
az eszmei téziseket, amelyek Zrínyi felfo
gásának is sarkalatos tételei. Nevezetesen 
azt, hogy Isten büntetése a török veszede
lem, és hogy az idegen túlerővel a szám
belileg kisebb, de erkölcsileg tiszta és 
egységes közösség képes megküzdeni. 

Lökös István elsősorban filológusként s 
kevésbé műértelmezőként vagy szellem-

Komjáthy Jenő az a fajta különös költő, 
akinek a verseit kezdettől igen kevesen 
olvasták; mégis lírikusok, irodalmárok 
számára nyomatékosan számon tartott 
példa, visszatérő, újravitatott téma. Vajon 
miért? Napjainkban is tanúi lehetünk az 
élő jelenségnek. Évtizedek után, 1989-ben 
jelent meg verseinek és válogatott prózá
jának kiadása (Rába György gondozásá
ban), s az utóbbi években immár a har
madik olyan elmélyült tanulmányt tarthat
juk a kezünkben, amely különös figyelmet 
szentel a költőnek. (NAGY Attila Kristóf, 
Szellemi bonctan, Bp., 1992; S. VARGA 
Pál, A gondviseléshittől a vitaiizmusig, 
1994; s jelenleg Eisemann György munká
ja.) Mi indokolja ezt a fokozott érdeklő
dést? 

Eisemann György könyve válaszok so
rát adja a felvetett kérdésre. Elsőként úgy 
térképezi fel az eddigi irodalomtörténeti 
megállapításokat, hogy nem elégszik meg 
az alkalmazott minősítések fogalmi tisztá
zásával, hanem e fogalomtisztázások felté
telrendszerét, hátterét is megvilágítja. 
Azaz: Komjáthy Jenő költészete megkö
zelítésének szemléleti kereteit jelöli ki, 
középpontba állítva - a címben is kiemelt 

történészként vizsgálta a három adriai 
város: Split-Spalato, Zadar-Zára és Dub-
rovnik-Raguza íróinak a törökellenesség 
jegyében írott műveit. Megállapításait leg
többször hitelesíti a horvát irodalomtörté
net-írás. Szerzőnk nagyjából naprakészen 
forgatta forrásait. 

Bori Imre 

- szimbólum" és „metafizikum" jelensé
geit. Pontosítja, milyen értelemben tekinti 
a Komjáthy-lírát „metafízikus"-nak. E jel
ző kapcsán hangsúlyozza filozofikum és 
költészet alapvető különbözőségét. Óv az 
immanens filozófiai kategóriákkal való 
megközelítéstől. Lírikus, líra esetében 
csakis a „műformában megjelenő" világ
kép metafizikai voltáról van szó. A költő, 
a költészet oldaláról annak „metafizikai 
igényéből" indul ki, mint az evilági isme
reteken túli, transzcendens tudás felfede
zésére irányuló törekvésből. Az ilyen 
értelmű költői metafizika eredendően 
vonzódik a szimbolikus kifejezéshez. 
Eisemann ezen az összefüggésen belül azt 
állítja reflektorfénybe: lehet-e a kettő (me
tafizikus igény és szimbolizáció) között 
esztétikai kapcsolat? Majd így kérdez 
tovább: ha lehet, miként alakul ki? milyen 
változatokat, módozatokat alkot? Úgy 
véli, hogy a kettő esztétikai kapcsolatának 
módja, típusa, árnyalata stb. az, amely 
összehasonlíthatóvá tesz hasonló nemzet
közi művészeti folyamatokat egymással. 
Köztük elhelyezhetővé tesz például egy 
Komjáthy Jenő által megteremtett lírát; 
hozzásegíthet annak körülhatárolásához, 
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hogy mi tekinthető egyik vagy másik köl
tészetben (például Komjáthy Jenő lírájá
ban) egyedinek, eredetinek. 

Következő lépésként megkülönbözteti a 
,filozófiai szimbolizmusa a „stilisztikai 
szimbolizmustól" (Horváth János). R. In-
garden, E. Cassirer, Ch. Morris, S. Langer, 
W. K. Knight nyomán, Tamás Attilát, J. 
Derridát felidézve, kutatási eredményeiket 
önállóan szintetizálva felsorakoztatja és 
kifejti a finom árnyalati s mégis lényeget 
hordozó különbözéseket. Eszerint kiemeli, 
hogy a „filozófiai szimbolizmus" esetében 
forma és idea, kép és fogalom, hasonlat és 
gondolat között nem „viszony" áll fenn, 
hanem megfelelés, sőt azonosság, eggyé 
válás. Jelentő és jelentett azonos, egybe
esik, látható a láthatatlannal egyesül. Jog
gal idézi fel ez a romantika esztétikai 
felfogását, például Schelling „Sinnbild"-
jét (mint eszme és kép összekapcsolását) -
abban az értelemben is, amelyben ezt H. 
G. Gadamer említi. 

Eisemann György egyetértően hivatko
zik Nagy Attila Kristóf találó megállapítá
sára: Komjáthy Jenő attitűdjében szimbo
lista, stílusában romantikus. Saját gondo
latmenete mindkét vonatkozást jelentéke
nyen kibővíti, elmélyíti a kijelentés tartal
mát. Az ily módon körvonalazott „filozó
fiai szimbolizmus" segít Komjáthy Jenő 
szimbolizmusa egyedi karakterének köze
lebbi meghatározásához; költői létmódja, 
alkotásmódja, poétikája helyének kijelölé
séhez a „szimbolizmus" művészi irányain, 
világirodalmi változatain belül. 

Eszerint Komjáthynál is a szimbólum
nak az a felfogása érvényesül, amely sze
rint a jelkép mintegy „ontikus státuszt 
nyer". Az a fajta metafizikus líra az övé, 
amelyben - ellentétesen a korrespondan-
cia-elvvel - nem megmutatkozik a titokza

tos, hanem magát az őseredetit képezi; 
amelyben metafízikum és szimbólum nem 
közvetetten, sejtetés, sugallat formájában 
jelenik meg, hanem a két szféra közvetlen 
érintkezésében. Vagyis filozófia és művé
szet, metafizika és poétika sajátos találko
zásának vagyunk tanúi, a „diskurzusszfé
rák átfedésének", mely a művészi és filo
zófiai nyelvezet különös kapcsolatában is 
jelentkezik. A fenti kifejezést Paul Ri-
coeurtől idézi Eisemann, s úgy vélem, 
okkal állítja merészen egymás mellé a ne
ves francia teoretikus gondolatmenetét -
ezen a ponton - Palágyi Menyhért hasonló 
okfejtésével. Komjáthy Jenő metafizikai 
szimbolizmusánál tehát nem korrespon-
denciával, hanem „aléteiá"-val, eggyé 
olvadással találkozunk, beleértve egyúttal 
a felfogás platonikus gyökereit. Hogy 
ezeken az itt csupán elnagyoltan jelzett 
kereteken belül milyen érzékeny megkü
lönböztetésekkel él Eisemann, arra példa 
lehet akár az, amikor kiemeli, hogy Kom
játhynál fogalom és kép egysége „nem a 
két beszédmód" (filozófia és költészet) 
„stiláris sajátosságainak megszüntetésén, 
hanem éppen az érzelmi és gondolati stí
lusérték állandó egymást-meghaladásán 
nyugszik". 

A szemléleti keret e felvázolása után, e 
fogalmi rend logikáját követve a további
akban szubjektum és idealitás kapcsolatát, 
filozofikum és poézis/poétika egymást át
járását kíséri figyelemmel. Vagyis: a Kom
játhy Jenő-féle „filozófiai szimbolizmus" 
és az azt létrehozó „metafizikai igény" 
költői-személyiségfejlődési eredőit, az 
igény létrejöttét, forrásvidékét, gondolati, 
művelődési hátterét deríti fel pontosan. 
E nagy fejezetnek - gondos megfontoltsá
got sejtetően - a Szöveghatárok és olvasa
tok (kéziratban: Ihletések és párhuzamok) 
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címet adja, elkerülvén például a „Filo
zófiai és irodalmi hatások" pontatlan, fél
revezetésekre okot adható megjelölését. 
Komjáthy Jenő filozófiai, eszmei elképze
léseinek lehetséges forrásait, a gondolatai
val rokon áramlatokat úttörőként Nagy 
Attila Kristóf mérte föl. Eisemann hivat
kozik a Szellemi bonctan eredményeire, 
ugyanakkor kiterjeszti, s főleg elmélyíti az 
összefüggések feltárását. Fontos árnyala
tok differenciálásával veszi számba nem
csak azt, hogy milyen bölcseleti rendsze
reket ismert a költő, hanem azt is: milyen 
interpretációkon keresztül hatottak rá, 
mint elegyednek az egymással rokon fel
fogások bizonyos alapelvei, miként erősí
tik egymás hatását, avagy miként váltanak 
ki ellenhatást. S főként azt állítja közép
pontba: miként szervülnek a különböző 
eredetű gondolatelemek a Komjáthy-féle 
nézetek egészében; milyen személyesnek 
tekinthető egyénítés történik a költő meta
fizikai felfogása, tematikája, attitűdje ki
alakítása során. Olyan jelentékenyen eltérő 
fogantatású és kidolgozottságú rendszerek 
belső összefüggéseit keresi meg, mint ami
lyen a gnoszticizmus, Spinoza, a német 
misztikusok, Schopenhauer - a Schmitt 
Jenő Henrik által értelmezett Schopenhau
er - , Nietzsche és Palágyi Menyhért. Meg
győzően, aprólékos figyelemmel szálazza 
szét az eszmerendszerek találkozópontjait 
és elágazásait: a Komjáthy-költészet szem
pontjából meghatározó jelleget figyelve. 
Ilyen közös pont a szubjektum belső vilá
ga és az idealitás közötti közvetlen kap
csolatra törekvés, a földi látszattal szem
ben a titkos isteni szellem megismerhető
sége, a „világmegváltó önmegismerés" - a 
heurisztikus belső megvilágosodás pillana
taiban. (Vö. gnoszticizmus, Spinoza, 
Schmitt Jenő Henrik.) Az ideát megismerő 

individuum a „dionüszoszi mámor" idején, 
a villámszerűén ható felismerés „pillana
tában" - mint istenülő öntudat egyetemes 
alanya éli meg önmaga létét, „örök jelen
ként" az időt. (Gnoszticizmus, Schopen
hauer, Nietzsche.) Teozófiai, kozmológiai, 
antropológiai, bölcsészeti stb. ismeretek, 
tapasztalatok értelme és átértelmezése 
Komjáthy Jenő számára saját metafizikai 
igényének igazolását és megerősítését 
jelenti. Eisemann György e rendkívül kö
rültekintő szemlével feltárja azt a gondo
lati bázist, egyben fogalmi rendszert, vi
szonyítási hálózatot, amely a költő belső 
meggyőződéseinek támpontjait képviseli, s 
esztétikai, poétikai gyakorlata kialakításá
nak ösztönzője, háttere. 

Ezek után kerül sor magának a költé
szetnek módszeres interpretációjára. Úgy 
látom, hogy munkájának egyik kiemelkedő 
vívmánya és találata az a speciális eszköz
tár, amelyet kialakít magának e feladat 
megoldásához. Ilyen egyéni vívmánynak 
tartom a Komjáthy-líra analíziséhez kreált 
szempontrendszert; s külön azt, ahogy a 
heurisztikus mozzanatsort a dolgozat ge
rinceként, szervező elveként is kezeli. 
Ennek megfelelően az értekezés centrumát 
három nagy elemző fejezet alkotja: Az én-
önmaga alanyiság; Az én—te alanyiság; Az 
én-ö alanyiság. A három „dimenzió" 
megfelel három alapvető összefüggésrend
szernek. Olyan speciális kapcsolatokat 
jelölhet így meg, amelyek egyszerre teszik 
lehetővé a filozófiai, a pszichológiai, a 
költői nyelvi-poétikai megvilágítás esélyét. 
Egyúttal a felsorolt vizsgálatok egymás 
közti érintkezéseit, másutt ellentéteit is 
követhetővé változtatják. Gyújtópontok
ként tekinthetők e kiemelt nézőpontok, 
amelyek a Komjáthy-líra természetéhez 
igen jól illenek. A három nagy fejezeten 
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belül az első és a harmadik {Én-önmaga, 
En-ő alanyiság) mintegy tükörszerűen ki
egészíti egymást. Az elsőben a szubjektivi
tás mindenségként, a harmadikban pedig a 
mindenség szubjektivitásként jelenik meg. 
A költő versidézeteivel közelebb hozva: 
„Én vagyok az átló", „Az időnek magva 
vagyok", „Bennem a lét ősárja foly"; illet
ve: „Mindenben ő és minden benne él, / ő 
a központ, ő az ok s a cél". Az első di
menzióban ez mint az alany átlényegülé-
sének élménye, belső útja, azaz ennek 
költői megjelenítési fokozatsora jelenik 
meg az istenülésig. (A Füst című vers 
elemzésétől a Delíriumban című költe
mény interpretációjáig.) A harmadik ala
nyiságban pedig a kozmikus egységbe 
illeszkedés átélésével találkozunk {Mégis 
egy!, Az ősige stb.). A kettő között, a má
sodik {Én-té) dimenzió köre áll legköze
lebb a szokott, tematikus tagoláshoz. Itt a 
„tudvágy és élvvágy", a megismerés és a 
gyönyörvágy találkozása esetében a „pola
ritások összetartozásának" átélése, kifeje
zése a szerelmi költészetben, főként az 
£/oa-ciklusban valósul meg. Az egyes 
nagy fejezeteken belül az elemzések soro
zatokat alkotnak. Például az elsőnél - az 
istenülésvágy élménykörénél - Eisemann 
számba veszi az idetartozó inspirációkat, 
majd figyelemmel kíséri, hogy fonódik ez 
össze Komjáthynál a tér-, majd időbeliség 
sajátos átélésével, az extázisban „téridő" 
közegébe emelkedéssel. Ehhez szorosan 
kapcsolódik a motivika kialakulása: a 
térképzetek változásai, ezek fázisai, ezek 
összefüggése toposzokkal {Füst); a tér
mozgás dinamizmusa {Viharének); a táj 
szerepének változása a poézisben, s az 
Eisemann által „téráthatás"-nak nevezett 
költészeti jelenség, egyben mozzanat. 
Mindez összefűződik a nyelvi mágiával, a 

hangzás funkciójának felfokozódásával. 
Vezérfonál a líratörténeti megvilágítás, 
viszonyítás. Jó példa lehet erre Komjáthy 
„vihar"-képeinek összehasonlítása a ro
mantika hasonló költői metaforáival, láto
másaival (Vörösmarty stb.). Komjáthy 
négy álomversének egymás mellé állításá
val {Az álmodó, Alom, Álmodva, Alom és 
valóság) a belső látás metamorfózisára vet 
fényt, annak mozzanataira, amint a gnosz
tikus motívumok elérik a szimbolizmus 
határát. Eklatáns példát jelentenek az 
önszimbólumok, ezeknek is két ellentétes 
pólust képviselő változatai. Az otthonta
lanságot átélő költő önmaga „árnyéká
nak, „istenálmok roncsának" érzi és nevezi 
magát; míg az otthonosság mámorában ő 
az „örök tűzmag", „önnön lelkem lelke", 
„ősi, isteni lélek" stb. {Árny, És szólt a 
démon, Őszi dal, Óda a naphoz, Magam
ról, A koldus stb.). Ez utóbbi, eksztatikus 
emelkedésre, „térmozgás és benső áthatás 
együttesére" (Eisemann) megleli Komjá
thy a „lélekmadár" ősi toposzát (vö. Nagy 
Attila Kristóf), de máskor a tűzmadár vagy 
általában a madár, sőt: a madárszerű moz
gás megidézésével utal erre {Füst). így a 
szerző mintegy a metaforikusság megszü
letésének folyamatát szemlélteti elemzése 
során. 

Summázó nagy fejezetében {A stílus 
„metafizikája") Eisemann mintha önmaga 
is alig győzné learatni, betakarítani az 
igényes, tágkörű vizsgálódás, az elméleti
leg mélyen megalapozott, kompetens mó
don szisztematizált, ugyanakkor érzékeny, 
árnyalatos, invenciózus elemzések rend
szere nyomán adódó konklúziótermést. Mi 
ennek a lényege, újdonsága? Hivatkozik és 
támaszkodik a Komjáthy-líra nyelvi és 
stílusproblémáinak már meglévő, alapos 
feltárására, főként Németh G. Béla joggal 
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sokat idézett tanulmányaira. Saját munkája 
elsősorban azzal bővíti Németh G. Béla 
kitűnő, érvényes megállapításait, hogy a 
költészet metafizikai vonatkozásai felől 
indul. Mi ennek a gyakorlati nyeresége? 

A Komjáthy-életmű felépítését a már 
kiemelt három szempont (dimenzió) felől 
világítja meg. Ez a három dimenzió meg
felel a teremtés - megváltás - üdvözülés 
három szakrális mozzanatának (teozófiai-
lag); ugyanakkor a látomás-jeUeg három 
fázisának is (az eszme feltűnése, a látomás 
ontikus státuszának előtünése - nyelvként; 
a vízióból kibomló létezés). Szintén a 
dimenzióknak megfelelő a háromféle 
dikció: a „heurisztikus", az „imaginativ" 
és a „logoszi" karakterű. Ez utóbbiak 
egyúttal a stiláris „energiák" működésé
nek, működtetésének is három alapváltoza
tát képviselik. Mindezek nyomán Eise
mann György új oldalról igazít el Komjá
thy költői világának egyedi karakterjegyei 
között. 

Ezek áttekintéséhez a költő „kratüloszi" 
nyelvfelfogásából indul ki (egyetértően 
hivatkozva S. Varga Pál kitűnő fejtegeté
seire). Párhuzamba állítja ezt a gondolat
sort a későbbi s mai nyelvfilozófiák meg
állapításaival (Humboldt, H. G. Gadamer 
stb.). Eszerint az egyik központi, közös 
gondolat: a nyelv nem termék (ergon), 
hanem kreatív (energia). Komjáthy eseté
ben a kreatív lendület szerepét emeli ki. 
Felmutatja, hogy az alanyban rejlő feszült
ség, a „teremtő indulat" áradása, hullám
zása milyen alapvető, meghatározó jellegű 
{A homályból). A kiemelt kreativitás jelen
létét fedezteti fel a jellegzetes Komjáthy-
féle párhuzamos gondolatritmusok és vers
mondattan összefonódásában; a beszéd 
kreativitására való támaszkodásban; az 
alkotás organikus menetében s hangsúlyo

zottan a költő jellegzetes képességének 
formáiban, metamorfózisaiban. így Kom-
játhynál a líra metaforikus szinten átlépi a 
„látható" körét, de nem szembesül, hanem 
azonosul a láthatóval. Azaz ellentétesen a 
sugallatos korrespondenciával, a költői 
kép nem sejtet, hanem konstruál. A kép
teremtés folyamatában, művön - és élet
művön - belüli sorozatokként teremtődik 
így az ő szimbolizációját jellemző jelen
tésbővülés. Ezt Eisemann Wheelwright 
nyomán nevezi epiforának, diaforának; 
illetve a kettő szintézisének. A képiesség e 
három iránya megfelel ekként a taglalt 
három dimenziónak, polaritásaik feszült
ségének, az így keletkező „indulat" gene
rálásának. Látomás és nyelviség így össze
fonódik, a fény motívuma különös jelentő
séget nyer (igen találóan hivatkozik itt 
Ingarden erre vonatkoztatható gondolatai
ra). A metaforikus viszony átminősül. 
A végcél: az eksztatikus kifejlet felől néz
ve a metaforikus, metonimikus kifejezés
mód mintegy előzmény, előkép. (Ahogy 
például a kötet címadó versében a „ho
mály" előképe a „fény"-nek mint Önszim-
bólumnak.) 

A Komjáthy-költészet irodalomtörténeti 
helyének meghatározó tényezőit így Eise
mann György a romantikus képiség és a 
szimbolista gondolatiság egyedi szintézise 
folyamatában minden eddiginél pontosab
ban jelöli ki, s állításait sokrétű érvrend
szerrel igazolja. 

Felmerülhet az az ellenvetés, hogy a 
szerző adós marad a költő verseinek, köl
tészetének kifejezetten esztétikai értékíté
leteivel. Ugyanúgy hiányzik ez, mint aho
gyan a szokásos, időrendet követő fejlő
désrajz is. Hangsúlyozott ebben a fajta 
Komjáthy-képben a „belső''' fejlődésme
net, az időrendtől független „lélekút" 
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követése. Mégis, ebben a speciális poéti
kai metszetsorban benne rejlik, fellelhető a 
szintézisben megfogalmazott ítéletek esz
tétikai vonatkozása is. Igen újszerű, alap
vető eredménynek látom ezt a Komjáthy 
Jenő-megközelítést. S úgy vélem, hogy -
túl a közvetlenül a költőt illető megállapí
tásokon - több, tágabb körű tapasztalattal 
is gazdagítja eddigi szakirodalmunkat. 
Például Ady Endre lírájának új megközelí-

A sorozat grafikai arculatának megfele
lően a fedőlapon írói arcképek láthatók, 
Szenteleky Kornél, Herceg János, Tolnai 
Ottó és Gion Nándor portréja. Nyilván 
okkal éppen ezek, mivel négyük munkás
sága jelent(het)i a Trianon óta létező, 
formálódó vajdasági magyar irodalom 
történetében az indulást (Szenteleky Kor
nél), a folytonosságot (Herceg János), 
valamint az utóbbi egy-két évtizedben a 
legtöbb figyelmet kiváltó költői és próza
írói tevékenységet (Tolnai Ottó, Gion 
Nándor), a jelent a vajdaságinak mondott 
magyar nyelvű részirodalomban. Jó vá
lasztás éppen e négy portrénak címlapra 
nyomtatása, lévén hogy ők négyen valóban 
reprezentánsai a Trianon óta létező vajda
sági irodalomnak. Ugyanakkor Szenteleky, 
Herceg és főleg Tolnai életművéről Vajda 
igen kevés jót mond, Gion opuszárói pedig 
afféle se hideg, se meleg méltatást ír. Kü
lönös ellentmondás, amelyet a szerző ja
vára a mű nem old, s nem is oldhat fel, 
mert Vajda Gábor nem az életművek 
alapján teremti meg az irodalom belső 
hierarchiáját, ami az efféle történeti és 

téséhez termékeny és termékenyítő gondo
latokat, esélyeket ad. Ugyanakkor, még 
általános íthatóbban - a költők, a költésze
tek, a művek megközelítésének eszköztá
rához nyújthat új ösztönzéseket: termino
lógiai tisztázásaival, néhol terminusalkotá
sával s az egész munkamódszer jól átgon
dolt, jól kimívelt stratégiájával. 

Széles Klára 

kritikai áttekintések egyik, talán legfonto
sabb feladata, történjék ez akár szélsősé
ges szempontok szerint is (ezeknek azon
ban alapfokon irodalmi jellegüeknek kell 
lenniük!), hanem irodalmon kívüli szem
pontok alapján minősít, méghozzá nem is 
műveket, hanem elsősorban embereket. 

Következésképpen bár sok oldalról kö
zelíthető meg Vajda Gábor irodalomtörté
nete, egy oldalról szinte megközelíthetet
len: az irodalom felől. A szerző ugyanis 
szinte teljesen mellőzi az irodalom esztéti
kai közegben való vizsgálatát, nem foglal
kozik az irodalom eszköztárával, legjobb 
esetben néhány stíluskategóriával (bieder
meier, szecesszió, újromantika) operál, 
melyeket - mint afféle varázsszavakat -
meglobogtat, gondolván, hogy általuk 
mindent megmagyaráz(hat). Holott, mint 
amikor Szentelekyről ír, kit egyszer „tipi
kusan biedermeier korlátozottságú"-nak, 
máskor pedig „mindig szecessziós"-nak 
mond, csupán saját szakmai bizonytalan
ságát árulja el. Ugyanúgy, mint amikor 
egyaránt biedermeiernek nevezi nemcsak 
Szenteleky, hanem Kosztolányi, Urbán 
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