
B. KIS ATTILA - SZILASI LÁSZLÓ 

MÉG EGYSZER A PATAKI NÉVTELENRŐL 

(Történeti poétika és dekonstrukció, névtelenség és dialogicitás)* 

I. Helyzet 

Más irodalomtörténeti korszakok szakirodalmához képest a régi magyar iroda
lommal foglalkozó szekunder szövegek között viszonylag kevés interpretáció, expli
cit értelmezés lelhető fel.1 A szakmánkban talán uralkodó paradigmának nevezhető 
történeti poétikai módszer Magyarországon az egyedi műveken túlmutató, átfogó 
kontextus-vizsgálatokhoz, nagytömegű vers- és prózaelemzésekhez, illetve kifejezet
ten művelődéstörténeti célú kérdésfelvetésekhez vezetett el.2 így aztán az egyedi 
műértelmezés (vagyis a történeti kontextusba való megszólaltató visszaillesztés ere
detileg célul tűzött művelete) óhatatlanul idejétmúltnak tűnik, s gyakran elmarad.3 

* A dolgozat először a Közköltészet, népi kultúra a XVI-XVJI. században című tudományos üléssza
kon a tatai vármúzeum lovagtermében 1992. május 23-án délután hangzott el. Észrevételeikért kö
szönet illeti Ötvös Pétert, Kovács Sándort és Szigeti Csabát Külön köszönöm Balázs Mihály, Horváth 
Iván, Komlovszki Tibor, Szabó Géza és Zemplényi Ferenc tapintatos tatai észrevételeit Kérdéseiket 
illetve rájuk adott válaszaimat igyekeztem beépíteni a tanulmányba. 

1 Pl. Az 1973-ban szerkesztett és csak 1979-ben megjelent A régi magyar vers (Szerk. KOMLOVSZKI 
Tibor, Bp.) c. kötet az első és utolsó terjedelmesebb régi magyar irodalmi interpretáció-gyűjtemény; 
az Irodalomtörténeti Közleményekben (a továbbiakban: ItK) apránként kihalófélben van a Műelemzés 
rovat; a régi magyar irodalmi Miért szép? kötet nincs stb. Ez persze nem jelenti azt, hogy olvasatok ne 
lennének forgalomban, sőt a régi magyar irodalom szakirodalma jelentős részben uralkodó olvasatok 
tára. Az olvasatokhoz vezető út azonban a legtöbb esetben nem világos, rejtett, implicit Versengő 
olvasatok megszületését ez a helyzet jelentősen megnehezíti. 

2 A paradigma/anomália fogalmakat Thomas S. KUHN, A tudományos forradalmak szerkezete (Bp., 
1984.) c. műve alapján használom. A nagytömegű szövegvizsgálat példáit felesleges sorolnom: A 
XVI. századi magyar vers számítógépes vizsgálata (HORVÁTH Iván és munkacsoportja; eredménye
ikre — VADAI István segítségével — magam is támaszkodtam); A versszerzés műszavai a XVII. szá
zadi magyar nyelvű verses szövegekben (SZIGETI Csaba és munkacsoportjainak folyamatban lévő 
munkái); a nem verses műfajok területén: a temetési beszédek poétikája (pl. KECSKEMÉTI Gábor — 
NOVÁKY Hajnalka, Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. Századból, Bp., 1988.) stb. 

3 Történeti poétikán (eddig, itt és a továbbiakban) a szigorúan történeti-kontextuális olvasási stra-
tégiá(ka)t értem. Ez egyfelől korhű fogalomhasználatot, másfelől (az interpretációt talán közvetle
nebbül befolyásoló módon) a lehetséges jelöltek körének történeti alapú szűkítését jelenti. Némi
képp figyelemreméltó, hogy ezen interpretációs stratégia névadó alapműve (új, kommentált, válo
gatott kiadása: A. N. VESZELOVSZKTJ, Isztoricseszkaja poétyika. Moszkva, 1989.) a magyar irodalom
történetírásban — érzésem szerint — valójában nem ismert; a műből ezideig csupán részletek jelentek 
meg magyarul. Az irányzat jelentős mértékben saját fejlesztés. (Lásd még: J. M. MELKTYINSZKIJ, A. 
N. Veszelovszkij „Történeti poétikája" és az elbeszélő irodalom eredetének kérdésköre. Helikon, 1990. 1. 37-
60.) A stratégia magyar alapszövegeinek a következő egymással is vitatkozókat tartom: HORVÁTH 
János, Magyar irodalomismeret. A rendszerezés alapélvei. In uő, Tanulmányok. Bp., 1956. 7-26., Miner
va 1922.; HORVÁTH Iván, Történeti poétika és magyar irodalom-ismeret. In uő., Balassi költészete történeti 
poétikai megközelítésben. Bp., 1982. 295-307. Utóbbi a sokféle korabeli konvenció összemosását veti 
előbbi szemére, s hitet tesz amellett hogy volt olyan konvenció (a Balassié), amely a mi elvárásaink-
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Mindez különösképpen igaz az Euridlus és Lucretk széphistória esetében. A XVI. 
sz. végi szerelmi nyelv- és ideológia átfogó vizsgálatai után, a mű irodalomtörténe
ti fontosságának, szerkezeti és nyelvi erényeinek, valamint a régi irodalom esetében 
sokak számára oly ritka, ez esetben mégis gyakori műélmények ellenére, a kiterjedt, 
már-már burjánzó szakirodalomban ezideig nem született egyetlen értelmezés sem a 
szövegről.4 Úgy tűnik, ennek oka a fentiek mellett abban kereshető, hogy nehezen 
kezelhető, zavarba ejtő, anomália-jellegű az olyan mű, amelynek nem ismerjük szer
zőjét, amelynek nehezen megállapítható a megnyugtató, textológiai főszöveg rang
jára méltó szerzői szövege, Ül. amelynek ráadásul korabeli olvasatairól is keveset 
tudunk. 

Jelen tanulmány az Eurialus és Lucretía néhány kiemelkedő jelentőségű mozza
natának értelmezésén kívül, azon töpreng (a szerző, az író, szöveg, korabeli olvasat 
fogalmainak kapcsán), hogy e tényezők esetleges hiánya (történeti poétikai és mai 
irodalomelméleti megfontolások szempontjából) valóban hiány-e, vagy éppen e hiá
nyok megőrzésével járunk el valóban történetileg — és egyben a számunkra való, mai 
interpretáció igényével. 

hoz közelálló, s volt olyan, amely nem; ezen belül pedig számtalan az egyéni árnyalatok száma. (A 
kérdéshez lásd még jelen dolgozat 11. jegyzetét) 

A történeti poétika alap-célkitűzése: a „mindent a maga mércéjével", s ezen keresztül a korabeli 
olvasat rekonstrukciója természetesen korántsem problémamentes elképzelés. 

Nemcsak arról van szó, hogy érthetetlen módon nem szokás (pedig a feladat definitive adja 
magát) valóban korabeli olvasatokat vizsgálni. (A kevés kivétel egyikéről lásd a 39. jegyzetet, egy le
hetséges terepnek pedig pl. Rimay olvasatát Tolnai Balog János Rimay által fordított verséről, RIMAY 
János, ÖAÍ. Szerk. ECKHARDT Sándor. Bp., 1955. 47.) Egyébként úgy olvasni, ahogy akkor olvas
hatták, valószínűleg nem azonos azzal, ahogy valójában olvastak akkor. A történeti poétikai olvasat 
(legjobb esetben) egy akkor meg nem született olvasat lehetőségét teljesíti ki. 

Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a korabeli olvasat elérésének lehetősége irodalomel-
méletileg kérdéses (pl. a korabeli olvasatot is interpretálni kell, lehetőleg annak korabeli olvasata 
segítségével — ilyen persze általában nincs, ha pedig van, az újabb olvasatot követelne, s így to
vább a végtelenségig, stb.). Jeart-Qaude ScHMrrr tanulmánya (Megírható-e a középkor vallástörténete. 
BUKSZ 1991. Tél 466-477.) DÁVIDHÁZI Péter könyvének egy kitérője („Isten másodszülöttje." A magyar 
Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., 1989. 21.), valamint az ott idézett ScHELUNG-hely (Philosophie 
der Mythologie. Stuttgart és Augsburg, 1857. 140.) ill. mitológiai szakmunka (M.I. SZTEBLIN — KA-
MBNSZKTJ, A mítosz. Ford ELŐD Nóra. Bp., 1985. 7-13.) irányíthatták figyelmünket újra az irodalom 
és a művészetek történeti megismerésének akut problémáira. Megjegyzem, a történeti, történeti-
poétikai megismerés lehetőségének cáfolataként általában idézett GADAMER valójában mintha nem 
ellenezné ezt a felfogást. (Lásd vélekedését CURTIUS művének kapcsán, az európai irodalommnak a 
barokkig tartó szakaszáról: Igazság és módszer. Bp., 1984. Ford. BONYHAI Gábor. 70. skk.) 

4 Az átfogó vizsgálatok Balassi-, (HORVÁTH Iván, i.m.) ilL széphistória- és udvari dráma közpon
túak (LUDÁNYI Mária a későbbiekben pontosan hivatkozott tanulmányai, lásd 5. 24. sz. jegyzet). 
A Lucretía szerkezeti- és nyelvi erényeire leghangsúlyosabban RTTOÓKNÉ Szalay Ágnes tanulmá
nya hívta fel a figyelmet („írják gyermek-képben". ItK 1976. 5-6. 681-684.) A régi magyar irodalmi 
műélmények — ha vannak — általában nem kapnak nyelvi megfogalmazást (HORVÁTH Iván nyílt 
vallomástétele mellett: i.m. 307.) e szempontból kivételnek tűnik a Lucretía szakirodalma. —A föl
tevések és okoskodások számának szaporítása helyett már többen javasolták az értelmezés eszközét 
(pl. MITKOVICS Gyula, Aeneas Sylvius „De duobus amantibus"-ának magyar átdolgozol. ItK 1896. 13-
20.); NÉGYESY László, A Pataki Névtelen és Dobó Jakab. It 1916. 3-4. 81-86., de a szövegközeli munka 
ezideig csupán az eredetivel való összehasonlításig jutott Ezáltal fokozódott a Lucretía szekundér 
voltának tudata, ami — némiképp paradox módon — tovább nehezítette az interpretációval foglalko
zó szövegek megszületését 
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IL Ki a szerző? Mi a szerző? 

A régi perben máig nem született végleges ítélet. Éleselméjű, körmönfont és meg
szállott attribúciók (egészében véve a filológia fegyvereinek teljességét felvonultató) 
sora próbálta meg Balassi Bálintnak, Dobó Jakabnak vagy a Pataki Névtelennek pe
relni az Eurialus és Lucretia széphistória szerzőségét5 A külső szempontok szűkítő, 
valószínűsítő vizsgálata után, a szöveg szoros olvasásának eszközével szokás meg
állapítani a szerző alapvető tulajdonságainak együttesét, melyet azután az „óvatos
ság", „a filológusi költőkreálástól való tartózkodás" okán valamely már ismert szer
zőben látszik célszerűnek megtalálni.6 Mivel azonban az utóbbi, azonosító műve
letre jónéhányan mégsem mernek vállalkozni („A filológia nem, majd csak a múzsa 

5 Jelentősebb állásfoglalások 
(a) Balassi Bálint szerzősége mellett: SZILÁD* Áron, Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Bp., 1979.; 

MARTIRKÓ Bertalan, „Eurialus és Lucretia"a magyar irodalomban. Egyetemes Philologiai Közlöny (to
vábbiakban: EPhK), 1890. 644-660., 769-782.; HARSÁNYI István, A Pataki Névtelen neve. Sárospataki 
Református Lapok, 1916. 7-10.; DÉZSI Lajos, Balassa Bálint minden munkái. Bp., 1923.; BABITS Mihály, 
írás és olvasás. BM összegyűjtött munkái. (1924.) 289.; Magyar széphistóriák. Bp., 1965.; KOMLOVSZKI Ti
bor, Balassi, Kerecsényi Judit és ay Eurialus és Lucretia. ItK 1969. 4. 391-406.; MOLNÁR József, A Gombos 
kertről és Kerecsényi Juditról. ItK 1970. 2. 194-197.; TÓTH István, Az Eurialus és Lucretia című széphis
tóriánk szerzőségének kérdése. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos közleményei, 1970. Ser. 3. 
73-94. 

(b) Dobó Jakab mellett: (részben) NÉGYESY, I. m.; Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom tanul
mányozásához. I. kötet. Bp., 1963. Szerk. BARTA János, KLANICZAY Tibor. 535.; (részben) RTTOÓKNÉ, 
i. m.; HORVÁTH Iván, i. m., főleg 264. 

(c) Ismeretlen szerző, a Pataki Névtelen, a kérdés éldöntethetetlensége ül. jelentéktelensége mellett: TOLDY 
Ferenc, A magyar költészet története. Bp., 1867. (reprint Bp., 1987.) 109-114.; Mrncovics, i. m.; (rész
ben) NÉGYBSY, i.m.; Magyar széphistóriák. Bp., 1955. S. a. r. STOLL Béla.; GERÍZDI Rábán, A magyar 
világi líra kezdetei. Bp., 1962. 289. A magyar irodalom története I. Bp., 1964. 443. (STOLL Béla); LUDÁ-
NYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. szazad végi és XVII. század eleji magyar irodalomban. ItK 1979. 
359-371 .;RAÍKT XVI. sz. 9. kötet Bp., 1990. 405-465., 580-594. (HORVÁTH Iván, STOLL Béla). 

6 Attribúció-módszertani kérdésekhez lásd a meglehetősen gazdag gyakorlatot, valamint az Ano-
nymus-kérdést (főként: SEBESTYÉN Gyula, Ki volt Anonymus? Bp., 1989.; CSAPODI Gsaba, Az Anony
mus kérdés története. Bp., 1978.; GYŐRFFY György, Anonymus. Rejtély avagy történeti forrást Bp., 1976.) 
valamint BÁN Imre könyvét A Karthauzi Névtelen műveltségé-iSÍ (Bp., 1976.) — A Pataki Névtelen 
legfontosabb tulajdonságait összeállította NÍGYESY (i. m. 6.), TÓTH (i. m. 92.), KOMLOVSZKI (i. m. 
egészében) és HORVÁTH Iván (i. m. 271.), aki uo. az óvatosságra is figyelmeztetett Megjegyzem 
KOMLOVSZKI még Balassi Bálint mellé nem kívánt második költőt mert annak léte „Bár lehetséges, 
de nem valószínű." (lásd i. m. 406.), Horváth Iván már Balassi Bálint és Dobó Jakab mellé nem 
kívánt harmadikat kreálni. Más szavakkal KOMLOVSZKI nem hajlandó két Balassit (lásd uo.), HOR
VÁTH Iván pedig két Dobó Jakabot elképzelni (i. m. 271.). Ha ezek a dolgozatok hagyományos 
szemléletűek lennének, az enyém meg kifejezetten dekonstruktiv, akkor most megismételhetném a 
dekonstrukció híres, gáncsoló közhelyét arról a tudományról, amely a kettősséget, az önmagunkkal 
néha bizony mégsem azonos jelenségeket ördöginek látja s ezért nem tűri. Fontosabb talán most a 
kérdés: miért az óvatosság, a költőkreálástól való tudós félelem? Megítélésem szerint, ha a költők 
száma nem növekszik egy adott kort illetően, a tudomány (vagy legalábbis az idő) haladtával pe
dig egyre több fejleményt ismerünk meg a régi korszakból, az ismert költők által elvégzett feladatok 
száma, s így a költők jelentősége egyre nő. Számuk növelése csökkentheti jelentőségüket (a jelentő
ség megoszlik), ez esetben főleg Balassiét Tételszerfieiu a költőkreálástól váló faelem kultikus indíttatású 
(is) (lehet). A jelentőségmegoszlás elvéhez lásd még MARTIRKÓ árulkodó megjegyzését: „Balassi Bá
lint költészete határozottan nyerne, ha ez epikai művet teljes joggal sajátjának tekinthetnék/' (f. m. 
782.) 
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segít!") a Pataki Névtelen jelzős szerkezet lassanként egy már ismert szerző nevének 
tűnik, akként funkcionál.7 

Amennyiben: nem teljesíti ugyan a személynevek referencidlis, rámutató funkcióját 
(nem jelöl meg történetileg ismert személyt), de leíró, definiáló feladatát betölti (az 
Eurialus és Lucretia íróját, Balassi egyik korai társág megnevezi), ellátja a klasszifikdci-
ós, szembeállítást lehetővé tévő feladatokat (biztos, hogy nem a Pataki Névtelen írta 
a Szigeti Veszedelem c. eposzt ül. a Pataki Névtelen neve c. tanulmányt) s emellett jel
lemzi a szerelmi diskurzus létezési módját, meghatározza befogadásának mikéntjét, 
a mű státuszát.8 

Mégpedig úgy, hogy aláhúzza: ez a széphistória nincs ellátva szerző-funkcióval, 
írója ugyan volt (talán több is), de szerzője: nincs. Az író semmiféleképpen: sem ne
vével, sem az akrosztichonban, sem anagrammatikusan, sem a kortársi hagyomány
ban nem jelölte meg magát, (a konvenció szerint) nem vált szerzővé.9 

7 Az azonosításra nem vállalkozók közül a legjelentősebb példa, a dologban immár legendásan 
hallgatag RTTOÓKNÍ Szalay Ágnesé. — A Pataki Névtelen szerzői névként való alkalmazására leg
jobb példa a XVI. századi verskataszter szerzői listája: « . . . Pap Benedek, Pataki Névtelen, Péchy 
Ferenc..." Egyébként a XVI. századi magyar vers valamennyi 17 Névtelenje ekként funkcionál Cé
geitől Váradiig. Az irodalomtörténetírásunk által képzett 19 névből világos, hogy elsősorban a szép
história (7) és a biliai história (2) műfajában írt szövegeket hajlamos a tudós utókor megnevesítenL 
A többi műfaj esetében — úgy tűnik — a névtelenség nem zavaró. E szinte véletlen és mellékes példa 
élesen világít rá arra, hogy a szerzői név megléte vagy meg nem léte ma is műfajspecifikus tényező, 
más szóval mintegy beletartozik a műfajok definíciójába. Természetesen fokozati eltérésekkel. (Kü
lönösképpen igaz ez az irodalmon kívüli műfajok esetében, pL újságírás, reklám, tömegtájékoztatás, 
stb.) 

8 A bekezdés fogalomhasználatához, ül. a szerző halálának irodalomelméleti problémáihoz lásd: 
Michel FOUCAULT, Aíí a szerzőt Világosság, 1981. 7. Melléklet 26-35.; Roland BARTHES, From Work to 
Text. In Textual Strategies — Perspectives bt Post-Structuralist Critickm. Ed. Josué V. HARARE. Cornell 
UR, 1979. magyarul: A műtől a szöveg felé. POMPEJI, 1991. 3. 90-101. 

9 TÓTH István (i. m.) elrettentő akrosztichon-fantazmagóriáinak nem hiszek, VARJAS Béla sokat 
idézett felfedezését (a lOTKHAE = Jutkáé rész- akrosztichonról: Lucretia, 481-501.) pedig kevésnek 
tartom a kérdés eldöntéséhez. — A szerzői név jelölésére a XVI. századi számítógépes verskataszter 
(Főszerk.: HORVÁTH Iván, szerkó FONT Zsuzsa, HERNER János, H. HUBERT Gabriella, SZŐNYI Etelka, 
VADAI István, Repertoire de la poésie hongroise ancienne, ver. 2. 3. (copyright 1991.), (Micro/CDS/ISIS) 
a szignáltság kifejzést használja. (A számszerű adatok itt és a továbbiakban hozzávetőlegesek. Kb. 
1522 szöveg közül: 

1. szignált 310 
2. nem szignált 534 
3. közeli utókor által szignált 40 
4. kései utókor által szignált (= irodalomtörténetírás által attribuált) 83 (ebből 17 XY Névtelen, 

koholt személy) 
5. kötetszinten szignált 553 
6. anagramma tikusan szignált 2 
A szerzői név jelöltségének (a továbbiakban: nevesség) ül. nem jelöltségének (a továbbiakban: 

névtelenség) arány tehát a XVI. században kb. 2:1. Ennek alapján a névtelenség nem archaikus kivé
tel, hanem az egyik főirány a kor irodalmában. Ha egyáltalán van kivétel, akkor nem tudom, hogy 
az NN vagy a BB típusú névjelölések közül melyik az. — A repertórium felhasználásának mód
szertani problémáira 'latán HORVÁTH Iván figyelmeztetett Tanácsai mellett a következő dolgozatok 
tanulságait igyekeztem még alkalmazni: Szegedi kísérlet a XVI. századi magyar vers gépi feldolgozására. 
ItK 1980. 630-639.; HORVÁTH Iván, Egy kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoport: XVI. századi kéziratos 
versgyűjtemények. ItK 1983. 75-89.; Uő., A régi magyar vers készülő kézikönyve. In. A magyar vers. Bp., 
1985. Szerk. BELÁDI Miklós — JANKOVICS József — NYERGES Judit 82-89., valamint a Versszerzés és po-
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Mindennek értelmében a vizsgálandó történeti tárgy, a ránkmaradt szöveg dur
va megmásításának tartom tehát az eljövendő első síkeres attribúciót. (Akit esetleg 
mégis az attribúció hagyományos kérdése foglalkoztat, annak figyelmét felhívom az 
5., 6., 7. számú jegyzetekre, valamint a 3 attribúciós adalékra..) 

Természetesen nem kívánok nagyágyúkat (mint pl. az individuum nélküli dis
kurzuselméleteket [Foucault, Lacan], Beckett szavaival Mit számít, ki beszél. Mond
ta valaki. Mit számít, ki beszél.") bevonszolni olyan törékeny szerkezetekbe, mint a 
régi magyar irodalom.10 Csupán arra szeretném felhívni a figyelmet (most Thiene-
mann Tivadar: Irodalomelméleti alapfogalmak c. művére hivatkozva), hogy a szerzőség 
intézménye történeti képződmény, felesleges és hamis tehát az intézmény létrejötte 
előtti szövegeket is egységesen a mai szerzőkonvenció szerint olvasni. Számomra is 
úgy tűnik mindenesetre, hogy a régi magyar irodalom irodalomtörténész, textológus 
vagy interpretátor kutatója akkor barátja a szövegnek, ha nem barátja a szerzőnek.n 

ézis: a XVI-XVIL századi magyar költészet című konferencia anyaga, Salgótarján — Eresztvény, 1988. 
május 18-22. ItK 1989. 193-322. 

10Lásd: David CARRÓL, The Subject in Question. The Languages of Theory and the Strategies of Fiction. 
Chicago UP, 1982. főként 9-51. — Lacan esetében —tekintve, hogy maga az életmű lenne az —nehéz 
a hivatkozás. Ujabban róla lásd: Revue Internationale de Philosophie. Revue Trimestrielle. Volume 
46. No. 180. 1/199Z főként Ellie RAGLAND-SULLTVAN, The patemal metaphor: a Lacanian theory of 
language. uo. 49-93. Lásd még: Kaja SILVERMAN, The Subject of Semiotics. New York — Oxford, 
UP, 1983., főként 126-193. — Ezek a teóriák az induviduum helyére a társadalmilag és nyelvileg 
létrehozott szubjektumot állítják; amely a magát mondó nyelvet beszéli, aki által a nyelv maga beszél. 

"THIBNEMANN Tivadar, Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pécs, 1931.; Minerva, 1927-1930. Klny. 
1930. [Reprint, Pécs, é.n.]. Lásd: főként 99-102. Az irodalomtörténetet, pontosabban az irodalmiság 
történetét illető, az irodalom emberi tényezőinek változását a műalkotások létezési kontextusának 
változásaival együtt vizsgáló szemléletéhez BÓKAY Antal, A múzsák, pszűkhé és tudományaik. Helikon, 
1990. 2. 153-170., főleg 158 skk, valamint az ott is idézett W. J. ONG, Orálity and Literacy — The Tech-
nologising of the World. Oxford UP. 1982., BÓKAY (i. m. 160.) olvasmányaitól nem függetlenül, azokat 
összegezve az írás korszakáról a következő összegzést adja: „Ekkor még nincs igény a műelemzésre, 
hanem csak egy etikai-történeti megértési háttér elsajátítására, mert egy-egy ilyen tradíció ismerete 
egyrészt kielégítő mennyiségű műalkotást tesz érthetővé, másrészt meg az adott közösség, osztály 
szempontjából finoman szabályozza is az elérhető és kizárandó művek körét azzal, hogy az ellenté
tes szemléletmódhoz szükséges értékrendet nem ismerteti, nem preferálja." Mindennek értelmében 
magam a HORVÁTH János-i egységes konvenciónál kisebb, HORVÁTH Iván egyszemélyes konvenci
óinál nagyobb, közösségi tradíciók, konvenciók és értelmezések kutatását tartom fontosnak (Lásd: 
3. jegyzet.) Nehezen hiszem hát, hogy a régi magyar irodalom egységes története megírható lenne. 
Minden konkrét vizsgálat felborítja a megállapított irodalomtörténeti trendeket Irodalmi közössé
gek története látszik csupán megírhatónak, ahogyan azt HORVÁTH János híres könyvének szerkezete 
egyszer már jelezte. (A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszazad magyar irodalomtörténete. Bp., 
1957.) 

Irodalmi közösségeket említve persze nem lehet kikerülni Balassi körét, illetve őt magát, aki 
szót emelt verseinek mások általi torzításai miatt (RIMAY, ÖM. 41.) Ezt általában a szerzői öntu
dat korai jelének szokás tekinteni. Szerintem inkább a szövegalak őrzéséről van szó. (Lásd még: 
SZIGETI Csaba, Appendix Bálassiana. Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVU. századi Balassi-követő 
nemesi költészetben. ItK 1985. 675-688. főleg, 681.) Ha azonban mégis a szövegállandósággal össze
függő copy right beszél Balassiból, akkor sem bizonyos, hogy más irodalmi közösségekben is hason
ló szerzői tudat működött És még ha így lenne is: engem most nem a szerzői öntudat hanem a 
világosan megjelenő szerző-funkció léte vagy nem-léte foglalkoztat Már csak azért is, mert a híres 
Zrínyi-epigramma (Nem írom pennával...) mellett Balassi egy fontos levélrészlete is arra figyelmeztet 
(RIMAY, ÖM. 44), hogy a szöveg még erős szerzői öntudat mellett sem mindig volt egyben a halha
tatlanságnak is egyetlen vagy akár csak kitüntetett eszköze. A szerzői öntudat és a szerző-funkció — 
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Helyénvalónak tűnik viszont a kérdés, hogy milyen speciális, a maitól eltérő funk
ciókat töltöttek be a régiségben a szerzői névhasználat különböző formái,12 illetve 
hogy mely műfajokból ismerjük a legtöbb magát semmiképpen meg nem jelölő írót, 
vagyis, hogy léteztek-e a régi magyar irodalomban tendenciózusan szerző-funkció 
nélküli műfajok. 

Ez utóbbi kérdésre a Repertoire de la poésie hongroise ancienne segítségével a követ
kező választ adtam.13 

J/7. Referátum 1. 

A kb. 1522 XVI. századi magyar verses szöveg közül kb. 988 db szignált (neves) 
kb. 534 nem szignált (névtelen). (Az irodalomtörténet-írás által elnevezett XY Név
telen nevű szerzőket is a névtelenek közé számítva a névtelen szövegek száma kb. 
551. E névtelen szövegek közül kb. 476 egyházi, 75 világi.) 

A nem szignált szövegek műfaji megoszlása (1. sz. segédlet): 

úgy tűnik — nem feltétlenül függnek közvetlenül egymástól. Egyáltalán: a szerzői öntudat mindig 
konstrukció. Biztos csak a funkció. 

12 A kérdés ezideig legvilágosabb kifejtése SZIGETI, i. m. (Lásd még: VARGA Imre vitacikkét ItK 
1986. 95-100). A probléma tágabb, irodalomelméleti konnotációinak kapcsán született a magyar iro
dalomtörténetírás két szép és összefüggő Borges meditációja: SZIGETI, i. m. 688., ül. HORVÁTH Iván, 
Corpus Poeticarum. In uő., A vers. Bp., 1991. 196-205. Oorge Luis BORGES, A másik holdi, iU. Pierre 
Ménard, a „Don Quijote" szerzője. In uő., A titkos csoda. 260-268. i. m. 72-84.) 

13 A válasz előtörténetéhez lásd a 7. és 9. jegyzeteket A névtelen és az irodalomtörténetírás által 
elnevezett XY Névteleneket az egyszerűség kedvéért összevontam. 
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Műfaj db 

hymnus 129 
psalmus 55 
könyörgés 51 
dicséret 43 
ráolvasás 27 
temetési ének 22 
summa 20 
benedicamus 19 
intés 16 
egyházi ének 14 
cantio 14 
kitalált történetmondás 14 
invocatio 12 
sequentia 09 
hálaadás 09 
udvari ének 08 
imádság 07 
naptárvers 06 
szentháromság ének 06 
házasének 06 
vanitatum vanitas 05 
kortárs história 05 



(Az adatok hozzávetőlegesek. A 3 db-nál kisebb előfordulásokat a listába nem 
vettem fel. A szórvány előfordulásokat, a közelebbről be nem sorolt, illetve csupán 
hírből vagy nótajelzésből ismert szövegeket — 4 db. populáris/vágáns, 3 db. vilá
gi, 3 db. nem história, 3 db. asszonycsúfoló, 3 db. idézet — a továbbiakban nem 
vizsgálom. A csíziókat naptárversnek tekintem.) 

A névtelen szövegek az előre várható egyháziak mellett főként a következő világi 
műfajokban tűnnek fel: 

1/1. számú segédlet 

Műfaj db 

kitalált történetmondás 14 
naptárvers 10 
udvari ének 08 
kortárs história 05 
történeti história 03 
női dal 03 

Az adatok alapján tehát: ha egy XVI. századi magyar nyelvű verses szöveg névtelen, 
akkor többnyire egyházi. Ha mégis világi, akkor áltálában nem-história. Ha mégis história, 
akkor többnyire kitalált. Ha nem fiktív, akkor kortárs tudósító típusú. 

A tétel illusztrációja a repertórium műfaji besorolásának ágrajzában (2. sz. segéd
let): 
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bibliai história 05 
Miatyánk ének 04 
antiphona 04 
Úrvacsora ének ' 04 
populáris/vágáns 04 
csízió 04 
Credo-ének 03 
Tízparancsolat-ének 03 
panasz, siralom 03 
női dal 03 
idézet 03 
szerzetesi regula 03 
üdvözlégy 03 
benedicamus-parafrázis 03 
asszonycsúfoló 03 
történeti história 03 



Tegyünk fel két kérdést erre a négy, kitüntetetten névtelen világi műfajra nézve. 
1. kérdés. Az adott műfajon belül milyen a nevesség —névtelenség arány? 

Nevesség/névtelenség arány a hat kitüntetetten névtelen világi műfaj esetében. 
(3. sz. segédlet) 

Műfaj Összes Névtelen Neves 

kitalált történetmondás 37 14 (38% ) 23 (62% ) 
naptárvers 18 10 (55,5% ) 08 (45,5% ) 
udvari ének 101 8(8%) 93 (92% ) 
kortárs história 36 5 (14% ) 29 (86% ) 
történeti história 28 3 (11% ) 25 (89% ) 
női dal 8 3 (37,5% ) 5 (62,5% ) 

Úgy tűnik, a históriára és az udvari énekre nagyon gyengén, a naptárversre igen erősen, 
a kitalált történetmondásra és a nőt dalra közepesen jellemző, hogy az adott műfajban dolgozó 
alkotó nevével tendenciózusan nem jelzi magát. 

2. kérdés. Az adott műfajon belül milyen a nevesség — névtelenség arány azon 
szövegek esetében, amelyeknek csak nyomtatott vagy csak kéziratos forrása maradt 
ránk? 

A hat névtelen világi műfaj neves/névtelen arányai a nyomtatottság és a kézira
tosság függvényében. (4. sz. segédlet) 

(Itt és a továbbiakban: 
Csak = kizárólag kéziratos vagy kizárólag nyomatott forrásból ismert szövegek 
K = kizárólag kéziratos forrásból ismert szövegek 
Ny = kizárólag nyomatott forrásból ismert szövegek 
N = neves szövegek 
O = névtelen szövegek) 
Ugyanazon adatok egyszerűsített táblázatban. A hat névtelen világi műfaj ne

ves/névtelen arányai a nyomtatottság és a kéziratosság függvényében (4/1. sz. se
gédlet): 
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Műfaj Összes „Csak" (Ny+K) K (N+O) Ny. (N+O) 

kitalált 37 21 (14+7) 7 (3+4) 14 (11+3) 
naptárvers 18 17 (15+2) 2 (0+2) 15 (7+8) 
udvari vers 101 96 (0+96) 96 (89+7) 0 
kortárs 36 30 (25+5) 5 (3+2) 25 (22+3) 
történeti 28 16 (11+5) 5 (3+2) 11 (11+0) 
női dal 8 8 (1+8) 7(5+2) 1 (1+0) 

Műfaj K ( N / 0 ) Ny (N/O) 

kitalált 3/4 11/3 
naptárvers 0/2 7/8 
udvari vers 89/7 0 
kortárs 3/2 22/3 
történeti 3/2 11/0 
női dal 5/2 1/0 



Tehát: A névtelenségre hajlamos 6 világi műfaj közül 3 esetben még tendenciájá
ban sem igaz a várható közhely, miszerint: ami nyomtatott, az neves, ami kézira
tos, az névtelen. (Ny=N; K=0) Tudniillik a naptárvers szinte kizárólag nyomtatott 
és kiegyensúlyozottan neves vagy névtelen; míg az udvari vers és a nói dal kizáró
lag kéziratos, de tendenciájában neves: a naptárvers a nyomtatásban létezik (vagy 
marad fenn), míg az udvari ének és a női dal általában nem jut el a nyomtatásig. 
Névtelenségük média-specifikus voltáról nem beszélhetünk. 

A történetmondó műfajokra nézve viszont igaz az Ny=N; K=0 közhely: a kita
lált história kéziratban majd egyenlő arányban neves, illetve névtelen (bár némiképp 
hajlik a névtelenségre) kizárólag nyomtatásból ismert darabjai között viszont már 
négyszer több a neves, mint a névtelen. A kortárs és történeti história kéziratos for
mában hasonló arányokat mutat (bár már ott is inkább hajlik a nevességre). Kizáró
lag nyomtatott forrású szövegei esetében a kortárs históriák közt már hétszer több 
a neves (azaz a nevesség aránya a kéziratossághoz képest ötszörösére nő), a nyom
tatott történeti históriák közt pedig már kizárólag neveseket találunk. Fejezzük ki 
az itt elmondottakat a neves, illetve névtelen szövegek százalékarányával kéziratos, 
illetve nyomtatott bontásban, talán így szemléletesebb. (4/2. számú segédlet) 

Műfaj N% (K-Ny) 0% (K-Ny) 

kitalált 43% - 7 9 % 57% - 2 1 % 
naptárvers 0% --47% 100% - 5 3 % 
udvari vers 93% - 0 % 7% - 0 % 
kortárs 60% - 8 8 % 40% - 1 2 % 
történeti 60% - 1 0 0 % 40% - 0 % 
női dal 71% - 1 0 0 % 29% - 0 % 

(Jelmagyarázat: 
N% (K-Ny) = A neves szövegek százalékos aránya a kizárólag kéziratból ismert 

szövegek esetében, illetve a neves szövegek százalékos aránya a kizárólag nyomta
tásból ismert szövegek esetében. 

0% (K-Ny) = A névtelen szövegek százalékos aránya a kizárólag kéziratból is
mert szövegek esetében, illetve a névtelen szövegek százalékos aránya a kizárólag 
nyomtatásból ismert szövegek esetében.) 

Az eddigiek után közelítsünk a széphistóriához a história műfaján keresztül (tör
téneti fogalmakat alkalmazva a repertórium kitalált história fogalma azonos a szép
históriával, ezért a továbbiakban így emlegetem a műfajt). 

Névtelen/neves arány a nyomtatottság és kéziratosság függvényében a história, 
a világi história és a széphistória esetében (5. számú segédlet). 

Műfaj összes csak (Ny+K) K (N+O) Ny (N+O) 

história 
világi 
széphistória 

184 
101 
37 

114 (81+33) 
67 (49+18) 
21 (14+7) 

33 (21+12) 
18 (10+8) 
7 (3+4) 

Kontrollanyag az 5. számú segédlethez: A nem-szép-história 

Műfaj összes csak (Ny+K) K(N+0) 

81 (72+9) 
49 (43+6) 
14 (11+3) 

Ny (N+O) 

históriás ének 
kortárs 
történeti 

64 
36 
28 

46 (36+10) 10 (6+4) 36 (33+3) 
30 (25+5) 5 (3+2) 25 (22+3) 
16 (11+5) 5 (3+2) 11 (11+0) 
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Egyszerűsített táblázat ugyanazon adatokkal. Névtelen/neves arány a nyomta
tottság és kéziratosság függvényében a história, világi história és a széphistória ese
tében. (5/1. sz. segédlet): 

Műfaj K (N/O) Ny (N/O) 

históriás ének 21/12 72/9 
világi 10/8 43/6 
széphistória 3/4 11/3 

Kontrollanyag az 5 /1 . számú segédlethez: a nem-szép-história: 

Múfaj K (N/O) Ny (N/O) 

históriás ének 6/4 33/3 
kortárs 3/2 22/3 
széphistória 3/2 11/0 
Táblázatunk hozzávetőleges adatai szerint tehát világos csoportok mutatkoznak. 
Ezek szerint a csak nyomtatott forrással rendelkező szövegek esetében a históriák 

között 8-szor, a világi históriák között 7-szer, a széphistóriák között már csak 4-szer 
több a magát névvel megjelölő szerző, mint a névtelen. A csak kéziratból ismert szö
vegek között a história műfaj egészében már csak 2-szer több a neves, mint a névte
len, a kéziratos széphistóriák között pedig már több a névtelen szöveg. (A kontroll
anyag: a csak nyomtatott forrással rendelkező szövegek esetében a históriás énekek 
egészében 11-szer, a kortárs históriás énekek között 7-szer több a neves szöveg, mint 
a névtelen, a történeti énekek között pedig kizárólag neveseket találunk. A csak kéz
iratból ismert szövegek esetében viszont a históriás énekekben együtt, s típusaiban 
külön-külön is már csupán másfélszer több a neves, mint a névtelen.) Mindez nem 
csak azt mutatja és bizonyítja, hogy a nyomtatás nevesít (illetve, hogy minél inkább 
maradandó a rögzítés, annál nagyobb a nevesség aránya a névtelenséghez képest, 
vagyis hogy a névtelen elszáll, a szerző megmarad), hanem azt is, hogy a széphistória 
(a história műfajának egészéhez mérve) kifejezetten hajlamos a névtelenségre. En
nek következtében képletesen azt mondhatnánk, hogy annak a valószínűsége, hogy 
a kéziratosságból a nyomtatásba átmenő szöveg megszerzősül, a história esetében 
4-szeres, a világi história esetében 7-szeres, a széphistóriánál 5-szörös. A nyomtatott 
széphistóriák között a kéziratos széphistóriákhoz képest 5-szö'r több a szerzői névjelöléssel el
látott szöveg. 

Fejezzük ki az itt elmondottakat a neves, illetve névtelen szövegek százalékará
nyával kéziratos, illetve nyomtatott bontásban, talán így szemléletesebb. (5/2. szá
mú segédlet) 

Műfaj N% (K-Ny) % (K-Ny) 

história 64% — 89% 36% — 1 1 % 
világi 56% — 88% 54% — 12% 
széphistória 43% — 79% 57% — 21% 
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Kontrollanyag az 5/2. számú segédlethez: A nem-szép-história: 

Műfaj N% (K-Ny) % (K-Ny) 

históriás ének 60% — 92% 40% — 8% 
kortárs 60% — 88% 40% —12% 
történeti 60% — 100% 40% — 0% 

Bár táblázataim valójában nem tartalmazzák a Lucretiát (lévén annak kettős for
rása); és az sem bizonyos, hogy egy konkrét szöveg is ugyanazt az utat járja be a 
szerzősülésben, mint a műfaj maga, gyanúm mégis az, hogy a Lucretia nevesült, kö
zelebb került az író(k) szövegbeli önmegjelenéséhez azáltal, hogy kinyomtatták. Ha valóban 
lezajlott e nevesítési folyamat, akkor annak helye mindenképpen a minden attribúció 
alapját képező utolsó strófa, a kolofon. Amit a Pataki Névtelen-ről tudni vélünk, azt 
a kolofonból tudjuk. Az eddigiek alapján immár azonban számomra nem bizonyos, 
hogy a kolofon ugyanattól az írótól származik, mint a széphistória többi strófája. 
Ami azt jelenti, hogy, amennyiben igazam van, a Lucretia szövegét egynél több író 
vetette papírra. 

(De akkor ki beszél a kolofonban? Felfogásom szerint egy második narrátor, akit 
a szerzővel szokás — vagy legalábbis: lehet azonosítani, de még az se biztos, hogy 
az íróval tanácsos: a kolofon is irodalmi szöveg, belőle is csak a narrátor figuráján 
keresztül lehetséges — roppant bizonytalanul — az íróra vagy pláne a szerzőre kö
vetkeztetni. Bár lehetséges, én ezt most mégsem teszem.) 

Textológiailag fogalmazva: lehetséges, hogy az egyedül a kolozsvári 1592-es kiadásban 
szereplő kolofon nem lekopott (az összes!) többiről, hanem a médiaváltás hatására hozzátol
dották (ehhez az egyhez.) 

[(Attribúcius adalék 1.: Kolozsvár) 
Amennyiben az utolsó strófa nem szerzői szöveg, természetesen felmerül a kér

dés: honnan vette a kiadó (if j . Heltai Gáspár) az adatokat? Ha nem az ő fikciója az 
egész, vagy ha ifj. Heltai nem ismerte az Eurialus és Lucretia íróját és keletkezésének 
körülményeit, akkor nyilván olyasvalakitől származik a kolofon szövege, aki ismerte 
az annak alapjául szolgáló eseményeket (Vagy ő is kitalálta azokat.) Hogy ez ki le
hetett, természetesen nem tudjuk. Am (mint Kiss András és Ötvös Péter Balassi Bálint 
Kolozsvárt című, Kolozsvár város levéltárának, Számadáskönyvek 5/XIV. 157 jelze
tű dokoumentumán alapuló dolgozatából megtudtam) tény, hogy Balassi Bálint 1592 
augusztusának 13. és 14. napján Kolozsvárt járt. Nem tudjuk miért. Lehet, hogy 
lovat vett De az is lehet, hogy ifjú Heltait látogatta meg egy (a korábbi debrece
ni kiadásoknál jobb) Lucretia kiadás reményében. Lehet, hogy a saját szövegét vitte 
a nyomdába. Lehet, hogy a 7 éve elhalálozott Dobó Jakab végakaratát teljesítette. 
Lehet, hogy a Pataki Névtelen szövege „sensusinak obrualását" elégelte meg. Idős 
Heltai mindenesetre szeretett betoldani, szöveget átalakítani. Özvegye nem. Vajon a 
fiúk kire ütött?14] 

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a Lucretia szövegéből ki kellene 
hagyni a kolofont. Végülis, attól, hogy esetleg egy második írótól származik, még 

14 Lásd ItK 1991/5-6.; ill. RMKT XVI/9. 600. KOMLOVSZKI Tibor magánbeszélgetésben elhangzott 
tatai megjegyzése szerint lehetséges, hogy a kolofon hamis: ha Balassi a szerző, 1577-ben nem írhat
ta 6 a széphistóriát (KOMLOVSZKI Balassi és 1584 mellett voksot) Stiláris megfontolások, dolgozatom 
három attribúdós adaléka és appendixe mindenesetre olvashatók Balassi írósága mellett szóló érv
ként is. KOMLOVSZKI továbbgondolásra méltó kérdése: (a kolofontól eltekintve is) bizonyos-e, hogy 
a Lucretia minden szövegrészét ugyanaz az író vetette papírra?! 

656 



része a szövegnek. Csupán azt szeretném hangsúlyozni, újra, egy konkrét példa kap
csán, hogy — amennyiben igazam van — csak olyan Lucretidt tudunk olvasni — amit 
többen írtak. A szerző (meg az író) — többesszám. 

A szerzők és a másoló. Barátok és perzekútorok 

Mindennek ellenére a mai textológus egyértelműen a hiteles szerzői változatként 
definiált főszöveg bajnoka, s így (Thienemann szavaival:) a szerző barátja s a máso
dik perzekútora, de legalábbis kvalitatív különbségeket tételez fel és talál szerző és 
másoló, szerzői szöveg és másolat között (lectio diffcilior).15 A szerzői változat min
denhatósága illetve a teoretikus okokból rögzített főszöveg léte ellen azonban napja
inkban több irányból érkezik támadás. A textológián belülről a textus posztmodern 
elmélete (Horváth Iván szavaival a parmenidészi textológia),16 a nyelvelméletek irá
nyából a Szöveg Művel szembeállított felfogása,17 az irodalomelmélet részéről pe
dig elsősorban a dekonstrukció18 fejt ki megfontolandó ellenvetéseket. A leginkább 
meggondolandó fejlemény azonban magának a textológiai praxisnak az észrevétlen 
átalakulása: pl. az RMKT XVII. sz. sorozatának 14. kötetében Jankovics József a so
rozat saját hagyományára hivatkozhatott, amikor a kötet teljes egészében lemondott 
a sorozat első darabjában még kötelező érvényűnek tekintett Kritikai Szabályzat el
várásainak követéséről és a forrásközlésre szorítkozott.19 

15THIENEMANN, i. m. 101. A textológusi perzekútorság egyik — számomra döbbenetes —példá
ja az új Telamon kiadás. (RMKT XVI/9. 525-539.; 600-607.). STOLL ugyan nem talált alapszöveget, 
így minden eltérő helyet a lap alján közöl, ám egy olyan főszöveget alkot meg mégis, amely alapve
tően eltér attól, amit például Balassi olvasott és idéz. (Mire most barátom... 69. sor; Stollnál: varga; 
Balassinál: f erdős Katarista apján foglalkozása.) A textológiai gyakorlat a másolatok leértékelésével ellent
mond a hagyományelvűségnek és így a történeti poétikának. (Lásd még: SZIGETI, i. m. 684. a korabeli 
szerzőmegjelölés és hagyomány lehetséges és gyakori ellentmondásairól.) 

16 Pl. Helikon, 1989. 3-4. A szövegkiadás új elmélete; Gunter MARTENS, Mi az, hogy szöveg? (Szem
pontok a szővegfiológia kulcsfogalmának meghatározásához.) Iiteratura, 1990. 3. 239-261.; DÁVTDHÁZI Pé
ter, A filológia kihívása az amerikai kritikaelméletben. Fii Közi. 1984. 394-414. valamint HORVÁTH Iván 
előadása (Értelmezni? Mit?) Az irodalmi interpretáció c. konferencián, Bp., MTA Irodtud. Int. 1991. 
nov. 6. 

17 Pl. BARTHES idézett művei. 
18Lásd pl. Art BERMAN, From the New Criticism to Deconstruction. Urbana —Chicago, Monis UP, 

1988., 304-321; valamint HARARI, i. m. 423-463. (Lásd ezen művek bibliográfiáit is.) 
19 JANKOVICS József a következőket mondja: „Megismételjük itt azokat az elveket, amelyek alapján 

az eddigi tizenhárom, valamint a jelen tizennegyedik kötetben a szövegeket közreadjuk. A legtöbb 
esetben — e kötetben teljes egészében — nem kritika kiadást adunk, hanem forrásközlést (E kettő 
egyébként csaknem egybeesik, ha autográf tisztázattal rendelkezünk.) Az akribia mértékét a szöve
gek fontossága szabja meg. Igen régi, becses nyelvemlék vagy klasszikusok például Balassi művei 
kéziratainak kiadásakor indokolt a teljes betűhűség és valamennyi törlés, javítás közlése. Kötetünk 
nem művészi és nem is különösebben régi vagy ritka szövegeinél ez felesleges lett volna, ezért a 
régi betűjeleket maiakra írjuk át, s az azonnali törléseket, javításokat sem regisztráljuk. A kritikai 
szöveg helyreállítására a legtöbb esetben sem szükség sem mód nincsen. Gyakran előfordul ugyan, 
hogy egy-egy vers szövege igen sok szövegforrásban hagyományozódott, ezek azonban folklorisz
tikus jellegük miatt erősen variálódtak és egymással csaknem teljesen egyenértékűnek tekinthetők. 
Ezért csak arra szorítkoztunk, hogy a nyilvánvaló leírási hibákat javítsuk." (RMKT XVII. 14. 759.) 

Mindez jelentős eltéréseket mutat az RMKT XVII. századi sorozatának első 1959-es kötetében 
foglalt alapelvektől, amelyek a „MTA I. osztályának a magyar irodalmi szövegek kritikai kiadásá
ra vonatkozó szabályzata" (I. OK V., 239-241.) szerint épülnek. (RMKT XVII. 1. 495.) Jankovics 
szavai valójában egy folyamat végét jelzik. STOLL Béla 1961-ben már néhol elismeri, hogy „az ének 
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Mindemellett elképzelhető tradicionalista ellenvetés is. Immár helyesnek tartjuk, 
hogy folklorizálódott, orális szövegek esetében nincs, nem is lehet főszöveg. Talán 
az is megfontolandó, hogy amennyiben a kéziratossdg korában a mű csak aktuális 
másolataiban létezik (ez a létmódja), akkor ne alkossunk „eszményi" szövegkiadáso
kat. Sőt, ha a könyvnyomtatás korai szakaszában létrejöttek nyomtatott, de orális rím-
technikájú szövegeket tartalmazó kiadások (Tinódi Chronikája, Hoffgreff-énékeskönyv), 
illetve ha a nyomtatás első hatása éppen a széténeklés, a refolklorizáció volt (mint 
arra Varjas Béla, majd mélyreható rímtechnikai, verselésbeli hatásaira Horváth Iván 
figyelmeztetett), akkor a sokalakúság a könyv alapú kultúra korára is kiterjeszthető 
(az eljövendő számítógépes világról nem is szólva).20 

Ráadásul még arról sincsen szó, hogy (pl. Thienemann nagyszabású és elfelejtett 
víziója szerint) történetileg világosan szakaszolna tóan, író, szöveg és közönség folya
matos szinkronjában követné egymást szóhagyomány (alakuló szöveg —személytelen 
szerző — jelenvaló közönség), kézirat (állandósuló szöveg —szerző személy —közeli 
közönség) és könyv (állandó szöveg — szerző személyiség — távoli közönség). A ré
gi magyar szöveg (durván, talán otrombán fogalmazva) bejárja a közvetítő eszközök 
teljes sorát fejben-szóban alakul, kéziratban állandósul, születik és terjed, könyva
lakban jelenik meg, majd szét éneklőd ik, folklorizálódik, elemeire hull és elfelejtődik, 
vagy — ami ugyanaz — valamiféle elektronikus memóriában végzi. 

Az ad absurdum vitt történeti megfontolások („a mű azonos az aktuális szöveg
gel") újra kísérteties egybeesést mutatnak a látszólag felhőjárásnak és ködevésnek tű
nő posztmodern (textológiai és irodalomelméleti) alapállással: a szöveg plurale tan-
tum, „Légió a nevem, mert sokan vagyunk." (Mk. 5,9)^ 

Mindennek értelmében az Eurialus és Lucretia széphistóriát csak genetikus kia
dásban látnám önmagával azonosnak. Az RMKT XVI. sz. sorozatának 9. kötetében 
fellelhető kiadás (némi gonddal) persze használható genetikus kiadásként. 

eredeti formájának rekonstruálása nem lehetséges. (RMKT XVII. 3. 553-554.) A negyedik kötet szer
kesztői (STOLL, TARNÓCZ, VARGA) Már lemondanak azokról a szövegváltozatokról, amelyek a szerzői 
szöveg elérését nem segítik, s azokat a szöveg utóélete dokumentumainak tekintik. (RMKT XVII. 4. 
521-522.) VARJAS Béla még megpróbál visszatérni az első kötet elveihez (RMKT XVEI. 5. 435-440.), 
de STOLL Béla már a praxishoz közelíti a teóriát (RMKT XVII. 6. 401.) és HOLL Béla eljut odáig, hogy 
a névtelen szöveg esetében az összes XVII. századi variánst a lapalji jegyzetben, azaz nem a néhány 
kitüntetett nem szerzői variánsnak kijáró helyen, az apparátusban, hanem a szerzői variánsoknak 
kijáró pozícióban közli. Ezt hajlamos vagyok úgy értelmezni, hogy HOLL potenciálisan minden név
telen XVII. századi variánst szerzőinek tekintett, már 1974-ben is (RMKT XVII. 7. 399-áOO.). VARGA 
Imre restitúciós rekonstruktiv felfogását váltja fel ezután JANKOVICS — valójában nagyon személyes 
megfogalmazású — alapállása 1991-ben. 

20 A folklorikus szövegek sokalakúsága definitiv tulajdonság. A kéziratos sokalakúság hasonló
képpen közhely, ám a belőle levont filológiai és irodalomelméleti konzekvenciák viszonylag ritkák. 
Pedig valójában nem kellene mást tenni, mint a textológiai praxist hozzáigazitani az irodalomtörté
neti teóriához, vagyis a történeti poétikához. Lásd, pl.: THIENEMANN, i. m. 86-98., valamint HOR
VÁTH Iván í. m. (1982) Passim. A nyomtatás első hatásaként létrejövő sokalakúságról lásd uő., 197., 
hivatkozással VARJAS Béla kéziratos dolgozatára. 

21 Az egybeesés átlátásához elegendő THIENEMANN, i. m. tartalomjegyzékét (VIII-XV.) összevet
ni BARTHES tételeivel (A műtől a szöveg felé). ZEMPLÉNYI Ferenc tanulságos tatai hozzászólása szerint 
a szerző a (fő)szöveg és az olvasó történeti elérhetőségét gátló akadályokon a pragmatika segíthet 
átjutni; az efféle elméleti közelítés az irodalomtörténetírás szempontjából ismeretelméletileg túlzott 
aggály. Dolgozatom azonban éppen azt kérdezi, hogy megalapozható-e elméletileg bármiféle tör
téneti megismerés. Válaszom: nem. A pragmatikus válaszokban azonban hiszek, még akkor is, ha 
úgy vélem, hogy az irodalomtörténetírás, illetve az ún. tudományos igényű irodalomtudomány létét 
egyedül, sőt magányosan garantáló pragmatizmus — ismeretelméleti — aknamezőre vezet 
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A Lucretia első strófái genetikus kiadásban (6. sz. segédlet.): 
1. Sok erős vitézek {a férfiak}, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek, 
2. Ifjak, szép leányok sok {K soc) mérges {F,r mérges} nyilai {F,r nilay; D niai sh} 

miatt {K miat;} megemésztettek {F,L megh emiztettenec; D meg emésztettek [Szótag
számhiány.]; K meg emésztetec}, 

3. Országok pusztultak, városok és várak mind földig letörettek. 
4. Parisnak öröme Friamus királynak birodalmát elveszte, 
5. Troiát eltöreté, Hectort levágatá, királyt is megölte, 
6. Hion {r Ilyen} országának {F,L országának; K szép országnac; D országoknak} minden 

tartományit {F tartomanit; B tartományát} ellenség kézben ejté. 
7. Egy pogány asszony is Sámsonnak elméjét oly igen megvakítá, 
8. Az ő mondhatatlan erejét elvévé {F eluiuj; B elvészé} s {B nincs s} szemét {F 

szemit; B szemeit} kitolattatá {F ki tollatatta; B kifolyatá), 
9. O magát is végre pogányokkal össze a föld alá borítá. 

10. Szent Dávidnak fia, bölcs Salamon király Istennél kedves vala, 
11. De Fáraó király leánya {F leania; B leányi} szerelme miatt bálványt imáda, 
12. Mindenféle renden az vak szerelemnek vagyon ilyen {F lllen; B ily nagy} hatalma. 
13. Sokakról szólhatnék, kiknek {F kinec} példájokról lehetne több beszédem, 
14. De most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem, 
15. Kikben mérges voltát igen megmutatá {F mutatta; B mutatja} az kegyetlen szere

lem. 
16. Egyik Eurialus, másik Lucretia, mind az kettő szép vala, 
17. Tűrhetetlenképpen egymás szerelmére felgerjedtenek vala, 
18. Kinek sebes tüze miatt végezetre az egyik meghalt vala. 
19. Azért most öt részre beszédemet rólok és az {B ez} éneket osztom, 
20. Az első részben az ő szerelmeknek indulatját megmondom {F megh mondom; B 

megírom}, 
21. Azután egymásnak küldött levelek más részében megírom {F megh irom; B meg

mondom}. 
Ha azonban ekként forgatjuk, akkor újra — és hitem szerint újra joggal — merül 

fel a kérdés, hogy a főszövegbe emelt és kizárólag az 1592-es kolozsvári kiadásból 
ismert, minden attribúció alapját képező híres utolsó strófa valóban része volt-e a 
(három kikövetkeztetett változaton keresztül) rekonstruált szerzői szövegnek. 

Aggályaim a következők-

V. Referátum 2. 
Stemma (7. sz. segédlet.) 

K 1592 

Ql587fc 

A1577(?) 

pl604(?) 

L1592 

Dg»* 
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Amennyiben egyáltalán stemmában gondolkodunk és nem valamiféle hálószerű 
szerkezetben, amennyiben a stemma egyáltalán helyes, és amennyiben a mai ma
gyar textológia egyik remekének tekinthető Lucreria-stemmában (miként ábránkon a 
felső, illetve alsó indexben) jelezzük a források keletkezésének évét, illetve azt, hogy 
tartalmazzák-e vagy nem az attribúciós szempontból sokak számára oly fontos ko
lofont, világos lesz, hogy a felmenő ágban (A felé haladva) a kolofon szerzői volta 
felől csak kérdőjeleket kaphatunk, ß K-nak és r-nak a kolofon megléte szempontjá
ból eltérő volta, S pedig amiatt kap kérdőjelet, mert a kérdéses ponton hiányos. S és 
ß tehát eltérő okokból kérdőjelesek, mindazonáltal ha ez a helyzet, akkor feltétele
zett közös ősük a is az: kérdőjeles or-ból pedig nem lehet feltétlenül kolofonos A-ra 
következtetni. (Egy hiánytalan S példány, amely tartalmazná a kolofont, nyomós, de 
nem döntő érv lenne a szerzőiség mellett. Hyen példány azonban: nincs.) 

Az S-ről egy másik forrás segítségével készült F másolat egyébként teljes és nem 
tartalmazza a kolofont, hasonlóképpen r-hoz. Ezáltal (ha ß-t és S-t kolofonosnak 
vesszük (horizontális változás jön létre: egymástól eltérő helyen és időben két má
soló (r és F) egyformán változtatnak: elhagyják az utolsó strófát. Ez a jelenség — 
bár megmagyarázható — kevéssé valószínű. (Egyébként minden magyarázat csak 
arra futhat ki, hogy a másolók nem tekintik a szöveg integráns részének a kolofont.) 
Ha a horizontális variánsra épülő — felettébb bizonytalan — magyarázatot kerülni 
akarjuk, akkor ß-t és S-t, esetleg mindkettőt kolofon nélkülinek kell látnunk, ezzel 
pedig a kolofon szerzői voltának esélyei minimálisra csökkennek. A hagyományos 
textológia eszközeivel a kolofon menthetetlen. Az új textológia szempontjából per
sze minden (a kolofon is) megvan. Röviden: amennyiben a stemma helyes, véleményem 
szerint nem bizonyítható, hogy a kolofon szerzői szöveg, (saját szavaimmal ez azt jelenti, 
hogy nem bizonyítható, hogy a kolofon szövegét ugyanaz az ember vetette papírra, 
aki a többi strófát írta) Igaz, az ellenkezője sem. Ha azonban a kolofon szerzői szöveg, a 
stemma valószínűleg helytelen. A kolofon szerzői voltának bizonyításához át kellene rajzol
ni a stemmát. A stemma azonban (szerintem) helyes. A kolofon tehát (szerintem) nem volt 
része a szerzői szövegnek (nem ugyanaz az ember írta, mint a többit): betoldás.72 

Ez azonban nem bizonyítható. Bizonyos csak az, 1. hogy nem tudhatjuk, hogy 

22 Az utolsó strófával kapcsolatos referenciális, s így interpretációs problémákra már RITOÓKNÉ is 
figyelmeztetett (i. m. 684.): „Az egyedül a kolozsvári 1592-es kiadásban lévő 1577. évet tartalmazó 
kolofon vajon nem csak erre a Cupido-versre vonatkozik-e? [...] Talán ezután, a későbbi évek folya
mán vállalkozott az egész mű lefordítására." — A textológiai fejtegetéshez lásd: HORVÁTH Iván és 
STOIX Béla Lucretia kiadásának jegyzeteit (RMKT XVI. 9. 580-593.); MISIANIK — ECKHARDT — KLA-
NICZAY, Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali ]6b-kődex magyar és szlovák versei. Bp., 1959. 
19.; STOIX Béla, Horizontális irányú változások. POMPEJI, 1991. 2. 138-140. HORVÁTH Iván figyelmez
tetett, hogy Fanchali Jób Jánosnak nem volt szokása jelölni a szerzőséget, s ez a tény a képet tovább 
árnyalhatja. Véleményem szerint (lásd pl. Referátum 1-et a kéziratosság általában nem kedveli a 
szerző jelölését, a Fancháli-kódex nem kivétel. (Lásd erről HORVÁTH Iván, í. m. ItK 1983. 75-89.) — 
SZABÓ Géza tatai hozzászólásában elmondta, hogy nem bizonyos a stemma helyessége, illetve meg
rajzolható egy olyan stemma is, amelyben a kolofon szerzői volta bizonyos. Amennyiben hiszünk 
a közös hibák elvében, a stemma helyes. Ha nem hiszünk: nincs stemma, háló van (Az F által 
használt második, azonosíthatatlan példány feltételezett vonalai egyébként már most behálózzák a 
stemmát.) Egyébként: csak egy, a kolofont biztosan tartalmazó kiadás van: K. Ha ezt a stemma egy
nél több ágú pontjára illesztjük, szerzői voltára való következtetési kísérlet csak kérdőjelhez vezethet 
(Érvényesek rá a Referátum 2-ben kifejtett ellenvetések.) A stemma csak a és A között nem többágú: 
ha ide illesztjük be K-t, akkor a kolofon szerzői voltának valószínűsége megnő — bár még mindig 
nem teljesen bizonyos. (Pl.: A a K, vagy méginkább A K a!) Ez a verzió több oldal
ról támadható. Mindenesetre, ha jól értem SZABÓ Gézát, sejtése harmonizál a felettébb romantikus 
Attribúciós adalék 1- Kolozsvár fejezettel. 
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ki, melyik író írta a kolofont, és 2. hogy ettől függetlenül valójában nem tehetjük 
fel azt a kérdést, hogy vajon igazat mond-e vagy hazudik. Bár a kolofonnak szokás 
referenciális funkciókat tulajdonítani, felfogásom szerint a kolofon is a fikció része. 
Az irodalomtörténetírás hajlamos mindenben forrást, híradást keresni. Igyekszik a 
forrásokat igazmondónak interpretálni, mert csak az igazmondó szöveg minősíthető 
forrásnak, híradásnak. Irodalmi szöveget nem lehet referenciális értelemben igaz
mondónak vagy hazugnak interpretálni. A kolofon nem híradás. 

VI. És mi az interpretáció? 

Ha igaz, hogy a textológia az interpretáció metaforája,23 vagyis ha a szöveg nem 
mindig azonos önmagával, ha a szerzőség szétoszlik az időben a különböző írók 
között a Pataki Névtelentől a különböző kiadások sajtó alá rendezőng, ifj. Heltai 
Gáspártól Stoll Béláig — akkor az interpretáció sem lehet más, mint folyton megújuló 
textuális karnevál,24 a változatok sokaságában nem befolyásolva sem a szerző, sem 
a főszöveg mítoszától. S ekkor az interpretáció az új textológia metaforája lesz. 

VII. Interpretatio 

Az Eurialus és Lucretiában a szerelem nem egy-értelmű fogalom. A mű szerelem-
és nő-mítoszok laza szövevénye, az egyes megszólalások különálló szigeteket alkot-

23 Idézet HORVÁTH Iván idézett előadásából. 
24 A „textuális karnevál" jelzős szerkezet (bár a dekonstrukáó elveinek foglalataként is olvasható) 

BAHTYIN kifejezése. (Franqois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Bp., 1982. 
Passim.) BAHTYIN egyébként egyfelől a hagyományrekonstruáló korabeli olvasatok megközelítését 
célzó, az elfelejtett tradícióra építő interpretátori szándéka; másfelől tekintélyromboló, olvasatdest-
ruáló (pl.: 35., 142., 152. stb.), az egyértelműséget és az egyszálú vonatkoztatást, az egyértékű refe-
rencialitást, szöveghierarchikus viszonyokat elutasító, »testvéries verbális körtáncot" (199.) eredmé
nyező olvasási stratégiája miatt a történeti poétika és a dekonstrukáó közös képviselőjének, s emiatt 
számomra mintaadó mesternek tekintem. Olvasatomat jelentős mértékben befolyásolták még L. BAT-
KIN, Az itáliai rendeszánsz. Bp., 1986., FOUCAULT idézett művének diskurzus-definíciói, The Subject and 
Power. In Hubert L. DRBYFUS — Paul RABDÍOW, Michel Foucault: Beyond Stucturalism and Hermeneu-
tics. Chicago UP. 1988. 208-226. J. HUlis MILLER, A kritikus, mint házigazda. Filz Hgy 1987. 3-4. stb., 
valamint az Euriälus és Lucretia szakirodalmában fellelhető, egymásnak sok ponton ellentmondó, 
megalapozott, de mindig agresszívan egyértelmű, morasztikus olvasatok pl. a Lucretia „czélja első
sorban a gyönyörködtetés, a mulattatás, de e mellett a kor didactikai hajlama is érvényben marad." 
(MARTINKÓ i. m. 644.), „ a didactikai elem az erkölcsiség bélyegével elfödte mintegy a tárgy érzéki 
oldalát." (Uő., 782.) „Valóban nem értjük a magyar költőt." (ti. vaskos testisége miatt MrrKOVics, 
i. m. 16-18.) „A költemény tárgya eroticum" (Uő., 646.) főként pedig: (érvként az egyértelmű olva
satok mellett) „A XVI. század költőjének... a nyelv képzetlensége... miatt oly finoman árnyékolni: 
visszautasítani, s mégis bevallani a szerelmet nem lehetett." (Uő., 41.), (némely versszakok) „lapo
san oktatnak a szerelmi szenvedély veszélyességéről, vagy éppen erkölcstelenségéről" (Széphistóriák, 
1955. 178.) „a természetes győzelme a természetellenesen a földi szerelemnek az égire szegezetten — 
ez a reneszánsz ember lázadása a vallási harcoktól is megbéklyózott kor szelleme ellen." (Széphistóri
ák, 1965. 202.) „A felvilágosodásig mutat előre" (uo., 203.), (erkölcsi tanítás, didaxis) „A szórakoztató 
szándék mellett illetve annak ellenére" (LUDANYI, i. m. 361.), „Ez a szerelem pusztító" (Uő., 362.), 
stb., stb. A kortárs gondolatok mellett nem elhanyagolható néhány reneszánsz poétikai előírás sem, 
amelyek diskurzus-szabályozó szerepe nyilvánvaló. Pl. A De Amore (De Amore deutsch. Der Tracta-
tus des Andreas Capellanus in der Übersetzung Johann Hartliebs von Alfred Karnien. München, 1970.) I. 
könyve valójában nem más, mint tudós módon osztályozott lehetséges beszédhelyzetekben ajánlott 
speciális diskurzusok leírása. Pl. i. m. 106-112. I. ÍZ Wie ein edel man von einer purgerin mynn 
vnd lieb begern soll. 
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nak. A narrátornak nem is célja összegyűrni őket, vagy önálló szerelem-mítoszt al
kotni. E dolgozat külön-külön szeretné bemutatni a széphistóriában rejtező, az in
terpretáció által rendezhető beszédmódokat. 

1. A történetnek vannak a kultúra kezdeteire visszamutató gesztusai. Ha megsza
badítjuk a kereteit ado tértől és időtől, akkor elhelyezhető a archetipikus25 történetek 
sorában: a bűnról, áldozatról, sorsról (szerencséről), halálról szóló szövegek között. 

A szerelem szót az a közösség, amiben a történet játszódik, igyekszik a perifériára 
szorítani: egy tiltott zónába helyezi el, és a tabu bélyegét26 süti rá. A történet egy 
anomália története. 

A szerelem-démon atmoszféráját, azaz a tabut, sokféle nyelvi eszköz teremti meg. 
A szerelem a történetben antropomorfizdlódík, egyrészt egy szárnyas gyermek ké

pében, másrészt hiperbolikussá nőtt erőként (amitói „sok erős vitézek, bölcsek és királyod' 
(1) vesznek), s amelyről a közösség, hogy távol tartsa magától, kakofemizmussal be
szél (ez a kegyetlen, uralkodó, megdühödt, gonosz szerelem). 

A démon a közösség szerint érintkezik más olyan erőkkel, amik a test kontúrjait 
és a mindennapi élet sztereotípiáit veszélyeztetik. („Etelém, italom és gondolkodásom 
vagyon a te hatalmadban/ Mind éjjel, mind nappal tégedet kívánlak" 230.) 

Az állandóság, az átláthatóság veszélyeztetettsége miatt a közösség a józanságát 
félti. A szerelem démona a bomlás, az őrület kísértete. „Szokatlan erő akaratom ellené
re elmémet háborgatja" — mondja Lucretia (75), akit hallucinációk is gyötörnek. („Gya
korta engem hozzája szólítván Eurialusnak mondott/ Mintha nem 6 volna, szerelem miatt 
annyira megváltozott" — diagnosztizál Pandalus, 1090-91.) 

További fokozata a betegség, a „szüntelen való nyomorúság" (457). „Miképpen hó 
naptól megemésztetem" (456). A betegség nemcsak topikus érv, de van referenciája a 
történeten belül is: a démon és bomlás kapcsolatát a közösség szorosnak érezte. 

A szerelem végül kapcsolatban áll a léten kívüli szférákkal, a halállal. A halál a 
tabu megsértése utáni alternatíva, s mivel a határsértők kirekesztik magukat (tabuvá 
válnak), az egyetlen. Ezt kezdettől fogva érzik a szereplők is: „Ki haláltól nem fél, 
meghiggyed, Sosia, nem retteg más dologtol" (151). 

A tabu nem egyszerűen Tiltás. Áthághatatlansága belső kényszer, áthágása bűn. 
A bűnhöz kétféle hagyományon keresztül viszonyulnak a szereplők. Az egyik sze
rint a bűn választja az embert (a klasszikus végzet, a középkori szerencse idézhető 
föl itt), a másik szerint az ember választja a bűnt (szabad akaratában áll dönteni jó 

25 Az archetípust a CS. GYIMESI Éva (Teremtett világ, Bukaerest, 1983. 73.) által megfogalmazott 
'közhely' értelemben használva. 

„A különböző archetípus-elméletekben pszichológiai, antropológiai, néprajzi, vagy egyéb forrá
saiktól függetlenül az irodalomtudomány számára leglényegesebb közös elem, hogy az archetípusokat 
olyan szimbolikus tematikai közhelyekként fogják föl, amelyek az egyetemes emberi kultúra, az egész vi
lágirodalom vonatkoztatási rendszerében értelmezhetők, szimbolikus jelentésük tehát már az egyes 
műveken kívül kialakult, beidegződött konvenció. Lásd még az ott hivatkozott irodalmat, főként 
Northrop FRYB, Anatomy of Criticism. Princeton UR, 1973., elsősorban 131-243. 

26 A tabu szó használatát az indokolja, hogy jelentése, ahogy Sigmund FREUD (Totem és tabu. Bp., 
é JL [1990.] főid.: PÁRTOS Zoltán) leírja a folklorisztikus társadalmak kapcsán, jól körülírja az Euria-
lus és Lucretia alaphelyzetét is. Néhány jellemző részletet idéznénk a műből: „... a tabu kívülről (egy 
tekintélyről) az emberre kényszerített ősrégi tilalom, s az ember legerősebb vágyakozásai ellen irá
nyul. Áthágásának kedve az ember tudattalanjában tovább él; a tabunak engedelmeskedő emberek 
elhelyezkedése a tabuval illetett dologgal szemben ambivalens. A tabunak tulajdonított varázserő az 
embert Idsértésbevinni-tudásra vezethető vissza; ragály módjára viselkedik, mert a példa ragadós, s 
mert a tilos vágy a tudattalanba másra tolódik eL A tabu áthágásának lemondásban nyilvánuló bűn
tudata bizonyítja, hogy a tabu követésének lemondás az alapja." (38.) 
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és rossz között). A két hagyomány egyetlen sorban válik dilemmává, a szerelemről 
értekező Eurialus szavaiban: 

„Nem tudom vétektói vagy pedig erőtói vagyon-é hatalma?" (9T7)27 

Egyébként pedig, úgy tűnik/ mind kettő önállóan, egymástól függetlenül létezett, 
fejlődött, és egymásról tudomást sem véve, békésen megfértek ugyanazon történeten 
belül. 

Az egyik szerint tehát a szerelem egy eredeti, rossz döntés következménye; A 
helyes útról való letérés pillanatában még van kiút, lehetőség a Jót választani. „El
ső indulatját, ha eszedbe vészed, könnyén megolthatod" — tanácsolja a narrátor (1498) és 
Sosias (50). A széphistóriában szinte valamennyi megszólaló szerint ebben fő felelős
ség a férfira hárul. „Akaratom szerént ejtem én magamat ez nagy veszedelembe" — vallja 
be Eurialus (72), sőt a józan döntés képességét némiképp megőrzi a tabu megsértése 
után is: „Talám meglehetne tőlem, hogy azt magamban megenyhiteném" (1021) —ahogy 
azt teszi is végül, mikor látá, „nem lehet vég dolgában" (1399). 

Más alkalmakkor azonban a szereplők egészen másképp tudják. A szerencse ha
talma alatt élő ember, Eurialus, még eme bizonytalan felelősségre is képtelen saját 
sorsa felett 

„Nem tudom mi dolog, de igen megszerettem én az szép LucretiátJ Kiben nincsen vétkem, 
mert szerencse birja az emberek hatalmát!' (994-995). 

A narrátor a quarta pars elején az öntudat képességét a perifériára szorítja: a bol
dog bölcseknek nem árthat a szerencse, de véleménye ez: „azok. közül igen kevesek, a-
litom, ez világban lehetnek" (900). A szerelem a férfiak számára sem választás kérdése: 

„De, vajon ki lehet ellene állható az gonosz szerencsének,/ Ki nem választásból, hanem 
történetből ada az szerélemnek?" (994-995). 

A szerelem a sors eszköze, előbukkanó és felszívódó erő. Akaraton kívül jön, 
akarattal nem jön (Pacorus-jelenetIV/1-19). Ebben a mítoszban a hős nem csírájában 
fojtja el a szerelmet, hanem idejekorán enged neki — horatiusi toposzokkal érvelve: 

„Elveszti életét valaki ellene evezend az vizeknekJ Sókkal bátorságosb mindjárást menté
ben bocsátja az szeleknek." (989-990). 

A szereplők abban is ingadoznak, hogy a szerelmet a Rossz vagy a Jó szerencse28 

oldalán helyezzék el. Egyes pillanatokban kifejezetten a szerencse egy kitüntetett 
pillanatához kapcsolják: 

„O, mely igen bódog és mely nyájasságos szerencsében most élek/ Senkit szerencsésbnek 
nálamnál nem mondok, ha gyakorta igy élek" (1265-1266). 

Mint démon, mint antropomorf figura is ellentmondásos a szerelem. 
— Lucretiát Eurialus könnye támasztja föl (VI/127) 
—• Eurialust Lucretia levele gyógyítja meg (V/35) 
„Ó, én egészségem, ó én vigasztalóm, asszonyom, Lucretia" — aposztrofálja szerelmét 

27 A bűnt ebben a kettősségben értelmezi Paul RICOEUR is {Az Ádám-mítosz és a történélem eszka-
tologiai víziója. In Iconológia és műértelmezés 3. A hermeneutika elmélete. I., Szeged, 1987. 123-179.) a 
Paradicsom drámáját elemezve. 

„A gonosz mindig megléte csak a másik aspektusa annak a gonosznak, amelyért' azonban én 
vagyok a felelős. Az áldozat szituációja [...] annak a vétkező szituációnak a visszája, amelyben az 
ember próféta szavát követve önmagát vádolja." (149.) 

28 A pikareszk, amelyeket a tertia és quarta parsban Eurialus átél, a rota Fortunáé tipikus jelenetei. 
A középkori illusztrátorok nyomány leírható a regnabo (uralkodni fogok), regno (uralkodom), reg-
navi (uralkodtam), sum sine regno (nem uralkodom) egyes stációiként A Fortuna mala és a Fortuna 
bona váltakozó megnyilvánulásait a szereplők szavaiban így nem vitaként, hanem egy szimbolikus 
kör kitüntetett pontjaiként kell értelmeznünk. 1. Gottfried KIRCHNER, A Fortuna-téma profan értelmezé
se, kilkonológia és műértelmezés. I., Szeged, 1986., 406-450. In uő., Fortuna in Dichtung und Emblematik 
das Barock. Stuttgart 1970. 5-25. 
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az ifjú Eurialus (466), s egyetlen mondat erejéig tud a széphistória egy ambivalens 
hagyományról is: 

„O, te boldogtalan szerelem, megannyi mez, s kétannyi méreg benned !" (1207)a 

A perben, amit a közösség a szerelem ellen folytat, a védelem érve a szerelem 
természetesség-mítosza.30 A végtelen exemplumok,31 amit a két címszereplő sorol a vád 
jogtalanságának tanúbizonyságai ("igen elterjedt vétek'), s rövid axiómájuk nemcsak 
véd (nem akarattal tettem), hanem vádol is (mindannyian bűnösök vagyunk): 

„Termeszeitől vagyon hintetvén szívünkbe az szerelemnek magva." (205) 
Az egyes megszólalások ellentmondó, sokféle értéket fölvonultató volta miatt a 

széphistória időnként — ahogy azt a búcsújelenetben a narráció is érzékelteti — kap 
némi tragikus színezetet. A hosszas platonikus betét konnotálhatja, hogy Lucretia 
halála nem bűnhődés (példázat) pusztán, hanem áldozat is. Története a bűnbeesés 
drámája lehetne, ha a széphistóriára jellemző lenne az egységes szemlélet és hang
nem. A szakrális szerelem mítosza mindenesetre a tragédia műfaját hívja elő. 

Az asszony nem viszonyul a bűnhöz, hanem ebben a nyelvben már maga a bűn. 
Eleve bűnbak, erre predesztinálják tulajdonságai: 

— kívülállás a közösségen (tiltott dolgokat jobban kívánják; mást mondanak, és 
mást kívánnak; csalnak; általuk a férfiak megjátszód tatnak) 

— irracionalizmus (hajlandó, kegyetlen vadak, dühösködnek: élettel, hittel szem
ben állnak) 

Más megszólalások szerint része a közösségnek, de gyámság alá vonandó, gyer
meteg. 

„Könnyű megcsalnotok az szegény, együgyű asszonyi állatot." (490) 
„Asszonyember vagyok, én keveset tudok, temagad jól látod." (496) 
Az asszony figurájának kapcsán a kívül- és szembenállást hangsúlyozzák a meg

szólalók. 
2. Mindez a széphistóriának csak az egyik, rétege, amit olvasunk, az mégsem 

tragédia. Egy szatírjátékot is fölfedezhetünk benne, elsősorban Eurialushoz kapcsol
hatóan. Mindez nem idegen attól a drámától, ami az előbb játszódott le a szemünk 
előtt. A szerelmesek bűnében maga a közösség is osztozott („jól tudod, mi légyen az 
emberek között az szerelem hatalma" 976): így a Tilalmat mindenki áthágta velük, s velük 
érezte a szerelemnek pillanatnyi édességét. A kivételes pillanat, a tabu megszünteté-

29 A szerelem kétarcúságát kifejező, ovidiusi eredetű méz-méreg—toposzt szokás a manierizmus
hoz, illetve az azt követő korszakokhoz kötni. (Pl.: KLANICZAY Tibor, A manierizmus. Bp., 1982. pas
siói.) Tapasztalataim szerint a keserédes szerelem toposza korábban sem ritka a magyar irodalomban. 

30 Az érv újra az Ádám-mítoszhoz (RICOEUR, i. m. 140.) utal vissza bennünket A Tiltás (a Fa) és 
az ártalmatlanság együtt létezett a Paradicsomban, de ez csak a Bukás után válik nyilvánvalóvá. 

„A bukás egyidejűleg az ember bukása és a »törvény« bukása ismét Szent Pál apostol szavaival 
élve: 'A parancsolat, amely életre való a bűnhöz vezetetf. így a bukás mintegy kettészeli mindazt, 
ami az embert emberré teszi. Minden — a szexualitás és halál, munka és civilizáció, kultúra és etika 
— egyszerre származik egy eredeti, már elveszett, de azért rejtetten még meglévő természetből és a 
gonoszból, amely noha radikális, mégiscsak esetleges. 

így értette meg zseniális módon Rousseau: az ember 'természettől fogva' jó, de mi, a civilizáció, 
mondhatnánk: a történelem rendjén belül 'megromlottnak' ismertük meg." (142.) 

31 Az exemplumok funkciója azonban nem a meggyőzés volt, hiszen olyan tanúbizonyságokat 
hoznak föl a szereplők a szerelem mellett, amelyek valószínű a korban is kétesek voltak Jázon, 
Medea, Paris, Helena vagy Sámson fölidézése, nem lehet példa, hiszen ez a műfaj a klasszikus re
torikában a bizonyítás egyik leghatásosabb fajtája: QÜINTIUANUS (Szónoklattan. I-II. Ford.: PPÁCSER 
Albert, Bp., 1912. V. könyv, XI. fej.): „az ilyenféle hasonlatoknál főképp azt kell vizsgálni, hogy a 
felhozott dolog valóban hasonlatos-e". 
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se: ünnep.32 A tilalom megszegésének idején, a szerelmi karneválon fölenged a tiltó 
zsilip, s a közösségi nyelvet át- meg átjárják az addig tabunak számító szavak. Az 
emberi test Bahtyin népi világképének fogalmaival33 ambivalens szerveződésként, a 
bomlás és a teremtés jelképeként jelenik meg. 

A szerelem ebben a térben különbözik mind a szakrális, mind a platonikus szere
lem-fölfogástól. A testtel kollaboráns szemlélete miatt e nyelv tabu volt Eurialus szá
mára, miként a házasságtörés. A szövegben ugyanakkor általa bújik meg a karnevál, 
a bűntudatot ellensúlyozó epikureizmus és gúny. 

Formái: — dithirambikus áradatok a testhez: „Ó, te szép, ékes mellyl Es én szere
tőmnek két szép fejér csecsei Titeket tartlak-i' (1257) 

— testi, „földről vett" hasonlatok, vaskosságok: „Te az én lovamon, én felségeden igé
tek, Menelae" (1152) „Jóllehet bolhává örömesben lennék, ne tennéd be ablakod." (320) 

— attribútumai: parasztruha, szükséghely, farsang stb. 
Ez nem a széphistória közönsége által nyilvánosan használt nyelv, ami kitűnik a 

történeten belüli megszólalások beszédhelyzetéből is: 
— ezt a nyelvet nem beszélték az asszonyok: „ . . . Lucretia dolgát nem meré közleni 

így az ő feleivel, Egyebeknek nem hűn, Sosiast szégyenít bántani beszédével." (854-855) 
— nem beszélték a nők előtt: Eurialus a fennen dicséret után magában folytatja a 

„jóillatú tagok" dicséretét. (1251) 
— csak két bizalmas barát között folyhatott fennen, ott viszont egészen ősi formá

kat ölthetett (a nő fölajánlása a férfibarátnak): „Én is nagy örömest megmutatnám néked 
Lucretia testét!" (849) 

Ugyanakkor a társadalmi átjárhatóságot bizonyítja, hogy a széphistória szinte va
lamennyi szereplője megszólal ezen a nyelven: 

— maga Zsigmond császár: „Minthogy az hurutnak, úgy az szerélemnek sincs semmi 
titokháza" — mondja (564), akinek nem megvetésétől, hanem a féltékenységétől tart 
Eurialus. 

— Menelaus (látszólag a Tabu őre), ez a nehéz, fösvény, beteges ember, méltatlan 
és kedvetlen ura Lucretiának (aki persze úgy évődik vele mintha csapodár férj lenne 
IV/30-35) a kijátszott férfi típusa a középkori farce-ban. 

— s a narrátor maga sem marad mentes a testiség derűs kontemplációjától: „Szép, 
keskeny dereka, teljes az ő méllyé és ékes állapotja" — áradozik Lucretiáról. (777) 

32 A Tilalom egyszeri megszegéséről tud maga a széphistória, kétszer meg is említik a szereplők, 
és sajátos negatív érvként használják föl a Tilalmat őrzők megnyugtatása végett Mintha a beszélt 
nyelvben is lett volna egy titkos kiskapu a tiltás intézményén. 

Gerjed Eurialus, nékem meg kell halnom, mert nem tudok mit tennem. 
Bizony nagy bolondság, hogyha tusakodol ebben mégis ellene, 
Együtt ha lehetnénk, talán eztán mértékletesb lehetne szerelmem. 

— győzködi Lucretia Sosiast (631-633) 

Voltának régente az mi időnkben is férfiak és asszonyok 
Kiknek szerelmek megtiltása miatt történt szörnyű halálok, 
Viszontag az együtt való létei után elmúlt nagy buzgóságok. 
(985-987.) 
[...] 
Ha együtt lehetünk, netalán megszűnnék, nem lészen nagy ereje 
(1032.) - érvel Eurialus. 

33 Lásd BAHTYIN, Í. m. 376-454. 
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3. A szerelem-démon mellett a széphistória foltokban tartalmazza a platóni sze
relem-tan34 toposzait is. Ebben az esetben a mítosz a szerelem eufemizációja, annak 
teljes szublimációja (testetlenítése) által. A szerelem lelki és intellektuális szférákba 
csúszik át, s főként a történet esszéisztikus és episztolikus részeiben bukkan föl. 

„Semmit én többet nem kívánok, hanemhogy engem szeress" — igét Eurialus a szerel
mi alkuban (334), s ezzel igyekszik Lucretia is jóindulatot kelteni: „magamnál inkább 
szeretlek én tégedet" (1316). 

A búcsújelenet hosszú, esszéisztikus betétében tételszerűen jelenik meg a plato
nizmus.: „ . . . egy lélek, ki kettőben vala, mettetík él egymástól, Egy elme, egy sziv, ki kettő
ben vala, szakada el, egymástól." (1421-1422) 

Ebben a mítoszban a szerelem egy kitüntetett pillanat, a történet gyújtópontja, 
mely fölötte áll a létezésnek. Metaforája az álom: 

„Te vagy-é mellettem, szerelmem, vagy álom játszódtat meg engemet?" (1261) 
Értékét latra vetve többet nyom mint az élet, a fizikai jelenlét. Az ezerarcú Euri-

alust a történet egy határhelyzetében a „szerelem meggyőzé, halálát nem száná", s szól 
alélt szerelmesének: „ . . . együtt vegye ki lelkünket az testből most az kegyetlen halál." 
(1224) 

A szerelem értékei rendkívüli közösségi képességekhez kapcsolódnak. Ezek a 
— beleérzési képesség: „Mert vájjon mi lehet oly igen nagy titok, kit az szerelem nem 

tud" — érvel a narrátor (1288). 
— bátorság, tettre készség: Lucretia hódolata Eurialus felé: „Most látom bizonnyal 

— monda — vagyon tenéked hozzám nagy szerelmed,! Hogy ily veszedelmes dologra érettem 
te fejedet vetetted." (691-692) 

— bölcsesség, okosság (a puszta erővel, a Tiltással szemben): „Erős az szerelem, 
mindeneket meggyőz, ellene semmi nem áll,/ Nem lehet oly erős, ki által magának bölcsen 
utat nem talál" — ismeri el a narrátor (1282-83). 

— ékes beszéd, művészet, tanulékonyság, szépség: A szerelmesek „szép ékes be
széddel", antikokat idézve enyelegnek (JV/130-132). 

Leveleiket is művészi gonddal írják: „Oly igen szép móddal és drága igékkel leveled 
ékesíted,/ Hogy azokkal inkább az én szerelmemet tereád felgerjeszted." (403-404) 

Eurialus pedig midőn „igen búslakodik, hogy az olasz nyelven ó szólni nem tud vala,/ 
az szeretet ebben igen gyorssá tévé, mert hamar megtanula." (287-288) 

— „tisztességkereső szerelem" és vallási tartalom jellemzi: „Az hú szeretőket nem hagy
ja az isten, kedvez nyájasságoknak". (759) 

Ennek a szerelemnek a nő-mítosza is összeegyeztethetetlen a korábbi asszony
képpel. „Szépség és bölcseség, jó erkölcs, ékesség szerettetnek tégedet" — írja Eurialus a 
szemérmes asszonyról (411), hiszen „feljebbvaló jószág szemérmetességnél nincs az asszo
nyi állatban" (295). Hű, megbízható, okos, „hogynemmint ó magát, szeretőjét sókkal job
ban félti" (737): 

„Ó, te bölcs és nemes, hív asszonyi állat, mit nem bízhatnék rád/ Látom hűségedet, nem 
oly állhatatlan mint az ingó nád." — lelkesedik Eurialus (829-830). Sőt a széphistória 
főhőse olyan hagyományról is tud, amelyben a józanság jobban birtoka az asszo
nyoknak a férfiaknál: 

34 Nem tagadható, hogy némi bizonytalansággal használom a platonUcus szerelem tan jelzős szerke
zetet. A magyar irodalomtörténetírásban ezideig — véleményem szerint — nem tisztázódott, hogy 
amikor a régi magyar irodalmi szövegek platonikus szerelemfelfogásáról beszélünk, valójában Pla-
tonra, Plotinoszra, Fiánóra, Leone Ebreóra, Baldassare Castiglionéra vagy valaki másra kell-e gon
dolnunk. Lásd pl.: ZOLNAI Béla, Balassi és a platonizmus. Bp., 1920; ECKHARDT Sándor, Balassi és 
Petrarca. Bp., 1924.; BÁN Imre, Balassi Bálint platonizmusa. Uő. Eszmék és stílusok. Bp., 1976. 122-140. 
stb.) A kérdés átfogó tisztázásáig vállalnuk kell az e ponton tisztázatlan fogalomhasználatot. 
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„Azmint te alitod, nem oly könnyű dolog az férfiaknál,! Hogy az felgerjedt lángot ók 
megolthatnák, hamarabb asszonyoknál J Sót némelyek mondják, hogy ebben erósbek leányok 
férfiaknál." (418-420) 

4. A széphistória azonban nem tragédia, nem szatírjáték vagy episztola hanem 
elsősorban példázat.35 

A példázat műfaja föltételezi a szabad akaratot: a cselekvés jó vagy rossz mivoltá
nak eldönthetőségét A döntőbíró a narrátor, aki nemcsak magyaráz, hanem ítéletet 
is hirdet a közösség előtt A kérdés csak az, hogy milyen ügyben hozza meg ítéletét 
a történeten nemcsak kívül, hanem jóval fölötte is álló bíró. 

Ha a per valóban a szerelem bűne körül folyik, akkor föltűnő, hogy Eurialus 
könnyed bejelentését, hogy „nem tusakodhatik" a szerelem ellen (198), szó nélkül 
hagyja. Eurialus pikareszkjének kezdetén a Tiltás ellen foglal állást („ . . . igen elterjedt 
vétek ez mindeneknél, hogy feleségeket jobban őrzik aranynál, ezüstnél,... nagyobb bolondság 
semmi nem lehet ennél" IH/3-5). Azt sem kommentálja, mikor Eurialus a bűnbánat 
nyelvéből i,,Vígy ki én Istenem, ifjúságomnak most ne nézd tudatlanságát'" 730) a leg
hevesebb szerelem nyelvére vált át („Kár volna, ha ingyen adnának ily édes örömöket'" 
766). 

A narrátor bíró, s mint ilyen az egész közösséget képviseli: személye a közös
ség letéteményese. Megszólalásaiból kiderül, hogy mi a józanság, melyik az a nyelv, 
amit nyíltan, kétségek nélkül lehetett beszélni: s ebből úgy tűnik nagyon konzervatív, 
érvei a klasszikus retorika locusaiból merítkeznek. 

— Ebben a nyelvben az egyén a család, a nemzetség, a község, a város, az udvar 
körül kell, hogy szerepet vállaljon. 

— A nyelv átláthatóságát és szilárdságát a törvény, a hír (tisztesség) biztosítja; 
ahol ez kevés ott szerepet játszik az erőszak (őrző, kapu, fal), de a közösség ezt 
megveti és kigúnyolja; végül a rend fönntartása a vallás funkciója is („Ha senki te
néked órzód nem volna is, látja Isten dolgodat" 160). 

— A mindennapi élet szervezője a munka, a hivatás („Mindenkoron munkát találj 
óellene, kiben foglald magadat" 1503), melynek metaforája a „szegényék közti alacsony 
ház" (116). Fontos eszménye az államhoz fűződő lojalitás, melynek személyes jelképe 
a császár („En császár szolgája lévén, károm nélkül tőle el nem mehetnek!' 1355). 

— Cserébe a közösség biztonságot ad, nyugalmat, a dolgok átláthatóságát, a jó
zanság, az állandóság élményét. Az egyén erősnek, okosnak, egészségesnek érezheti 
magát Eurialus „fő gazdag és kedves, tfjú bölcs és okos" férfiú, aki „gyönyörűségben föl
neveltetett" (659-661). 

— De mindezeknek a talpköve a hűség, a kegyesség, a jámborság, a pietas. 
Ez a narrátor szerint nem démonoktól függ, hanem a szabad akarat birodalma. 

Ebben dönt a szigorú bíró, mindig könyörtelenül a jámborság javára. 
Legelőször és legnagyobbat akkor sújt a szerelmesekre, amikor a történet szem

pontjából egy aprócska részjelenet zajlik: Lucretia megüzeni Eurialusnak, hogy pa
rasztruhában fölkeresheti. A nyolc szakaszon végighúzódó dithirambikus tanulság 
a Metamorphosest citálja. „Az széles világon már nagyobb változást, én nem tudom, ki hall
hat?" (666) Az ítélet oka, hogy Eurialus megsérti a saját helyzetéből adódó pietast: 

35 A széphistória elsősorban tematikai műfaj. A narrátor viszont a történet elején definiálja a szép
história poétikai műfaját: 

„Sokakról szólhatnék, kiknek példdjokról lehetne több beszédem, 
De most kiváltképpen két ifjú szerencséjét éneklem, 
Kikben mérges voltát igen megmutatd az kegyetlen szerelem." 
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„az alávaló nép közé vegyül" (674), átsétál a népi diskurzusba. Ugyanez Pandalus bű
ne, aki nem alászáll, hanem korrupció révén fölfelé törtet. Fölmentetik viszont Sosi-
as, a jámbor és hív szolga, pedig jócskán megsérti a szerelmi tabut, az asszony iránti 
hűsége („érted szerencsére vetem az én fejemet' 621) azonban többet nyom a latban, 
mint a szakrális tilalom megszegése. Menelaus ugyanakkor nemcsak népiessége mi
att kompromittálódik, hanem azért is, mert nem veszi figyelembe az úrnak a szolgá
ihoz fűződő kötelességeit, mint az a Dromo-jelenetből kiderül (IV/26-27). A pietas-
közösség (azaz a narrátor) számára a történet már nem parttalan, meg-megújúló, 
hanem kezdődő és lezáródó: mindenki elkülönülve éli át, a szerelem jelentkezésé
től a kioltódásig. A narrátori szólam leginkább ezen keretek fontosságára hívja föl 
a figyelmet (Ehhez egy apró emblematikus adalék, hogy a Lucretia név könnyen 
fölidézheti a Tarqinius Superbus korabeli Lucretiát, aki a házastársi hűség önfelál
dozó mártírjaként ismert. Eurialus pedig a halálig hű, kitartó férfibarátság példáját 
hívhatja elő az Aeneisből.)36 

A beszédmódok sokfélesége ugyanakkor azt a benyomást kelti, hogy azok nem 
föltétlenül egymás ellen irányulnak, a különféle értékek nem alkotnak hierarchiát, 
mégcsak nem is ambivalenciában vagy egy paradoxon feszültségében fejeznek ki va
lami teljességet. Lucretia például lehet a rigorózus kollektív erkölcsök áldozata, de 
a házasság szentségének veszélyes tabusértője is, de éppúgy lehet a hűség, a kitartó 
önfeláldozás emblémája. Egyszerre „példa és szidalom". A műnek ezt a többszóla-
múságát az biztosítja, hogy a megszólalások a mitológiai hagyomány-tárból, s rövid, 
nem koherens ideológiát alkotó toposzokból építkeznek.37 A széphistória egészének 
szerelem-képe nem írható le: tények, történetek, mítoszok egymásnak ellentmondó, 
széteső láncolata, amit az erőszakos narrátori szólam sem képes (s olvasatunk szerint 
nem is kíván) egységesítem. 

Szkéma a széphistória általunk elnevezett diskurzusairól (8. sz. segédlet.) 

arisztok
ratikusak 

folklorisz-
tikusak 

4. PlETAS-diskurzus 
hozzárendelhető műfaj: 
példázat 
hozzárendelhető szereplő: 
narrátor 

3. PLATÓNI diskurzus 
műfajai a széphistóriában: 
episztola és esszé 
szereplői: a levelező 
szerelmesek és a narrátor 

1. TABU-diskurzus 
jellemző műfaj: 
tragédia 
jellegzetes szereplő: 
Lucretia 

2. NE Pl diskurzus 
műfaji jellemzője: szatírjáték 
legjellegzetesebb szereplő: 
Eurialus 

a szerelmet kirekesztik a szerelmet integrálják 
A szaggatott vonal jelzi, hogy az ábra orientál: az egyes diskurzusok közötti határvonal 

valójában nem húzható meg. 

36 Lásd: E. J. MORALL, The Tálé of Eurialus and Lucretia. Neuphilologhische Mitteilungen, 1980/4. 
428-438. 

37 Hogy a szerelmet inkább topikusan, a hagyományok különféle szólamai szerint, de nem egysé
gesen összegyúrva ábrázolta a széphistória, arra jó példa a narrátor feltűnően sok hivatkozása a sok
féle, egymástól radikálisan eltérő hagyományszálra. PL „Herculeről mondjak..." (202) „Sőt némelyek 
mondják..." (420) „Minden országokban azokat alítják..." (1123) „Azt tartják..." (1130) „Mondják..." 
(1272). 
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Vili. Zárás 

Elutasítottam a szerző és a főszöveg (szerzői változatként definiált) fogalmát. 
Megpróbáltam elutasítani a végérvényességet és megoldottságot, zárójelbe tettem 
a hierarchikus viszonyokat a szövegen belül, egyfajta dekonstruktiv verbális körtánc 
reményében egyben azzal a céllal is, hogy azon hagyomány szellmében interpretálják, 
amelynek szellemében saját korában is olvashatták az Eurialus és Lucretiát 

A pontosan meghatározott utalásrendszer nélküli, kizárólagos kulcsokkal nem 
rendelkező, magát a tónusnélküli szóhasználattal nem is áltató, magasztalást és 
ócsárlást, kibogozhatatlanul összeszövő szöveg, amely (mint láttuk) néhol a vásá
ri beszéd műfajait sem kerüli, bizonyosan tartalmaz a népi kultúrából származó 
elemeket Diskurzusában emellett, a (fentiekkel a legmesszebbmenőén harmonizál
va) alkalmazza a dialogikusság reneszánsz elvét (Batkin), sőt a dialógus beszélőit is 
dialogikusan, belülről tagolja, dinamikussá teszi.38 

Olvasatom talán valószínűsítheti a korabeli hagyomány és praxis, amely szété-
nekli, szétolvassa, citátumokká bontja, nyilvánvalóan szerző nélküli, magukat mondó 
sententiákká, közhelysorozatokká tagolja pl. a Balassi-életművet.39 A XVÜ-XVIII. 

38 Olvasatom dialogikus, polifonikus voltának konnotációjához hozzátartozik a régi magyar vers 
alapvetően műfajváltó jellegének kérdése is. A probléma itt bővebben nem tárgyalható. A széphis
tória műfajának esetében mindenesetre rendkívül fontos, szinte definitív jellegzetességnek tartom a 
műfajváltást E szempontból éppen az egynemű darabok lehetnek éidekesek A Telamon-t pl. ilyen
nek gondolom. 

39 A szétolvasás korabeli gyakorlatához lásd SZIGETI Csaba, i. m., valamint Appendix Balassiana 
(A balassi-vers dekomponáldsámk költészettörténeti folyamata a XV7Z-XVJZZ. szazadban) című kandidátusi 
értekezését (Szeged, 1991. kézirat). Szigeti dolgozatának fontos forrása KlSVICZAY Péter sententia-
gyűjteménye: SELECTIORA/ADAGIA/LATINO-HUNGARICA/ In/GRATIAM et USUM/SCHO-
LASTICAE JUVENTUS/COLLECTA,/ET/in Alphabeti Seriam cocinnata. AC/Superiorum Autho-
ritate et jussu/Publice typis demandata; Studio et vigilantia/PETRI KIS VICZAY/Rn. Eccl. Aug. 
Conf. Cassov./Nat Hun Past/BARTPHAE/Typis Civitatis. Anno 1713. Könyvében KISVICZAY latin 
sententiákhoz keresett magyar proverbiumokat s ecélból darabolta sorokra BALASSI verseit is. SZIGE
TI szerint ez a dekompozíciós eljárás megfordítva (azaz a magyar nyelvű részletekhez kapcsolva latin 
sententiákat) korabeli szövegolvasási (értelmezési) módot tesz rekonstruálhatóvá: „A vers konstruk
ciójának technikája tehát lefordítható a —hangsúlyozom: korabeli —szétolvasás gyakorlatára, a latin 
nyelvű exemplum-, sententia- stb. tárak, lexikonok segítségével pedig a korabeli értelmezés, a kora
beli értelmezői kontextus viszonylag nagy pontossággal megadható SZIGETI, 1991. 101.). 

A fentiekben végigvitt Lucretiá-olvasat korántsem idegen tehát a korabeli olvasási gyakorlattól, 
sőt, néhány, a számítógép adatbázisként kezelt LMcrefw-szövegének feltett kérdés (pl. a szeret szót, 
illetve annak képzett/toldalékolt változatait tartalmazó sorok kigyűjtése, stb.) pontosan reprodukálta 
azt 

68. Házas voltát látja, urát nem szereti, szüntelen gondolkodik, 
87. Ki ha megun engem, más leányt szeret meg, elhagyja én ágyamat 
92. Az én szépségemet mert ő is szereti, látom tekinteteiből, 
148. Az szeretet soká titkon nem maradhat, önnőnmaga kiterjed, 
186. „Ó, mely igen szeret egy asszony tégedet!" — őnéki csak ezt monda. 
203. Hogy szeretőjének ily engedelemmel lehetne jó kedvében, 
217. Énmagamnál immár Lucretia téged sokkal inkább szeretlek, 
239. Immár hőségedre bíztam én magamat, kit felette szeretek, 
262. Monda: „Vitéz ifjú, légy nagy vigasságban, igen szeret tégedet, 
279. Én életem tiszta, keress más szeretőt mert engem meg nem csalhatsz. 
288. Az szeretet ebben igen gyorssá tévé, mert hamar megtantúa. 
293. Nem mostan hallottam, kit inkább szerettem, az te tisztaságodat, 
298. Azért szerettelek, azért tiszteltelek mindeneknek felette, 
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századi fejlemények előtt így cselekedett, (olvasatommal összhangban) II. Batthyány 
Ferenc is, amikor udvarló célzatú, atomisztikus Balassi-citátumai mellé felvett egy 
strófa-töredéket a Lucretidból is. Megtehette, hiszen annak atomisztikus aprózottsá-
gát is csupán a beszédfolyamat tartja össze. 

306. Mert sokan szerettek hiában engemet, példát vehetsz azokróL 
316. Tudom, hogy nagy sokan téged szerettenek, de így mint én nem égtek, 
331. Légy szelídebb hozzám, ha éltem akarod, mostan te szeretődhoz, 
337. Boldognak alítom magam, ha azt mondod, hogy te szeretsz engemet, 
342. Csak te szeretődért ezeket ne utáld, rövid nap többet küldök 
375. Nemcsak szeretnek ők, hanem dühösködnek, mindennél nyilván vagyon 
376. Ha társat nem talál, nincsen rettenetesb az mi szeretésünknü, 
378. Nincs más orvosságunk, hanem csak hogy legyünk az mi szeretőinkkel. 
388. Ha szeretsz engemet, miért igyekezel az én veszedelmemre? 
406. Vájjon ki gyűlölné szeretőjét azért, hogy bölcsességét látá, 
412. Szépség és bölcsesség, jó erkölcs, ékesség szerettetnek tégedet, 
429. Az ördöngös Circe az ő szeretőit barmokká változtatá. 
463. Ha te ígyen büntetsz engem, szeretődet, vájjon s mit mívelsz azzal, 
468. Ha szeretsz engemet, gyorsan írci meg nékem: ez szívem akaratja. 
470. Lám az jámbor és hív szolgákat szeretik császárok és királyok, 
478. Szorgalmatosságát ő szeretőjének hogy jól eszébe vévé, 
538. Azt izené titkon ő szeretőjének, hogy ezzel barátkoznék, 
575. „Ez ablakról színét mindennap láthatod te szerető mátkádnak" 
583. Vagyok Eurialus, nézz meg személyemet, az te szerető mátkád." 
598. Monda vén Sosias: „csak hiában állok szeretőknek ellenek, 
616. „Eurialust nyilván te igen szereted — asszonyának azt monda — 
629. Hogy együtt lehessek az én szeretőmmel, várom jámborságodtól, 
650. ó, te rettentetlen elme, szeretőkben miért vagy oly nagy vakság, 
669. Circe szeretőit fene bestiákká teszi természetekben. 
684. Most bizony szabadon az én szeretőmet csókolom és ölelem." 
693. Meghiggyed, hogy én is soha nem keresek más szeretőt helyetted. 
732. Már eszemben vettem, hogy nem kellett volna szeretnem Lucretiát 
733. Nem szeretett bizony, hanem mint egy szarvast hálóra hajtott engem, 
737. Hogynemmint ő magát, szeretőjét sokkal inkábban félti vala, 
759. Az hív szeretőket nem hagyja az Isten, kedvez nyájasságoknak. 
764. Igen ölelgeté és megcsókolgatá mindjárást szeretőjét, 
832. Tudsz te szeretni is, az te szeretődet meg is tudod őrzeni, 
840. Vájjon mikor lehet véled mutatásom, igaz és hű szerető? 
857. Oly igen felette az szép Lucretiát ez is szereti vala, 
859. Miérthogy szép vala, gondola, hogy őtet Lucretia szeretné, 
922. Kinek szeretője nincsen, könnyű annak mindenkor tiszta lenni. 
948. Kételkedem hozzád, netalám valami leányt ott megszerettél 
964. Látván az szeretők, ezen mind az ketten igen elbúsulának, 
984. Semmi orvossága nincs több, hanem mikor véle szép szeretője. 
994. Nem tudom, mi dolog, igen megszerettem én az szép Lucretiát, 
1000. Elhittem vala én bizonnyal, hogy szeret engemet Lucretia, 
1002. Viszontag hogy őtet szeretném, szépsége arra kényszerít vala. 
1209. Csak ez vala híja, hogy ugyan kezemben szeretőmet megöljed. 
1236. Látván szeretőjét, monda: „Holott valék, szerelmem, Euriale? 
1241. Holott egész éjjel, úgy mint két szeretők, egymással mulatának, 
1247. Előttem volna is, inkább szeretnélek bizony téged Venusnál, 
1257. Ó, te szép ékes melly! és én szeretőmnek két szép fejér csecsei! 
1289. Ki lehet oly okos, hogy ki megcsalhassa az önnön szeretőjétl 



[(Attribúciós adalék. 2.: Batthyány) 
Stoll Béla híres mondata jogosan figyelmeztet: „Mindenesetre érdekes, hogy Bat

thyány Ferenc Balassi versei mellett éppen az Eurialus és Lucretiából idéz." (217-219. 
sorok a széphistóriában.) Elképzelhető, hogy Batthyány szerint Balassi írta a Lucre-
tiát, de nem bizonyos, hogy nem tévedett S ha igaza volt is, a széphistória írója 
akkor sem jelölte magát, még a konvenció szintjén sem vált szerzővé, hacsak nem 
hagyatkozott rá a korabeli hagyomány szerző-meg/kijelölő erejére — épp Batthyány 
Ferenc személyében. 

II. Batthyány Ferenc egyébként a Secunda pars második strófáját idézve „meg
sértett" szívről beszél, „megh szerzet" (F) és „megsebhedf (ß) helyett. Ha pontosan 
másolt és idézett, akkor ezt nem tehette sem D-ből, sem D2-ből, sem K-ból, sem L-
ből, sem r-ből, sem /?-ból. S a kérdéses helyet nem tartalmazza. Valójában tehát két 
lehetőség maradt: a és A, az ősmásolat és a főszöveg. Mivel egy teljes S példány 
még előkerülhet, s azt addig is képzelhetjük „megsértett" tíusúnak, és mivel II. Bat
thyány Ferenc csak 1607 júliusában vette el Lobkowitz-Poppel Évát, s így egyetlen 
ma ismert forrás sem zárható ki, lévén, hogy az összes forrás korábban keletkezett, a 
Batthyányban kultúrférfiút látók a birtokán lévő Siezen nyomtatott S-re tippelhetnek. 
A Pataki Névtelen-pártiaknak mindhárom változat elfogadható. Vagy elfogadhatat
lan. A Balassihoz húzóknak a és A egyként jó érv lehet. Ennek alapján azonban én 
mégsem tulajdonítanám senkinek a Lucretidt: Batthyány emlékezetből idéző kreatív 
másoló volt.40 

Olvasatom mindennek ellenére persze támadható. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a népi kultúra kutatásának történetében oly nagy szerepet játszó herderi, Percy-i, Vuk 
Karadzic-i népiességgel már 1820 óta szoros és aktív kapcsolatot tartó Toldy Ferenc 

1293. De hogy téged inkább énmagamnál szeret, fel nem indíttaték. 
1315. De ne légy kegyetlen hozzám, Euriale, hogyha szeretsz engemet 
1316. Ne hagyj az halálban, ki magamnál inkább szeretlek én tégedet" 
1323. Ha másra menne is, higgyed, hogy szeretőd hozzád ismét erre tér. 
1366. Más szeretőd talán, hogy őtet követnéd, téged arra intene, 
1368. De igaz szeretőd nem volna, híredre ki gondot nem viselne. 
1389. Kiből szeretőjét egészségben akkor lenni értette vala. 
1409. Két egymás szeretők elválását hogyha szívében meggondolja, 
1411. Gyötrődik az lélek, elhagyván az testet, úgymint ő szeretőjét, 
1450. Az Eurialus is hogy szeretőjének elméne szeme elől, 
1483. Mezítelen írják, mert az szeretőkben nincsen szemérmetesség, 
1501. Gyűlöli az munkát, felette szereti ő az hivalkodókat, 
(A megítélésem szerint szentendőzus, proverbium-szerű sorokat kurziváltam. E ponton mon

dok köszönetet a kreatív számítógépes segítségért és együttgondolkodásért a Papa és Tsai. Bt-nek, 
különösképpen PATYI Attilának.) Értelmezésemben a diskurzusok tömbjei a senteniák és verssorok 
feletti harmadik szintet is jelentik tehát (Verssorok —verssor tömbök — sententiák — sententia töm
bök — diskurzusok — SZÖVEG) 

^Lásd: ECKHARDT Sándor, A körmendi Balassi-emlékek. EPhK 1943. 26-48. főként 36., 41. 7: BALASSI 
Bálint, ÖM. I. kötet Összeállította ECKHARDT Sándor. Bp., 1951. 98. sz. töredék és jegyzetei: 143. 
illetve 276.; STOLL Béla, Adatok. ItK 1955. 461-463., főként 463. ECKHARDT véleménye a jelenségről: 
„Az alkalmazásnak legsúlyosabb következménye: a logikai felépítés megtörése, a tisztára udvarló 
vagy elégikus elemek kiemelése, vagyis valami olyasféle folyamat, mint mikor egy műköltő verse a 
népízlés szerint alakul, s az egyéni alkotás, a 'poesis' elhomályosul." (1943. 47.) A leírás pontos és 
gondolatébresztő, ám úgy gondolom, hogy II. BATTHYÁNY Ferenc tevékenysége (bár nem kifejezetten 
sorokat idéz) jól illeszkedik a kor szövegfelfogásába és interpretációs stratégiáihoz, ECKHARDT elítélő 
hangját tehát történetieüennek tartom. (A Batthyány által idézett Lwcreíía-részlethez lásd 217., 293., 
737., 1247., 1293., 1316. sorokat Az idézet a Lucretia egy belső toposzának egyik előfordulása.) 
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1867-ben, A magyar költészet története megjelenésekor, de legalábbis 1853-as, a ma
gyar regény kezdeteiről szóló tizenkettedik előadásában bizonyosan egyetértett vol
na velem. Ekkor ugyanis (Kölcsey Nemzeti hagyományok c. tanulmányához hasonló, 
noha aprólékosabb módon; egyben némiképp Arany XVHX századi íróportréival is 
egyetértve) a következőképpen fogalmazott a Lucretiáról, Ponciánusről, Magellonáról 
és Markalfról vallott átfogó vélekedését összegezve: 

„Berekesztvén ezekkel régibb regényes költészetünk szemléjét, mely nevezetes 
módon tűnteti fel a XVI. század szolidaritását az európai középkori népies iroda
lommal, s mely azt engedi sejtenünk, hogy ezen, a tudósok által szerinte a múlt 
(XVin.) század végéig előkelő és elég rövidlátó lenézéssel megvetett irodalmunknak 
csak egy részét mentették meg a vég feledéktől; nem lehet nem sajnálnunk, miképp a 
következő, XVII. században a költészet a nép emberei köréből szinte kirekesztőleg a 
tudósokéba és előkelőkébe ment által, kiknek kezeikben a regényes szépirodalom el
fonnyadt, s helyébe egy a nép kedélyétől idegen, száraz, erkölcsi és mitológiai tudós 
irány terjedt el; minélfogva a szép kezdet folytatás és önálló mívelés nélkül marad
ván, népünk fogékonysága a tiszta emberi s a költői öltözetben fellépő jó iránt is 
elégséges táplálat nélkül maradt41 

JX. Appendix 

Balassi Bálint 46. éneke (Bezzeg nagy bolondság) Dobó Jakab énekével (Már szintén 
az idd) vitatkozik. Vitájukat Balassi, versének utolsó strófájában, így összegzi: 

Ez ennéhány versben feleltem meg annak, 
Az ki állította nem kis okosságnak, 
Cupidóra gyermekszemélt hogy irtanak. 

Olvasatom szerint Balassi azzal vitatkozik, aki azt állítja, hogy nem kis okosság 
volt Cupidót gyermekként ábrázolni. Tehát nem feltétlenül azzal vitatkozik, aki így 
ábrázolta Cupidót, hanem azzal, aki ezt helyesli. Balassi Bálint Dobó Jakabbal szem
ben azt állítja, versének első strófájában, hogy 

Bezzeg nagy bolondság volt az balgatagban, 
Cupidót ki írta gyermekábrázatban, 

vagyis ő nem helyesli, hogy Cupidót gyermekábrázatban írják, érvei ismertek. 
Rövidre fogva: Balassi verse két vélemény összecsapását örökítette meg. Számom

ra úgy tűnik, Balassi Bálint és Dobó Jakab certamenváltása egy harmadik mű fölötti 
vitából sarjadt ki, illetve a két szöveg maga is vita, a két szöveg egy harmadik mű 
ábrázolási módjáról mond véleményt: Balassié bolondságnak, Dobó Jakabé (legalábbis 
Balassi versének szövege szerint) nem kis okosságnak tartja azt. 

Az Eurialus és Lucretia ominózus Cupido leírása, ez a novellától némiképp elváló 
betét, azonban nem lamentál azon, hogy okosság vagy balgaság-e Cupidót gyermek
ként írni, hanem megírja: 

Képét, ábrázatját, magaviseletét, termetét is megírom, 
Miről ismerik meg, hogy elkerülhesék, ifjaknak megmutatom, 
Mert csak óreájuk vagyon kiváltképpen ez énekben nagy gondom. 
(Ne felejtsük: e strófa a fordító saját leleménye!) 
Gyermek az szerelem.. ,stb.(1474-1477) 

41TOLDY, i. m. 114. A népi kultúra fogalmának és a nép XVTIL sz. végi, XIX. sz. eleji felfedezésé
nek összefüggéséhez lásd pL Péter BÜRKE, Népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., 1991. 17-39. 

672 



Természetesen lehetséges, hogy Balassi Bálint és Dobó Jakab nem az Eurialus és 
Lucretia vége, vagyis IL Pius visszavonó levelének fordítása fölött, hanem vagy a 
levél latin eredetije, vagy mondjuk egy képzőművészeti alkotás, festmény, metszet 
vagy embléma fölött vitatkoztak, vagyis egy picturára akadtak, amely vitára ösztön
zött. Akkor viszont miért játszik rá az egyébként oly gazdaságos Balassi-vers kezdete 
a széphistóriára (811., illetve 826. sor), ráadásul épp arra a helyre utal ez az incipit, 
ahol a Lucretiához való szerelmét (barátaival? a 808. és 811. vagy egy barátjával, 
Achatesszel? mint a 853. sor állítja) megbeszélő Eurialus társaival vagy társával be
szélget? 

(Tudjuk, a certamen-váltás másik darabját Horváth Iván az íme ez szivembe kezde
tű, eddig Balassinak tulajdonított töredékben véli felfedezni, amely eszerint a Balassi
vers Dobó Jakab által írt antitézise lenne, Már szintén az idő helyreállított incipittel. 
Ebben a szövegben nem fedeztem fel a Balassiéhoz hasonló Lucretia-utalást, noha, 
mint a Balassi-vers részleges antitézise, e töredék Cupidó-leírása természetesen rész
ben egybeesik a széphistóriáéval. Azonban: A Lucretia Cupido-leírása a gyermekség, 
vakság, szárny^ mezítelenség attribútuma meglétének kérdésében igenlő, Balassi ver
se tagadó. Az Íme ez szívembe kezdetű töredék a vakság és a mezítelenség kérdésében 
nem foglal állást, a gyermekség dolgában a Lucretidval, a szárny meglétében Balassi 
versével ért egyet. Ezek alapján nem tartom valószínűnek, hogy az Íme ez szívembe 
kezdetű töredék Bobó Jakab Már szintén az idd incipitű vita-versének maradványa 
lenne. Bár eleve kérdéses, hogy összevethetők-e mai tudásunk szerint egész szöve
gek egy töredékkel, az bizonyos, hogy az Íme ez szívembe kezdetű töredék leíró része 
(jelen állapotában!) nem esik egybe a Lucretidéval, s nem teljes antitézise Balassi 46. 
versének: sem ellen — sem mellett szerzett ének nem nagyon lehet.)42 

Balassi Bálint versének szövege szerint mindenesetre a vita egy harmadik alkotó 
művéről folyt, Balassi Bálint és Dobó Jakab között (Bármi legyen is az utóbbi által 
írt szöveg.) Ha igaz, hogy ez a mű az Eurialus és Lucretia volt, abban az esetben 
Balassi Bálint és Dobó Jakab még akkor is ismeretlen harmadik írónak tulajdonították, 
(vagyis szerző nélkülinek tartották és akként is kezelték a szöveget) — ha kettőjük 
közül írta is valaki korábban, névtelenül az Eurialus és Lucretia széphistóriát. 

X. Summa 

összefoglalóan: az ad absurdum vitt történeti poétika bizonyos dekonstrukciós 
alapelvek történeti alapú elfogadásához vezethet, illetve a dekonstrukciós megfon
tolások alkalmazása a történeti poétika módszeren belül mélyíthetik annak történe
tiségét. Más szavakkal: a történeti poétika művelői folyamatosan azokat a határokat 
tapasztalják, amelyeknek a meglétét a dekonstrukció elvi okokból tételezi. Derridá-
tól nem sok újat tanulhatunk. Mindenesetre a szerző és a főszövegként megjelenő 
szerzői variáns és a stemma fogalmai újragondolandók. 

Ebből az újragondolásból véleményem szerint, pl. többek közt, az is világossá 
lesz, hogy Balassi valószínűleg nem egészen társtalanul dolgozta ki, vagy őrizte meg 
a fin'amors magyar költői kánonját. Két költőtársáról tudunk, akikkel megosztotta 
ezt a feladatot. A Pataki Névtelen nevű író és a Dobó Jakab nevű szerző jöhetnek 
számításba.43 

42 Lásd RrroÓKNÉ, i. m. 684. HORVÁTH Iván az íme, az szívembe kezdetű töredékről: í. m. 274-275. 
43 Vö. HORVÁTH Iván, 1982. 275. 
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XI. Magától adódó öndestrukció 

Mtkoron imának másfélezer után hetvenhét esztendőben 
Aeneas Sylvius írásából szerzek az éneket versekben 
Bodrog vize mellett, Patak városában, az úr gombos kertében. 

Immár, későn, közelebbről megnézve a kolofont, persze világos, hogy jelen dolgo
zat (jogaiba visszaállítani akarván a névtelenséget, átgondolásra javasolva a szerző
ség mai fogalmának régebbi korokra történő alkalmazását) belül maradt a szerzőség-
szerzőüenség szembeállításon. 

Holott a kolofonban sem nem jelen van a névvel jelzett szerző, sem nem nincs jelen a 
névtelen író. A kolofon világosan mutatja a szerző-funkció kialakulásának egy átme
neti fázisát: az író ugyan nevével nem jelöli meg magát a szövegben, mégsem marad 
teljesen kívül: valaki (vagy az egyik író vagy a másik) világos fikciót alkotva beszél 
az írás idejéről, helyéről, keletkezéséről, származásáról (ahogy már az a kolofonban 
szokás) s mindezzel saját magának az íráshoz való viszonyát teszi témává. 

Talán helyesebb lett volna hát a szerzőség mai fogalmának történeti poétikai célú 
rombolása, a névtelenség pozícióinak erősítése helyett az író szövegbéli jelenlétének, 
vagy jelen-nem-létének, a szöveghez való viszonyának nyomait, mint a névtelenség 
és a nevesség, meg az alakuló szöveg és az állandó szöveg közötti történeti átmenet 
speciális szerző-funkciójának jeleit kutatni, vagyis (Szigeti Csaba magyarításával) „az 
enyém jeleit" keresni. 

[(Attribúciós adalék 3.: Mots-signatures) 

A szerzőség fogalmának történeti kutatására, vagyis „a poétikai elmélet történe
tének" (a költő-szerep és -természet változásainak) megírhatóságára már Curtius fi
gyelmeztetett. A romanisták pedig alaposan vizsgálták például a szövegben meg
jelenő középkori író tulajdonságait. Ezek szerint az író képzete a középkorban a 
translatio fogalmán alapszik. Az ekként definiált tevékenységforma a névtelenség 
generátora. Az író egy nem-tudni-honnan-jött történet áttetsző hordozója. A szerző 
státusza felé mutatnak azonban később: az új szerzői név felvétele, az ön-senhal (kb. 
álnév), a mots-signatures (kb. szóaláírás: kisajátított szavak, szókapcsolatok), a név-
megjelölés a tornádóban (kb. kolofon) és a vidak és rázok (a hagyományban továbbélő 
szerző-, illetve szövegdicséretek). Ezek lennének az enyém jelei. 

Az enyém jelei magyar mutációinak kiváló kutatási terepe lehetne a XVI. századi 
magyar vers. A kolofonos névmegjelölés közismerten elterjedt. Számos új szerzői 
nevet, illetve álnevet is ismerünk, noha a két csoport több ponton szétválaszthatatlan 
egymástól. Vidat és razot — úgy tűnik —nálunk másokról, más író szövegéről szokás 
írni (például Rimay Balassiról szóló megnyilatkozásai jelentős részben besorolhatók 
ide). 

Szempontunkból azonban talán az a legfontosabb, hogy az Appendixben elem
zett Balassi vers kezdete {Bezzeg nagy bolondság...) kifejezetten mots-signatures-nek 
tűnik. A mots-signatures-t a felfedezőn kívül mások általában nem használják. Ha 
a szókapcsolat bárhol előfordul, tudni lehet, hogy az adott szöveget ki írta. Ha ez 
igaz, vagyis ha a XVI. századi magyar költő ugyanúgy használta az enyémnek, ezt a 
jelét, mint okszitán elődei — ami korántsem bizonyos —, akkor a Bezzeg nagy bolond
ság incipit nem idézet, hanem a szerző eddig észre nem vett önmegjelölése: Balassi 
a 46. versben magát saját korábbi szövegét (annak egy — tudjuk: a mű egészétől 
határozottan elváló, talán később készült — részletével vitatkozva, de egy másik ré-

674 



szere, a 811. és 826. sorára utalva) gáncsolja, a gátlástalanul laudáló Dobó Jakabbal 
szemben. Valószínű ez? Vagy csak lehetséges? Talán. 

Az enyém jeleinek XVI. századi magyar előfordulásait (különös tekintettel az 551 
névtelen szövegre) mindenesetre egy külön dolgozatban fogom vizsgálni. Válaszaim 
akkor (a korabeli magyar enyém-konvenciók alaposabb ismeretében) remélhetőleg 
pontosíthatók.]44 

De ez már más dolga is lesz, — nem csak az enyém. 

^FOUCAULT, i. m. 27.; Ernst Robert CURTIUS, Europäische Literatur- und Lateinisches Mittelalter. Bern 
— München, 1964. főként a VII. Excursus (Die Existenzform des mittelalterlichen Dichters. I. m. 462-
466., hivatkozással a VIII., XI., XEL és XXI. Excursura.); Jean-Charles HUCHET, L'ecrivain au miroir 
dans les Vidas et le roman occitan. In Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie. Tome XCVI. 
50 série, tome 4. 1990. N o 1. 81-9Z; vö., az enyém középkori horizontjáról: Paul ZUMTHOR, Lejede 
la chanson et le moi du poéte. In uő, Langue, texte, énigme. Ed. du Seuil, Paris, 1975. 181-196. A fenti 
hivatkozásokért köszönet SZIGETI Csabának. (Az enyém XVII. századi konvencióihoz lásd az SzC 
Csoport Tatán 1992. május 23-án tartott előadását) 
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