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Tizenhárom esztendős gyermekeink regényt olvasni Jókain tanulnak. Tizenkét éves koruk-
t ban végigolvasták Gárdonyi terjedelmes regényét, az Egri csillagokat, s egy évvel később 

kezükbe kapják A kőszívű ember fiait. Ha végigolvasták — h a ! . . . mert igen unják —, beszá
molót írnak róla. Tanári segítséggel feldolgozzák a regényt elméletileg is. Megtanítják őket 
arra, hogy a regénynek cselekménye, szerkezete van, szereplői, illetve jellemei vannak, sőt még 
arról is esik pár szó, hogy az írónak s művének nyelve, stílusa van. 

Ez a regényelméleti ismeretanyag gyakorlatilag egész életre szól, mert lényegesen nem bővül 
és nem árnyalódik a középiskolában sem. Néhány évvel ezelőtt még az állt a tankönyvben, 
hogy Petőfi verseiből a forradalom történetét, Jókai regényéből a szabadságharc történetét 
ismerhetik meg. (Magyar irodalmi olvasókönyv a középiskolák I. osztálya számára. 1962. 9. 
kiad. 351.) A mai tankönyv szövege már „jobb": „Az irodalom a valóság (a természet, társa
dalom, ember) megismerésének eszköze. Akárcsak a tudomány, az irodalom is törvényszerűsé
geket tár fel, az élet a társadalom, a valóság törvényszerűségeit. De a tudománnyal ellentétben 
a megfigyelések eredményét nem elvont törvényekben fogalmazza meg, hanem az olvasó 
számára elképzelhető, átélhető emberi sorsokban, alakokban, érzelmekben, hangulatokban fejezi ki." 
(Irodalmi olvasókönyv a középiskolák I. osztálya számára, é. n. (1970), 6. kiad. 173.) 

A legkártékonyabb mindig az igazságnak feltüntetett féligazság. A fenti idétlen „elmélet" 
alapján már a János vitéz sem lehet irodalom, viszont irodalom, azaz a „valóság megismerésé
nek eszményi eszköze a Passuth-féle történelmi bestseller és a Berkesi-féle társadalmi „krimi", 
de még a Brehmnek az ifjúsági ismeretterjesztés céljaira pépesített változata is. Ennek az 
„elméletnek" a torz volta azonban még a kisebbik hiba. Ha minden általuk tanult mű „a 
valóság hiteles, igaz ábrázolása", tehát a Jókai-regény, az Arany-vers, de még az Ady-vers is 
mind csak arra való, hogy ezt az egy dolgot keressék benne,akkor az egész irodalom és költészet 
érdektelenné válik. Mindegy, hogy miről s hogyan szól, a lényeg úgyis egy és ugyanaz. Az 
irodalom felfedezésének izgalmai, érdekességei eleve kizártak: az irodalom kiábrándítóan 
unalmassá válik. 

S ezt nem csak az „elmélet" zanzásított szövege mondja így, az iskolai gyakorlat is ehhez 
igazodik. Ma az irodalomtanításban kevés figyelmet fordítanak arra, hogy minden műnek 
megvan a maga saját, többnyire ravaszul működő kulcsa, amelynek segítségével egy különös, 
a valóságtól éppen különbözősége miatt érdekes világegyetembe léphet be az olvasó. Ha az 
irodalomban csak az volna érdekes, ami benne „a valóság hiteles, igaz ábrázolása", akkor az 
irodalom nem volna egyéb, mint rossz történelem vagy rossz természettudomány. Ezeknél 
viszont az igazi, a jó tudomány már csak érdekesebb! 

Az irodalomtanítás és az irodalomtudomány között ma meglehetősen széles szakadék ásít. 
Irodalomtudományunk komoly, tartalmas és izgalmas megállapításait vaskos művek rejtik, 
amelyeket a szakembereken kívül más kézbe se mer venni. S még ha kézbe is merné venni, 
alkalmasint csalódás érné: az átlagos műveltségű olvasóktól nagyon távol áll a specializált 
tudomány nyelve, szemlélete, módszerei. Az olvasó irodalomértelmezésének és az irodalom
kritikáénak nem kell egybeesnie, de közeledniök egymáshoz nem ártana. Sokan úgy vélik, 
hogy az irodalomtudománynak kell leszállnia a magasból az olvasóhoz — ez a felfogás azt a 
tévhitet rejti, hogy az irodalomtudomány valamiféle Helikon vagy Parnasszus tetején székel. 
Az irodalomtudomány azonban nem fellegvár, sem nem templom, ahol a beavatottak végzik 
titokzatos szertartásaikat. Az irodalomtudomány egyszerűen kutatólaboratórium és kísérleti 
műhely. S a kísérleti anyagot, amelyet kidolgoz, átnyújtja az irodalmi nevelés nagyüzemeinek: 
használják fel az iskolában, a sajtóban, a népművelésben. 

Ez volna az egyik célom ezzel az írással: a kísérleti laboratórium anyagát nyújtom az iro
dalmi nevelés szakembereinek, próbálják meg felhasználni. Ha ott és akkor, ahol a mai tan
tervek szerint szükség volna rá, az általános iskola hetedik osztályában, nem lehet használni, 
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akkor az talán nem az én hibám és nem is Jókaié, még csak nem is az irodalomtudományé. 
A szakadékot betömni, az irodalomtudomány és az olvasás között kapcsolatot teremteni csak 
úgy lehet, ha lépcsó'zetesen tanítjuk az olvasást: a kezdőknek is megadjuk a magukét s a 
haladóknak is. Ez az írás a haladóknak szól: tanároknak és mindazoknak, akiket úgy nevezek 
legszívesebben, hogy „eszményi olvasók". 

Tudom, egy fecske nem csinál nyarat. Az irodalomtanítás reformja nem az én dolgom. 
Sokszor el kell még mondani, hogy szükség van rá, míg megvalósul. A közhely úgy leszen, 
hogy sokszor elmondják. S ha én most Jókait választom példának, nemcsak azért teszem, 
hogy hatásosabb legyen a példám, nem is csak azért, mert ezzel hiszem méltóképp megünnepel-
hetőnek ezt a százesztendős regényt, ami írásom másik célja, hanem azért is, mert azt szeret
ném, ha olvasni tanuló gyerekek és múltban élő öregek szellemi táplálékából igazán méltányolt 
klasszikusunkká emelkednék. Azzá, ami sosem volt igazán. Szeretném megmutatni, mennyi 
érzelmi és gondolati merészség, mennyi elemzésre és kritikai mérlegelésre érdemes mélység van 
benne, s mi mindent fedezhetünk fel az agyonolvasott és megírt műben is, amely — ha ma 
már távol is áll tőlünk — bámulatot kelthet, mint egy nagyszabású világértelmezés, egy párat
an képzelet és ész megismételhetetlen szellemi teljesítménye. 

Az „eszményi "olvasó és az elemzés módja 
Az „eszményi" olvasónak nem szükséges rendszeres irodalomtörténeti képzettséggel ren

delkeznie. Elég, ha a középiskolában tanult nyelvi, történelmi, irodalom- és művelődéstörténeti 
ismeretei alaposak, s ezeket az ismereteket rendszeres olvasás révén szerzett és tovább csiszolt 
irodalmi tájékozottság és gyakorlat egészíti ki. Ha ilyen ismeretek és készségek birtokában 
figyelmesen olvassa el a Jókai-regényt, akkor véleményem szerint képes megfigyeléseinek 
olyan rendszerezésére és értékelésére, amilyenre az alábbiakban teszek kísérletet. 

Kiindulásként a szöveg alapelemeit veszem: elsősorban a szókincs a szövegnek az a rétege, 
amely az olvasó számára a megértés problémáit okozhatja, egyben az a réteg, amelynek saját
ságait megfigyelheti. Erre az alaprétegre épül a regény mondatokban, amelyek ismét jól 
megfigyelhető és leírható csoportokra — jelenetekre, fejezetekre, cselekménymozzanatokra — 
különíthetők el. Ezeknek a szerkezeti elemeknek az egymás mellé rendeződése, egymáshoz 
való viszonya olyan, mint egy építményé: a téglákból (szavak) felépített falak, épületelemek 
(mondatok) egymáshoz kapcsolódva, folytatólagosan vagy szöget alkotva, létrehozzák a he
lyiségeket, szobákat, folyosókat, lépcsőházat stb. (jelenetek, cselekménymozzanatok, epizódok), 
majd ezeknek összessége egymáshoz való viszonylataiban és elrendeződésében alkotja az épület 
egészét (kompozíció). A Jókai-regény persze hatalmas, bonyolult szerkezetű kastély, több 
szárnya van, belül folyosóhálózat és lépcsőházak, különböző méretű és rendeltetésű helyiségek 
nehezen áttekinthető rendszerén kell végigmennünk, hogy megismerhessük; előzőleg már körül 
is sétáltuk, homlokzatának és külső tagolásának szépségeit is megismertük s most a kettőt, a 
külsőt és a belsőt egymáshoz való viszonyában kell értékelnünk. AJíülső; a szabadságharc 
eseményeibe beleágyazott családregény, a belső: az építmény valódi funkciója. A külsejében 
barokk kastély, ma, meglehet, más célokra is alkalmas. 

A szöveg elemei: a szókincs egzotikuma 
Jókai nyelvének nehézségeit a kezdő olvasó számára elsősorban szókincse gazdagsága jelenti. 

A közismert panasz úgy szól, hogy sok idegen szót, kifejezést használ: latin jogi, politikai, vallá
si és tudományos-technikai műszavakat, de franciákat és németeket is jószerivel. A valódi 
problémát azonban nem a szókincs idegen elemei jelentik, hanem inkább az a körülmény, hogy 
ezek az idegen elemek (valamint a meghonosodott, de elöregedett szavak: behemót, farmatring) 
a mai nyelvben már semmiféle szerepet nem játszanak. Sem a fiskális akció, sem a theater-coup 
nem szerepel ma már a köznyelvben, de még az ultima ratio-féle latin kifejezések is teljesen 
kimentek a divatból. Ezek az idegen elemek tehát már lassanként archaikus színezetet adnak a 
szövegnek. Népszerű kiadásokban ezen úgy szokás segíteni, hogy lapalji vagy kötet végi 
szómagyarázatok oldják fel őket. Ez azonban mindenképp nehezíti az olvasást. 

Ehhez járulnak az alaktani archaizmusok, amelyekben Jókai szövegei ugyancsak bővel
kednek, szopacs, iszamlás, rebegi, elfojtatik, tisztelkedjék: különböző fokozatai ennek az alaktani 
archaizmusnak. A szóképzés, az igeragozás bizonyos formái (régies elbeszélő múlt, de jövő is; 
szenvedő alak; sőt még az ikes ige szabályos ragozása is) ma szokatlannak tetszenek az olva
sónak. 

Megjegyzésre érdemes az is, hogy a nyelvi játékok, a jellemzésül alkalmazott tájszólási 
jellegzetességek („lütt-e nagyon a nimet?") vagy idegenszerűségek (Tallérossy Zebulon nyelve) 
kevésbé okoznak gondot a kezdő olvasónak, részben nyíltan jelzett funkciójuk (elkülönülés a 
normális szövegtől), részben ma is élő (vagy legalább analógiásán élő) voltuk miatt. 

Jókai nyelvének gazdagsága páratlan tűzijátékokban sziporkázik ott, ahol tárgyi vagy ter
mészeti környezetet ír le: kivételes bőségben ontja ilyen helyeken a művelődéstörténeti 
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anyagot — tulajdonnevek és köznevek, jelzők özöne teszi színessé és érzékletessé a leírást. 
A pétervári „márványpalota" malachit-csodái, a szmolenszki hóvihar, Salamon zsibárus; 
boltjának, a láp világának vagy a monori dajkaságnak a leírásai: megannyi erőteljesen színezett 
s színessége révén erős hangulati hatású, emlékezetes kép a regényből. Ezeknek a leírásoknak 
a szóanyaga kettős problémát rejt: a kezdő olvasónak nehézséget okoz különösségeivel, egzo
tikumaival, egyben azonban a mű hitelét építi, akár a pétervári rafinériáról van szó, akár az 
Al-Bohacen kardpengéről, akár pedig a bécsi árokról az auf der Schmelz és Hernals között. A 
regény történelmi kontextusa ugyanis kényszerítő erővel hat: az olvasó a történelemből ismert 
helyszínek és események olvastán önkénytelenül igyekszik a valóságos földrajzi és történelmi 
topográfián elhelyezni a regény többi részét is. A kezdő olvasóra a leírásokban nyújtott művelő
déstörténeti anyag ennek a történeti hitelnek a látszólagos erejét fokozza; ha nem is érti meg 
őket vagy összefüggéseiket, az egzotikum titokzatosságából származó varázserő sugallja, hogy 
el kell hinnie őket. 

Az^ggzQtiktim.~alJkaImazása Jókai elbeszélő"•művészetérj£k_ egyik_iíuj£S^mjo^anaia. A szó 
szoros értelmében vett egzotikumok, az idegen elnevezések (tulajdonnevek7~aIlandó jelzők, 
stb.), azaz a szókincs szintjén mutatkozó egzotikumok mellett ezekhez hasonló hatást keltenek 
szövegében az archaizmusok is, a stilisztikai jellemzés imitációs eszközei is (hivatali nyelv 
latinizmusai stb.); ezek az utóbbiak ugyan a mai olvasó számára hatnak csak így, eredetileg, 
a kortárs olvasónak nem hordoztak ilyen jelentésmódosító árnyalatot, tehát a szöveg történelmi 
változásaihoz tartoznak, a mai olvasás tekintetében mindenesetre az egzotikumok közé sorol
hatók. Egzotikumnak nevezek ugyanis minden olyan szövegelemet (lexikális, morfológiai, 
sőt mondattani alakzatot is), amely a mai olvasóban az olvasott mű ábrázolt világától való 
távolságot érezteti, a földrajzi (idegenszerűség) vagy időbeli (történetiség) távolság benyomását 
kelti. Ennek értelmében tehát minden régi szöveget az egzotikum bizonyos fokozata jellemez: 
nyelvén, képvilágán, szókincsén és fordulatain egyaránt érezhető valami idegenszerűség, 
valami tőlünk távolit képviselő világ nyoma. Ennek a legáltalánosabb értelemben idegenszerű
ségnek felfogott egzotikumnak egyik esete tehát az archaikus, régies jelleg, másik a szó köz
napi értelmében felfogott egzotikum. 

A mai tömegkultúra jelenre irányultsága közismert tény. Nem is az írott tömegkultúra, 
hanem annak képi (főként fotografikus) és beszélt, hallható műfajai, a gépesített tömegkultúra 
termékei és műfajai terelik a közönség figyelmét a jelenre. Az ilyen kultúrában felnövő vagy 
abban huzamosabban élő olvasó számára minden régi szöveg (és általában minden régi kultúra 
terméke) az egzotikum jellegét veheti fel. Jókainál azonban többről van szó. A szöveg termé
szetes avulásából eredő idegenszerűséghez az íróra jellemző, keresett, szándékosan halmozott 
egzotikum-anyag járul. Ez az egzotikum-halmozás lexikális szinten nyilvánul meg, de meg
felelőit megleljük a szöveg többi síkján is, 

A szöveg mondattani szerkezete: az ellentétes kötőszavak 
Jókai mondatai változatos szerkezeti felépítésűek, ez teszi szövegét különös, szeszélyes rit

musúvá, végletekben hullámzóvá. Amikor szükség van rá, szívesen él a csattanós, rövid monda
tokkal, sőt elliptikus szerkezetekkel, de ezeket akár körmondattal is tovább tudja fűzni: 
„Valaki megbabonázta tán őket? — Meg. — Egyike volt ez a sors véletlen, emberi ész által ki 
nem gondolt intézkedéseinek, amik, ha nem élő, emlékező emberek szeme láttára történtek 
volna, a szkepszis azt mondaná rájuk, hogy ,theater-coup'.1 (í. 167—8.)* Mellérendelő és 
alárendelő mondatszerkezeteket sűrűn váltogat egy-egy szorosabb egységet képező szöveg
részen belül is: „Abban a pillanatban, amelyben a gyűlésterem ajtajából a főbíró bekiáltott a 
pandúrokra: »Utánam, pandúrok!«, a főispáni lakosztály belsejéből, az ellenkező ajtón egy 
ifjú, délceg alak lépett ki e szobába. — Az Baradlay Ödön volt. — Teljes díszöltözetben, amely 
egyúttal gyászpompa ruha volt, fekete bársony dolmány, sötét gránátszín mente, kékróka 
prémmel, ugyanolyan kalpag fejébe nyomva, fekete gémforgóval, minden boglár, csat és mente
lánc öltözetén sötétkék oxidált ezüstből; széles díszkardja övkötőstől jobb kezében; sietett, 
kardját már nem volt ideje felkötni." (I. 168.) Ezeknek az egymás mellett alkalmazott külön
böző jellegű mondatszerkezeteknek a hatása ugyanaz, mint az imént idézett példában: kiéle
zik a mondatok tartalma által is kifejezett ellentétet. A szónoki kérdésre elcsattanó válasz 
egy igekötő (alkalmazásának tudatosságát tanúsítja az íráskép: bekezdést képez). A cselekmény 
mozgalmas pillanatát adja vissza az első bonyolult összetett mondat („Abban a pillanat
ban . . . " ) , ezt egy tömörségével hatásos ténymegállapítás ellenpontozza („Az B. Ö. volt."), s a 
meglepetés feszültségét fokozza a megjelenő külsején ráérősen, akkurátusan elidőző leírás, 
amely egy kivétellel (az is mondattá bontott jelző!), csupa mellérendelt, illetve szerkezetlenül 
egymás mellé sorakoztatott mondatból áll, épp azáltal, hogy a cselekményt megállítja. 

* (A kritikai kiadás kötet- és lapszámait adom meg: I —II. Bp. Akadémiai K. 1964.) 
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Az egyszerű mondatok között is sok olyan akad, amely voltaképp mellérendelő összetett 
mondatoknak a kettéválasztásából származik. (A dolog természetéből adódik, hogy ezek min
dig ellentétes mondatok lehetnek csak; a kapcsolatos mellérendelés esetében nincs jogunk 
feltételezni ilyen operációt, hiszen minden összefüggő szöveg, pl. egy esemény elbeszélése, tu
lajdonképp kapcsolatos mondatok sorából áll.) Az egyszerű mondatok ilyen ellentétes mondat
ból eredeztetésére feljogosítanak bennünket a kötőszavaik: egyszerű mondatok pedig, hanem 
kötőszavakkal: „Pedig bizony »birája« volt az ebben a percben . . . " (I. 75.) „Hanem még 
korán volt hurrát kiáltani." (I. 60.) „Hanem, aki végre felkelt: az Ödön volt. . . " (I. 65.), 
„Az a néhány szó pedig, amit a háziorvos az elnöklő úrhölgy fülébe súgo t t . . . " (I. 7.), „Jenő 
most már rohant haza." (I. 274.) stb. Ez az ellentétes kötőszóval vagy azt helyettesítő határozó
szóval felszerelt egyszerű mondat-típus annyira szembeötlő jelenség Jókai elbeszéléseiben, 
hogy a figyelmes olvasóban az előadásmód jellegzetes vonásává nő: ha Jókai stílusparódiát 
akarnék írni, az alapsémát ez a hanem, pedig kötőszavas, bekezdést indító, egyszerű mondat
típus adná. 

Az ellentétes kötőszavakkal indított szöveg-szakaszok (bekezdések, dialógus-részek stb.) 
azonban arról vallanak, hogy a mondatok, illetve szövegrészek ellentéteinek hangsúlyozott 
előadása az elmondottak, vagyis az ábrázolt világ szerkezeti ellentmondásait juttatja kifeje
zésre (vagy erősíti azokat). 

Az elbeszélés szerkezete: a szituáció-kontrasztok ' 
Eddig a nyelvi előadásmód és a nyelvi szerkezet szintjén vizsgáltuk a szöveget, most már 

át kell térnünk jelentésére, először arra, amit ábrázol: az elbeszélésre, ez ugyanis egy másik 
szerkezetet képez. A történet maga, amit az író elbeszél, nem csak egyszerűen el van mondva, 
hanem meg is van jelenítve, azaz sajátos módon meg van szerkesztve. Egyrészt az író nem mond
ja el az eseményeket az idő lineáris rendjében elejétől végig, hanem válogatva; egyeseket csak 
említ, másokat teljesen a mi képzeletünkre bíz (kiegészíthetjük a hézagokat); végül vannak 
olyanok, amelyeket részletesen előad, pontosabban megjelenít. Jókai szituációkban építi fel az 
elbeszélésjtLjeír egy bizonyos helyszínt, azután megjeleníti az otíTorténteket — felvonultatja 
a szereplőket, reprodukálja dialógusaikat vagy gondolataikat és elmondja, amit cselekszenek. 
Kis színpadi jeleneteket állít elénk. Természetesen ezeket a szituációkat kommentálja és kom
mentárjaival, magyarázataival köti össze is őket egymással. A kommentárok azonban csak 
ritkán emelkednek önálló (külön szakaszt képező) szövegrész rangjára, többnyire teljesen alá 
vannak rendelve egy-egy szituációnak. 

Az olvasás voltaképp abból áll, hogy az olvasottakból rekonstruáljuk azt a lineáris esemény
sort, amelyet a regény ilyen válogatott szituációsorban ad elő — ez a rekonstruált eseménysor él 
aztán emlékezetünkben (ezt mondatják el az iskolában a regény „tartalmaként"), s ennek alap
ján formálja meg ítéletét a műről a naiv olvasó (és a naiv kritikus!). Pedig a történet önmagában 
nem tartalmazza a művészi mondanivalót, az sokkal inkább abban a módban rejlik, ahogyan a 
történet elő van adva. Nos, a Jókai-regény jelenetek, szituációk sorában van elmondva. Még 
fontosabb az a körülmény, hogy mindig ellentétes szituációk következnek egymás után,. Már 
az első fejezet is ilyén, kiélezett, végletes kontrasztot rejt; az első szituáció: a vígan bankettező 
társaság. A háttérben pedig a másik, ellentétes szituáció, amely aztán előtérbe kerül: a bankett 
ünnepeltje haldoklik. Azt mondhatjuk, a regény minden egyes jeleneié..szituációja kontrasztoj: 
képez előzményével és következményeivel.... ' , 

Ezt a kontrasztokban való szerkesztést látjuk akkor is, ha a színhelyek szerint kíséreljük \ -£«. 
meg elrendezni a cselekményt: a Baradlay-kúrián lejátszódó események után váratlanul a n \ • i ". -
távoli Oroszországba csöppenünk, Pétervárra, majd a Dnyeper jegének lékjéből kimentett J/ \ J 
Ödöntől egy szempillantás alatt Bécsbe kerülünk, onnan ismét a Baradlay-család fészkébe,-lf^ -/vr~l 
a „megyeszékhelyre", ismét vissza Bécsbe, aztán Richárddal végigjárjuk a Kárpátokat és" 
így tovább. De, mint a kezdő szituáció is mutatja, még ezeken belül is kontrasztok fogadnak: 
ahogy ottan a bankettezők víg terméből a haldokló szobájának komor csendjébe léptünk át, 
úgy követjük a pétervári kalandban Ödönt és barátját az előkelő hölgyek és urak estélyéről a 
cukorgyár pincéjében elrejtett titkos mulatóba, a félvilági hölgyek közé, majd ki az orosz 
sztyepp félelmetes hóviharába, a farkaskalandba, majd az abból ép bőrrel kikerült hősöket kö
vetve, a felszabadult korcsolyázást teljesen váratlanul megszakító, ismét a szörnyű halál ve
szedelmét jelentő balesetbe. ígyjiezet-végig a regény cselekménye egymással ellentétes han
gulatokat keltő helyeken, egymással ellentétes színezetű eseményeken. (Ha a szituációkat to
vább bontjuk, ismét ellentéteket, kontrasztokat kapunk: a legtermészetesebb kontrasztokból 
áll a dialógus.) 

Ezeknek az ellentétes jeleneteknek a kiélezettsége gyakran a meglepő fordulatokban csú
csosodik. A már idézett jelenetekben is láttuk ezt: Ödön megjelenése a megyegyűlésen éppen \ 
ugy'a meglepetést jelenti, mint a háziorvos diszkrét fülbesúgása a banketten. A legismertebbek 1 
a csatajelenetek meglepő fordulatai: a kassai csatában a halálba indulók váratlan segítségére | 
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érkező huszárcsapat, a Lánchíd felrobbantásának megakadályozása stb., stb. Egyike a lélek
tanilag legjobban sikerült kontrasztos szituációknak a Mindenváró Ádám házánál lejátszódó 
találkozás, ahol is Zebulon folyvást beszél, Szalmás pedig folyvást hallgat — mindkettő a 
másiktól való féltében; a meglepetés: mindketten megszöknek az éjszaka folyamán (a foly
tatás is meglepetés: ismét Összetalálkoznak, ismét „megszöknek" egymástól stb.). Tegyük 
hozzá, Mindenváró Ádám háza és személye is egyike a kontraszt-hatású elemeknek; a sza
badságharc lelkesedésében vagy félelmében élő országban békés szigeten lapuló, közönyös 
„őslény". 

/ A kontrasztokat tehát a regény minden szintjén fellelhetjük: éppen úgy jellemzi a szókincset, 
I mint a mondattani szerkezetet, de a jelenetek egymásra épülését is, sőt, az egész regény 

kompozícióját is ezzel tudjuk leginkább jellemezni. Nem kell azt gondolnunk, hogy ez minden 
elbeszélésben így van: amint az ellentétes kötőszavak gyakorisága sem, a szöveg többi szintjén 
feltűnő kontrasztok — hangsúlyozott ellentétek — gyakorisága sem jellemző minden elbeszé-

I lés-típusra. Kemény Zsigmondnál pl. sokszor még a dialógusok sem képeznek kontrasztokat, 
' hanem megosztott monológként hatnak. 

A kompozíció ellentétei: a rapszódia-szerkezet 
Sőtér István hívja fel figyelmünket arra, hogy ebben a regényben „Jókai szokásos, több 

szálból, de mégis egységesen bonyolódó szerkezeteit ezúttal másféle kompozíció váltja fel, 
melynek változatosságát leginkább a rapszódiáéhoz hasonlíthatjuk. E rapszódia a felemelő 
és a megnevettető részletek, a freskószerű csataképek és az életképszefü jelenetek egymást 
váltásából alakul "ki." (Romantika és realizmus, 430— 431.) A regény cselekményét elindító 
é*s atapjabán végig motiváló szituáció is többszörös kontrasztot jelentő elemekből épül fel. 
Az első fejezetről van szó: Baradlay Kazimír halálos ágyán úgy végrendelkezik, hogy özvegye 
és fiai az ő világnézete szellemében, az ő politikai célja megvalósításának szenteljék magukat; 
a regény viszont arról szól, hogy az özvegy és fiai miként cselekszik mindenben az ellenkezőjét 
a végakaratnak. Ez adja a regény középponti problémáját: minden akörül forog, hogy sikerül-e 
a halott zsarnok konzervatív, sőt reakciós végakaratával szembefordulóknak, az özvegynek és 
fiainak győzni a haladás, a demokratikus forradalom és a szabadságharc eszméi jegyében. 
Az özvegy és a fiúk minden lépésénél, elhatározásánál ott sötétlik a misztikus erővé növesz
tett atyai végrendelet árnya vagy képviselői (Rideghváry és szövetségesei) vagy pedig az 
atya szelleme képében. Az özvegy vitái az elhunyt falon függő portréjával vagy lélekben meg
idézett alakjával a regény több pontján visszatérő vezérmotívumként tartják szemünk előtt a 
történetnek ezt a szerkezeti elemét, fő motívumát. 

A kezdő szituáció egyik kontrasztjára már felhívtuk a figyelmet, tegyük hozzá: a kezdő 
szituációnak számos mozzanata hordoz jelképes értelmet. Az egyiket az író maga fejti fel: a „kő
szívű" ember kettős értelemben kő-szívű — egyrészt „szív-verőér kövesülésben szenved", 
tehát a „patológia értelmében" kővé vált szívű, másrészt „a bibliai szólás szerint" is az. Hogy 
ez mit jelentett, azt részletesen elmennydörgi Lánghy tiszteletes úr búcsúimájában: ,,Ó, én 
Uram, légy irgalmas azokhoz, akik életükben az irgalmat nem ismerték soha I" (I. 22.) És ezek 
a mozzanatok is kivétel nélkül az ellentétek jegyében rendeződnek képpé: a temetési szertartás 
alatti profán pletykálkodás éppen úgy, mint a pletykázok által elmondottak, kontrasztokat 
képeznek. Ezeknek azonban éppen úgy, mint a regény cselekményének folyamán az ettől a 
kezdettől messzire vezető mozzanatoknak is az összefogója, fő rendező elve az az alapkontraszt, 
amelyet a végakarat és a vele szembeforduló özvegy küzdelme ad. 

A halott Baradlay és özvegyének párviadala azért növekedik kozmikus méretű küzdelemmé, 
mert' egybeesik az ország küzdelmével a haladásért: a legkisebb, leginkább magánjefTégíí 
cselekmény-mozzanatok is ebbe a nemzeti küzdelembe ágyazódnak bele. „Nálunk minden élet
regény, minden családi dráma annyira össze van nőve a nemzet közéletével. . . " (Jókai: 
Politikai divatok. Előszó.) Mindkét Baradlay-fiú rangján alul nősül: ez maga isjiemqkratikus 
állásfoglalás. Ödön szerelme és ennek a szerelemnek morális vonatkozásai (Ödön nem vállalja 
apja felfogását, aki szerint rangos úr lehet becstelen is az alacsonyabb rangúval szemben!) 
a demokratikus átalakulás erkölcsi követelményeit képviselik — vele szemben Alfonsine 
szerelme és annak morális vonatkozásai az arisztokrácia képmutató erkölcsének s azon keresz
tül a halálra ítélt osztály és eszméinek ellenpólusát jelentik. (Másik ellenpólus itt Richárd 
szerelme: a kontrasztok láncolatot képeznek és bonyolult rendszert — a fő kontrasztok Alfon
sine és Edith, Richárd és Palvicz közt vannak, de kontrasztot képez Richárd és Jenő, Richárd 
és Ödön, Alfonsine és Aranka, Alfonsine és Richárd is, különböző mozzanatok révén, különböző 
vonatkozásokban. Pl. Lánghy Aranka és Alfonsine között közvetlen érintkezés nincs ugyan, 
de a Baradlay-családba bekerülni vágyó, illetve kényszerülő nő két ellentétes típusát kép
viselik; még olyan apróságokban is megvan a kontraszt, mint a szüleik: Arankának apja van, 
aki pap s az erény és az eszményekért hevülő erkölcsi méltóság képviselője, Alfonsine-nak 
anyja, aki léha és pénzéhségből erkölcstelen mesterkedésekre vetemedő félvilági dáma.) 
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Ez a rapszódia-szerkezetű és a kompozíció fő ívétől kezdve le egészen a legapróbb mozza
natáig kontrasztokra épülő elbeszélés az olvasó számára nem csak a cselekmény fordulatosságát, 
izgalmasságát jelenti. Vagy, ha csak azt jelenti, akkor még nem értette meg egészen. A félre
értésben a naiv olvasónak segítségére volt a regény megszületésétől kezdve a kritika is. A 
kritika, amely Jókai életében Qyulai Pál tekintélye és elvei jegyében működött: írónktól is, 
mint másoktól is, a korrajz hitelét kérte mindig számon aprólékos gonddal s az életszerűség 
lélektani hitelű visszaadásán és racionalitásán túl nem igen látott meg mást a művekben. 
(Gyulai Pál: Jókai legújabb müvei. Bpesti Szle, 1869.) Azóta természetesen sok minden másra is 
felhívta már a figyelmet könyvtárnyi Jókai-irodalmunk, de még mindig középpontban áll az 
író személyisége tekintetében fontos nézet, hogy A kőszívű ember fiai „felelet a kiegyezésre" 
éspedig azáltal, hogy — s ez már a műre vonatkozó nézet — a szabadságharcot ábrázoló, pró
zában írt hősköltemény. Az egyik leggyakoribb eljárása a szakirodalomnak, hogy a művet a 
szabadságharc tudományos, történeti képével veti egybe, s kimutatja, hogy az „ábrázolás" 
nem hű és nem helyes, mert nem ábrázolja a negatívumokat, a bomlasztó erőket stb., stb. 

Attól tartok, mind az irodalomnak, mind a történelemnek árt, ha összekeverjük őket. Az 
olvasóban ezzel a történelem tudományos szemléletére és módszerére vonatkozó, egyébként 
sem korszerű elveket és ismeretanyagot tereljük rossz irányba. Ha a regényt úgy fogjuk fel, 
hogy az a történelmet adja vissza, akkor az olvasóban végképp meggyökereztetjük a tudomány
talan, romantikus történetfelfogást. Másrészt eltereljük a figyelmét a regény igazi művészi 
mondanivalójáról és funkciójáról. 

A jellemek rendszere: oppozíciók 
A regénynek ez az ellentétekre épülő szerkezeti elve érvényesül a szereplők megformálásá

ban és egymáshoz való viszonyításában is. Sokat emlegették, ma már közhelynek számít, 
hogy Jókai jellemei kontrasztosak: fekete-fehér figurák. Azt mondották, hogy Jókai nem tudott 
igazi, életszerű alakokat megrajzolni; végletesen jóságos vagy végletesen gonosz hősei lélek
tanilag nem hitelesek. Azt hiszem, a kérdés feltevése csak abban a (ma is eléggé elterjedt) 
naiv tévhitben jogosult, amely szerint a kritikának az a feladata (s ezt természetesen meg is 
tudja tenni!), hogy rekonstruálja, mit tudott és mit akart az író. Az alkotáslélektan ilyen Önhit-
ten felfogott lehetőségeit illetően én erősen szkeptikus vagyok. 

Megkísérelem másfelől feltenni a kérdést: nem az érdekel, hogy mit tudott az író, hanem az, 
hogy mit jelent a regényben ez a kontrasztos jellemábrázolás. Erre pedig akkor kapok választ, 
ha nem egyenként vagy — ahogy a tankönyvekben is, ma is szokás — erkölcsi elvek szerint 
csoportosítva vizsgálom Őket. Nem a jókat és a gonoszokat fogom szembeállítani, mert akkor 
olyan önkényes szempontokat viszek bele a műbe, amelyek eltorzíthatják a műben ténylegesen 
meglevő összefüggéseket. Hiszen semmi biztosítékom arra nézve, hogy az író is ugyanazokat 
tekinti morálisan pozitív alakoknak, akiket én, ma, más világban és más időben. Az egyik 
lehetőségem: a mű alapkonfliktusához viszonyítom a szereplőket. így a következő csoporto
sítást kapom: 

-> özvegy Baradlayné — F. Bábi 
— Aranka — Lánghy 
- Edith — Pál úr 

•> Mihály mester 

Goldner és Mausmann 

Jéza, az imsik, Leonin, Salamon, Palvicz, Mindenváró 

Az egyik tábort az elhunyt „kőszívű ember" vezérlete alá sorakozók alkotják, a másikat az 
özvegy és segítői. Közbül helyezkednek el a Baradlay-fiúk: őérettük folyik a harc a két tábor 
között. (Ne feledjük: a három fiú szimbolikus jelentést is hordoz. Amint Baradlay halálos 
ágyán megfogalmazza, ők hárman, három feladatra kijelölve, a magyar nemesi társadalom 
fő értékeit képviselik: a politikus, a katona és a hivatalnok a régi típusú nemesi állam vezető 
erői. A regény kifejletében ugyan elsikkad kissé ez a jelkép, de azért benne rejlik a történelmi 

Baradlay Kazimir 
Rideghváry 
Alfonsine 

Plankenthorsné 

Szalmás 
Szalmásné 

Palvicz Káró y 
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fejlődés által végrehajtott korrekció: a birtokára visszavonuló politikus már háttérbe szorult, a 
hivatalnok eleve életképtelennek bizonyult, s leginkább talpraáll a katona, aki életrevalóságá
nak épp azzal adta bizonyságát, hogy a polgári munkát is vállalja és állja. A véletlenszerű 
ötletek és a műfaji kényszermegoldások miatt ugyan nem tulajdoníthatunk túlzott jelentőséget 
ennek a jelképnek és átalakulásának, de így sem érdektelen a műben kifejeződésre jutó politikai 
és történelmi világkép tekintetében.) 

Az így mutatkozó kontrasztok nem egyszerűsíthetők le jók és rosszak ellentétére. Elsősorban 
a három fiú alakja dinamikus. Ödön csatlakozik elsőnek és legszüárdabban anyjához. Richárd 
csak később áll anyja és az ügy mellé, de attól fogva ő a legaktívabb ereje táborának. Jenő 
ingadozik legtovább, az ő állásfoglalása születik meg legnehezebben, hogy végül, váratlan 
sorsfordulat következtében, ő magasodjék az ügy vértanújává. Jenő személye és sorsa önmagá
ban is végletes kontrasztokat mutat: szemben áll fivéreivel is, anyjával is, az üggyel is; végül 
mégis ő lesz fivére megmentője, anyjának fájdalmas gyásza, az ügynek önként, tragikus ön-
büntetésként vállalt mártírja: Ödön és Richárd ellentétéből, a félénk, ügyefogyott hivatal
nokból halált megvető hős lesz. 

Még kevésbé szabad statikusan és egyértelműen értelmezni az epizódfigurákat, ezeket a 
„kevert" jellemeket, akik életszerűségükkel maguk is cáfolják az író jellemteremtő erejéről 
elterjedt naivitásokat. Tallérossy és Boksa hol ide, hol oda sodródnak; a regény számos 
epizódfigurája pedig teljesen semleges marad az alapkonfliktus vonatkozásában. (Erre még 
visszatérünk.) így is mutatnak azonban statikus kontrasztokat: Tallérossy Ödön ellenpárja, 
Pál úr Richárdnak nemcsak segítője, hanem kontrasztja is, de Boksa is Richárd kontrasztja 
bizonyos pontokon: szembe kerülnek, oppozíciót képeznek. 

Ezek a változó kontraszt-szerepek hívják fel a figyelmünket a regény dinamikájában fel
tárható kontrasztokra, pontosabban dinamikus oppozíciókra. Ezeknek a természetét akkor 
fedhetjük fel, ha a regényt a szereplők funkciói szerint tekintjük át. A formális funkciókat 
grammatikai analógiával tudom szemléltetni: amint a morfológiai vagy lexikológiai elemek 
(a szófajok, pl. a főnevek) különböző funkciókat tölthetnek be a mondatban, úgy szerepel
hetnek az elbeszélés egyes figurái — a szintaktikai szinten — különböző epikai funkciókban. 
(Vö.: V. Propp: Morfologija szkazki. Leningrád 1928., valamint R.Jakobson: Deux aspecís da 
langage et deux types d'aphasies — in: Essais de linguistique generale. Éd. Minuit 1963.) 

Azt mondhatjuk, hogy a legegyszerűbb elbeszélés alaptípusa a kijelentő mondat: hőse a 
mondat alanya, cselekménye az állítmánya, jellemzései, leírásai, helyszín- és korrajza pedig a 
jelzők és a határozók. A tranzitív állítmányú mondatnak tárgya is van; ezt a mi analógiánkban 
minősíthetjük az alannyal egyenrangú funkciónak (gondoljunk a szenvedő szerkezetre, amely
ben helyet cserélnek a tárgy és az alany). Ez a grammatikai szubjetum—objektum viszony 
egyenértékű morfológiai elemekből áll s csupán az állítmány iránya szabja meg helyzetük 
különbségét. Az elbeszélés szintjén is így van: az a főnév (figura), amely az egyik mondatban 
alany (hős), a másikban tárgy (ellenfél) lehet. 

A viszonylag bonyolultabb történet már mondatok sorából áll, a legbonyolultabb pedig a 
regény, amely történetek sorából (esetleg egymásba fonódó, egymást keresztező sorából) áll; 
egységes történetté épp az teszi ezeket a történetsorokat, hogy azonos hősök (azonos névszók) 
töltik be a funkciókat (alanyok és tárgyak funkcióit). Ami regényünket, ha ebből a szempont
ból vesszük szemügyre, éppen az fogja jellemezni, hogy áfhősök folytonosan szerepet, funkciót 
cserélnek. Az oppozíciók iránya megváltozik: a hős, aki az egyik történetben a cselekményt 
irányította, a másik történetben ellenféllé vagy szenvedő "hőssé válik. Az első fejezet alanya 
Baradíay Kazimír — kezdetben, a fejezet végére azonban Baradlayné lesz tárgyból alannyá, 
Baradlay pedig alanyból tárggyá. Boksa Gergő az egyik történetben vádlott (accusativus!), 
a következőben azonban már ő a cselekvő alany, a hős. A megyegyűlésen is így cserél helyet a 
kezdeti alany a tárggyal: Rideghváry Ödönnel. így cserél funkciót Leonin is a regény két távoli 
pontján elhelyezett történetben (sőt az első történetben magában is) Ödönnel: a megmentő és a 
megmentett funkciókban. 

Ezek az oppozíciók azért dinamikusak, mert irányuk folytonosan változik. Éspedig bizo
nyos szabályszerűséggel: majdnem teljesen, kivétel nélkül érvényesül az a szabály, hogy az 
egyik mondat, történet, epizód szereplője legközelebbi előfordulása alkalmával az ellenkező 
funkcióban, az oppozíció másik oldalán jelenik meg. Ez a dinamikus funkciócsere teljesen meg
felel a regény többi kontrasztjának. A statikusan kontrasztokban elhelyezkedő figurák az oppo
zíciók dinamikus alakulásában másképp helyezkednek el s a két struktúra bonyolult szövevényt 
alkot. 

Számunkra nagyon érdekes az olyan epizódfigurák funkciója, akik az alapkonfliktusból eredő 
küzdelemben nem játszanak szerepet. Leonin, Palvicz és Salamon sem érdekeiben, sem pedig 
tudatos állásfoglalásában nem kapcsolódik sem a családhoz, sem a szabadságharc ügyéhez: 
Leonin és Palvicz katonai kötelességét teljesítve, személyesen, mintegy érdektelenül vesz részt 
az ellenség oldalán a harcban (Jókai nemeslelkü és bátor jellemű hősöknek ábrázolja őket); 
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Salamon pedig a jogilag is szentesített független ügyvéd vagy inkább bíró szerepében (a 
Plankenhorst-végrendelet végrehajtásával megbízott jogi képviselőként) szerepel. Ezek a 
szereplők azonban beavatkoznak a regény cselekményébe, méghozzá igen fontos pontokon 
és fordulatokat, meglepetéseket okozva: Leonin egyszer Ödön életét menti meg, másodszor 
pedig szökevényként tartóztatja fel; Palvicz Richárd üldözője és az isaszegi csatában halálos 
párbajt vív vele, s végakarata szerint is hatással van Richárd életére. A legnagyobb Salamon 
szerepe: ő hozza a regény megnyugtató végét annak a morális szentenciának a jegyében, ame
lyet már jóslatként és tanácsként is elmondott egyszer Richárdnak: „becsületes embernek lenni 
igen jó gscheft" (I. 122.). Ezek a szereplők tehát nem valamelyik szembenálló fél képviseleté
ben jelennek meg és avatkoznak be a regény cselekményébe, hanem valami titokzatos erő, 
valami magasabb hatalom: a yégzeíkiJldöttej. 

Az is jellemző, hogy a .vjgrenaélitggnék. a halottak túlvilágról ideszóló szavának milyen 
nagy szerepe van ebben a régényTienr^Joggal állapítja meg Sőtér, hogy a regény konfliktusai 
közül „a legfontosabb — és a leginkább 'csodálatos': Kazimír és Baradlayné nagy, 'túlvilági' 
összecsapása". (I. m. 430.) De a másik végrendeletnek, a Plankenhorst-nagybácsiénak hason
lóan fontos a mozgató ereje: amint Salamon ünnepélyes szónoklatában elmondja, ez szolgál 
magyarázatul a cselekmény számos különös, eddig érthetetlen mozzanatának: ez „A szenve
dések kulcsa". Ezek a túlvilági mozgató erők azonban nemcsak a regény szereplőinek élet
sorsát irányítják, hanem a nagy, kozmikus közdelem sorsát: a hazáét is! 
A szabadságharc „mythológiája" 

A regény mesés cselekményének hátteréül vagy helyenként színteréül szolgáló szabadság
harc, a történelmi esemény rajzában J.Qkai,gyakran alkalmazza a retorikus kommentárt: 
az író közvetlenül az olvasót szólítja meg és egyenesen hozzá beszél. Ilyen retorikus kommentá
rok ugyan előfordulnak a mesés cselekményben is, de ritkán, röviden s inkább csak arra szolgál
nak, hogy összekössék a kettőt: a mesét és a történelmi hátteret. Pl. a „Mindenváró Ádám" 
c. fejezet bevezetője: „Az is históriai személy. Nem mondom meg, hol lakik, mindenki ismeri. . . 
Lakása ott van abban a faluban, ahol 1849 végén arra a kérdésre: járt-e itt az ellenség? azt 
felelték: itt nem, de a szomszédban járt mind a három: a német is, a muszka is, a magyar is. 
Mind ellenség!" (II. 98.) Vagy a bécsi forradalomról szóló, „Tavaszi napok" c. fejezet elején: 
„Március tizenharmadika volt: a bécsi nénmúzgalom nania. — . . .Ite_ne csapd a könyvet, 
ideges olvasóm! Nem viszlek ki az utcára,.. ." stb. (1. 173.). Vagy egy-egy (többnyire záró
jelbe tett, tehát a szövegből határozottan kiiktatott) bölcselkedő, humoros megjegyzésre 
szorítkoznak. Pl. „Nekik kettőjüknek egy szék is elég volt. Ha Richárd ült rajta, akkor Edith 
az ölébe ült. (Erre a találmányra lehetne pátenst kérni.)" (II. 291.) A retorikus kommentárok 
azonban terjedelmes eszmefuttatásokká vagy patetikus dithirambusokká, esetleg (természet
tudományi jelenségek köréből vett) parabolákká duzzadnak a regény bizonyos pontjain. 
S ezek a pontok éppen a szabadságharc egyes mozzanatait örökítik meg. 

A,,szabadságharc eseményeit, a regény mesés cselekményébe illeszkedő vagy annak hátterét 
§zfilgáltatá. mozzanatait Jókai nem elbeszéli, nem is megjeleníti, hanem retorikus kommentár
jának valamelyik formájában „megénekli": szónokként elzengi vagy elsiratja. Teljes egészében 
ilyen retorikus dithirambus az „Egy nemzeti hadsereg" címet viselő fejezet. Bár Lánghy 
Bertalan a szereplője, lényegében mégsem cselekmény-mozzanat, hanem ebbe a szövegrész-
típusba tartozik a „Perihélia" cimű; bár Ödönről szól, ide tartozik a „Régi jó barátok" c. 
fejezet első része: Ödön meditációja és ennek folytatása ugyanebben a fejezetben, elfogatása
kor, s a következő, „Nadir" című fejezet elején. Ez utóbbiak előadásában Jókai a style indirect 
libre-t alkalmazza. (Megjegyezzük itt, hogy a szakirodalom későbbre teszi ennek a kifejezés
módnak a magyar irodalmi jelentkezését: nyomokban fellelhetó'nek vélik Mikszáthnál, időn
ként Tömörkénynél. [Vö.: Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond stílusa. Stilisztikai tanulmányok. 
Gondolat 1961. 254.] Tévedés: Jókai bőségesen és könnyedén él vele; az Ödön menekülését el
beszélő részekben ez az átképzeléses előadásmód állandó eszköz a menekülés igazolásának és a 
menekülő Iélekrajzának bemutatására. Jókai saját menekülésének lelkiállapotát és öniga-
zolási szándékát szokás ebben látni — ezt az életrajzi magyarázatot többen leírták. Arra 
azonban senki sem figyelt fel, hogy ez a style indirect libre-nek alkalmazásával történik. Pl. 
„Most aztán Ödön érezte, hogy mit tesz 'semmivé lenni'. — A letiport, elgázolt ember, ki 
helyéből el nem hagyta magát riasztani, még mindig 'valami'. Corday Charlotte arca még 
elpirult a haragtól, midőn levágott fejét a hóhér arcul üté, még a leütött fő is 'valaki'. — De a 
futó ember, ki kelepcébe esett, az a 'senki' és a 'semmi'." stb. [II. 213.] L. még: „Ödön e puszta 
közepett úgy érezte magát, hogy ő most egy porszem. — Egy porszem, mely eszmél, érez, 
emlékezik. — Emlékezik rá . . ." stb. II. 219.) 

Ilyen retorikus kommentár szerepet töltenek be a természetrajzi parabolák, amilyen a 
„Perihélia" is, a „krák" példázat is; ilyet a klasszikus mitológiai és történelmi párhuzamok 
is a „Várharc mennykövekkel" c. fejezetben. De nem csak a formai megoldás, vagyis az, hogy a 
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történelmi eseményt mindig retorikai kommentár köríti vagy helyettesíti, hanem ennek a 
retorikának a jelentései is igen fontosak a regény értelmezésében. S ilyen vonatkozásban a 
Baradlayné által a túlvilági ellenféllel vívott küzdelem párhuzamos mozzanatainak foghatjuk 
fel őket. (Még formai hasonlóság is van: Baradlayné is egyoldalú, retorikus beszélgetéseket 
folytat a halott portréjával.) 

A dithyrambusok és az elégikus betétek nemcsak stíluseszközként, nemcsak díszítő elem
ként használják a kozmikus és világtörténelmi parabolákat és hasonlatokat: ezeknek hiper
bolikus funkciójuk van. (Sőtér jegyzi meg, hogy ennek jegyében olvad egybe Baradlayné 
hazaszeretete és anyai szeretete ugyanegy érzéssé. I. m. 430.) Nemcsak a Baradlay-család 
története emelkedik fel egy magasabb szférába a nemzet életével való összefonódottsága révén, 
hanem maga a szabadságharc is túlnő a történelemszemlélet tárgyilagos szféráján és kozmikus, 
eget-földet megrázó eseménnyé terebélyesedik Jókai hiperbolikus víziójában: „óriási küzdelem, 
történelmi emlékű diadalaival", amelyet a nemzet „ősmondabeli erővel" vívott Európa két 
kolosszával. „S a költő, ki meteorként futotta végig az egész eget fölöttünk, nem zengett 
egyébről, mint e szent harcról; ez hangzott alá onnan a magasból: ez volt utolsó szava, midőn 
az ismeretlen láthatáron lebukott előttünk. — Talán nem is a földre esett le. Talán egy új 
földforgás alkalmával ismét meglátjuk őt, szikrázva, mennydörögve fejeink felett." (II. 5—7.) 
Olykor maga az író is érzi a túlzás eltúlzott voltát: „Jól van. Ez idáig poézis, de hol a próza?. . . " 
(II. 8.), de nem engedi meg a józan észnek, hogy eltérítse költői látomásától. Nem is engedheti, 
mert ez nem pillanatnyi látomás, nem a perc ihlete, hanem az írónak és az egész műnek ural
kodó szemlélete. 

A szabadságharc a Jókai-regényben kozmikus vízió: a végzet játéka az emberekkel, a népek
kel. Nem volna szerencsés ezt a szemléletet kiragadott idézetekkel bizonygatni, bár ilyet is 
találunk jócskán. („Az Eumenüdák voltak a bevádlók" s még a bírák sem tehetnek arról, 
hogy „az Eumenüdák szomjaznak". II. 241, 246.; „A végzet be tö l t . . . " II. 255.; „Sorsát 
senki sem kerülheti el" fejezetcím stb., stb.) Elég volna utalnunk arra, hogy a népfelkelést 
kifejezetten is természeti jelenséghez hasonlítja Jókai, nem úgy, mint Petőfi, aki külsejét és 
ellenállhatatlan erejét érzékeltette a hasonlattal, hanem kiszámíthatatlanságát, titokzatos, 
embertől független működését hangsúlyozva. S elég volna utalni a kozmikus hasonlatokra, 
amelyek mind-mind a jelenségek magyarázatát utasítják el: „De hát hol vette volna ez a 
nemzet azt az ősmondabeli erőt az újabb kornak e Nibelungen-énekéhez? Elmondom, ahogy 
megértem." S végül: elegendő volna emlékeztetni arra, hogy Jókai maga hogyan fogta fel ezt 
a feladatát: „ írjunk mythologiát!" (Az ércleány, Csataképek a magyar szabadságharczból. 
Nemz. kiad. X. 1894. 38.) 

•• A kőszívű ember fiai valóban mitológiája a szabadságharcnak, nem történeti képe. De nem 
azért, mert az írónak ez volt meghirdetett szándéka, hanem azért, mert ezt adja a szöveg, 
a regény maga. Amikor a szöveg lexikális szintjén az egzotikumokat találjuk jellemző vonásnak, 
a mondattani szinten az ellentétes szerkezeteket (pedig, hanem!), az elbeszélés felépítésében a 

"szituáció-kontrasztokat; a kompozíció fő ívét a rapszódia-szerkezetben, a jellemek rendszerét 
pedig a dinamikus oppozíciókban és a statikus kontrasztokban találtuk meg — akkor mindenütt 
egy nagyobb, a mű egészében és részleteiben egyaránt megnyilatkozó szemléletet fejtettünk 
ki a szövegből. Ez a szemlélet pedig nem egyéb, mint a racionális és az irracionális ellentéte. 
Jókai sajátos értékrendjében ez a két pólus a köznapi, józan gondolkodás, a triviális logika és a 
magasabb rendű, a metafizikai törvény ellentéte; az utóbbit csak nyomaiban lehet rajtakapni, 
megsejteni. Az emberek mindig a józan ész szerint próbálnak haladni, de a végzet, a magasabb 
rendű (túlvilági) erők (csodák, meglepő fordulatok) minduntalan kifognak rajtuk. A végzet 
törvényeit az író is csak sejti, de képes hatásukban ábrázolni, művészileg megragadni őket. 

Ezt a világszemléletet kiegészíti a hit abban, hogy a végzet végül is a jó, az erény és a nemes
ség győzelmét hozza. És a hit az emberek jóságában: „Az emberek nem rosszak ingyen: csak 
úgy a rosszaság szeretetéből." A „sátán" rontja meg őket: a haszon vágya, a spekuláció. De a 
sátánnak is joga van élni: „Leben und leben lassen." (II. 295.) Ha a végzet nem is tudja a jóság, 
az erény, a (lelki) nemesség maradéktalan győzelmét megadni, a kompromisszum, a fele-fele 
pyrrhusi győzelme Jókai szemléletében biztosított és bölcs belátással győzelemmé átminősített. 
Jut is, marad is: „Mi nem fogjuk irigyelni (a sátán) szerencséjét. — Hiszen minekünk magunk
nak is annyi van, hogy még ebben az óriási nagy teremben sem férne el, ha magunkban nem 
tartanok." (II. 296.) Ma ezt a bölcsességet mi hazugnak, illúziónak érezzük. A kétely Jókaiban 
sem aludt, 

Ezt a metafizikai szemléletet mindenáron hitelesíteni kellett, hiszen máskülönben olcsó 
önvigasz marad. Hitelesíti ezt mindenekelőtt az egzotikum: ha voltak, léteztek valaha vagy 
valahol efféle csudálatos dolgok, ilyen, a mítoszok és a történelem mélyéből kisejlő, különös 
események — nos, akkor lehetnek, létezhetnek ma is. 

Hitelesítenek a váratlan fordulatok, meglepetések és csodák, amelyeket a „Hanem" és 
^Pedig" kötőszavas bekezdések tartalmaznak, valamint a kötőszó nélkül, pusztán az ellentétes 
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tény közlésére szorítkozó — ilyenformán a meglepetést hangsúlyozó, még meglepőbbé tévő — 
formulák. 

Ennek a hitelesítési erőfeszítésnek a kifejeződése a rapszódia-kompozício: az élet a maga 
áttekinthetetlen bonyolultságában, hullámhegyek és völgyek szeszélyes váltakozásában, 
konfliktusok és álkonfliktusok sorozatában jut el a végső megnyugvásig. 

Végül ennek a hitelesítésnek az eszközei a retorikus kommentárok. Csakhogy a mai olvasó 
számára ezek éppen ellenkező értelemben funkcionálnak: éppen az a körülmény, hogy a tények 
hihetővé tételére lírai magyarázatokra, patetikus kommentárokra van szükség, adja meg a 
kulcsot számunkra a regény víziójának minősítéséhez, A retorikai hitel voltaképp költői 
hitel — a regény víziójának csak költői hitele van: azaz annyi, mint a mítoszoknak, mint az 
emberiség nagy illúzióinak. Egy költői képzelet nagy teljesítményét bámuljuk meg benne, 
az emberi vágyak és érzelmek megragadó megformálását. De éppen ezért és ennyiben értékel
hetjük nagyra. Ha viszont a történelem megjelenítését kérnénk számon tőle, egyértelműen 
el kellene utasítanunk mint hazugságot. Az illúzió csak a költészet szférájában lehet szép — 
— a történelem szférájában egyszerűen csak hazugság, önámítás volna. 

Tanulság helyett 
A kastély tehát, amely kívülről pompás palota, belül más funkciókat rejt: egy nagyszabású 

világértelmezés kísérleti műhelye. A Jókai-regény nem az, akárcsak más nagy müvek, aminek 
külső képe mutatja. Nem a szabadságharc megéneklése, vagyis: csak külsejében az. Hanem a 
végzet játékának a leleplezése, és egyben ennek a tragikusan is felfogható felismerésnek az 
embériesítése, számunkra elviselhetővé tétele. 

Ezt az értelmet azonban tizenhárom éves gyermekek nem képesek kihüvelyezni a regényből. 
Számukra marad a regény, akár akarjuk, akár nem, regényes kalandok sorozata, érdekes 
figurák panoptikuma. Végzet? metafizika? rapszódia-kompozício? Ezek nem tizenhárom éves 
gyermekeknek való fogalmak. Talán azt sem ártana fontolóra venni, hogy ha a regény értelmét 
nem tudjuk teljességében megismertetni a gyermekekkel, akkor nincs is sok értelme éppen 
ezzel á regénnyel gyötörni őket. S még kevésbé van értelme annak, hogy Jókait, kétségkívül 
legnagyobb regényírónkat (még ha ehhez a „legnagyobb" jelzőhöz hozzá is tesszük: „hélas!") 
kalandregény-szerzővé degradáljuk, csak azért, hogy kötelező olvasmányként fogadtathassuk 
el kiskorú — vagy szellemileg kiskorú — olvasókkal. 

Hanem — íme, az én tollam is rájár már! — az érett olvasókat is figyelmeztetnem kell két 
dologra. Az egyik: ez az értelmezés nem zárja ki más értelmezések lehetőségét, sőt azok helyes
ségét sem. Az irodalmi mű értelme ugyanis nem egyszerűsíthető, redukálható néhány tömör 
logikai formulára, hanem összetett, bonyolult, sokrétű. A mű értelme nem azonos a vulgárisan 
felfogott tartalommal, hanem az igazi tartalommal: a mű egészével. A mű tartalmához hozzá 
tartozik minden egyes szava és az összes szavai közt meglevő minden összefüggése. A regény 
totalitása, ha nem játszunk a szavakkal, így is értendő. Ezért tehát nem tévedés A kőszívű 
ember fiait a szabadságharc regényének mondanunk. Csak éppen bántóan csonka megállapítás. 
A regény, amint igyekeztem megmutatni, ennél sokkal több, de mindent, a teljességét az én 
elemzésem sem tudja (nem is akarja) átfogni. A fenti megállapítás egyben torzít is így, ha csak 
nem hangsúlyozzuk benne a regény fogalmának helyes jelentését, a fikciót, a szubjektív terem
tés mozzanatát. 

Azt jelenti ez vajon, hogy a teljes relativitás álláspontjára helyezkedem? Sietek megelőzni 
minden ilyen vádaskodást. Az értelmezéseket nem tartom egyenértékűnek. De hol a megbíz
ható kritérium arra, hogy melyik értelmezés helyes? Nos, egzakt kritérium erre az irodalom 
és a művészetek tudományában nincsen. De van morális és szociális kritérium: az értelmezésnek 
is megvan a maga társadalmi funkciója. Nem volna illendő ezt tovább magyarázgatnom, az 
olvasó láthatja, hogy én ezt az én értelmezésemet vallom olyannak, amely a mi társadalmunk, 
korszakunk értelmezése lehet. Döntsön most már ő: egyetért-e ezzel vagy nem. 

S egy másik figyelmeztetés. Szomorú tapasztalatom — s ez is mélyen összefügg az olvasási 
kultúra fogyatékosságaival —, hogy sokan azt várják a műelemzéstől, hogy „megfejti" a mű
vészet, az alkotás, a művészi szépség „titkát". Efféle tapasztalataimat az teszi különösen ijesz
tővé, hogy „hivatásos olvasók", kiadóhivatali lektorok is vallják a műelemzés feladatáról az 
efféle tévhiteket. Ez a gyakorlatban azzal a véleménnyel párosul, hogy a műelemzésnek „szép
nek", „költői lendületűnek" kell lennie — az egyem száraz. 

Hadd szögezzem le: a műelemzés szerintem nem arra való, hogy a mű élvezetét helyettesítse 
— a mű titka ugyanis éppen élvezete, amely csakis a személyes átélésben valósul meg. Ha valaki
nek botfüle van, azon nem tud segíteni a legköltőibb szárnyalású műelemzés sem. A műelemzés 
egyet tehet: a maga racionális eszközeivel előkészíti, hozzásegíti az — egyébként fogékonynak 
feltételezett — olvasót a mű minél teljesebb befogadásához, élvezéséhez. De a műélvezet első
sorban egyéni készségek meglétén múlik. 
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Azok a nálunk szokásos műelemzések, amelyek költői hangvételük, „szépségük" révén 
aratnak sikert, voltaképp nem műelemzések. Hanem, bármily meghökkentést okozzon is ez 
híveinek, a művel kapcsolatban levő, de autonóm költői teljesítmények: a müélmény para
frázisai. Ezért van az, hogyha igazán költői tehetségű „kritikusok"-tól valók, akkor érdekesek 
is; de önmagukban és alkotójuk személyiségében hordják hitelük biztosítékát. Egy érzékeny 
és költészete vagy más szellemi tevékenysége révén jelentős személyiség műélménye feltét
lenül érdekes, de inkább magáról a személyiségről vall, mintsem a tárgyául, pontosabban ürü
gyéül szolgáló műről. S ezért van az, hogy a nem költők és jelentéktelen személyiségek ilyen
fajta elemzései elviselhetetlenül szubjektívak, többnyire félrevezetők és végső soron érdek
telenek. 

Didaktikus és racionális műelemzést szerettem volna adni, olyat, amelyet más is utánam 
csináljon. S az sem lesz baj, ha más eredményre jut. Be merem vallani, hogy az én elemzésem 
szubjektív. De a bevallott szubjektivitás éppen a szubjektivizmus ellenszere. 

[1969.] 

Lukáts János 
SZABÓ LŐRINC IDŐSZEMLÉLETE A TÜCSÖKZENÉBEN 

Szabó Lőrinc küzdelme a teljesség bírásáért talán sehol nem olyan átgondolt és sikeres» 
mint az időszemlélet terén. A Tücsökzenében, 1945—47-ben született életrajzi ciklusában 
eredményesen kísérli meg élete negyvenöt évének időbeli analizálását és kumulálását. 

Ez az időérzékenység sokkal inkább belső szemléletéből, mint az idegen példákból táplál
kozik. Szabó Lőrinc jelleme és életútja azt a szomorú logikát követi, amelyet a XX. század oly 
sok gondolkodója igazol. A kutató szenvedély, a tudás, a tudós kiválása a tömegből, az ebből 
következő magányérzés, majd a kétségek közt hányódó relativizmus. És a visszavezető utat — 
sajnos — nem mind találták meg. A relativizmus a század sok nagy szellemének betegsége, 
amely vitathatatlan eredményei ellenére mindnyájuk számára a végső csődöt jelentette. 
(Capek, Kafka.) Aki túllépett rajta, azoknál dinamikus szemlélete feltétlen előnyt jelentett. 
(Brecht, József Attila, Lorca.) 

Szabó Lőrinc esetében azonban problémásabb a relativizmus kérdése. Nála ugyanis sokkal 
inkább szemlélet, módszer, ábrázolási eszköz, amely segíti a valóságszemléletben, a képal
kotásban. Sikerrel használja fel a konvenciók elvetésében, állandó készenlétet eredményez, 
képessé teszi értékes és értéktelen szétválasztására. 

Az időprobléma felismerése, felfogása és ábrázolása a XX. század íróinak egyik központi 
témája. A világirodalom időérzésének modern felvetője (Proust) és megoldói (Woolf, Joyce, 
s t b . . . . ) inkább csak felszabadító hatásukkal érintették a hasonló magyar törekvéseket. Ezek 
közül századvégi ihletésű Ady szimbolista és Kaffka impresszionista gyökerű időérzékenysége. 
Krúdy tér- és időbeli ködvilága szinte rokontalannak mondható. A nyugati hatás leginkább 
Kosztolányi alkotásmódjából érződik ki. A visszaemlékezésszerűen szerkesztett A szegény 
kisgyermek panaszai még témájában is megközelíti Szabó Lőrinc művét. Azonban szembetűnőek 
a különbségek is. A Tücsökzene sokkal bonyolultabban, részletezőbben és eredményesebben 
vívja meg küzdelmét az idővel. 

Kosztolányi csupán egyetlen drámai pillanatban (Mint aki a sinek közé esett, és általérzi 
tűnő éle té t . . . ) képes „megfogni, ami örök", egyébként nála „a távol élet messze mese lett"; 
Az egész műben víziószerűen tűnik fel saját gyermeki alakja, ezt talán csak a nosztalgia ha
sonlítja össze a későbbi felnőttel, saját magáról alkotott retrográd véleményét sehol sem közli, 
esetleg mint érzékeny narrátor „a kisgyermek" néven nevezi magát. Kosztolányi így végered
ményben csak a mű elején és végén beszél a jelenben, a többi egyetlen nagy alábukás a múltba, 
egyetlen hosszú tartózkodás egy meghatározott rétegben. 

Szabó Lőrinc Tücsökzenéiében viszont éppen az időszemlélet állandó többszólamúsága lep 
meg. A költő három időréteget teremt. Ennek megfelelően képesek vagyunk a megírás jelenét, 
a cselekmény idejét és a közte eltelt éveket egyidejűleg figyelemmel kísérni. Minden réteg 
alaphangulata beleérződik a többiébe, ezzel teszi egyénivé és mégis egységessé a ciklus összes 
darabját. Ezt a többidejűséget változatos módokon érheti el. Az Apám (13.) az összes ídőréte-
get egy versen belül felvonultatja. A cselekmény ideje: 

„ő kimaradt 
a negyedikből a latin miatt 
s kovácsnak ment, . . . azután 
a vasútra fűtőnek . . . " 
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Ezután a közben eltelt negyven évet írja le, amely szorosan az előzményekből fakad és szorosan 
a harmadik részt előlegezi: 

„ . . . nem találta helyét 
a világban . . . Több mint négy évtized 
kellett hozzá, hogy végre szív szerint 
békét kössünk egymással, újra, mind." 

Most következik a megírás jelene, amely itt logikai szükségszerűséggel támaszkodik az előz
ményekre és 1945 döntő emlékével le is zárja a témát: 

„ma már dér lepi mindkettőnk fejét. 
Ez hozott össze, a Rettenetes Ev." 

Itt az időrétegek a történés valóságos egymásutánjában következnek. Bonyolultabb a helyzet 
az Első emberek című verssel (15), éppen azért, mert itt a valóságos sorrend megbomlik. Egy 
időtlen felsorolás után azonnal a logikátlan, végzetszerű jelen ugrik be a költő emlékezetébe 
(— halott már, —), ami aztán az összes többi réteget, a boldog gyermeki múltat is, kísértetiessé, 
lidércfényszerűen imbolygóvá teszi. Ez a korai halál, a fel nem növés, tehát a meg nem való
sult jelen végig túlságosan hordozza a múlt ballasztját: 

„Él még, első társaim, valahogy 
és valahol, mint bennem, éled-e 
bennetek is az akol melege,... 
első emberek, gondoltok-e rám?" 

Ebben a versben szinte csak két réteg szerepel: múlt és félmúlt. A jelen egyetlen említése legelöl 
azonban olyan döntő, hogy időrétegből szinte költői szemléletté erősödik. 

Szabó Lőrinc különös előszeretettel ötvözi szétválaszthatatlanul egybe a rétegeket, úgy, 
hogy azok csak magát az idő múlását érzékeltetik. És pedig teszi ezt éppen az el nem múló 
jelenségek sorbaállításával, ezek változását, vagyis az idő múlását az évszakok változásával 
érzékelteti. így ír például az Ipoly füzeiben: 

„nyáron zöld bánat, ősszel halk tüzek, 
szeretlek, csöndes szomorúfüzek, . , . 
s alig pettyezte gólyahír a gazt, 
barkátok már hozta az új tavaszt." 

A hangulatok egyidejű felvillantása főleg azért kelti az időtlenség érzetét, mert az életet végig
kísérő érzékszerveken keresztül reagálódik le a költőben. A Hangokban így ír: (—68): 

„Hangok játéka is vonzott, össze lehet 
raknom belőlük a fél életet." 

Az érzékszervek az állandóságban megmutatkozó változás pontos műszerei. Dicséretüket 
olvashatjuk még A szem örömei (67), A fehér táj (338), A tél rajzai (44) stb. versekben. 

Külön kell szólni az egyes rétegek szélességéről. Ez az aprólékos boncolás feleslegesnek 
tűnik, pedig nem az, mert a költő nemcsak a jelenben képes élete csomópontjait kitapintani, 
ezt teszi múltjával is. így a mű epikus menetét drámai mikroanalízissel és nagy időátfogással 
egyaránt tarkítja. A versek legtöbbjének időtartama egy-egy tényleges eseményével azonos. 
Legizgalmasabbak azonban a szinte robbanásig sűrített, tehát az egész életet átfogó, néhány 
sorba tömörítő művek. (Vissza, Gyarmatra, (261), Idő (276), Rózsika, Hajnalka (284), örök 
változás (297), Búcsú (350), vagy ellenkezőleg, az igen rövid időt atomikusan széjjelboncoló, 
analizáló versek. (Pl.: a 311—315, ahol öt vers végeredményben egyetlen pillanat tartalmát 
boncolja, vagy Rémület 308, Ketten a strandon, 305.) Ide számíthatjuk egy-egy hosszabb 
időszakot valamilyen szempontból átfogó, summázó verseit is.) Lányok, (26), Vasbika, (54.), 
Nap napra telt, (69.), Nyár, újra nyár, (183.). 

Szabó Lőrinc újszerűsége azonban nem az egyes rétegek finom elkülönítésében vagy akku-
mulálásában van, hanem ezek egymásbaépítésében. Bár őmaga így ír: (Kigyúl a csillag, 81.) 
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„. . . maguk az évek, egykori 
dolgok akarnák újrakezdeni 
álmukat bennünk . . . 

. . . te rendezted, 
múzsák anyja, anyám, Emlékezet!" 

Ez a megállapítás csak részben igaz. Itt ugyanis nemcsak szokásos költői érzékenységről, 
hanem egyéni világszemléleti hajlamról van szó. A költő kis és nagy időt egyformán képes 
magához mérni és magát hozzá. Az expresszionizmus kozmikus látnokai csak a bizonytalan 
végtelent érezték, annak emberi tartalma nélkül. Szabó Lőrinc éppen azon fáradozik, hogy az 
idő végtelensége és saját nagyon is véges földi pályája közé hidat emeljen. (Rózsika, Hajnalka, 
284., Ketten a strandon, 305.) Eközben ráeszmél, hogy nemcsak az egész élet vonatkozásában 
hanem annak minden mozzanatában csupán egy darabig képes kapcsolódni az időhöz, annak 
végtelenségét nem befolyásolhatja, csak saját maga számára bonthatja fel önkényesen. így 
ír a Táj épül, omlik című (7.) versben; 

„ . . . jön, itt van, már nincs,. . . 
. . . én magam vagyok 

a kép s a keret,. . . 
hogy értsem magam s hogy megértsetek 
örök véget és örök kezdetet." 

Valahol itt rejlik az egész Szabó Lőrinci időérzés kulcsa. Ez a szemlélet az elmúlás és céltalan
ság örökös jelenlétét szuggerálja, másrészt viszont az örök újrakezdés és folytatás is jelen van 
benne. A kettő együttes szemlélete, az előre- és hátratekintés képessége, a költő ebből fakadó 
életérzései: a lehangoltság és a törhetetlen bizalom együttese finom hálót alakít ki. Van ebben 
valami végzetszerű: Az idő végtelen azonossága és az emberi élet egyszeri, egyedi volta, jóvá-
tehetetlensége nyomasztó felelősséggel nehezedik a költőre. (Relativizmus.) Másrészt viszont 
érzi magában is a végtelenség egy darabját és tudja, hogy a halál is csak személyében, de nem 
emberi voltában állíthatja meg. 

A költő szellemi diadala, hogy — tudva bár, hogy egy élet tartalma csak villanásnyi idő — 
ennek minden mozzanatát, elmúltat és jövőt, képes magába gyűjteni és egyszerre érezni. 
(Templom utca 10, 31., Vissza, Gyarmatra, 261.) így alkotja meg az „Idők Többesét", amely 
természeti és filozófiai lehetetlenségből a költő valós életévé testesül. (261.) 

Az időszemlélet a műben nem fejlődik együtt a költővel, kezdettől a végleges szinten mozog, 
hiszen ez teszi egyáltalán lehetővé a mű létrejöttét. Egyetlen kivétel van ez alól, a Vissza 
Gyarmatra (261.) című vers, amelyben így ír: 

„ . . . Múlt, vagy még? Jelen! 
felelt száz hang s helyemre hirtelen 
egy gyermek állt." 

Ennek a gyermeknek hasonló a szerepe, mint Kosztolányi „szegény kisgyermekének". Kez
detben néhányszor leírja az „emlékezet" szót vagy a „látom" kezdetű, víziószerű megjelení
tést (Vasbika, 54., Kigyúl a csillag, 81., Csak, ami Volt, 32., Etelka néni, 57.), a látomások 
azonban ritkák, hiszen a költőt éppen nem a rohamszerűen megjelenő emlékek, hanem a múlt, 
jelen és jövő állandó jelenléte és egymást egésszé kerekítése jellemzi. 

Külön figyelmet kell szentelni annak a küzdelemnek, amit a költő az idő elvont gondolatá
nak plasztikus megjelenítésére fordít. Mint annyi más elvont fogalmat, az időt is megfoghatóvá, 
vagy inkább mérhetővé, ellenőrizhetővé igyekszik tenni. Mint az ember kezdettől — öntudat
lanul, ő tudatosan — a tér változásával méri az idő változását. E látszólagos paradoxont 
azonban többszörösen feloldja, miközben magához képest kozmikussá fokozza, de az idő 
nagyságához viszonyítva modellé kicsinyíti a világegyetemet: 

„Nap napra telt, év évre, rengeteg 
hátán, ahogy a kontinenseket, 
vitt a forgó Föld, róva régi s új 
köreit, éppoly lankadatlanul, 
mint a magáét a percmutató 
a vekkerünkön . . . " 

(Nap napra telt, 69)' 
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A következő idézetben saját emberi alkatát is hozzáméri a mindenséghez. És a nevetségesnek 
tűnő, hiú összehasonlításban kiderül a lények végtelen egymásmellé rendeltsége és egymás
melletti végtelensége: (Idő, 276.) 

„Év évre telt, évekre évtized, 
s vitt, forgatott a forgó gömbsziget, 
vitt a vén Föld, fényévek tengerén 
föl és le a Tejút fénykerekén . . . 
s időtlen fények közt repültem a 
fényszigettenger porszemszigetén 
szigetporszemek fényporszeme, én." 

Az idő múlását gyakran érzékelteti Szabó Lőrinc a mozgással, tehát szintén térváltozással. 
Ennek az ábrázolásnak megrendítő példája a Rózsika, Hajnalka című verse (284), ahol az élet 
és egyéniség gyökereiről beszél: 

„Kóbor láng, mely iszonyú messziről 
elindult egykor, villám, kétfelől 
egybecsapó s megint szétágazó . . ." 

A tér és idő relativista egymásbaj átszásával itt a komor eleve elrendelést állítja szembe; a 
vers hatását éppen a végtelen mindenség és a véges egyéni élet határaira rá döbben és adja. 

Ugyancsak a térbeli távolság „messze" szavát használja a Valahogy ott. .. című versében 
is (344.): 

„Kik messzebb, mint Kalipszók s Nauzikák, 
véreim bár, mind távolabbiak . . . " 

Az idő múlásának a térbe transzponálása azonban talán a Galagonya című versében (333.) 
a legszemléletesebb: 

„Hogy megy ez az álló galagonya! 
Rőt bogyóin át ami valaha 
volt, az áramlik, legelső nyara . . . 

. . . ágbogas ritmikád 
türelme Év s Nap roppant taktusát 
maggá lassítja: azzal lépsz tovább 
A közös táncba s ami valaha, 
magadba zárva a végben is a 
kezdet maradsz, Egy, Te, Galagonya." 

A végtelen idő és a véges emberi lehetőségek örök dilemmáját igen jól érzékelteti a — szinte 
még a gondolatnak is útját álló — „idők rácsa" kifejezés, amely több versben is szerepel. 
(Örök változás, 297.: lazuló rácsain szökik a lélek; Ketten a strandon, 305: iszonyú, örök idők 
rácsa a hunyt pilláim mögött; Két éjszaka közt, 326: A kettős éj rettentő rácsai.) 

Talán az ismétlődés, a változásban megmutatkozó állandóság szuggerálja legerősebben az 
idő múlását, annak lopva eltűnését. Erre utalnak a költő egymást kiegészítő, vagy éppen meg
semmisítő szerkezetei: nap kél, nap száll (297.), táj épül, omlik (7.), jön, itt van, már nincs (7.) 
tél, tavasz, nyár, Ősz (9.), nap napra telt, év évre (69.) stb . . . 

Ritkán, s talán éppen ezért hatásosan, az ember számára felfoghatatlanul nagy számokkal 
igyekszik az időt megközelíteni. (Ötvenmillió vízi év után; még évezredekig (305.), száz, ötszáz, 
ezer év utániak (344.), tíz fényévem a Sziriusz felé, (347.), ízenként hárommilliárd helyen (350.), 
százbillió tonna napsugár (287.). 

Az idő múlása mint filozófiailag központi téma mindössze három versben bukkan fel. Mint 
az életrajz eseményeinek determinánsa azonban számtalan helyen és erősséggel jelenik meg. 
Nem mint kísérőmotívum vagy kisegítő megoldás, hanem mint alapvető szemlélet. A rela
tivizmus felszabadító hatására a költő állandóan képes elszakadni annyira a témától, hogy azt 
időben kösse élete múltjához, jelenéhez és ezzel bizonyos fokig értékelje is. A történés súlyát így 
kétféleképpen tudja „az idők többségében" vizsgálni, de saját érzelmi reflexióit is egymás
után sorakoztatja. Ez az önmagával való állandó többszörös szembeállítás a vers cselekményé
nek értékét többször lerontja, vagy kétségessé teszi, viszont az emlékezés villózásszerű rit
musát feltétlenül hitelesebbé és plasztikusabbá változtatja. 
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Az események és emlékek ilyen relativista egymásra rétegezése nemcsak a cselekménymeg
ítélés többféle lehetősége felé nyit kaput, hanem a költő érzelmi sokszínűségét, az érzelmek 
egymásbamosódását is bemutatja. 

így alakul át az idő költői motívumból költői alapállássá, a mű alapvető szemléletévé. 
Ennek során függetlenedik a témától, viszont minden témába behatol. A Tücsökzene hangu
latilag, érzelmileg igen sokszínű alkotás. Témáit az egyéni élet fonala fűzi egybe, szemléleti 
sokoldalúságát pedig a teljességre törés igénye biztosítja. 


