az 
álom, és megint nem voltam bent. 

Utoljára aztán végigálmodtam. Ott álltam a pénztár mögött, a bejáratnál, és 
egy izgatott, szakállas, sánta ember, az igazgató, állt mellettem, a bejárat tarka 
függönyét fél kézzel félrehúzta, és kiabálva hadart: „Erre tessék, erre tessék, tessék 
besétálni, mindjárt kezdődik, tessék, tessék." Az emberek pedig özönlöttek - ren
geteg ember, tarka népség, cselédek, katonák, kalapos asszonyok és borotvált 
urak - , lökdösték egymást, nevettek, és hangosan beszélgettek. Tudtam, hogy 
rögtön meglát az igazgató, meg is látott, és bosszankodva mondta, mialatt megfogta 
a karom, „tessék, tessék, van jegy? Akkor tessék, ha nincs, akkor alómars!" Mire 
ijedten elszorult a szívem, makogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a néző
térre akarok, hanem a hegedűm .. . és kétségbeesetten mutattam a hegedűmet, amit, 
természetesen, hónom alatt szorongattam. Lehajolt a szájamhoz, és dühösen ki
várta, míg végighebegtem, hogy nincsen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját 
magam, a hegedűmön, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Erre olyan 
hangosan kezdett nevetni, hogy a torkába láttam, mint valami mély alagútba, aztán 
ridegen szórul szóra ezt mondta: „Ifjú bajtárs, elmebeteg, a te szíved nagyon hem
zseg." Én ezt roppant ötletes versnek találtam, és láttam, hogy az igazgatónak jól
esett önkéntelen elismerésem, megveregette a vállam, és azt mondta, várjak, talán 
lehet valamit csinálni, majd megbeszéljük. 

1 Előszoba, előcsarnok. 
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Késóbb be is jött a sötét folyosóra, ahol dideregve álltam, és leereszkedő jóin
dulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészében véve paralellepipedon2. 

Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Eskü
dözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtomra adta, hogy hát jó, megpróbáljuk, 
de elóbb szólni kell a katonai fennhatóságnak, ahol bélyeget kapok mint császári 
és királyi garmada. Addig, amíg ez meglesz, megmutatja nekem az egész cirkuszt, 
hátul a színészeket, állatokat, mindent, hogy fogalmam legyen, miró1 van szó, mi 
kell a közönségnek. 

Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de 
amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és eró1ködtem, 
hogy ne felejtsem el a melódiát. Rengeteg függöny közt vezetett el, amiken minden
féle élő festmény volt. Fönt, a magasban, piros ruhás emberek dolgoztak. Vártam, 
hogy színészeket vagy műlovarnó'ket is látunk majd, de nem, széles, sok lépcső kö
vetkezett. Alig tudtam követni, oly sebesen futott a lépcsőn. Aztán bársonytapétás 
szobákon mentünk keresztül: véletlenül kinyitottam egy ajtót, melyen rikító lárma, 
zajongás bukott be, és rengeteg emberfejet láttam nyüzsögni. Az igazgató rám kia
bált, hogy csukjam be gyorsan, az a közönség, várja az előadást, és annak nem sza
bad ide benézni. 

Aztán kis vasajtót nyitott ki: óriási, félkör alakú csarnok terült el mélyen. 
Ennek a pompás, szökó'kutas és pálmaerdős csarnoknak a közepén egy szép arcú 
férfi összeszorított szájjal és vad szemmel fojtogatott egy nőt. A nő nehéz, hörgő 
torokhangokat hallatott csak - borzasztó látvány volt, hangosan ordítani kezdtem, 
és átkozódva követeltem, hogy szakítsák ki a kezébó1. De az igazgató lefogta a kezem, 
ostoba, mondta, hisz ezek a színészeim, az egész játék, különben pedig nem is igazi 
emberek, viaszból vannak, mint a panoptikumban. Mikor jobban odanéztem, lát
tam, hogy a nő arca igazán természetellenes, és a szemei üvegbó1 valók. 

Szégyelltem magam, és másról kezdtem beszélni, de a szívem még rendetlenül 
zakatolt. Most egy rendetlen, nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarka ruhás 
és kifestett fiúk és leányok ültek, padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a 
bohóciskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igaz
gató egymás után hívta ki a katedrához a feleló'ket. Az egyik kézen járva jött ki, és 
a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. 
Aztán egy magas férfit hívtak ki, aki kést szedett elő, és felvágta a mellét. Vér és 
tüdő ömlött ki a sebbó1, a férfi hangosan nyöszörgött, és a földre roskadt. Az igaz
gató he!Jeslően bólintott. 

- Igy jó lesz - mondta -, ez tetszeni fog. 
Az öngyilkos helyrement, a padból tűt és cérnát szedett ki, és összevarrta a 

mellét, sziszegve és fintorogva. Akkor láttam, hogy számtalan ilyen varrott heg 
szántotta végig a mellét. 

Mások is jöttek, akik megint mást tudtak. Voltak hasbeszéló'k, akik oly csu
dálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fü
lemnek. Az egyik gyerekhangon beszélt oly tökéletesen, hogy könny szökött a sze
membe, mert a haldokló gyermek hangját adta - de amikor arcába néztem, ál
mélkodva láttam, hogy a szeme és szája mozdulatlan. A másik síró és átkozódó 

2 Paralelogramma alapú hasáb; a szó különös hangzásával Karinthy azt kívánta 
kifejezni: értelmetlen. 
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asszonyi hangot ábrázolt - aztán más nőimitátorok is jöttek, rekedt, kacagó búgás 
hangzott fel, és a sötétben vészes szemek lobogtak. 

Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a 
padban, végignézett, aztán gyorsan kérdezett: 

- Hát te mit tudsz?? 
A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit kom

ponáltam. Nevetés futott végig a termen - az igazgató mérgesen ütött az asztalára. 
- Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz - mondta. - Micsoda ócskaság! 
Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és 

hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. De ő egy fiút hívott ki, és elküldött 
vele, hogy mutassa meg nekem a hangszereket. 

Egy másik szobába vittek. Itt óriási gépek és szerszámok álltak, mindegyik 
egy-egy hangszer. Voltak ott óriási trombiták, amiket fújtatók mozgattak- egy-egy 
nyomásra valóságos mennydörgés szakad ki a torkukból. Aztán szoba nagyságú 
triangelek, 3 gőzkalapáccsal. Egy óriási dob tetején idomított elefántok jártak körbe, 
és a lábukkal doboltak. Volt egy csodálatos orgona, ezt villamos gép hajtotta, ez 
egyszerre mozgatott harminc zongorát és ezer acélsípot - a legmagasabb síp olyan 
volt, mint egy gyárkémény. A karmester magas hídon állt; mikor szétvágta két 
karját, egyetlen akkord harsant fel, és szélörvény lett- azt hittem, azonnal kiröpít 
a szabadba. A zenészek előtt olyan klaviatúra4 volt, mint amilyenen szedőgépeket 
hajtanak - pápaszemmel dolgoztak, egyre a kottákat nézve. 

Szédülve és zúgó fülekkel kerültem vissza egy másik osztályba, ahol már várt 
az igazgató. Elmondtam, hogy láttam a hangszereket, de egyiket se ismerem, és 
nem tudok ezeken játszani. Vállát vonogatta, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja, 
ez esetben gébic5. Ekkor két függönyös ajtó előtt álltunk, mely a színházba vezetett. 
A színészek ezerféle maszkban, sietve indultak be az egyiken, melynek hasadékán 
sokszínű villanyfény csapott ki egy-egy függönylebbenésre. Ide akartam bemenni, 
de az igazgató azt mondta, hogy ha nem tudok semmit, akkor talán jobb lesz elóbb 
a hullakamrát megtekinteni. 

A másik ajtón mentünk be - sötét folyosó vezetett lefelé a pincébe. Pislákoló 
gázfény sziszegett nagy távolságokban. Kétoldalt a ködös és sűrű homályban fülkék 
nyíltak - fehér köpenyeges, szennyes arcú szolgák jártak ki-be. Borzongás fogott 
el, és nem mertem benézni. A folyosó legvégén megállt az igazgató, és valakivel be
szélgetett. Lopva néztem körül - a fal hosszában meglapulva hosszú bádogasztalok 
húzódtak -, a bádogasztalokra sorba meztelen hullák voltak kirakva; aggok, gye
rekek- aztán régi, preparált testrészeket is láttam. Nehéz, fojtó formalinszag áradt 
a mélybó1. Láttam, hogy még egy másik, egészen sötét folyosó nyílik, lefelé. Az igaz
gató rólam beszélt - mintha beajánlott volna az orvosnak, hogy ott maradhassak. 
Az orvos a sötét folyosó felé nézett. 

Ekkor könyörögni kezdtem, hogy ne kelljen itt maradnom - elmondtam, hogy 
inkább kitanulok valamit, amivel felléphetek, ha másképp nem megy. A fejüket 
rázták, és az orvos megjegyezte, hogy csak akrobatizmussal mehetünk valamire, 
mert a közönség már türelmetlen. 

3 Ütónangszer: háromszög alakban hajlított, szabadon felfüggesztett acél pálca, amelyet 
egy másik fémpálcával megütve szólaltatnak meg. 

4 Billentyűsor. 
5 Itt: reménytelen. 
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Most aztán egy magas, padlásféle helyiségbe vittek - kis szeleló1yukakon ke
resztül mélyen alattam láttam a várost. A falak mentén sorban keskeny és magas 
létrák támaszkodtak. Kötelek, nyújtók és hálók hevertek szerteszét - a létrákon 
rózsaszín trikós artistafiúk dolgoztak. Egy létrát tettek elém, hogy másszak fel rajta. 
Mikor a tetején voltam, alulról kihajították a létrát, az utca fölé - görcsösen meg
kapaszkodtam -, és mikor lenéztem, láttam az egész várost, akkora emberek 
szaladgáltak az utcákon, mint a hangyák. Ekkor halkan sikítottam, és elvesztettem 
az eszméletem. 

De megint újra ott voltam, és hosszan, heteken és hónapokon keresztül 
tanultam és gyakoroltam. Fel- és lemásztam a létrán - mikor ez már jól ment, és 
valahogy meg is tudtam állni a létra tetején, akkor egy széket nyújtottak fel - a 
széket óvatosan egyensúlyozva felállítottam, és felálltam a székre. Késóbb két és 
három székkel csináltuk ugyanezt. És hosszú, hosszú idó'k jöttek. 

Aztán, sokára, végre-végre ott álltam a színpadon - de már ekkor az arcom 
keskeny és ráncos volt, és be volt festve, mint azoké, akiket először láttam. Most 
már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét-zugát ismer
tem. Rózsaszínű trikó volt rajtam, és fáradtan ődöngtem a félhomályos oldalfüggö
nyök között, ahol izzadó szolgák futkostak, hordták a szőnyegeket. Nehéz, állandó 
zúgás zizegett, és én fáradt voltam tudni, hogy mi az. Egyszerre éles, beteg világos
ság támadt - szemeim előtt szétcsapódtak a bársonyfüggönyök. Zsúfolt emberfejek 
szorongtak a függönyön túl - rövid taps zendült fel, aztán várakozó, suttogó csönd. 

Ott álltam, egyedül, a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most 
nesztelen léptekkel középre futottam - a reflektor kúpja követett mindenütt. Kígyó
mozdulattal hajlongtam kétoldalt a páholyok felé. Aztán megkaptam a létrát, és 
sebesen, nesztelenül - oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet - felkúsztam a 
négyemeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, s 
egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak 
felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén meg
támasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúsztam az asztalra, és felállottam rá, 
folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején - elé
gedett zúgást hallottam, és felkúsztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek 
állott, az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel 
helyeztem el az óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület oly könnyen remegett 
alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létra legalsó 
fokáig. Végre a pózna következett: percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illesz
teni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán - a tetején voltam, 
megálltam és pihentem. A veríték forrón, lassan folyt le az arcomon. Minden izmom 
megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holtpontot 
- ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a he
gedűt ... Remegő kézzel illesztettem rá a vonót ... most egyik lábammal tapogatózva, 
lassan elengedtem a póznát - előredó1tem„. egyensúlyoztam néhány percig„. s 
felhasználva a rémület csöndjét, mely odalent kitátotta a szájakat, s marokra fogta 
a szíveket ... lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen, 
régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben. 
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