
SZILI JÓZSEF 

A SZÖVEGSZIMMETRIA TOPOLÓGIÁJA AVAGY ÖNSZERKESZTŐ ÉS 
ÖNZÁRÓ SZÖVEGSTRUKTÚRÁK A 19. SZÁZADI MAGYAR LÍRÁBAN 

Nem a „költői zárlat"-tal akarok foglalkozni abban az értelemben, ahogyan 
Barbara Herrnstein Smith könyvében esik szó róla, amikor is a kérdés tematikai (s 
bizonyos fokig az esztétikai egész fogalmának megfelelő) megoldása kerül előtér
be.1 De nem foglalkozom az ilyen általános értelemben vett „verszárlat"-tal sem2. 

Ez azt jelenti, hogy nem elégít ki az a válasz, melyet Barbara Herrnstein Smith 
a saját maga által feltett kérdésre adott. „Nincsenek a tényleges költészetben 
olyan formai szerkezetek, melyek befejezése önmagában fölkelti a lezárás érzetét? 
Nincs olyan költemény, melyben a végpontot maguk azok az elvek foglalják 
magukban, amelyek formai struktúráját generálják?"3 - kérdezte. Miután meg
vizsgálta, milyen esélyei vannak e tekintetben (érdekes a „a lezárás érzete" ki
fejezés) a sestinának és a rondónak, így válaszolt: „Ezen a ponton azt kell hang
súlyoznunk, hogy nincs olyan formaelv, amely önmagában véve megóvhatja a 
költeményt a végtelen folytatástól".4 

Ez helyes válasz, hiszen nincs olyan fogékonyság, amely valaha is arra kötelez
hető, hogy betartsa a logikára és a nyelvi szerkesztés formáira vonatkozó törvény
eket. De ha vannak ilyen törvények, a szövegelemzés megkísérelheti a vizsgála
tukat. Az tehát a szándékom, hogy (a) formális terminusokkal leírható szövegegé
szeket vizsgálok meg, és (b) felhívom a figyelmet a 19. századi magyar lírában, 
különösen Arany János költészetében művelt önzáró szövegképletekre. 

1. Thomas Sebeok Cseremisz szonettjének önzáró logikája 

Önzáró formák keresésére legelőször az a cseremisz népdal inspirált, amelyet 
Thomas Sebeoknek a Style in Language-ben. megjelent tanulmánya elemzett: 

1. Ég kakukkja, apám, itt marad. 
2. Kakukk szárnya, anyám, itt marad. 
3. Ég fecskéje, bátyám, itt marad. 
4. Fecske szárnya, ángyom, itt marad. 
5. Nyári lepke, öcsém, itt marad. 
6. Lepke szárnya, húgom, itt marad. 
7. Nyári virág, magam, elmegyek. 
8. Az én virágszirmom itt marad. 

1 Barbara HERRNSTEIN SMTTH, Poetic Closure. A Study ofHow Poems End. The University of Chicago 
Press, Chicago-London, 1968. 

2 Cf. S. VARGA Pál, A gondviseléshittől a xntalizmusig. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1994. Különösen 
123., és NÉMETH G. Bélának és SZÖRÉNYI Lászlónak e mű 255. sz. jegyzetében idézett írásaiban. 

3 Barbara HERRNSTEIN SMTTH, i. m. 49. 
4 í. m. 50. 
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Sebeok elmondja, hogy a páratlan számú sorokban a család férfi, a párosakban 
a nő tagjai fordulnak elő. Értelmezése azt feltételezi, hogy „az én virágszirmom" 
kifejezés a távozó regruta „legigazibb belső lényére" vonatkozik, arra a vágyára, 
hogy lélekben szülei családjában szeretne maradni, mintha azt mondaná: „a 
rólatok szóló gondolataim és az én emlékem - itt marad, itthon marad veletek".5 

Én viszont úgy látom, összhangban a páratlan és páros számú sorok szerinti 
férfi-nő megoszlás átfogó képletével, hogy a 8. sor nőre vonatkozik, aki nem 
„szárny", hanem csak „szirom" (a virág szirma, ahogyan más a madár vagy a 
lepke szárnya), minthogy ő, a fiú szeretője vagy menyasszonya, még nem feleség, 
sem húg, még nem a család teljes jogú tagja. 

Sebeok hivatkozik Lévi-Strauss megfogalmazására: „az ismétlés funkciója, 
hogy a dal struktúráját kiemelje; az ismétlés folyamata révén a struktúra úgy
szólván a felszínre szivárog".6 Hozzáteszem, hogy itt a szisztematikus is
métlődés a dal formai és logikai zárlatát is megszerkeszti. (Sebeok a szonett-fogal
mat a szó „genetikai értelmében" alkalmazza, olyan műfajt ért rajta, amelybe 
beletartozik „a középkori sziciÜai strambotto, amelyből a nyugati irodalmi hagyo
mányban oly népszerű szonett fejlődött ki. Ezek a versek, melyeket a minstrelek 
énekeltek, nyolc sor hosszúak voltak, s mindegyik kétsoros szakaszokra tago
zódott..."7) 

A Cseremisz szonett szövegstruktúrája, úgy látszik, a logikai dichotómia képlete 
révén önzáró. A képlet azonban nem zárja le a költeményt valamely meghatáro
zott ponton, egy bizonyos hosszúság vagy egy bizonyos számú ismétlés után. 
Vagy mégis lezárja? Hiszen a magcsalád tagjainak a száma véges. Igaz, mégsem 
ildomos mindig teljes listára törekedni, például aszerint növelni vagy csökkenteni 
a rokonok számát, hogy milyen a tényleges létszám az előadó családjában. 
A Cseremisz szonett katalógusának úgy, ahogy van, reprezentatívnak kell lennie. 
A folklórban a hetvenhét (vagy a kilencvenkilenc) végtelen mennyiséget fejez ki. 
A ráolvasás az ártó szellemet hetvenhét (vagy kilencvenkilenc) helyre küldi, hogy 
szétoszolva megsemmisüljön. Ugyanígy a Cseremisz szonettnek is elég a maga 
reprezentatív katalógusa ahhoz, hogy ki tudja fejezni a bevonuló katona szívfáj
dalmát. 

A katalógushossz e közösségi, illetve kulturális megszorításának nincs követ
kezménye a költemény mint szövegegész önszerkesztésére, vagy azokra a logikai 
eszközökre nézve, amelyek a zárlatát kezdettől fogva előkészítik. 

Nyilvánvalónak tetszik, hogy ugyanazok a szabályok strukturálják a zárlatot, 
mint amelyek a katalógust, amely (a) csak a magcsalád tagjaival foglalkozik, (b) 
meghatározott sorrendet követ: (a) a „mag"-hoz közel álló pároktól a kevésbé 
reprezentatív párok felé; (ß) a nemi státus hierarchiája szerint az egyes párokon 
belül. Ez a két kiválasztási szabály határozza meg az előrehaladás algoritmusát, 
de a katalógus terjedelmét ezek sem korlátozzák. Más szóval, rájuk sem támasz
kodik semmilyen önzáró szövegstratégia. 

A záráshoz vezető fordulat egy kvázi algoritmikus „csavarintás"-nak köszön
hető. A felsorolásban az egymásra következés látszólag az algoritmus érintetlen
sége jegyében zajlik, noha közben egy látens rendhagyó lépés fordul elő, mint-

5 Thomas A. SEBEOK, Decoding a Text: Levels and Aspects in a Cheremis Sonnet. In Thomas A. SEBEOK 
(szerk.): Style in Language. Cambridge, Mass., The M.I.T. Press, 1968. 234. 

6 I. m. 233. 
7 1 . m. 234-235. 
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hogy a szerető vagy a jegyes még nem családtag, legfeljebb mint a család 
netán-tán jövendő tagja jön számításba. Ez a „jelölf-státus a „virágszirom" 
leplében jelenik meg (ami egyszersmind egészen hibátlan metaforikus állítás, 
semmi megtévesztés nem érthető bele, hiszen a lányra nem mint „számy"-ra utal, 
ami a feleség vagy a lány test vér metaforája. A regruta kedvesének ez a kvázi 
státusa rendjén valónak tetszhetik a faluközösség (az interpretáló közösség) 
szemében, bár persze mindenki átlát a szitán a „csavarintás" tekintetében (ami 
viszont eléggé meggyőző lehet ahhoz, hogy egy kívülállót megtévesszen). 

A katalógus algoritmusa nem kínál semmilyen „önzáró" stratégiát. De a 
„csavarintás"-nak az a képessége, hogy lezárja a folyamatot, az algoritmus 
logikájában gyökerezik. A „csavarintás" űrt tölt ki a család rokonsági viszonyai
nak stabil, szinkronikus, időtlen, hiearchikus szerkezetében, mely képtelen szá
mításba venni egy még csak jövendő családtagot, olyasvalakit, aki pont olyan 
helyzetben van, mint ebben a pillanatban a bevonuló legény babája. Ezt az 
anomáliát egy olyan „életlen rendszer" küszöbölhetné ki, amely aszinkronikus 
időbeliségen alapulna, de egy ilyen rendszer nem felelne meg a közösségi 
szükségletnek, amely stabilan meghatározott családviszonyok fenntartására irá
nyul. Az aszinkronikus időbeliségben olyan fogalmak játszanak szerepet, mint a 
„még nem, de majdnem", vagy „ez a jövőre nézve végleges megoldásnak látszik", 
vagy más hasonló kifejezések, amelyek visszatükrözik az időtől (és sorstól) függő 
átmenetet a titkos és illegális kapcsolattól a félig titkoson és félig legalizálton át a 
nyilvánosan elismert és törvényesen megerősített élettársi viszonyig. A két logikai 
rendszer határain való áthatolás révén, illetve a stabil, formális rendszer merev 
dichotómiájának a „dekonstrukciója" és a logika egy másik szintjének az elisme
rése révén a dal „önzáró" lesz s a költemény szövege (a metaforikus megoldással) 
mintegy a „kenning", a „szórejtvény" státusához jut.s 

2. Az inklúzió formái 

A „belső növekmény" szerkezetileg indokolt a „keretezés"-re vagy „inklúzió"-
ra alapozott formákban.9 Vörösmarty Mihály Ábránd (1843) c. költeménye hierar
chikus inklúziórendszerre épül: 

Szerelmedért 
Feldúlnám eszemet 
És annak minden gondolatját, 
S képzelmim édes tartományát; 
Eltépném lelkemet 
Szerelmedért. 

8 A cseremisz népköltészetben van ennek a dalnak egy humoros gyerekvers változata, amely a 
találós kérdés formájáig jut el. A családtagokat ugyanúgy felsorolja, mint a Cseremisz szonett (Apám 
az ég kakukkja stb.), de a beszélő - nyilvánvalóan egy kislány - távozásáról nincs szó. A 7. sor kérdést 
tesz fel: „Hát én ugyan ki vagyok?", mire a 8. sorban a játékos válasz: „Kis kölesszem, az vagyok". -
Első világháborús cseremisz hadifoglyoktól LACH Róbert ilyen végződéssel hallotta: „Magam nyári 
gyümölcs: / Virágom nincsen." (BEKÉ Ödön ford.) Idézi NAGY Katalin in Uő., Hét határon hallik hírős 
daru hangja. Morzsák az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek irodalmából és életéből. Bp., Faunus, 1994, 

9 Vö. Barbara HERRNSTEIN SMITH a parataktikus struktúráról, i. m. 98-109. 
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Szerelmedért 
Fa lennék bérc fején, 
Felölteném zöld lombozatját, 
Eltűrném villám s vész haragját, 
S meghalnék minden év telén 
Szerelmedért. 

Szerelmedért 
Lennék bérc-nyomta kő, 
Ott égnék földalatti lánggal, 
Kihalhatatlan fájdalommal, 
És némán szenvedő, 
Szerelmedért. 

Szerelmedért 
Eltépett lelkemet 
Istentől újra visszakérném 
Dicsőbb erénnyel ékesítném 
S örömmel nyújtanám neked 
Szerelmedért. 

A kiterjesztett (tulajdonképpen romantikus) concetto egységeiként az 1. és a 4. 
versszakból áll a „keret", s ez formálisan is a közbezárt 2. és 3. versszakban 
egyenként kidolgozott inklúziók inklúziój át jelenti. A közbeékelt versszakok nem 
vesznek részt az 1. és a 4. versszak concettója Négyszögének (a költő és lelke, az 
Isten és a Hölgy) drámai cselekményében. Kétséges az is, vajon képesek-e 
egyáltalán kivenni a részüket a „keret"-ben felgyülemlő strukturális energiából. 
Mindenesetre az 1. és a 4. versszak szoros viszonya meglazul és rés nyílik a „belső 
növekmény", gyakorlatilag meghatározatlan számú szélsőségesen romantikus 
kijelentés számára. 

Ehhez hasonló felépítésű Kölcsey Himnusza (1823): miközben emblematikus 
jelenetek sora ábrázolja lerövidített formában a nemzet történetét, a keretező 
versszakok fohásza jobb jövőt követel a magyarság számára ama jogon, hogy már 
nemcsak a múltért bűnhődött meg, hanem a jövőért is. 

3. Textuális szimmetria 

Szimmetrikus formák (az inklúzió-ba. a szimmetria is beleértendő) bármely 
struktúraszinten megjelenhetnek (a betűk, illetve fonémák szintjétől a tematikus 
szintekig) és együtt léteznek a költemény mint egész szervezetével, vagy éppen
séggel felelősek is érte. 

A) Tematikus szimmetria 
Tematikai szinteken a szimmetria látszatra „spontán" lehet, de formatechniká

ra és alakító elvekre ilyenkor is visszavezethető. Páratlan példa erre Arany Plevna 
(1877) c. költeménye. 

Szoros tematikai szimmetria van a költemény első kilenc versszakában. Az 1-3. 
és a 7-9. versszakban az ősi retorikai hagyománynak megfelelően a költő arról 
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szól, hogy mennyire méltatlan ama magas feladatra, hogy üdvözölje a török sereg 
Plevnánál aratott győzelmét. Arany szemében a feladatra termett tehetség Petőfié 
volna. A 4-6. versszak magával a korabeli történelmi eseménnyel foglalkozik és 
megpróbálja megindokolni, hogy egy olyan ország népe, amely maga is másfél 
évszázadon át sínylette a török igáját, miért örül annak, hogy a törökök legyőzték 
az orosz csapatokat. A Balkánon élő népek, „kik most a sárkány Szemétől 
megszédültének", szabadulásukat attól a cári Oroszországtól várják, amely a 
magyar szabadságharcot eltiporta. Tudnivaló, hogy hazai demokrata körökben az 
„északi" (orosz), illetve a pánszláv fenyegetés tudata a reformkor óta jelen volt. 
Ami a török győzelmet illeti, Arany tévedett: az ütközet orosz győzelemmel 
végződött. 

(Alább a tipográfiai elrendezés a tematikai szimmetriát emeli ki; a versszakok 
rendes sorrendjét a számozás jelzi.) 

1) A Haemus ormán s a Dunánál, 10) Szabad, egy még érző tetemnek, 
lm, óriások harca foly: Sírig szeretni a hónát: 

S az én múzsám - kisebb magánál - S e diadal-nap életemnek 
A porba' játszik, ott dalol. Megaranyozza alkonyát. 

2) Hát hol van a magasztos ének, 9) S nem szólok népem - a magyarhoz, 
Mely a győzőt megilleti: Tán meg sem ismerné szavam; 

Hogy két világra zöngenének A szebb napnak, mit e vihar hoz, 
Neve méltó dicséreti? Örülök csendesen, magam. 

3) Hol a lant, melynek húrja váltson, 8) De én lantom bágyadt idegjét 
S ne a nagy tetteknél alább? Addig feszítni nem merem, 

S a harc zaján is túlkiáltson: Habár olykor elhagyja szegjét 
„Csak diadalra!... Csak tovább!..." S unalmat űzni dalt terem. 

4) Ki zsarnok volt s Európa réme, 7) Azért e zászlónak dicsőség! 
Most ezt nagy rémtől menti meg, S magyar ajakról kétszeres!... 

S a népszabadság szent nevébe' Ha volna költő - volna O még, 
Övé a zászló, mely lebeg. Kit vágyunk holtan is keres! 

5) Mert így jutnak, idő lejártán, 6) Elvész, bizony, varázsa, bűvé, 
Magok a szerencsétlenek Miképp hatalma megtörött, 

Szabadsághoz, kik most a sárkány S ez a győzelmi zászló műve, 
Szemétől megszédültének. Mely leng a vérmező fölött. 

A két utolsó sor, „keret" alkotójaként, a két nyitó sort tükrözi. Az „óriások 
harca" belső látásunk elé tájképet idéz („A Haemus ormán s a Dunánál"), a záró 
sorokban pedig „a diadal-nap" egyidejű egy lelki táj metaforikus naplementéjé
vel. A költemény végére a múzsa, akiről a nyitányban az hírlett, hogy „kisebb 
magánál", nem lelkesítő vagy ujjongó szózattal, hanem egy szenvedélyesen 
meditativ költeménnyel emelkedik a helyzet magaslatára. A 2. versszak „Hát hol 
van a magasztos ének" kérdése a 9. versszak „S nem szólok népem - a 
magyarhoz" kijelentésével cseng össze, s a „két világra" zengő dicséretek kont
rasztja a költő csendes, magányos öröme. A lant húrjára vagy idegére célzó utalás 
a 3. és a 8. versszakban egyaránt előfordul, s ugyanitt található az ellenpontozás 
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„a harc zaján is" túlkiáltó zeneszerszám és aközött, amely intim hangulatban, lágy 
dallamokkal „unalmat űzni dalt terem". A 4. és a 7. versszak a „zászló "-témát 
ismétli meg, míg „a népszabadság szent nevében" majdnem hogy szó szerinti 
Petőfi-idézet. A tengelyt alkotó 5-6. versszak ismétlésesen dolgozza fel ugyanazt 
a témát, mintha ugyanazt a gondolatot két, egymásai szimmetrikus szemszögből 
fejezné ki: a) „így" (tudniillik a 4. versszakban lebegő zászló folytán) azok a 
nemzetek, „kik most a sárkány Szemétől megszédültének" jutnak „idő lejártán" 
szabadsághoz; b) a sárkány varázsa éppúgy elmúlik, miképpen „hatalma megtö
rött" e zászlónak köszönhetően, „Mely leng a vérmező fölött". 

A szimmetrikus forma párhuzamos azzal a kettős ellentétes fejlődéssel, amely 
a költemény melléktémájában megy végbe: 

1) emelkedés folyik attól kezdve, hogy a költő kijelenti, méltatlan a diadal 
megéneklésére, azon át, hogy küszködik a gondolattal, hogy az egyetlen méltó 
énekes halott, egészen addig a „megoldásig", hogy ő maga, aki szintén „halott" 
(„egy még érző tetem") megtalálja a módját (avagy felnő a feladathoz a vers 
megírása közben), hogy ünnepelje a diadalt, mely - anagrammatikusan - meg-
Aranyozza életalkonyát; 

2) ereszkedés kezdődik a hangzatos invokáció és a magasztos mitológiai utalás 
után, folytatódik a némiképp visszafogott meditációkkal az esemény történelmi 
tanulságai felől, s elvezet a költő visszavonultságához, a záró jelenetek csöndes 
megnyugvásához. 

B) Képi szimmetria 
Szimmetria a költői struktúra „alsóbb" szintjein is előfordul. A palindromák 

(elölről hátra és hátulról előre egyaránt olvasható szövegek) alapulhatnak a 
betűkön (fonémákon), szótagokon, szavakon,10 szócsoportokon vagy verssorokon. 
Technikailag az ilyen önzáró forma: akkor fejeződik be, amikor elemeinek sorozata 
eljut odáig, hogy meg kell ismételnie a kiinduló elemet. 

Az anagrammatikus szövegstruktúrák (akrosztikhonok, onomasztikonok, khro-
nogrammák, khronosztikhonok stb.) figurálisak. Ha egy jelsorozatot egy megha
tározott kommunikációs dimenzióban hoznak létre, az anagrammatikus üzenet 
szövegét strukturáló sorozat topológiai térben jön létre, azaz a kommunikáció egy 
másik dimenziójában. 

Kétséges, vajon az olyan képvers szövege, mint amilyen Apollinaire Megsebzett 
galamb és a szökőkút c. verse, önzáró-e, jóllehet a képi alakzat szorosan meghatá
rozza. Anagrammák előfordulhatnak térbeli szabályozás nélküli szövegformák
ban, de a térbeli szervezettségei bíró, következésképp figurális anagrammatikus 
költeményeknek előre fixált a betűstruktúrája. A szövegnek az a feladata, hogy 

Pl. Porfirius: 
Blanditias fera mors Veneris persensit amando 

Permisit solitae nec Styga tristitiae. 
Tristitiae Styga nec solitae permisit amando 

Persensit Veneris mors fera blanditias. 
Bájaitól szive gyúl s Vénuszért kész bármire Hádesz -

isteni vágy: örömöt láss, sose gyászt, vize, Styx. 
Styx vize gyászt sose láss, örömöt vágy isteni Hádesz -

bármire kész Vénuszért s gyúl szive bájaitól. 
(Veres András fordítása) 
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kitöltse azokat a tereket, melyeket az anagrammatikus térbeli pozíciók nyitva 
hagynak a számára. Ha a képvers előre rögzített struktúrája az egész szöveget és 
annak minden elemét meghatározza, a szöveg feladja mindenfajta szövegszerű 
komplexitását, például egyetlen szóra vagy névre zsugorodik és valamiféle nyelvi 
arabeszk lesz belőle tiszán dekoratív kontextusban, mint a kabalisztikus négyze
tekben. Az anagrammatikus fonnák - az akrosztikhonok, onomasztikonok, khro-
nogrammák, khronosztikhonok stb. - rendszerint a szabad játék lehetőségét 
nyújtják az anagrammatizált fogalmat jelentő szimbólumok körül. 

Anagrammákat nemcsak betűírással lehet előállítani: fogalomírással is. Eugene 
Eoyang, a bloomingtoni egyetem tanára írta meg, hogy a legnagyobb példányszá
mú kínai napilap 1991. március 20-i számában megjelent egy vers, melyben az 
átlósan elhelyezkedő kínai írásjegyek ezt a szöveget tartalmazták: „Li Peng, 
mondj le, csillapítsd a nép haragját".11 Az anagrammatikus megoldásnak - a név 
elrejtésének az a szótári alapja, hogy az államférfi nevét alkotó két írásjegy 
jelentéssel bír: „li" szilva, „peng" - mitológiai madár neve. 

A költeményt egy olyan sor zárja le, amely szerkezetileg független az anagram-
mától. Ez ismét azt jelzi, hogy az anagrammatikus szerkezetek nem feltétlenül 
járnak együtt önzáró stratégiákkal. 

4. A nem formarendező központi szerkezeti concetto 

A tematikus szerkezet majdnem minden nézőpontja kiindulópont lehet 
ahhoz, hogy a költeményt mint szövegegészet vizsgáljuk: a központi téma, a 
befejezett történet, a tárgy rendezett leírása, a keresztülvitt allegória, a variációk 
jól szervezett sorozata, illetve azoknak az osztályoknak bármelyike, melye
ket Barbara Herrnstein Smith könyvének „Tematikus struktúra és zárlat" c. 
fejezetében illusztrál (a parataktikus, szekvenciális, asszociatív és dialektikus 
struktúrák)12. Ezért nem meglepetés, hogy akad olyan szoros szerkezetű költe
mény, amelyik egyetlen concettón, illetve kiterjesztett metaforán alapul. Jellemző 
példák erre John Donne A bolha, Búcsúzás: megtiltva bánatot és Önkívület c. 
költeményei. A bolha lényegi poétikai gesztusa az, hogy változatos módon tudja 
kiterjeszteni az érvelést, miközben fenn tudja tartani azt a komplex metaforát, 
amely nem a bolha mint olyan, hanem egy furcsa, szentségtelen Háromság („three 
lives in one flea": „Három lét benne lel hazát" - Vas István fordítása). A Búcsúzás-
ban megint csak absztrakt ideán alapszik a központi metaforikus kép - a szerető 
lelkek között egyidejűleg fennálló távolság és az egyesülés gondolatán; a „légiessé 
vert arany" (Károlyi Amy fordítása) és a körző mozgása csak a központi concettót 
kifejtő érvelés tételei. Ugyanígy az Önkívület is a szerelem trinitárius misztériumát 
bontakoztatja ki a két lélek egyesüléséből születő harmadik gondolatával. 

Látnivaló, hogy egy olyan absztrakt fogalom, mint a különálló lelki entitások 
misztikus egysége, úgy ahogy van metaforikus szerkezet. Sokkal inkább mint 
kiterjesztett metafora, nem pedig mint az érvelés központi témája működik, 
miközben az elméletiség egyetlen forrásaként igazít el nemcsak komplex szöveg
egészeket, hanem közbejövő metaforákat is. Van azonban egy olyan szövegalak-

11 Vö. The New York Times, 1991. április 30. L. még: Eugene EOYANG, Primal Nights and Verbal Daze: 
Puns Paranotnasia, and the People's Daily. Tamkang Review, 1992 nyara (XXII. k.) 1-4. szv 253-362. 

12 Vö. Barbara HERFNSTEIN SMITH, i. m. 96-150. 
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zat is, melyben a szövegrészeket a központi metafora anélkül igazgatja, hogy 
egymást követő érvek sorozatává rendezné (az érvelés Donne költészetének 
mélyen gyökerező vonása13). Az ilyen esetekben a kiterjesztett concetto tulajdon
képpen metaforák strukturális komplexuma, mint a Kortársam R. A. halálán (1877) c. 
Arany-költeményben. 

1. Kidőlt immár sok ép, erős, 
Ki velem indult és haladt; 
Kevés itt fenn az ismerős: 
Oh, mennyivel több föld alatt! 

2. Reményem - elzárt völgy-fenék, 
Nincs onnan út, kivezető; 
Emlékezet üdítne még -
De az meg egy nagy temető. 

3. Ott fekszenek távol, közel; 
Egy-egy külön sír jeleli 
Futó harcban hol estek el -
Mint a Horácok elleni. 

4. S én a pályán vagyok ma még, 
Leggyöngébb a futók között; 
Fenntart egy szálnyi tartalék, 
Bár testem és lelkem törött. 

5. Még elkerült ásó, kapa -
S tán engem a sors arra tart, 
Hogy visszanézve, mind csupa 
Sírhalmot lássak, ravatalt. 

6. Most a tiédet hantolák: 
lm tőlem is rá e göröngy! 
Oh! hitte volna egy világ, 
Hogy te elébb búcsút köszönj? 

7. Egy nap derült volt rád s reám: 
Nem várhatál még keveset?... 
De sírunk sem lesz messze tán, 
Ha bölcsőnk oly közel esett. 

A költemény központi metaforáját nem lehet egyetlen képben vagy fogalom
ban összefoglalni. Talán az egymásutániság képe vagy fogalma segít ki: egymás
utániság térben és időben, s ugyancsak az egymást követés fizikai erőnléten és 
kitartáson alapuló rendje. Akár így, akár úgy, fenntartja magának a névtelenség, 

13 Vö. Josephine MILES, J/S, Ands, Butsfor the Reader of Donne. In Péter Amadeus FIORE (szerk.): Just 
So Much Honour: Essays Commemorating thc Four-Hundredth Anniversary of the Birth of John Donne. 
University Park & London, The Pennsylvania State University Press, 1972. 273-291. 
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a megnevezhetetlenség helyzetét, miközben a képi anyagnak legalább öt szintjén 
„szól bele" a költeménybe: 1) a kortársak elhalálozásának időbeli egymásutánja; 
2) a temetőben a sírok térbeli felsorakozása egymás után a temetések időrendjé
ben; 3) a klasszikus utalás a Horatiusok és Curiatiusok „futó harcára", melynek 
nyomán az elesettek holttestei (majd később a síremlékei) jelölték mérföldkövek
ként a csata 4) „pályáját"; 5) a „pálya" mint bibliai utalás s mint az élet-verseny 
erősebb-gyöngébb résztvevőit szembeállító metafora alapja. 

Ez azt jelenti, hogy a költemény egy sorozat logikailag összeszőtt esetenkénti, 
az egyes versszakokban kidolgozott metaforát egyesítve alkot egyetlen, poétika-
ilag kiterjesztett szerkezeti concettót Lényege, az élet különböző síkjain térbeli és 
időbeli szekvenciák párhuzamossága, kifejezhetetlen prózai parafrázissal, és 
kifejezetlen a költeményben is, hacsak nem látens mindenütt jelenvalósága révén. 

Érdekes, hogy sem az érvelés iránya, sem a központi szerkezeti metafora nem 
határozza meg szorosan a költemény egyes szakaszainak a sorrendjét, A verssza
kok egyikét-másikát föl lehet cserélni vagy ki is lehet hagyni. A 2. versszak önálló 
rövid költeményként fogható fel, az 1. és 5., az 1-5., az 1. és 3-5., 1. és 4-5., az 1-3. 
és 6-7. verszakokból önálló költemények állíthatók össze. Ha az első versszakot 
a költemény végére tennénk, az olvasóban a földalatti üregekbeli dantei tömegek 
kísértő látványa maradna. 

Az Anyátlan leányka (1843) c. Vörösmarty-költemény szövegszerkezete a meta-
forából-metaforába váltásból ered. A központi metaforikus elv a metamorfózis 
algoritmusa, a változás olyan szekvenciája, amely az egyedi metaforákból fakad. 
Ekként a „virágszemű" jelző magában foglalja a tavaszi virág és az ég kékségét; 
az ég és a tavaszi virágok egyesüléséből „bájvilág" és az anya lelkének a 
metamorfózisa keletkezik; az anya lelke, amely virág alakjában a mennyből hozott 
égszínkék ruhában jelenik meg, földi mennyországát kislánya szemében leli föl, 
melynek kékje a romantika virágszimbolikája szerint (a violával és a nefelejccsel) 
a reményt és az emlékezetet jelképezi. 

Hadd lássalak, te kis 
Virágszemű leány; 
Szemedben ég van-e 
Vagy tavaszi virány? 
Vagy ég és a virány 
Úgy egyesültének, 
Hogy bájvilág gyanánt 
Szemedben égjenek? 
Anyádnak lelke tán 
Virággá változott, 
S a honbul, melybe kelt, 
Égszín ruhát hozott? 
S most e világra vált 
Kis mennyben itt mulat, 
Folytatni üdv gyanánt 
A földi napokat? 
Nézz vígan kis leány, 
Mosolygjon kék szemed; 
Szent fény, mi benne ég: 
Remény s emlékezet. 
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5. A lineáris rend rendezése 

A katalógus mint forma 
A katalógusok alighanem a legegyszerűbb formula-szövegek, melyekben az 

önszerkesztés önmegsemmisítésbe torkoll a számba vett készlet valóságos vagy 
képletes kimerülése folytán. A 119. zsoltár vagy az Isteni színjáték terjedelmének és 
rendjének szimbolikus szabályozása a héber ábécével, illetve a számmisztikával 
a katalógus-forma másodlagos fejleményének tekinthető. 
A) Ráolvasások 

Az analógiás mágiában a növekedésről vagy csökkenésről szóló (esetenként 
számsorokra utaló) kijelentések lineáris menete a gyógyító vagy rontó hatalmak 
mozgósítását mintázza. 
B) Formulaszerű láncmesék 

A formulaszerű láncmesék'4 algoritmusa forma szerint végtelen folytonosságot 
fejleszt ki többé-kevésbé önkényes befejezéssel, illetve fordulóponttal, amit szisz
tematikus átváltással az algoritmus megfordítása követ, s így az események sora 
visszavisz oda, ahonnan kiindult. Például: logikus (vagy inkább paralogikus) 
indokolású fordulópont: a felhő, amely nem adott esőt, jobb belátásra tér, miután 
a béka brekegni kezd - ilyen módon azok az események, amelyek elvezettek eddig 
a pontig, visszaperegnek, s végül a tehén nem eszi meg a virágot. (A tehén és a 
virág, indiai népmese.) Arany László Eredeti népmesék (1862) c. gyűjteményében 
található A kóró és kis madár. A kóró nem akarja ringatni a kis madarat. Megkéri 
a kecskét, rágja el. Az nem ment kóró rágni. A farkas nem ment kecske enni. A kis 
madár sorra hiába fordul a faluhoz, a tűzhöz, a vízhez, a bikához, a furkóhoz, a 
féreghez. Csak a kakas nem tud ellenállni a kísértésnek s ezzel elindítja az 
epizódok visszapergését: „Szalad a kakas, kapja a férget, szalad a féreg, fúrja 
a furkót, szalad a furkó, üti a bikát, szalad a bika, issza vizet, szalad a víz, oltja a 
tüzet, szalad a tűz, égeti a falut, szalad a falu, kergeti a farkast, szalad a farkas, 
eszi a kecskét, szalad a kecske, rágja a kórót, a kóró bezzeg ringatta a kis madarat". 
A visszafordításban van egy fantasztikus mozzanat: a megivott víz oltja a tüzet, 
az eloltott tűz égeti a falut stb. - ami a láncmese sémájának ironikus változata 
(fölfedve a séma sémaszerűségének iróniáját) - a mese normális mintája szerint 
nem feltétlenül szükségszerű az események visszájára fordított menete. 

A „magas költészet" ezeket a formulaszerű mintákat mintha nem igen művel
né, kivéve a gyerekeknek szánt szövegeket. Egy sor sikerült láncmese-utánzat 
köszönhető Gyulainak, aki az Arany-fiú gyűjteményéről a Budapesti Szemlében 
írt recenziót, s a láncmesék közül kettőt is (a fentit, valamint A kis malac és a farkasok 
címűt) teljes terjedelmében idézett.15 

14 Vb. HOPPAL Mihály, Az „első" mese. Az ismétlés szerkezete a folklórban. In HORVÁTH Iván és VERES 
András (szerk.), Ismétlődés a művészetben. Bp., Akadémiai Kiadó, 1980. 244-266. 

15 Budapesti Szemle 15. k., 1862. 386-392. In GYULAI Pál, Bírálatok. 1861-1903. Bp., Magyar 
Tudományos Akadémia, 1911. 15-26. 
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6. Permutáció 

A versformájú önzáró szöveghalad vány16 tisztán technikai szabályozására jó 
példa a sestina. 

Szigeti Csaba A hímfarkas bőre c. könyvében szól arról, milyen későn került bele 
ez a forma a magyar költészetbe.17 Ami magát a formát illeti, meggyőződése, hogy 
a vers permutatív szervezése a sorvégi szavak rendjének szabályozása révén a 
szöveg egész jelentéses szerkezetét áthatja. 

Ezt az álláspontot így összegezi: „...a költemény jelentése nem tárható fel a 
szerveződés természetének feltárása nélkül."18 

A sestina és a rokon formák esetében „Látható, hogy a szerkezetépítés alapfel
tételei miként szabják meg a vers terjedelmét sorszámnyi pontossággal. Az 
önkényesen felvett szabályok a továbbiakban algebraikusan előírják a terjedelmet, 
ellentétben például a szonettel, ahol a kötött terjedelem kulturálisan, tradicioná
lisan rögzült"19 

A permutatív lineáris struktúra az olyan darabokban, mint Weöres Sándor 
Fughettája (1956), olyan képzeleti dinamika conceíío-szerű rendező elvének látszik, 
amely megmutatja, miképp hozzák létre saját metaforikus terüket a térbeli 
mozgás fázisait rögzítő pillanatfelvételek. 

egy gerenda legurul 
piros csörgők tündökölnek 
kék tojások énekelnek 
tarka csigaszarvak lengnek 

piros csörgők összetörnek 
egy gerenda legurul 
kék tojások énekelnek 
tarka csigaszarvak lengnek 

piros csörgők összetörnek 
kék tojások szétfeccsennek 
egy gerenda legurul 
tarka csigaszarvak lengnek 

piros csörgők összetörnek 
kék tojások szétfeccsennek 
tarka csigaszarvak tűnnek 
egy gerenda legurul 

16 A „haladvány" szót „progressio" értelmében használom. Vö. Magyar Értelmező Szótár (Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1960.) III. 55. 

17 Az első magyar sestina? Weöres Sándor: A szegény kis üdülőgondnok -panaszai. In SZIGETI Csaba, 
A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai magyar költészetben. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1993. 141-163. 

1K „...a költemény jelentése nem tárható fel a szerveződés természetének feltárása nélkül". I. m. 
142-143. 

19 „Látható, hogy a szerkezetépítés alapfeltételei miként szabják meg a vers terjedelmét sorszámnyi 
pontossággal. Az önkényesen felvett szabályok a továbbiakban algebraikusan előírják a terjedelmet, 
ellentétben például a szonettel, ahol a kötött terjedelem kulturálisan, tradicionálisan rögzült." í. m. 
133-134. 
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7. Párhuzamos struktúrák 

(A) Önzárás nyelvi és nyelv-zenei jelkomponensek egymásnak megfelelése révén 
A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé c. tanulmányának „A nyelvi 

műalkotások elemzésének néhány aspektusáról" szóló fejezetében Petőfi S. János 
részletesen kidolgozott terminológiát nyújt meghatározott típusú szövegszerke
zetek nyelvi leírásához. „A szűkebb értelemben vett szöveg" nem más, mint „a 
nyelv-zenei és a nyelvi komponens egymásra vetítésével kapott komponens".2" 
A „zenei komponens" egy fonetikus és egy ritmikus szubkomponensből tevődik 
össze, míg a „nyelvi komponens" egy szintaktikai és egy szemantikai szubkom
ponensből áll. Weöres Sándor Őszi dal c. költeményének elemzésében arra 
támaszkodik, hogy ezek a komponensek hogyan helyezkednek el mint konstan
sok s mint változók a vers két szakaszában. 

Őszi ködben Őszi csöndben 
zúgó ötven nyíló ötven 
nyárfa, láda, 
ötven dal van ötven szív van 
törzsetekbe deszkátokba 
zárva. zárva. 

Kimutatja, hogy mind a két „kompozícióegység" (mindkét versszak) „azonos 
struktúrával rendelkezik, ami a szótagszerkezettel a következőképpen szemléltet
hető (a számok közötti 'üres helyek' szóhatárokat jeleznek): 

2 2 2 2 2 
2 1 1 4 2 

A nyelvi és a nyelv-zenei strukturáltság megfelel egymásnak" [...] „A két 
egységet ez az egymásnak megfelelő strukturáltság kapcsolja össze."21 

Persze ugyanilyen egymásnak megfelelésen alapuló struktúra bármilyen szá
mú kompozícióegységet összekapcsolhat. 

Mint a szótagszerkezetet jelölő számok táblázata (mátrix) mutatja, a két 
kompozícióegység azonos lineáris struktúrájú. Még azt is hozzátehetjük ehhez, 
hogy nemcsak a szavak szerinti szegmentálás szótagszámarányainak, hanem 
szóismétléseinek (őszi, ötven, van, zárva) és hangzáspárhuzamainak (ködben-
csöndben-ötven, nyárfa-láda-zárva) is szerepe van a hangzásstruktúrában. A két 
kompozícióegység két azonos szintaktikai felépítésű közlésegyég: mindkettőben 
megszólítást követ a megszólítottra vonatkozó állítás, amely a megszólítottra 
birtokosként visszautalva kapcsolódik a megszólításhoz. A hangtani eltérés ma
gánhangzókra csak a „zúg-" és „nyíl-" szótagokban, a „dal" és „szív" szavakban, 
valamint a visszautalást hordozó szavakban („törzsetekbe", „deszkátokba") ter
jed ki. Az „őszi" és „ötven" jelzőkön túl a döntő azonosság az állítmányé: „van 
zárva". Ez az azonosság mintegy be is zárja a vers menetét. További progresszió 
persze elképzelhető, például így: 

20 PETŐFI S. János, A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé (Szövegnyelvészet - Szemiotikai 
textológia). Szeged, Gold Press, 1991. 19. 

21 I. m. 28. 
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Őszi völgyben 
sergő ötven 
mátka, 
ötven tánc van 
sergéstekbe 
zárva. 

Őszi földben 
nyugvó ötven 
árpa, 
ötven szem van 
tokiásztokba 
zárva. 

Őszi közben 
kitett ötven 
árva, 
ötven gyám van 
ügyetekbe 
zárva. 

Őszi zöldben 
gázló ötven 
kacsa, 
ötven kő van 
zúzátokba 
zárva. 

Őszi pörben 
megtelt ötven 
zárka, 
ötven rab van 
sejtetekbe 
zárva. 

Őszi körben 
alvó ötven 
párka, 
ötven sors van 
álmotokba 
zárva. 

Őszi szömben 
látott ötven 
szálka, 
ötven szög van 
pallótokba 
zárva. 



Őszi tökben 
pengő ötven 
pányva, 
ötven pötty van 
hámotokba 
zárva. 

A sort folytathatnánk, de minek? A kompozíciós forma lényege itt az, hogy az 
első ismétlés-kiegészítés után nemcsak abbahagyható, hanem be is fejezhető a 
vers. Sőt be is kell fejezni az első adandó alkalommal, hiszen különben azzal kell 
számot vetnünk, hogy végtelenül folytatható, vagy, ami ezzel egyre megy, bárhol 
abbahagyható. Ez persze nem elégséges érv a befejezés szükségszerűsége mellett. 
De a poétikai formaalkotásban mintha különleges szerepük volna az ilyen furcsa 
érveknek, a logikailag álságos (pszeudologikai), de az érzéki ítélkezés (esztézis!) 
kívánalmait kielégítő tételeknek. Úgy is mondhatnánk: ha abba lehet hagyni, abba 
kell hagyni. Ebben már van ráció. Vagy nem igazán? Mindenesetre feltételezhet
jük, hogy az, ami két versszak esetében konkrét forma, egy meghatározott 
műalkotás konkrét nyelvi, nyelv-zenei formája, megtöbbszörözve, harmadik és 
további versszakokkal megtoldva - éppen ezáltal az aktus által, illetve ennek 
lehetősége által - átváltozik absztrakt formává, s ebben az esetben a versegész 
kimunkálásáról egy egészen más szinten, nem a nyelvi, nyelv-zenei szinten kell, 
illetve kellett gondoskodni. Persze ez az „egészen más szint" itt mindenfélekép
pen jelen van: ez teszi költeménnyé, s nem egyszerűen az, hogy azonos mátrix 
érvényes az első és a második versszakra (amely, mint láttuk, formálisan még 
további versszakokban is érvényesülhet). Próbáljunk meg versenyképes pároso
kat a pótlásul kitalált variációkból összeállítani, s rögtön kiderül, a költéshez nem 
elegendő, ha csak betartjuk a nyelvi és nyelv-zenei strukturálás, illetve az ilyen 
alapú nyelvi közleménygenerálás szabályait. S hogy mi a költés azon a magasabb 
fokon? Lapozzuk fel Weöres Sándor A teljesség felé című írásában azt a részt, 
amelynek ezt a címet adta: Az értelem fokozatai. „Az értelem úgy gondolkozik, 
hogy a gondolatokat szó-sorozattá öltözteti. Aki értelme mögé, a végtelen áramok 
világába hatol, itt más gondolatformához jut, mely »angyali értelem«-nek nevez
hető: a lelki tartalmak nem szavakként, hanem álló és mozgó alakzatokként 
jelennek meg egy másvilági térben; itt nem vidám, szomorú, kellemes, kellemet
len gondolatok vannak, hanem gömbölyded, szögletes, sima, redős, egyszínű, 
tarka gondolatok. Megnevezhetetlen élesség és tompaság, ragyogás és homály 
együttese borít mindent, mely leginkább »hangtalan zenének« nevezhető; ez az 
angyalokból áradó zene, a szférák zenéje. - S a végtelen áramokon túl, a 
teljességgel-egyesülésben megint más a gondolatforma: ez az »isteni értelem«, 
melyben a gondolkozó, gondolattárgy és gondolat azonos."22 

A költő, mindenesetre, tudta vagy érezte, hogy hol lehet és kell abbahagyni. 
Tekintélyi alapon elismerhetjük ezt a határt. 

Petőfi S. János, mint a műstruktúra teoretikusa, eleve egész müvet, egy Arany 
János-i értelemben vett „műegészt" vett alapul. Arra nem tartotta alkalmasnak a 
teória eszközeit, hogy velük - az elemzési és leírási szabályok alapján - műegé-
szeket generáljon. Az általa kidolgozott, a szóegészek szótagszámán alapuló 
szegmentáló leírást azonban megtoldhatjuk - az ő szabály-szabályozása szerint 

22 WEÖRES Sándor, Egybegyűjtött írások. Bp., Magvető, 1970.1. 668. 
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is - a „szóállandók", az „eufonetikai paralelizmusok" (rímek) és a „szóváltozók" 
képletével. Ezeket az értékeket és elhelyezkedésüket ugyancsak közös mátrixban 
foglalhatjuk össze. Ekkor viszont az lehet a benyomásunk, hogy ezzel a leírással 
sikerül leírni ennek a folytatható s mégis folytathatatlan költeménynek a kompo
zíciós formáját: egy olyan kezdetet és olyan közepet, amelyek együttesen a 
befejezést is megszabják, s ezáltal eleget tesznek az arisztotelészi kompozíció-el
méletnek: „Aszépség ugyanis a megfelelő nagyságban és rendben van.. .'m Illetve: 
„... amekkora terjedelmen belül — a valószínűségnek vagy szükségszerűségnek 
megfelelően, egymás után következve — végbemegy a szerencsétlenségből sze
rencsébe, vagy a szerencséből szerencsétlenségbe való átfordulás, az a megfelelő 
határa a terjedelemnek".24 

Itt persze csak annyiban beszélhetünk „átfordulásról" a szerencséből szeren
csétlenségbe, amennyiben a „deszkátokba zárva" koporsó-víziót idéz a törzseikbe 
zárt dalokat szabadon zúgó nyárfatörzsekhez képest. Mindenesetre egy ilyen, a 
„szóváltozók" lehetséges jelentés terjedelmét ebben az irányban kimerítő „átfor
dulás" igenis végbemegy. így ez a szóállandók és szóváltozók által együttesen 
megszabott terjedelem egyaránt szükséges és elégséges. 

A „közép" a megkettőzésből, az ismétlésből adódik. Tárgyiasan a közös 
mátrix által képviselt s feltranszformált ütköztetés, ez a bizonytalanul lebegő 
különbség-egység tételezés fejezi ki a végbemenő és visszaható érvényű poétikai 
műveletet 

Visszaható érvényessége azt jelenti, hogy megszünteti vagy legalábbis felfüg
geszti, zárójelbe teszi a linearitást. A térben adott egyszeri konkrét forma a 
folytatás révén absztrakt formaként kerül szembe önmagával, de konkrét vonásai 
révén ezzel a konkrétan meghatározott absztrakt formával konkrét formaként is 
szembekerülhet. Ezek a konkrét vonások a Weöres-vers esetében a szóállandók 
teljes térbeli, fonetikai és jelentésbeli, a szóváltozók teljes térbeli és esetenként 
részleges fonetikai, s - az imént jelzett módon az „átfordulás" szélső lexikai 
lehetőségeinek kimerítésével - jelentésbeli meghatározottságával, azaz konkrét
ságával jönnek létre. Az általam feltételezett további lehetséges változatok nem 
felelnek meg annak a követelménynek, hogy a szóváltozóknak ki kell meríteniük 
az „átfordulás" szélső lexikai lehetőségeit, vagy pedig - hagyjuk meg nekik ezt 
az esélyt - egy teljesen más egész és közép az, amit figyelembe vehetünk. Például 
tematizálódik az a tény, hogy a folytatás lehetőségeinek kimerítése során elkerül
hetetlen a séma öniróniája - a groteszk, illetve nonsense szükségszerű megjelenése. 

Mindenesetre a Weöres-költemény esetében az ütköztetés, a különbség-egység 
dinamikája, a lineáris irreverzibilitás visszahatólagos kioltása jelöli formálisan azt 
a megvalósulása folytán nem formális követelményt, hogy itt a második versszak 
tartalmazhatja és kell is hogy tartalmazza a befejezést. A befejezés azonban nem 
a bevégződéssel való egybeesés, az „önzárás" nem egyszerűen a linearitás sajátja: 
oda-vissza játék folyik, öntükrözés két szimmetrikusan azonosnak „láttatott" 
alakzat között, amelyek azonban - bizonyos változók, például a szójelentések, s 

23 ARISZTOTELÉSZ, Poétika. Ford. SARKADY János. Bp., Magyar Helikon, 1963. 22. [1450 b 36-37.] 
24 í. m. 22-23. [1451 a 12-15.] 
25 „...arra a mennyiségre, aminek van kezdete, közepe és vége, a 'minden' szót használjuk, ha a 

részek helyzete nem tesz benne különbséget; ha ellenben különbséget tesz benne, akkor 'egész'-nek 
mondjuk." ARISTOTELES, Metafizika. Ford.: HALASY-NAGY József. Bp., Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyv
kiadó és Nyomda R.-T. Pécsett, 1936.156. [1024a]. 
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a két versszak külön-külön és egységükben teljes jelentései révén - eltérnek 
egymástól, s ennélfogva a „közép" éppen ott adódik, ahol a két szimmetrikus fél 
vagy oldal határhelyzetben érintkezik. A térbeli alakzat jobb vagy bal kéz felőli-
sége különbségét létrehozó és kiegyenlítő szimmetriatengely elhelyezkedésének 
megjelölése még az összetett, igen bonyolult kristályalakzatok szimmetriája 
esetében is egyszerűbb, mint a Weöres-vers látszólag igen egyszerű mátrixával 
létrejövő, sokféle különbözőséget szembeállító s egyszersmind azonosságként 
tételező szimmetriája szerinti „közép" helyének meghatározása. Ez az imagináció 
metaforákkal létrehozott imaginárius képzeteinek lokalizációján is túlmutató teret 
feltételez; metaforikusán folytatva a gondolatot: egy olyan imaginárius topológiai 
dimenziót, amely megfelel e lokalitások szintén imaginárius, de a topológiához 
képest közönséges geometriájának. 

Más szóval: figyelemre méltó, hogy az absztrakt forma és a konkrét nyelvi 
közlemény mintegy átmennek egymásba: ebben a mátrixban állandóként a mátrix 
minden egyes helyén vagy konkrét szavak és konkrét fonetikai alakzatok fordul
nak elő, vagy konkrét nyelvi, nyelv-zenei s egyszersmind lineáris paraméterekkel 
meghatározott változók (pl. a második sorok elején, illetve a közös mátrix 
második sora és első oszlopa metszetében: jelenidejű melléknévi igenév, két szótagos -
„zúgó", illetve „nyíló", konkrétan ebben a sorrendben). Ennek a nyelvi konkrét
ságnak és konkrét képletességnek köszönhetjük, hogy kompozicionális poétikai 
értéket tulajdoníthatunk az ilyen, önmagában sematikus leírásképletnek. A vi
szony a szövegleírással kimutatható strukturáltság (mint a szöveg tulajdonsága) 
és a poétikai kompozíció (mint a műegész tulajdonsága) között a megfelelés 
ellenére továbbra is egyirányú, irreverzibilis. A kompozicionális szövegmátrixból 
generálható ugyan nyelvi közlemény (a fenti rögtönzéseim is ezt mutatják), de ez 
másodlagossága folytán nem foglalhatja el az eredeti szöveg értékhelyzetét: annak 
eredetisége magában foglalja a kompozicionális képlet feltalálását (is). Más kérdés 
az, hogy a kritika s a kritikaelmélet a kompozíciós képletet e kettős (egyfelől 
pusztán formális, másfelől a költői „lelis"-ben - Sylvester János szava - elfoglalt) 
helyzete folytán összehasonlító eszközzé képezheti. Vagyis elképzelhető olyan 
eset, hogy egy kompozíciós képlet feltalálásával az azt először megjelenítő nyelvi 
közlemény nem meríti ki a képlet költői lehetőségeit. A kritika erre felhívhatja a 
figyelmet, illetve egy másik költő, vagy akár ugyanaz a költő is, a kompozíciós 
képlet költészeti lehetőségeit kimerítő, lezáró nyelvi közleményt alkothat. 

Ezen túlmenően: van ebben a lezártságban valami törékenység, amit a relatív 
folytathatóság kifejez. Annak ellenére, hogy a kompozíciós képlet figurális volta, 
statikus dinamikát kiváltó-fenntartó öntükröző jellege folytán önzáró. Ezt a 
formális önzáró készséget kihasználja a tematikus szelekció, amely a Weöres-vers
ben kizárja az egyéb tükörszimmetrikus képeket (például azt, amelyik a séma 
öniróniáját hozza felszínre). Ezzel a megerősítéssel, ha fenn is áll a síkban ábrázolt 
térszerűség (egy kocka vagy egy lépcsőforma) kétértelműsége módján az, hogy a 
tematikus zárlat virtuális képe hol így, hol úgy „ugrik be" a poétikai érzékelés 
látóterébe, megnövekszik, sőt ha nincs példánk vagy tapasztalatunk a folytatha
tóság vagy az önironikus séma szerinti változat elképzelésére, illetve érzékelteté
sére, kizárólagossá válik az önzáró szerkezetre utaló benyomás. 

Nem véletlen, hogy ez az egyszerű, csupán két félből, vagyis többnyire két 
versszakból álló szimmetrikus forma igen gyakori a lírában. S ennek, mint láttuk, 
nemcsak az lehet az oka, hogy a továbbfolytatással, az ismétlésekkel létrejön az a 
„telítettség" („Saturation"), amelyre Barbara Herrnstein Smith hivatkozik, illetve 

625 



a kimerítés, amire én hivatkozom. A két versszakos szimmetriában, ha változások
kal is, megismétlődik az első versszak minden olyan konkrétan vagy változókkal 
kitöltött „figurális" helye, amely a szimmetria vonatkozásában egyáltalán szere
pet játszik. Ami ettől eltér, ami az aszimetriát rákényszeríti, az egyesítésig, a 
szimmetriára, az az újság, amellyel egy második versszak képes az elsőt egyszerre 
fenntartani és kioltani. Ami azt jelenti, hogy egyszersmind a folytathatóság 
számára lehetséges változatokat is lehetetlenné kell tennie, lehetőségüket felsoro
lás nélkül ki kell merítenie. 

Ladik Katalin A kés (1988) c. költeménye ezt a helyzetet illusztrálja.27 Megmu
tatja, milyen kimerítő és konklúzív lehet egy kimerítően párhuzamos szerkezet
ben egy második versszak, ha jelentése a játékszabályok abszolút betartásával jut 
el toronyiránt közvetlen következtetésekhez: 

ha kettévágjuk a körtét 
a piros hajú kislány 
nem fog sírni többé 

ha kettévágjuk a kislányt 
a piros hajú körte 
nem fog sírni többé 

Csak a „körtét", a „kislányt" változók. A séma mechanikus alkalmazása, akár 
a láncmese megfordítás-szabályainak merev, formális betartása, teljes eréllyel 
„kihozza" a sémának azt a tulajdonságát, hogy igaz és hamis állítások szimmet
rikus jellegű nyelvzenei feldolgozására egyaránt alkalmas. így a második 
versszak egyből ott landol, ahova a Weöres-szövegből kiinduló variációsorozat 
csak hosszabb utat megtéve érkezhetett el: a nonsense-költészet birodalmában. 

Ilyen rövidrezárás, ha nem is ennyire karakterisztikus ellentételezéssel, Weöres 
1940-ből való kétszer négysorosa: 

Túl, túl, messze túl 
mi van a hegyen messze túl? 
Hej, a hegyen messze túl, 
lófej-széles ibolya virul. 

Túl, túl, messze túl 
mi van az ibolyán messze túl? 
Hej, az ibolyán messze túl 
Jancsi mosogat, Kati az úr. 

Bata Imre szerint „oly könnyedén ütött hangot a költő, hogy nem érzi a 
folytatás lehetőségét. Az ötlet csak fölvillantotta a termékeny eszmét, ezért a költő 
egy ötletes fordulatai visszavonja s lezárja a verset; dalt csinál belőle."28 

26 Vö. Barbara HERRNSTEIN SMITH, i. m. 75. 
27 NYILAS Atilla, a Miskolci Egyetem hallgatója hívta fel figyelmemet erre az egyedülálló teljesít

ményre. 
2S BATA Imre, Weöres Sándor közelében. Bp., Magvető, 1979. 87. 
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A jelen kontextusban más megvilágítást kap (csak el ne tűnjék ez az „ibolyán 
túli vers" az ibolyántúli sugarakban), de a kritikus által észlelt minden mozzanat 
felfénylik: a „folytatás lehetőségének" kizárása, a struktúrában inherens „ötletes 
fordulat", a vers „visszavonása" és a visszavonással véghez vitt „lezárás". 

Ilyen párhuzamos, szimmetrikus struktúrájú William Butler Yeats antológia
darabja, a Down by the Salley Gardens (1889): 

Down by the salley gardens my lőve and I did meet; 
She passed the salley gardens with little snow-white feet. 
She bid me take lőve easy, as the leaves grow on the tree; 
But I, being young and foolish, with her would not agree. 

In a field by the river my lőve and I did stand, 
And on my leaning Shoulder she laid her snow-white hand. 
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs; 
But I was young and foolish, and now am füll of tears.2" 

A két versszakban megegyező szövegrészek (állandók): 

my lőve and I did .... 
snow-white 

She bid me take easy, as the grow(s) on the 
But I young and foolish 

A két versszak 1. és 3. sorának ugyanaz a mondattani felépítése. Tárgyféleség 
vonatkozásában a változók párhuzamot képviselnek: a „meet-stand", „feet-
hand", „leaves...tree - grass...weirs" („találkozni"-„állni", „láb"-„kéz", „le
vél"...„fa" - „fű"...„gátoldalak") mozgásformákként, testrészekként, növényfaj
tákként, termőhelyként egymást kiegészítő, egymással párt alkotó fogalmakat 
jelölnek. A legnagyobb különbség a versszakok végén található 5-5 szónyi kije
lentésekben található: „with her would not agree" (kötődtem vele) és „now am 
füll of tears" (könny fojtogat). Ezek antitetikus kijelentések, és együttesen az 
időbeli rend és kauzalitás visszafordíthatatlanságát idézik fel: az emlékezés vagy 
a megbánás könnyei a szerelmesek egy régi egyenetlensége miatt fakadnak, illetve 
azt szeretnék meg nem történtté tenni. Ezzel az egyetlen „csavarintással" vagy 
„fordulattal" a poétikai gondolat teljesen leáll, s megcsodálhatjuk, mennyire 
világosan és pontosan készítette elő ezt a zárást az első versszak vége. Az a 
„fordulat", mellyel az utolsó sor második fele jelen időbe s egyúttal nosztalgikus 
modorba vált át, jelentéssel telíti a költemény logikai és zenei struktúrájában rejlő 
önzáró esélyeket. 

29 Magyarul kb.: A fűzes kertek alján vártam a kedvesem; 
Hófehér kicsi lába suhant a fűzesen. 
Szeress oly szépen, intett, ahogy fán hajt a levél; 
Ifjú lévén, s bolond is: kötődtem vele én. 

Folyóparton a réten, hogy álltam ott vele, 
Hajló vállamhoz ért a hófehér keze. 
Éljünk oly szépen, intett, ahogy a parti fű fakad; 
Ifjú voltam, bolond is, s most a könny fojtogat. 
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Barbara Herrnstein Smith ezzel a költeménnyel illusztrálja a szekvenciális 
struktúrában (az ő kifejezése) az időbeli szekvencia szerepét. Világos, hogy őt 
kevésbé érdeklik a textuális, mint a tematikus struktúrák. A jelen esetben egy 
olyan magyarázatba bocsátkozik, miszerint a „narratív líra", amely múltbeli 
események szekvenciáján alapul, „rendszerint valamilyen nagyon is a jelenben 
gyökerező kommentárral zárul",30 és meglehetősen gyakori „az olyan költemény, 
amely bizonyos mértékig egy múltbeli esemény narrációjából fejlődik ki, de a záró 
»fordulattal« kitör a szorosan vett narratív módból, illetve egyszerűen azt elhagy
va folytatódik valamilyen egyéb formában".3' Hozzáteszi, hogy „az ilyen költe
ményben az időbeli szekvencia nem jelent problémát a zárlat számára, mivel az 
idő folyása a konklúziót megelőzően rekesztődik be és, miként a nem irodalmi 
anekdotákban is, a beszélő az események jelentőségének megmagyarázásával 
fejezi be az elbeszélést, hozzáfűz valamilyen általános vagy reflexív kommentárt, 
vagy egyéb módon »keretezi« az anekdotát, valamilyen módon jelezve, mindene
kelőtt azt, hogy miért is kellett elmondania".32 

(B) A tematikus összegezés formái: 
A befejezés egyik másik formája a költemény korábbi részeiben említett vagy 

kifejtett témák összegezése. Az eljárás a zenedarabokban előforduló reprízhez hason
lítható. 

Gyulai Pál több költeményt is írt a „tematikus összegezés" formájában. Ilyen 
például a Virágnak mondanálak (1846): 

Virágnak mondanálak, 
A rózsa, liliom, 
Mint egy tőnek virági, 
Virulnak arcodon. 
De a virág nem érez, 
Ne légy virág nekem... 
Maradj kedves leánynak, 
S légy hű szerelmesem! 

Csillagnak mondanálak. 
Mely est koránya lett, 
Virasztva édes álom 
S édesb titok felett. 
A csillagfény hideg fény, 
Ne légy csillag nekem... 
Maradj kedves leánynak, 
S légy hű szerelmesem! 

Hajnalnak mondanálak, 
Mely hogyha felköszönt, 
Ég és föld mosolygva 
Örömkönnyűket önt. 

30 Barbara HERRNSTEIN SMITH, i. m. 123. 
31 Uo. 
32 í. ni, 124. 
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A hajnalláng múló láng, 
Ne légy hajnal nekem... 
Maradj kedves leánynak, 
S légy hű szerelmesem! 

Vagy légy virág s virulj fel 
Itt híved kebelén; 
Légy csillag, fényt sugárzó 
Balsorsom éjjelén; 
S hajnal, mely harmatot hoz, 
Örömkönnyűt nekem: 
Oh légy a nagy világon 
Egyetlen mindenem! 

Az egyes versszakok ismétléseiből (állandók) adódnak a témajelző szavak: 
„virág", „csillag", „hajnal" (változók). A költemény zárlatában a tematikus sza
vak és szólamok szukcesszív sort alkotva visszavonják a korábban negatív 
tematikus kijelentéseket. Hasonlít rá a Nyíló rózsa... (1861), amely szinte vázig 
csupaszítja a formulát: 

Nyíló rózsa, nap sugara 
Csalogánydal, lepke szárnya 
Mind oly szép, úgy szeretem. 
Oh de, lásd, te csalogányom, 
Rózsám, lepkém, napsugárom 
Egyben együtt vagy nekem. 

A témák összegezése, bár kétségkívül létrehoz valamilyen verszárlatot, nem 
mindig és nem is feltétlenül esik egybe a költemény befejezésével. (A zenei repríz 
sem feltétlenül jelenti a zenemű befejezését.) 

Az erdőnek madara van... (1847) példa rá, hogy Petőfi a tematikus összegezést, 
ahelyett hogy vele magával verszárlatot képezne, arra használja fel, hogy az 
antitetikus felosztásból egyetlen témakomponenst emeljen ki és ezt (ti. a legényt) 
kiáltsa ki győztesnek. 

Az erdőnek madara van, 
És a kertnek virága van, 
És az égnek csillaga van, 
S a legénynek kedvese van. 

Virítsz, virág, dalolsz, madár, 
És te ragyogsz, csillagsugár, 
S a lyány virít, dalol, ragyog... 
Erdő, kert, ég, legény boldog. 

Hej elhervad a virágszál, 
Csillag lehull, madár elszáll, 
De a leány, az megmarad, 
A legény a legboldogabb. 
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Bár kristálytiszta a tematikus összegezés struktúrája, a Buda halála (1863) lírai 
epizódja nem zárlatszerű abban az értelemben, hogy verszárást hozna létre; 
ehelyett, egyetlen fordulattal, visszatér Eteléhez és az elbeszélés eseményeihez: 

Ébredj deli hajnal, te rózsa-özönlő! 
Már lengeti keblét hűs hajnali szellő; 
Ébredj puha fészked melegén, pacsirta! 
Már tetszik az égen hajnal elő-pirja. 

Támadj koronás nap! már zeng neked a dal; 
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal! 
Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta, had és nap, 
Ébredjetek mind, mind! Etele ím gyorsabb. 

Hankiss János a. A fiú csodakürtje c. gyűjteményből idéz egy négysorost, s ebben 
mutatja ki, hogy a versbe bele van értve a témaösszegezés: 

Der Himmel ist mein Hut, 
Die Erde ist mein Schuh, 
Das heiige Kreuz ist mein Schwert, 
Wer mich sieht, hat mich lieb und wert. 

A szöveget a negyedik sor zárja le. „A negyedik sor: következmény és hangu
lati csúcs: (nem is vagyok szegény, hiszen enyém az ég, a föld és a kereszt, tehát) 
aki engem lát, az szeret és becsül/'33 

A tematikus összegezés retorikai ereje a párhuzamos felsorolás egymáshoz 
hasonló haladványáhan rejlik. A felsorolás megismétlését rendszerint felgyorsítják 
az összegezéshez tartozó összevonó törekvések. A témák párhuzamos (antitetikus) 
kibontakoztatása retorikailag akkor is hatásos, ha formálisan nem összegezés, vagy 
ha az összegezés csupán némileg rövidített megismétlése a felsorolásnak. Ily 
módon az ismételt felsorolás aláhúzhatja az egyszerű szembeállítást tartalmazó 
kijelentéseket, mint Éva vallomása az Elveszett paradicsom IV. könyvében: 

With thee conversing I forget all time, 
Ali seasons and thir change, all please alike. 
Sweet is the breath of morn, her rising sweet, 
With charm of earliest Birds; pleasant the Sun 
When first on this delightful Land he spreads 
His Orient Beams, on herb, tree, fruit, and flour, 
Glistring with dew; fragrant the fertil earth 
After soft showers; and sweet the coming on 
Of grateful Evening milde, then silent Night 
With this her solemn Bird and his fair Moon, 
And these the Gemms of Heav'n, her starrie train 
But neither breath of Morn when she ascends 
With charm of earliest Birds, nor rising Sun 

33 HANKISS János, Irodalomszemlélet. Tanulmányok az irodalmi alkotásról. Bp., a Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda Könyvesboltja, 1941.117. 
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On this delightful land, nor herb, fruit, floure, 
Glistring with dew, nor fragrance after showers, 
Nor grateful Evening mild, nor silent Night 
With this her solemn Bird, nor walk by Moon, 
Or glittering Starr-light without thee is sweet.34 

Ennek a résznek a retorikai struktúrája arra épül, hogy a pozitív értékek 
felsorolását az ugyanazokra a témákra vonatkozó tagadó kijelentések sorozata 
követi. A megkettőzött inkluzív pólusok: egyszer a „with thee" - „without thee", 
másodszor a „sweet is" - „is sweet".35 

(C) Az önzáró szövegstrukturálás esete 
Ennek a formának remeke a maga inherens és teljesen kifejlett logikai követke

zésével és a nyelvi és nyelv-zenei komponensei által generált tökéletes önzáró 
struktúrájával Arany Nem kell dér... (1878) c. költeménye: 

Nem kell dér az őszi lombnak, 
Mégis egyre sárgul: 
Dér nekűl is, fagy nekűl is, 
Lesohajt az ágrul. 

Nem kell bú az aggott főnek, 
Mégis egyre őszül: 
Bú nekűl is, gond nekűl is 
Nyugalomra készül. 

Hátha dér-fagy, bú-gond érte, 
Ősze is már késő: 
Hogy' pereljen sorsa ellen 
A szegény lomb és fő!... 

34 KÁLNOKY László fordításában: 
Veled vagyok, s megszűnik az idő 
s változó évszak, mind egyforma szép. 
Édes a hajnal friss lehellete, 
ha e gyönyörű tájon hinti szét 
fénykévéit, s fű, fa, gyümölcs, virág 
harmattól csillog; illatos a dús föld 
kömiyű zápor után; s édes, ha jön 
a szelíd este, majd a csendes éj 
komoly madárdallal, s a tiszta hold 
s kísérete, az égi ékkövek. 
De sem a hajnal friss lehellete, 
se korai madárdal, se kelő nap 
e gyönyörű tájon, se harmatos 
fű, fa, virág, se zápor-hozta illat, 
sem a szelíd est, se komoly madárdal 
csendes éjjel, se séta holdas úton, 
se csillagfény nem édes nélküled. 

35 A fordításban egyszer a „veled" - „nélküled", másszor az „édes" - „nem édes". - Ez arra is példa, 
hogyan képződik zárlat „Milton rímtelen ötös jambusainak »versszakaiban«" - ahogyan az ilyen 
jelenséget Barbara HERRNSTEIN SMITH leírja. I. m. 82-84. 
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Ki gondolná, hogy a költeményben háromszoros logikai művelet révén 
képződik „dianoia" („költői gondolat", illetve egységes gondolati-képi struktúra). 

(A) A szövegben inherensen meglevő logikai eljárások: 
(1) A terminusok olyan logikai összegezésére kerül sor, mint a kijelentéskalku

lusban: vagyis a 3. versszak azzal, hogy a központi terminusokat („dér-fagy", 
„bú-gond", „lomb és fő") összevonva összegezi, az első két versszak változóinak 
(„őszi lomb", „dér", „fagy" az 1. versszakban, „aggott fő", „bú", „gond" a 2. 
versszakban) konjunkcióját végzi el, illetve logikai összegét állapítja meg. 

(2) Van egy kettős szillogizmus, amelynek tételei - egyenként - a következő 
kijelentések: (a) ha nincs szükség dérre és fagyra ahhoz, hogy a lomb megsárgul
jon, mennyivel inkább ki van szolgáltatva sorsának, midőn „ősze is már késő" 
(azaz dér és fagy kikerülhetetlen), (b) ha nincs szükség búra és gondra ahhoz, 
hogy az aggott fő megőszüljön, mennyivel inkább ki van szolgáltatva sorsának, 
midőn „ősze is már késő" (azaz bú és gond kikerülhetetlen). 

(3) A 3. versszakban a két fentebbi (1, 2) művelet egyesítése megy végbe úgy, 
mint két külön (egymást tükröző) sorozat egyaránt reprezentatív metaforikus 
elemeinek az egyesítése. A különálló öntükröző reflexió logikája a párhuzamos 
szillogisztikus formulákból (2) tűnik ki. Az egyesítést a kijelentéslogika összegező 
műveletei és formulái („és", illetve „-") végzik (1). 

(B) Genetikusan a költemény textuális nyelvi koherenciája két olyan forrásból 
ered, amelyek a tényleges szövegben együtt léteznek s ugyanakkor ki is oltják 
egymást. Az egyik az Egymásnak megjelelő nyelvi és nyelv-zenei komponenseken 
alapuló párhuzamosság, a másik a Tematikus összegezésben egyesülő párhuzamosság. 

(1) Egymásnak megjelelő nyelvi és nyelv-zenei komponenseken alapuló párhuzamosság. 
A költemény „állandóinak" azonos rendszere nemcsak egyes szavakból és szóla
mokból áll, hanem a teljes nyelvi és nyelv-zenei struktúrából is. Ez a teljes 
párhuzamosság, melynek összetevőit külön-külön jeleníti meg az első és a 
második versszak, a 3. versszakban is bentfoglaltatik. He a 3. versszak vonatko
zásában felfüggesztjük a tematikus összegezés eredményeit, az első-második 
versszak „változóin" alapuló egyedi tematikus struktúrája szövegszerűen kiter
jeszthető két különálló párhuzamos versszakra: 

(a) * Hátha dér is, fagy is érte, 
Ősze is már késő: 

Hogy' pereljen sorsa ellen 
A szegény lomb!... 

(b) * Hátha bú is, gond is érte, 
Ősze is már késő: 

Hogy' pereljen sorsa ellen 
A szegény fő!... 

Nyilvánvaló, hogy a költemény nyelvi és nyelv-zenei jellegzetességeinek meg
változtatása, ideértve nyelvi megfogalmazását, illetve ritmusát és rímelését is, a 
költeményt mint teljes nyelvi és zenei struktúrát is megváltoztatja. 

(2) Tematikus összegezésben egyesülő párhuzamosság. Ez a költemény a tematikus 
összegezés különleges esete. Nemcsak a párhuzamos szövegegységek (1-2. 
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versszak) fő szóbeli szereplői (nyelvtani alanyai) összegeződnek („lomb és fő", 
hanem az őket érő fizikai és pszichikai tényezők elnevezései is („dér-fagy", illetve 
„bú-gond"). Az utóbbiak Összegeződése két (egybeeső) lépésben történik: (1) 
külön-külön a lombot érő („dér-fagy") és a fejre ható („bú-gond") tényezőké; (2) 
a mind a lombot, mind a fejet érő tényezők teljes összege („dér-fagy, bú-gond"). 

A költemény nyelvi és zenei haladványainak konklúziója (nem beszélve 
„dianoiá"-jának logikai koherenciájáról) olyan határozott zárlatot teremt, amely 
kizárja a folytatítatóságot. Ugyanezek a haladványok zárják ki a szöveg „belső 
növekményét". Nincs a költeménynek egy olyan pontja sem, ahova versszakokat, 
sorokat vagy szavakat lehetne közbeszúrni anélkül, hogy ennek ne lennének meg 
a tökéletes önszerkesztését romboló következményei. 

A fent leírt formák bizonyos értelemben isméteíhetők; olyan diagrammaszerű, 
sematikus természetük van, mintha csupán minták vagy formulák volnának. 
Ezeket, úgy látszik, Gyulai Pál tudta tudatosan kiaknázni, vagy legalábbis azt, 
ami bennük úgy szolgálta költői szándékát, hogy nem jelentett különleges 
nehézséget a megvalósítás. Idézett költeményei párhuzamos szerkezeteken és 
tematikus összegezéseken alapulnak, s hogy mennyire a közhely mesteri felfede
zései, azt éppen a túlságos rájukhagyatkozás mutatja meg. Félkész termékek 
mintáiról van szó. Arany, költészetének legkéseibb szakaszában, amikor feléjük 
fordult az érdeklődése, úgy látszik, szélső lehetőségeikkel kísérletezett. Próbára 
tette tehetségének teherbírását a nyelvi kifejezés pontossága és gazdaságossága 
tekintetében, midőn szabatosan s egyszersmind invenciózusan szerkesztett meg 
egy bonyolult absztrakt képletet, továbbá szuggesztív erejét is azáltal, hogy az így 
meghatározott korlátokon belül kimagasló költői dianoiát alkotott. Nem bocsátko
zom bele a Nem kell dér... kapcsán „a hangulat", „az atmoszféra" vagy „a 
gondolati mélység" tárgyalásába. Abba sem, hogy a „pereljen" szó mennyire a 
megfelelő pillanatban bukkan fel, hogy visszhangozza a Zsoltár szavait: „Perelj, 
Uram..." (35, 1; 119, 154). 

Arany a formulaszerű kompozíció szélső lehetőségeivel, nem pedig közhelyei
vel kísérletezett. Példázza ezt a Csalfa sugár (1880), ez a dalszerű költemény, amely 
játékosan évődik a kis unoka koraérett románca fölött: 

Kis bokor, ne hajts még, 
Tél ez, nem tavasz; 

Kis lány, ne sóhajts még; 
Nem tudod, mi az. 

Bokor új hajtását 
Letarolja fagy; 

Lány kora nyilasát 
Bú követi, nagy. 

Szánnám a bokorkát 
Lomb- s virágtalan: 

S a lányt, a botorkát, 
Hogy már oda van! 

Az algoritmus önzáró jellege nem igényel magyarázatot. Két párhuzamos 
folyamat (a „bokorka" sorsa az első, és a lányé a második versszakban) egyesül 

633 



a harmadik versszakban úgy, hogy folytatódik a külön-külön párhuzamos (az első 
két sorban a bokorról, a harmadik-negyedik sorban a kis lányról szóló) leírás, és 
a két témajelölő szó, a „bokorka" és a „lány" összegező egyesítése („bokor és 
lány") helyett két majdnem teljesen azonos magán- és mássalhangzó-felépítésű 
rímszó („bokorkát" - „botorkát") sugallja a bokor és a lány metaforikus azonos
ságát*. 

Önzáró záradék 

Ha csak részleges is, a szimmetria kikerülhetetlen a figurális költészetben. 
A figurális költemények többségét figuratív eleme valamilyen szimmetrikus 
elrendezéshez köti. Ez az elrendezés más dimenzióhoz tartozik (más dimenzióval 
határos, más dimenziót tükröz), és ez a másik dimenzió különbözik a szöveg 
elsődleges struktúrájának a dimenziójától. (Az „elsődleges" és „másodlagos" 
kifejezések felcserélhetők, minthogy a dimenzió-különbségek tárgyalásában elke
rülhetetlen a relativizmus.) A szövegstruktúrával mégoly jól összeforrott figurális 
elrendezésnek is megvan a maga figurálisán textuális elrendezése, amely megkü
lönböztethető vé teszi (ti. vizuálisan), és amely kódjaként vagy kódja részeként 
fungál. A kommunikáció két vagy több kódjának egybeesése anomáliának tetszik 
a kódok (illetve kommunikációdimenziók) elsődlegességére és másodlagosságára 
alapozott, hierarchizált rendszerekben. Ezért van az, hogy de Saussure nyelvrend
szere az anagrammának anómiás jelleget tulajdonított, mint olyan határesetnek, 
amely két különböző szövegstrukturáló közeg, a szóbeli, illetve hangzó, és az 
írott, illetve grafikus szimbolizmus egybeesése folytán keletkezik. 

A szöveg vizuálisan önálló térbeli mintája által tételezett járulékos dimenzió 
„topológiai" problémákat vet fel. Állandó az átváltás az egyik dimenzióból a 
másikba. Ezért merülnek fel nehézségek a figurális szöveg nem figurális lineáris 
egymásutániságba való Áttételekor. A lineáris átírás megváltoztatja a figurális 
költemény „struktúráját" és „jelentését". (Kénytelen vagyok idézőjelet használni, 
mivel a jelen összefüggésben egyértelmű jelöltet egyik fogalomnak sem tulajdo
níthatunk.) Kilián István, amikor Moesch Lukács egyik „harmonika-versét" 
folyóírásba teszi át, megjegyzi, hogy a lineáris átiratban több kezdő, középső és 
utolsó betű fordul elő, mint a harmonika-alakú eredetiben. „Man sieht also, dass 
aus den Buchstaben des Akrostichons bzw. Mesostichons der Name IOANNES so 
zusammengestellt werden kannn, dass das I and das S zweimal, das A dreimal 
und das N viermal in den Zeilenanfängen vorkommen. Im Mesostichon ergibt 
sich die Reihe der Buchstaben anders, doch ist der Name IOANNES auch so 
herauslesbar. Das Telestichon hingegen verschwindet in dieser Auflösung voll
kommen."37 

A kétdimenziós elrendezésben két sor kezdődik ugyanazzal az „I" betűvel és 
három sor egyetlen „A"-val. Ez az „egydimenziós" linearitásban utánozhatatlan. 

3fi Vö. SZILI József, Arany-féle ördöglakatok. Új írás, 1991. 3. sz., 89-101. 4. sz., 76-85. 
37 István KILIÁN, Figurengedichte im Spätbarock. In B. KÖPECZI, A. TARNAI (hrsg.), Laurus Austriaco-

Hungarica: Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Budapest-Wien, 
Akadémiai Kiadó-Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988.146. 
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Törvényszerű, hogy bizonyos figurális költemények (például un. rózsaversek) 
pontos lineáris megfelelőjét lehetetlen a szerző feltételezett intenciói szerint 
létrehozni, mivel a figura, a kép, nem tudja meghatározni a sorok sorrendjét. 
A nehézséget tovább növeli azt a tény, hogy a figurális költeményekben a szöveg 
koherenciája gyakran a figurális kohézióval helyettesítődik, vagy teljesen tőle 
függ.38 

A „térbeli" elrendezés „topológiai" konzekvenciái bármely szövegszinten 

A különböző dimenziójúság egybeesésének fogalma bármilyen olyan térbeli 
formára kiterjeszthető, amely szövegszekvencia költői elrendezéséből támad s azt 
egyszersmind szabályozza is. Mint láttuk, vannak olyan költemények, mint a 
Kortársam R. A. halálán, amelynek szövegelrendezéséből egy központi szerkezeti 
concetto emelkedik ki s bizonyul a költemény mint egész s mint meghatározott 
tagok egysége uralkodó gondolatának. A szöveg struktúrája nem támasztja alá 
önzáró algoritmus feltételezését. De még csak valamilyen koherens lineáris 
tagozódás feltételezését sem támasztja alá. Mint fentebb kifejtettem, az 1. és 5., az 
1-5., az 1. és 3-5., 1. és 4-5., az 1-3. és 6-7. versszakok együttesen akár önálló 
költemények is lehetnének, s persze a 2. versszak önmagában is felfogható önálló 
költeménynek. 

Mindez megvilágíthatja az önszerkesztés és önzárás némely strukturális elvét. 
Jóllehet a költemény központi concettója az egymásutániság (az elhalálozás, a sírok 
stb., stb.) rendjéről szól, az efféle rend fenntartására nem igen kerül sor e 
költemény lineáris strukturálásában. A központi szerkezeti concettótól ugyan
olyan figuratív módon kap eligazítást, mint ahogyan a rózsa- vagy kerékforma 
nyújt eligazítást a szöveg szegmentumainak arról, hogy hol a helyük a képi 
alakzatban anélkül, hogy meghatározná, milyen helyzetet foglaljanak el egymás 
után a lineáris átírásban. 

Ez azt jelenti, hogy egy ilyen központi figuratív elv (a grafikus forma az egyik 
esetben, a központi concetto a másikban) szkolion-szerű egységek nem szekvenci
ális szekvenciáját szabályozza, avagy a grafikus (illetve a másik esetben a 
metaforikus) közegben tart fenn koherens rendezettséget egy olyan eljárással, 
amely éppenhogy megszünteti a lineáris szövegszekvencia kiterjedésében lehet
séges rendezettséget. 

Azt hiszem, azt nem kell bizonyítani, hogy a sestina szabályaival meghatározott 
formának térbeli az elrendezése (illetve hogy szerkesztési szabályainak térbeli a 
referenciája). Arra azonban felhívom a figyelmet, hogy úgy szokás erről a 
formáról gondolkozni, mintha ez csak a versszakok egymás utáni elrendezésének 
volna egyik sajátos fajtája. Ily módon a versszakok, vagy versszak-csoportok 
rendjének szintjére süllyesztjük le, melyet a versszakoknak mintegy a rímképlete 
határoz meg, mintha csak parányi jelentőséggel bírna az a tény, hogy szabályozó 
sémája szavakból (az egyes sorok utolsó szavaiból), nem pedig rímekből álló 
minta. Ugyanez vonatkozik a szonettkoszorúra is: a szonettsorozat strukturáló elve 
nem a rímképlet (mint az egyes szonettek esetében), hanem a sorok ismétlődésének 

Kilián professzor szóbeli észrevétele alapján. 
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a sorrendje.39 Mindkét esetre az jellemző, hogy az önzárás képlete jelentéssel bíró 
nyelvi egységeken alapul. A palindrómák és más hasonló szimmetrikus önzáró 
nyelvi alkalmatosságok a jelentéses szekvenciák rendezésétől függnek. Más oldal
ról, a figurális költészet bizonyos határesetei, például a kabalisztikus négyzetek, 
képtelenek önzáró szövegmintákat fenntartani, mert térbeli alakzatuk vagy ana-
grammatikus képletük, bármennyire tökéletes is mint alakzat a maga figurális 
lezáródásával, önzárásával, nem hagy kiutat a szöveg mint egész jelentéses struk
turálásához, így a térben előadott figurális költemény lineáris elrendezésbe való 
áttételének geometriai-topológiai problémájáról kiderül, hogy az a „belső forma" 
(bárhogy is fogjuk fel) problémája. A játékban levő két dimenzió fenntartja komple
menter jellegét és működését, de a komplementaritás a „külső formára" redukáló
dik, azaz a dekoratív illusztrációra és egy olyanfajta szövekompozícióra, amely, 
noha megvan a maga jelentése, független a forma szövegi következményeitől. 

Ebben a tekintetben a fentebb leírt formák, az egymásnak megfelelő nyelvi és 
nyelv-zenei komponenséken alapuló párhuzamosság, illetve a tematikus összegezésben 
egyesülő párhuzamosság formái kitűnnek azzal a képességükkel, hogy a nyelvi és 
nyelv-zenei kompozíció számukra adott szintjein vagy síkjain formaadó térbeli 
elvet tudnak generálni (illetve fenntartani vagy kifejleszteni). Ez az eljárás a 
román vagy gótikus stílus ívépítéséhez fogható: az alak és a dinamika tökéletes 
egyensúlyban harmonizál. Egy olyan önzáró költemény, mint a Nem kell dér,.. 
vagy a Csalfa sugár kettőzött, egymásnak megfelelő verssor-szekvenciájával mint
egy ívpárként tartja meg saját „zárókővel" tetézett tömegét. 

Ezek persze csak metaforák. Maga a tényleges eljárás nagyjából egészében az, 
amit a Nem kell dér... tárgyalása közben, különösen a (B) pont alatt elmondtam. 

E szövegszintű műveletekben az eljárás lényegében ugyanaz, mint ami a 
„symphonia" típusú, nyíltan figurális költésfajtát betűsorok szintjén működteti. 
Az a) sor bizonyos elemei („állandók") azonosak a b) sor hasonló szekvenciális 
helyzetben levő elemeivel; az azonos elemek, vagyis amelyek közösek az a) és a 
b) sorban, külön is kiírhatók egy közös ab) sorban: 

Quae P propter pec per (a) sor) 
ira Dei atris cata emit (ab) sor) 

M fr facies pia red (b) sor)40 

a) Quae ira Dei patris propter peccata peremit. 
b) Mira Dei fratris facies placata redemit. 

Ez az eljárás nem hozza magával az önzárást (N. B.: strukturális elemei - „P", 
„atris", „pec" etc. - nem vagy nem feltétlenül a nyelv jelentéses egységei), viszont 
újólag illusztrálja azt, miképpen érvényesül a topológiai tér a szövegműveletekben. 

39 Vö. John LOTZ, The Structure ofthe Sonetti a Corona of Attila József. Stockholm, Almqvist, Wiksell, 
1965. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 1.) 

411 KILIÁN István, i. m. 123. - Magyarul talán így: 
ly rút tkeidér dühe t 

Me vé t atya isten ve szí el 
g dhe fid kegyit esd vév 

a) Mely rút vétkeidért atyaisten dühe veszít el. 
b) Megvédhet atyafid isten kegyit esdve szívével. 
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A költői szövegek strukturális leírásai még akkor is topológiai utalásra kényte
lenek hagyatkozni, amikor a szövegeknek semmi közük sincs figurális hatások
hoz, párhuzamos szerkezetekhez vagy a tematikus összegezésben egyesülő 
párhuzamossághoz. Goethe versével, A vándor éji dalával foglalkozva Hankiss 
János a zárlatérzékelés felerősödését annak tulajdonítja, hogy nincs kongruencia 
a költői szövegeket strukturáló két alapvető rendszer, (1) az intellektuális és 
grammatikai, és (2) a metrikus és zenei szerkezet között. (Terminusai ugyanazt a 
dichotómiát sugallják, mint Petőfi S. János terminológiája.) Hankiss János észre
vett egy kis elcsúszást a költemény grammatikai és lineáris tagozódása között, 
azaz egy olyan feszültségforrást, amely olyasminek köszönhető, ami egyik síkon 
sem fejezhető ki, de aminek a meglétét sugallni lehet azáltal, hogy egy irracionális, 
dimenziókon kívüli topológiai térrel szembesülnek, amihez a zárlat a nyitány: 
„Les frontiéres trop rigides des articulations a - d sönt en partié affaibles et comme 
dissoutes par la musique des vers dönt les lignes de partage A - E ne coincident 
pas toujours avec celles de l'analyse intellectuelle. Ce manque de congruence entre 
les deux systémes (structure intellectuelle ou grammaticale - structure métrique 
et musicale) [...] ajoute ä notre jouissance un élément de plus, pareil au contre-
point et ä la fugue".41 Az a - d és az A - E indexek egy olyan ábrára vonatkoznak, 
amely megmutatja, hogy például míg az 1-2. sorban a grammatikai szünet 
egybeesik a rímképlet által indokolt szünettel („...Ruh"'), az 5. sor túlszalad a 
rímszó („du") áltafjelzett stopvonalon. 

Amikor Barbara Herrnstein Smith megírta könyvét, meg lehetett győződve 
arról, hogy „a modern költészetben a fejlődést" egy olyan tendencia képviselte, 
amely „tudatosan struktúra- és zárlatellenes"42 volt. Azóta tanúi lehettünk a 
figurális költészet reneszánszának és egy olyan kultusznak, melynek tárgya a 
kommunikáció öntükröző n+l-ik dimenzióinak permanens működtetése.43 A vég
telen önzárás rendszere. 

József Szili 

THE TOPOLOGY OF TEXTUAL SYMMETRY OR SELF-STRUCTURING AND 
SELF-CLOSING TEXTUAL STRUCTURES IN 19TH CENTURY HUNGÁRIÁN 
LYRICAL POETRY 

While in Poetic Closure: A Study ofHozv Poems End Barbara Hermstein Smith referred the problem 
of closure to thematic Solutions, this study aims at (a) exploring textual wholes describable in formai 
terms and (b) calling attention to the cultivation of self-closing textual scheine in 19th Century 
Hungárián lyrical poetry, especially by János Arany (1817-1882). 

41 Jean HANKISS, La lütérature et la vie. Problématique de la création lütéraire. Sao Paulo, 1951. 147. 
42 Barbara HERRNSTEIN SMITH, i. m. 147. 
43 S már korábban is. PETŐFI S. János Giuseppe Ungaretti Canto Beduino (1932) c nyolc soros, 

szimmetrikus formájú költeményét vetette alá alapos textuális elemzésnek (i. m. 125-143). NÉMETH 
Dorottya, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatója egy másik olasz költő, Sandro Penna 
(1906-1977), költészetében figyelt fel önzáró paralelizmusokra. A huszadik századi magyar költészet
ben Weöres Sándor a negyvenes évektől kezdve intenzíven művelte ezeket a formákat. 
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The Self-Closing Logic of a Cheremis folksong analysed by Thomas Sebeok in Style in Langnage is 
based on the algorithm of a male-female dichotomy according to odd- and even-numbered lines. The 
conclusive turn is due to a quasi algorithmic "twist" with a deviant step as the sweetheart of the 
departing recruit counts only as an eventual future member of the family. The metaphorical language 
of the song defeats an innate anomaly of the rigid system of family relations and the text wins the 
status of a "kenning" or "riddle". - Forms of Inclusion or Framing, in poems liké Ábránd (Fantasy, 1843) 
by Mihály Vörösmarty or Hymnus (1823; the words of the Hungárián national anthem) by Ferenc 
Kölcsey, facilitate "internal growth". - Symmetrical Forms (inclusion also implies symmetry) arise on 
any structural levél (from the literal or phonematic to the thematic planes) and are coexistent with, or 
responsible for, the Organization of the poem as a whole. On thematic levels symmetry appears as 
"spontaneous" although reducible to formative techniques. A unique example is Plevna (1877) by János 
Arany. - Figurái Symmetry characterises palindromes based on letters, syllables, words, phrases or lines. 
Technically all these forms are self-closing. - Anagrammatic Textual Structures {acrostics, onomasticons, 
chronograms, chronostichons etc., etc.) are figurái. - Non Formai Central Ordering by Structural Conceit. 
Any aspect of the thematic structure may sérve as basis to the study of the poem as a textual whole: 
a central theme, a conclusive story, an accomplished allegory, a sequence of variations, or the classes 
of "Thematic Structure and Clousre" in Barbara Herrnstein Smith's study (paratactic, sequentiell, 
associative and dialectic structures). Certain closely knit poems, e. g. poems by John Donne, are based 
on a Single intellectual conceit: an Unholy Trinity of "three lives in one flea" (The Flea); the synchronous 
distance and oneness of two souls (A Valediction: Forbidding Mouming); a trinitarian mystery of lőve 
based on the unión of two souls and the birth of a new one (The Extasie). A central metaphor informs 
individual parts of the text lining them intő a sequence of arguments (argumentation is ingrained in 
Donne's poetry). In other cases the extended conceit appears as a structural complex of metaphors as 
in Kortársam, R. A. halálán (On the Death of My Contemporary, A. R., 1877) by János Arany, or textual 
structure results from a shifting movement by an algorithm of metamorphoses) in a Cluster of 
metaphors as in Anyátlan leányka (Motherless Girl, 1843) by Mihály Vörösmarty. - Linear order is 
ordered by the principle of exhaustion in catalogue, certain spells and formulák chain stories. -
Permutation is a means of the regulation of self-closing textual progress in the sestina and the sonetti a 
corona. The permutative linear structure in poems liké Fughetta (1956) by Sándor Weöres appears as a 
conceit-like organizing principle of imaginative dynamics. - The Form of Thematic Summary, liké reprise 
in music, summarizes themes developed in the preceding parts. Poems by Pál Gyulai, Sándor Petőfi 
and János Arany illustrate the form. - Self-Closing Text-Construction is based on parallelism concurrent 
in thematic summary. The intertwined linguistic and musical "constant" and "variables" of parallel 
texts develop a closureforbidding continuation as in Nem kell dér... (No Frost Bids, 1878) or Csalfa sugár 
(Deceptive Sunshine, 1880) by János Arany. 

Conclusions. Parallelism concurrent in thematic summary creates a parallel form liké the figurái poeticái 
form Symphonia (two verse lines intertwined by identical groups of letters). The problems of the linear 
transeription of the text of figurái poems stem from their diverse dimensionality which also appears 
in purely textual (apparently linear) poems. Their latent figurative dimensions involve a "topological 
space" for self-dosure by regulated permutation of meaningful linguistic units (words: sestina; lines: 
sonetti a corona); by figurative anagrammatic structures as in palindromes; by verbal parallelisms or 
diverse dimensions of intellectual/grammatical and metrical/musical structures as in the self-closing 
textual structures quoted from Arany and Goethe. 
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