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A HISTÓRIÁS ÉNEK MINT FORMULAKÖLTÉSZET* 

A XVI. századi magyar elbeszélő költészettel foglalkozó irodalomtörténet-írásnak, ha modern és mód
szertani szempontból korrekt akar lenni, ahhoz mindenekelőtt arra kell törekednie, hogy: 1.: a históriás éneket 
ne egyfajta átmeneti műfajként értékelje az orális és az írásbeli költészet között, hanem ismerje el önálló mű
fajnak, melyben egymás mellett élnek olyan szövegek, melyek a szóbeliség technikáját követik, és olyan al
kotások, melyeket már az egyéni költői műalkotás jellemző jegyei határoznak meg; 2.: a formuláris stílusban 
kell meglátni annak az implicit retorikának megfelelő költői kifejezőmódot, mely egyaránt jellemzi — mind 
formai szempontból, mind a költői kompozíciók szerkezete szempontjából — az orális és az írásos elbeszé
lő költészetet; 3.: olyan meghatározását kell adni a formulának, mely átfogó módon képes megvilágítani az 
ismétlődés szerepét mint a költői szöveg szerveződésének sajátos és jellegzetes mozzanatát. 

A XVI. századi magyar költészet — hasonló módon más irodalmi műveltségek más történeti korszakai
hoz — nem teszi lehetővé, hogy mereven szét tudjuk választani egymástól az orális és az írásos költészetet, 
úgy ahogy azt M. Parry kategorikusan elvégezte a görög és a délszláv epikus költészet f ormuláris stílusról írt 
munkájában 1933-ban.1 Épp ellenkezőleg, a XVI. századi magyar irodalom példája mutatja, hogy egyszer
re és együtt élt az orális és az írásos költészet — nem egy esetben a művelt körökben is —, melyeket épp a 
formuláris technika alkalmazása fűzött össze. Ezért vélem megalapozottnak és példamutatónak Varjas Béla 
megállapítását: ,A XVI. századi magyar históriás ének határozottan ellentmond Albert B. Lord ama merev 
szétválasztásának, amellyel határt von az orális és a műköltői alkotásmód közé. Mestere, M. Parry és a saját 
megfigyelései alapján ... úgy gondolta, hogy a kétféle alkotásmód között „átmenet" nem lehetséges... Ez a 
különbség az orális szerző, illetve az író alkotásmódja között bár kezdettől fogva adott, az átváltás az anya
nyelvű írói gyakorlatra (annak módszereire) azonban mégsem egyszerre, szinte máról holnapra, hanem fo
kozatosan megy végbe... A históriás ének éppen az a műfaj, amely az oralitásból az írásbeliségbe való átme
netet képviseli."2 Egyetlen ponton érzem csak kiegészítendőnek Varjas Béla megállapítását, éspedig az „át
menet" fogalom értelmezésében. Ez ugyanis helytálló szociológiai szempontból, azaz a költő — megbízója 
— és közönsége kapcsolatának szempontjából, az egyes művek kiformálódása, illetve befogadása szempont
jából, de nem helytálló a költői stílus meghatározása szempontjából, ugyanis túlságosan is vegyít, egybemos 
különböző jelenségeket. Ha a formuláris technika alkalmazásában mutatjuk fel a históriásének-köítészei jel
lemző stílusjegyét (és ebben áll Varjas koncepciójának lényege), akkor a formuláris stílust kell az egyes író
kat, költőket, igaz különböző mértékben, de egységesen befolyásoló stílusként elfogadnunk. Más szóval: a 
históriás énekek szerzőinek, ha más-más mértékben is, de egyaránt a formuláris stílus által kidolgozott ele
mek, sémák, formulák felhasználásával kellett műalkotásait megírni. De a históriásénekre jellemző formulá
ris stflus jelentősége még ennél is nagyobb, ugyanis beépül az írásos, műköltői irodalmi hagyományba, és így 
tovább él, tovább virul még a XVII. századi magyar költészetben is, mely — megítélésem szerint — további 

* 
Jelen dolgozat a Nápolyi Keleti Intézet (Istituto Universitario Orientale di Napoli) Kelet-Európai 

Kutatások Tanszékcsoportja (Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale) keretében folyó, általam veze
tett nagyobb kutatómunka során készült az Olasz Oktatási Minisztérium 60%-os támogatása mellett. 

1 M. PARRY, Whole Formuláié Verses in Greek and Southslavic Heroic Song „TAPhA", 64, 1933, 
177—197. 

2 VARJAS B.,y4 magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp. 1982. 202—203. 

446 



próbája annak, hogy a formulárís stílus nemcsak az orális költészetre jellemző, hanem minden elbeszélő-epi
kus műnek hagyományos költői kifejezőeszköze is volt.3 Épp ezért, az oralitásból az írásbeliségbe való „át
menet" helyett, helyesebb az orális és az írásos költői gyakorlat együttéléséről, egymás mellettiségéről be
szélni, a formulárís stílus — a szövegek tanúsága alapján — egyaránt jellemző az orális és a múköltöi írásos 
költészetre, sőt épp a formulárís stílus határozza meg mindkét elbeszélő költészet alapvető retorikai-stilisz
tikai formáját és jellegét, megjelenési módját. Ha megfigyeljük, akkor könnyen belátható, hogy a históriás 
ének formulárís stílusa nem tesz különbséget a „verssor" és a „ritmikai szerkezet" között, pedig a különbség 
alapvető és funkcionális; a formuláris stílus, legalábbis a magyar elbeszélő költészet esetében a „ritmikai szer
kezetek" mnemotechnikai funkciója fölött helyezkedik el, azaz független attól, mint ahogy független a „vers
sor" fogalmától is, ha azt mint az egyéni költői alkotás termékét értelmezzük.4 

Ami a XVI. századi magyar elbeszélő költészet kutatóját mindenekelőtt megragadja, az a mennyiségi fak
tor: a költői művekben jelentkező ismétlődéseknek igen nagy száma. Ennek a jelenségnek többféle magya
rázata lehetséges, de általában vagy úgy szokták leírni mint az orális költészet jelenlétének bizonyítékát az 
írásos költészetben, vagy mint a költői nyelvhasználat sajátos archaizmusának okozóját, vagy mint a költői 
kompozíciók sajátos jellegzetes szervező elemét, illetve mint egy általános, közös költői hagyományhoz va
ló tartozás bizonyítékát. Ha jobban megvizsgáljuk azonban, akkor belátható, hogy ezek közül egyik megha
tározás sem képes pontosan körülírni, meghatározni a históriás ének alapvető kompozíciós jellemzőit és stí
lusjegyeit, mely csak mind a négy szempont együttes alkalmazásával oldható fel. 

Mint köztudott, a históriás ének egy olyan műfajt jelöl, mely körülbelül 150 költeményt ölel fel, me
lyek poétikai és stilisztikai szempontból igen nagy változatosságot mutatnak, más szavakkal: a históriás 
ének megjelölés túl általános és tág ahhoz, hogy meg lehessen vele magyarázni az egyes — különféle — 
szövegekre jellemző technikai, stilisztikai és poétikai jellegzetességeket, és ezen még az sem segít, ha a 
históriás énekeket tematikai szempontok alapján történeti énekekre, széphistóriákra és vallásos históriákra 
szokták felosztani, mert ez az osztályozás csak az egyes költemények tartalmát határozza meg, és nem 
veszi figyelembe a költemények poétikai jellegzetességeit, sajátos költői létezési módját. Az ismétlés al
kalmazása általánosan jellemző az egész XVI. századi magyar elbeszélő költészetre, teljesen függetlenül 
a feldolgozott témáktól — talán csak az előfordulás gyakoriságában van különbség az egyes költemények 
között. Az ismétlés az oralitás, a szóbeli költészet jelenlétét mutatja a tudósító énekekben és néhány szép
históriában, melyekre épp ezért elsősorban az archaizálás és a népies jelleg lesz jellemző, mint például a 
Szép ének a gyulai vitézekről, vagy a Telamon históriája esetében, de nem lehet archaizmus vagy népies
ség jellemző olyan művekre, mint Enyedi György vagy Szegedi Veres Gáspár Boccaccio-átdolgozásai; az 
ismétlés szerkezeti és nyelvi archaizmus lehet a Ruszlán császár históriájában, de semmiképp sem az Ti
nódi költeményeiben; az ismétlés jellegzetes kompozíciós elem Istvánfi Pál vagy Ráskai Gáspár széphis
tóriáinak szövegében, de nem az Görcsöni Ambrus Mátyás király históriája esetében; az ismétlés alkalma
zása jellegzetesen jelöli egy irodalmi hagyomány elfogadását, továbbélését az Árgirus históriája vagy Wat-
hay Ferenc történeti énekei esetében, de mást jelent, más funkciója van Szőlősi István Szénán basa megve
retése című műve vagy az Eurialusnak és Lucretiának szép históriája esetében. v 

Egy ilyen gazdag, és stilisztikai szempontból ennyire differenciált irodalmi anyag esetében maga az ismét
lődés költői szerepének vizsgálata is megkívánná az egyes szövegek alaposabb vizsgálatát, azaz minden szö
veg ilyen szempontú analízisének elvégzését. Ennek ellenére — és ennek hiányában — meglehetősen hasz
nosnak tűnik minden olyan megállapítás, mely általános választ kíván adni a jelenség előfordulásának értel
mezésére, azaz amely a XVI. századi magyar elbeszélő költészet összes szövegére érvényesen kívánja meg
határozni az ismétlődés jelenségét. 

3 A. DI FRANCESCO,^ Szigeti Veszedelem formulái, ItK 1987—1988.150—174. 
4 A „vers" és a ,.ritmikus sémák" konceptuális ellentétességével kapcsolatban Idj M. JOUSSE, Etudes 

de psychologie linguistique, Paris, 1925., amelyre többször is hivatkoznak e kérdéskörben P. BOGATY-
REV és R. JACOBSON immár híressé vált tanulmányukban. P. BOGATOREV — R. JACOBSON, Die 
Folklore als eine besondere Form des Schaffens, in Donum Natalicum Schrijnen, Nimegen-Utrecht, 1929. 
900—913. (olasz kiadásban: H folklóré come forma parúcolare di creazione, in R. JACOBSON, Poetica e 
poesia, Torino 1985. 29—30.). 

447 



Az ismétlés lehet fonológiai, ritmikai és lexikális.5 Vizsgálódásom jelen esetben csak a lexikális ismétlődés
re korlátozódik, amely egy meghatározott metrikai helyzetben jelentkezik. Ezt a típusú ismétlődést nevezi a 
nemzetközi irodalomtörténeti szakirodalom formulának, mindenekelőtt az orális műalkotások megítélésekor. 
Jelen esetben azonban én a formulát nem mint az orális költészet alkotóelemét értelmezem, hanem mint egy 
meghatározott versmértékrendszer és verselés keretén belül jelentkező, pontosan kimutatható, állandóan 
visszatérő lexikális elemek jelenlétének bizonyítékát. Mivel a szöveg szerkezetén belül jelentkező egyetlen 
ismétlődés sem tekinthető véletlenszerűnek, a különféle ismétlődések osztályozása, minősítése és klasszifiká-
lása a szöveg szerkezetének megértése szempontjából elsődleges fontosságú feladat, mely jeien munkánk 
célját is képezi. 

A históriás ének formuláris stílus szempontjából történő vizsgálata mindenekelőtt egy a XVI. századi ma 
gyár elbeszélő költészetben impliciten meglévő retorikának egyik legfontosabb aspektusát kívánja megvilá
gítani. A XVI. századi magyar művészeti, irodalmi tudatban még általánosan elfogadott esztétikai tételnek 
számított az identitás, melynek következtében a művészi szép nem elsősorban az új felmutatásában, hanem 
a már ábrázolt, kifejezett dolgoknak újbóli pontos reprodukálásában, stilisztikai szinten variált előadásában 
állt.6 A formuláris stílus alkalmazásának alapja épp egy olyan implicit retorika, mely egy olyan esztétikai gon
dolat érvényesítését szolgálta, mely a művészi alkotások értékét a már megismert és elfogadott művészi uni
verzum egy részletének költői visszaadására korlátozta. Hogy a nyelvészet terminusait használjuk:7 a formu
láris ismétlés állandóan a langue és a párok közti kapcsolat visszaadására törekszik, melyen belül itt a langue 
az általánosan elfogadott és egységesen használt stílushagyományt jelenti, míg a porok úgy értendő, hogy a 
költő, illetve a költeményt leíró a számára készen álló formulakincset variálja, használja fel a szöveg meg
formálásakor. A formuláris stílus ilyen módon az egyéni és az általánosan elfogadott, interperszonális nyelv
használat kapcsolatán belül jelentkezik. Roman Jakobson gondolatát parafrázárva úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a XVI. századi magyar elbeszélő költészet formuláris stílusa egy olyan hagyományos rendszert jelen
tett, melyen belül az egyes szerzők különböző egyéni variánsokat dolgozhattak ki — melyeket én komplex
formuláknak nevezek,8 ugyanis nem teljesen azonos ismétlődésekről van szó — de amelyek csak mint az ál
talánosan elfogadott és érvényes langue egyéni elhajlásai, és csak ennek keretében léteznek és funkcionál
nak. A magyar históriás ének implicit retorikáján belül kevés szereppel bír a neogrammatikusok által annyit 
hangoztatott mitikus-individuális nyelvhasználat, vagy csak azon költemények esetében jelentkezik, melyek
nek szerzőit már egy merőben új esztétikai törekvés, szempont vezeti, amelynek már egyre inkább az egyé
ni formálás eredetisége lesz a meghatározója. Csak ebben az értelemben, és csak ebből a szempontból érvé
nyes a históriás énekre az átmeneti műfaj címkéje, azaz hogy a műfajon belül együtt, egymás mellett létez
nek hagyományos és olyan stílustendenciák, melyek egyre inkább túl akarnak lépni a hagyomány megunt ke
retein. Nem feltétlenül szükséges meghatározni, illetve pontosan tudni az egyes művek oralitásának mérté
két, vagy akár az egész mű nemét, ugyanis a formuláris ismétlődés mind a két költői kifejezésmódra egya
ránt jellemző, illetve mindkét költői kifejezésmód alapvető kifejezési eszköze. Azt sem tudjuk, hogy hány 
orális, illetve írásos műalkotás létezett, melyek immár teljesen elvesztek számunkra, de az a formuláris stílus, 
melyet a rendelkezésünkre álló szövegek alapján rekonstruálni tudunk, elégséges alapot ad arra, hogy re
konstruáljuk ezt az implicit retorikát, mely, nagy valószínűség szerint, nem tett semmiféle különbséget a szó
beliség és az írásbeliség között. 

A XVI. századi magyar históriás énekek esetében tehát a formuláris stílus nemcsak az orális, hanem az 
egész elbeszélő költészetnek is költői kifejezőeszköze volt. M. Parry a Les formales et la métrique d'Homé-
re című munkájában a következőkben állapította meg a hagyományos epikus stílus jellemző jegyeit:,,Pour 
Hőmére, comme pour tous les aédes, versifier c'était se souvenir. C'était se souvenir des mots, des expressi-

5 Az ismétlések és a struktúra viszonyával foglalkozik J. M. LOTMAN monográfiája: La struttura 
del testo poetico, Milano, 1972—1980. 120—239. 

6 J. M. LOTMAN, i. m., 153—155. 
7 Ebben az esetben és az elkövetkezőkben a magyar formuláris stílus értelmezésében R. JAKOB

SON elméletét követem, L m. 18—33. 
8 Ami az „egyszerű" és „összetett" formulákra vonatkozó terminológiát illeti, vö.: E. HABET — 

L. COMAN, Analyse des formules épiques dans la Chanson de Cambrai á l'aide de l'ordinateur, „Revue 
Roumaine de Linguistique", 1981., 177—186. 
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ons, des phrases entendus dans le récit des aédes qui lui avaient enseigné le style traditionnel de la poésie hé-
roique... En poursuivant le double but d'une versification facile et d'un style héroique Us se firent une diction 
formulaire et une technique de son emploi, et cette technique des formules ...prit le relief des choses 
traditionnelles".9 Hasonlóképp lényeges H. Peukert megállapítása, melyet a Die Funktion der Formel im 
Volkslied című munkájából idézünk: „Die sprachliche Formel wird in der Volksdichtungssprache zum subs
tantiellen Stilelement, zur poetischen Formel mit ihrer spezifischen ausdrucksraffenden Funktion".10 És sza
badjon végül idéznem a neves olasz filológust, Lorenzo Renzit, aki a Conti narrativi tradizionali romeni cí
mű munkájában a következőket állapította meg: „Uno Stile „ideale" dunque non sara necessariamente quel-
lo che ogni volta, con assoluta libertä, sceglie i suoi mezzi, ma potrá essere anche quello per cui i mezzi so-
no dati una volta per sempre a priori Solo che a questo punto gli elementi formulistici cessano di apparire 
come meri espedienti di memorizzazione, per mostrarsi contemporaneamente anche come strutture espres-
sive fondamentali della poesia."11 Ahhoz, hogy megértsük a magyar históriás énekek kompozíciós techniká
ját, segítséget nyújthat az, amit Marcel Jousse állapított meg Etudes de psychologie linguistique című munká
jában: ,.Képzeljünk el egy olyan nyelvet, mely összesen két-háromszáz ritmikus mondatból áll, melyet négy
ötszáz ritmikai séma szerint variálnak...: ebben az esetben az egyéni invenció arra szorítkozna, hogy a ren
delkezésre álló ritmikai sémák szerint, azok analógiájára, a már rendelkezésre álló sztereotip mondatokból, 
hasonló, de saját variációjú ritmikus struktúrákat szerkesszünk, ugyanolyan ritmus, ugyanolyan szerkesztés-
felhasználásával... nagy valószínűség mellett ugyanazon tartalom és mondanivaló kifejezésére."12 

Természetesen az előbb idézett munkák elsősorban az orális költészetre vonatkoznak, a népi szájhagyo
mányban élő költészetre, de az itt megállapított poétikai elvek, nagyon kis módosítással, érvényesek a histó
riás ének formuláns stílusára is. Mindenekelőtt érdemes kiemelni, hogy a magyar elbeszélő költészetben igen 
nagy számmal fordulnak elő olyan lexikális és szerkezeti formulák, melyek egymás közt felcserélhetők, egy
mással komplementer kapcsolatban állnak. P. Zumthor szerint: „meg lehet különböztetni olyan lexikai for
mulákat, melyek egy meghatározott állandó szóanyagot használnak fel, és strukturális formulákat, melyek 
egy üres ritmikai sémát képeznek, melyek egy meghatározott szintaktikai és mindenekelőtt egy meghatáro
zott szemantikai mintára vezethetők vissza. Egyébként a két csoport ritkán szerepel egymástól külön, talán 
úgy is mondhatjuk, hogy az első csoport a második egy sajátos változatát jelenti."13 

De most már adósok vagyunk a magyar históriás ének implicit retorikájának megfelelő formula meghatá
rozásával.14 Ez a retorika, mely gyakran nem sokban különbözik az artes retoricae kánonjától, szívesen él 
formulákkal, formuláris sémákkal, illetve trópusokkal. A formulák a cselekmények és a szituációk leírására 
szolgálnak, a formuláns sémák megfelélnek a klasszikus retorika figuráé és Schemata néven jelölt elemeinek, 
és inkább a költői kifejezés erősítésére, mint a tartalom közlésére szolgálnak, míg a trópusok már az epite-
tók, az állandó jelzők világába vezetnek. Ezt a retorikát nem mi találtuk ki absztrahálás révén, hanem a ta
nulmányozott szövegek realitásából vezettük le dedukcióval. Ez a retorika jelen volt minden egyes szerző 
művészi tudatában, és ennek segítségével nem annyira költött, mint inkább alkotott azon stilisztikai keretek 
között, melyek már adottak voltak számára. Ezzel kapcsolatban még egyszer Varjas Bélát kívánom idézni: 
,A formula' valójában az orális költészet, legfóként az alkalomszerűen rögtönző epika nélkülözhetetlen al--
kotóeleme. A XVI. század magyar históriás énekei és széphistóriái azonban már nem orális, hanem irodalmi 
szerzemények, noha a XVI. századi magyar szerzők még erősen támaszkodtak az orális gyakorlatra. Az ol
vasmányaikból Ttiszedegetett', szerintük 'csuda' vagy lőtt dolgok' önálló megformálásának szándéka nálunk 
még ritka kivétel... Az egyéni nyelvi kifejezőeszközök megteremtésére alig törekszenek, vagy legalábbis nem 
jobban, mint amennyire témájuk, irodalmi mintájuk amúgy is rákényszeríti őket."15 

9 M. PARRY, Les formules et la métrique d'Homére, Paris, 1928., 6—7. 
10 H. PEUKERT, Die Funktion der Formel im Volkslied, in Poetics, Warszawa — The Hague, 1961., 

531. 
11 L. RENZI, Conti narrativi tradizionali romeni, Firenze, 1969., 18. 
12 M. JOUSSE, i.m. 
13 P. ZUMTHOR, Langue et techniquespoétiques ä l'époque romane (XI—XIII. siécles) Paris, 1963. 

(olasz nyelven: Lingua e tecniche poetiche neü'etä romanica, Bologna, 1973. 137—138.) 
14 Ennek az implicit retorikának meghatározására L. RENZI terminológiáját alkalmazom. L. RENZI, 

lm., 19. 
15VARJAS B., L m., 202. 
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A formula fogalmának meghatározása bizonyos értelemben mindig magában rejti a többértelműséget, hi
szen mindig egy-egy meghatározott költői szöveg viszonylatában kerül alkalmazásra. Ez a szöveghez kö
töttség azonban nem akadályozza meg azt, hogy a magyar epikus költészet esetében is azon formulaértel
mezéseket alkalmazzuk, melyet a nemzetközi irodalomtudomány a francia chansons de geste, az antik eposz
költészet és a délszláv orális epika elemzésekor már eredményesen kidolgozott. Ezt a típusú formulaértel
mezést az is indokolja, hogy míg az egyes formulák értelmezése különféle lehet, maga a formuláris stílus ala
kulása azonos képet mutat különböző kultúrák és korok esetében.16 

Más alkalommal már módom volt arra, hogy részletesebben kifejtsem álláspontomat a formula fogalmá
ról, amely mindenekelőtt annak a költői technikának felel meg, amely a históriás énekek poétikai magját al
kotja.17 Most csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben ezt a fogalmat irodalomtörténeti szem
pontból eredményesen kívánjuk felhasználni, akkor csakis az az eljárás lehet gyümölcsöző, mely egy sajátos 
középutat képvisel a formulát mint merev metrikai klisét értelmező nyugat-európai irodalomkritikai álláspont 
és a Varjas Béla által képviselt felfogás között, mely főleg a lexikai ismétlődéseknek tulajdonít formulajelle
get, és így felhasználásuk a szintaktikai keretben változatosabb lehet. Be kell vallanom, hogy a Varjas-féle 
értelmezés jobban megfelel, és könnyebben alkalmazható a XVI. századi magyar epikus költészet esetében, 
és igazi jelentősége abban rejlik, hogy lényegében meghatározott költői toposzokban mutatja fel a formula 
meglétét.18 Ugyanakkor viszont igen lényegesnek érezzük a másik meghatározást is, mely hangsúlyozza a 
formulák versszerkezeten belüli metrikai kötöttségét, mert ez a formuláknak olyan jellegzetességeire hívja 
fel a figyelmet, melyek egyébként észrevétlenül maradnának. Arról nem is szólva, hogy csakis a költői vers
mérték szabályrendszerének figyelembevételével leszünk képesek különbséget tenni a prózastílus egyes 
visszatérő elemei és a költői stílus formulái között. Lexikális tekintetben nincs különbség a prózában jelent
kező retorikai ismétlés és a költészetben jelentkező formuláris ismétlés között. Nem a lexikai anyagban je
lentkezik az eltérés, hiszen ez megegyezik, hanem a formulák felhasználási módjában, az aggregátum szer
veződésében. A formula fogalmának meghatározásakor a nehézség nominalisztikai természetű, ugyanis épp 
a „formula" elnevezés vezethet tévútra. Teljesen érthető, hogy fenntartásokat szülhet az, amikor formulának 
nevezünk egyszerű szó-, illetve névismétléseket, olyan kifejezések, és szókapcsolatok ismétlődését, melyek
nek nincs különösebb szemantikai súlya. Érthetők ezek a fenntartások és kételyek, de semmiképp sem fogad-

16 A formula fogalmával és a formuláris stílussal kapcsolatos igen gazdag szakirodalomból, a 
korábban már idézetteken túl, csak a legfontosabb műveket említem meg ehelyütt: PARRY, M. L'épithéte 
traditionelle dans Homere, Paris, 1928.; BOWRA, C. M.: Heroic Poetry, London 1952.; LEJEUNE, R.: 
Technique formidaire et Chansons de geste, in „Le moyen áge", LX (1954), 311—34; RYCHNER, l.±a 
Chanson de Geste: essai sur Vart épique des Jongleurs, Genéve—Lille, 1955;- AA.W: La technique 
littéraire des chansons de geste. Actes du CoUoque de Liége, 1957.; LORD, A. B.: The Singer of Tales, 
Cambridge, Mass. 1960.; NICHOLS, S. G.: Formuláié diaion and themaüc composition in the Chanson 
de Roland, The University of North Carolina Press, 1961.; AA. W . : Poetics, Warszawa — The Hague 1961.; 
DUGGAN, J. J.: Formulas in the Couronnement de Louis, in „Románia" 87 (1966), 315—344.; AA. W : 
Yale classical studies. Volume twenty, Homeric studies, New Haven and London 1966.; Dl DONATO, R.: 
Problemi di tecnica formulare e poesia orale neü'epica greca arcaica, in ,Annali Scuola Norm. Sup. Pisa", 
38 (1969), 243—294.; CHASCA, E. de: Toward a Redefinition of the Epic Formula in the Light of the 
Cantar de mio Cid, in „Hispanic Review", 38 (1970), 251—263; DUGGAN, J. J.: The Song of Roland-
Formulák Style and Poetic Craft, Univ. of California Press, 1973.; AA. W : Oral Literature and the 
Formula, Univ. of Michigan Publications Office, 1976.; SZABICS, I.: Epika és költőiség A XII. századi, 
francia elbeszélő költészet stíluseszközei, Bp. 1983.; GENTDLI, B.: Poesia e pubbtico nella Grecia antica, 
Bari 1984. 

17 A. DI FRANCESCO, La Griselda ungherese e lo stile formulare delle prime széphistóriák in , AN
NALI del Dipartimento di Studi dellTiuropa Orientale", Sezione Letterario-Artistica, Nuova Serie 2. (XXI-
B), I.U.O. Napoli, 1984., 121—141.; Uő. A XVI. századi históriás énekek formulakincse (előadás az MTA 
Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-Barokk kutatócsoportja 1985. májusi Pécsett rendezett konferen
ciáján, kiadatlan); Uő., Formoule nel Szigeti Veszedelem, „Rivista di Studi Ungheresi", Roma, 2, (1987); 
Uő., A Szigeti Veszedelem formulái, ItK 1987—1988. 150—174. 

18 VARJAS B., i m. 201—208, 349—353. 
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hatók el, mert túl azon, hogy a kérdésnek ezt a vonatkozását a szakirodalom már rég feldolgozta és megol
dotta,19 formulaként nem valamiféle szokatlan kifejezést vagy szókapcsolatot kell keresnünk, mely valami
lyen szempontból eltér a köznyelvi használattól, hanem épp ellenkezőleg: a formula a köznyelvi kifejezés
módnak olyan eleme, mely épp az ismétlés által válik ki a köznyelvből, az ismétlés által kap a költői szöveg
ben megkülönböztetett szerepet, sajátos rendszerbeli elhelyezést, mely által egy általánosabb elképzelésnek 
válik kifejezőeszközévé. Más szavakkal: egy kifejezés, egy szókapcsolat, egy szó, azaz bármilyen lexikai 
elem nem azáltal válik formává, mert „különös", mert valamilyen módon eltér a nyelvi normától, megszokás
tól, a köznyelvi használattól, hanem azért, mert egy meghatározott vershelyzetben megismétlődve formula
ként funkcionál. Minden ismétlés formulává válik azáltal, hogy a dantei értelemben vett költői convenienza 
eszköze a versben. A formula tehát egy meghatározott kifejezési rendszer alkotóeleme, melyet tartalmi, le
xikális, szintaktikai és ritmikai kötődések befolyásolnak, és amelyek egymással igen szoros kapcsolatban áll
nak, és épp ezen szoros kötődés miatt nagyon megkötik a szerzők kezét, kifejezési lehetőségeit: a költőnek 
meghatározott szavakat, mondatokat, verssorokat kell használnia egy rajta kívül eső konvencióhoz alkalmaz
kodva, melytől nem térhet el semmiképp sem.20 

A chansons de geste tanulmányozása során nem egy kísérlet történt az „igazi formulák" és az „álformu-
lák" megkülönböztetésére.21 Ám egyértelmű, hogy rosszul vetették fel a kérdést, mert az igazi feladat az, 
hogy magára az ismétlésre adjunk magyarázatot, olyat, amely az összes ismétlődésre általánosan érvényes 
interpretációt tud nyújtani. Talán helyesebb, ha igazi és álformulák helyett „belső formulákról" és „külsődle
ges formulákról" beszélünk, az első alatt egy adott szövegben előforduló ismétlődéseket, a másik alatt több 
szövegben előforduló ismétlődéseket értve. Természetesen, amikor a formulákat tipologizálni kívánjuk, ak
kor elsősorban sajátos retorikai funkciójukat kell szem előtt tartani: ilyen szempontból nagy számban talál
hatunk olyan általánosan felhasznált formulákat, melyek a legkülönfélébb témákat feldolgozó elbeszélő köl
teményekben is előfordulnak, és olyan specifikus formulákat, melyek csak egy meghatározott témakörre jel
lemzők, azaz olyan formulákat, melyek nagyon hasonlítanak az eposzok toposzaihoz, és amelyek hasonló
képp megtalálhatók a vallásos költészetben, valamint a novellában is. 

Szükség van tehát egy olyan hajlékony, jól alkalmazható meghatározásra, mely a formula fogalmában ké
pes felölelni a históriás énekben jelentkező mindenfajta ismétlést. így tehát formulának nevezünk minden 
olyan ismétlést, mely több szövegben fordul elő és ismétlésnek tekintjük az ugyanazon szövegen belül jelent
kező lexikális ismétlődéseket; továbbá formuláris sémának nevezzük azt a metrikai-szintaktikai szerkezetet, 
melyet egy meghatározott szórend, lexikai kapcsolat jellemez (így például, ha a jelzőt egy raggal ellátott név
szó követi, vagy ha a mutató névmást kötőszó, azt pedig egy kijelentő mód múlt időben álló ige követi stb.). 
Természetesen ezek a formuláris sémák elsősorban a jelenség tanulmányozása során alkalmazott absztrak
ciók eredményei, azaz a meghatározott sémákon belül a költemények szerzői egy meghatározott paradig-
matikai tengely körül különböző változatokat alkalmazhatnak, egy meghatározott központi Gestalt szerint, 
amelynek alapját egy mélystruktúra képezi, melynek meghatározatlan számú felszíni struktúra felelhet meg.22 

Szükséges azt is figyelembe venni, hogy természetesen mindezzel együtt jelentkezik a parallelizmus jelen
sége is, amit mi, a magunk részéről, a formuláris ismétlődési rendszer kialakulási folyamatának alárendelt 
mozzanataként értékelünk. Ezen az alapvető hármasságon belül egyszerű formulának nevezünk minden olyan 
ismétlődést, ahol teljes azonosságról, ismétlésről van szó, és összetett formulának nevezzük azokat az ismét
léseket, melyeken belül szintaktikai és paradigmatikai szinten kisebb eltérések, variációk jelentkeznek. Vé
gül, a komplexformulák csoportjába sorolom az olyan ismétléseket, amelyek alapját az úgynevezett „állan
dósult szókapcsolatok", illetve a „vonzattal rendelkező szavak" jelentik, melyek a nyelv szerkezetétől füg
genek, a szavak egymás közti kapcsolata alapján, ugyanis egy meghatározott szó mindig egy szemantikai 
szempontból meghatározott másik szót hív maga mellé. 

Az előzőekben felvázoltunk tehát egy speciális rendszert, melyet a históriás ének költői regiszterének te
kintünk. Akár nevezhetjük ezt a magyar elbeszélő költészet epikai regiszterének is, ha ezt úgy értelmezzük, 
hogy a regiszter nem egy meghatározott műfajhoz vagy témavilághoz kötődik, hanem ezek felett helyezke-

19 J. J. DUGGAN, The Song of Roland... i. m. 151—152. 
20 P. ZUMTHOR, Lm 156. 
21 A kérdéskörben felmerült vitához vö.: J. J. DUGGAN: 77«? Song of Roland... i. m. 12—13. 
22 L. RENZI, L m 27—53. 
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dik el. Ahogy P. Zumthor megállapította; „a regisztert igen sok motívum és számtalan formuláris kifejezés 
befolyásolja, de semmiképp sem a feldolgozott témák tára. Minden regiszter, melyet egy meghatározott szá
mú és fajtájú lexikai és retorikus eljárás alakított ki, egy sajátos kifejezési módnak lesz meghatározója."23 

Igen, szerintem a históriás ének sajátos kifejezési módját a mai olvasó épp a formuláris stílus elemzésén 
keresztül képes csak megismerni és megérteni. A formuláris stílus fogalma segíthet megérteni jobban a XVI. 
századi magyar költészetet, ha benne egy olyan nyelvi eszközt látunk, melyben kifejeződésre jut egy olyan 
irodalmi műveltség, mely még meglehetósen merev, és gyökereit a magyar középkori kultúrába mélyeszti, és 
mellyel meg lehet magyarázni az egész magyar reneszánsz költészet jellegzetességeit és korlátait, melynek 
alapját — legalábbis Balassiig — egy olyan költészetszemlélet képezi, mely nem tulajdonít semmilyen fon
tosságot a költói eredetiségnek. Ennek a poétikának segítségével jobban meg tudunk határozni egy jellegze
tes stílusaspektust, mely révén a magyar irodalom, az összes meglévő sajátosságával egyetemben könnyeb
ben lesz elhelyezhető az európai reneszánsz irodalmak körében. 

rÜGGELÉK 

A históriás énekekre alkalmazott formulatipológia szemléltetése céljából a következőkben felsorolunk né
hány jellemző példát. Rövidítések: RMKT - Régi Magyar Költök Tára: Varjas - Balassi Bálint és a 16. szá
zad költői I—II. Varjas Béla kiadása. Bp. 1979. Stoll - Árgirus históriája Stoll Béla kiadása, Bp. 1986. 

Az egy emistichonnál kisebb formulák 

1. Ezt hallván _ _ ( _ ) ! _ . . _ (_ ) (_ ) 

al: 

Ezt hallván basa, főhajtván kiméne Tinódi, RMKT 3, 77, 173. 
Ezt hallván magyarok, igen megbódulának Tinódi, 3,66,156. 

* Ezt hallván vitézök éjjel készülnek Tinódi, 3,180,109. 
* Ezt hallván vitézek, igen búsulának Tinódi, 3 ,373,85. 

Ezt hallván az ifjak elindúlának Névtelen, 7,38,77. 
Ezt hallván Gisippus megszomorodék Szegedi, 8,310,169. 

* Ezt hallván a császár felele mindjárást Névtelen, 8 ,397,2121. 
* Ezt hallván a császár, úgy örülte vala Névtelen, 8,406,2445. 
* Ezt hallván az császár, meghagyá hadának Névtelen, 8,407,2493. 

Ezt hallván az király hamar felszökölék Névtelen, 8,177,109. 
Ezt hallván az atyja róla gondolkodok Névtelen, 8 ,351,501. 
Ezt hallván az ember igen megf élemlék Névtelen, 8,424, 3097 
Ezt hallván, társai igen örülnének Névtelen, 8,355, 641. 

* Fáraó ezt hallván Józsefért bocsáta Nagybánkai, RMKT 4,12,237. 
* Fáraó ezt hallván Józsefnek felele Nagybánkai, 4 ,25 ,637. 

Hector ezt hallván, lovára fordulván Hunyadi, 8 ,54,125. 
Fortune ezt hallván igen keseredék Névtelen, 8, 425,3117 

Az itt leírt formula három szótagból áll és egy összetett emisztichon állandó részét képezi. Az emiszti-
chon két tagból áll, az állandó formulából és egy variálható részből, mely arra szolgál, hogy egy meghatáro
zott paradigmatikus tengely körül új és új elemeket építsen be a szókapcsolatba. Csillaggal jelöltem meg azo
kat az emisztichonokat, melyeknek úgy az állandó, mint a variáns tagja megegyezik, így megegyező emisz-
tichonokat formálnak, melyeket a formuláknak azon csoportjában is figyelembe kell vennünk, ahol a formu
la és az emisztichon egyenlő értelmezési tartománnyal rendelkezik. Az a 1-gyei jelölt formulák esetében a 
két tag az előbbi példákkal ellentétben fordított szórendet mutat az emisztichonon belül. 

23 P. ZUMTHOR, L m. 155—158. 
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Ezt 
2. hogyhallá__|_ ( ) 

Azt 
a : Azt hogy hallá István, 

Ezt hogy hallá Kaszon 
Ezt hogy hallá Jázon 

* Ezt hogy hallá király, 

a 1: Sándor hogy ezt hallá 
András hogy azt hallá, 
Jónás hogy ezt hallá 

a2: * Királ ezt hogy hallá 
Barát ezt hogy hallá, 

a3: Ezt császár hogy hallá, 
Ezt Kaszon hogy hallá 

| nyelvét harapá Tinódi, RMKT 3,113,249. 
| bánat ja nagy vala Tinódi, 3,287,153. 
| ottan lón örömben Tinódi, 3,378,217. 
| rajta megbúsúla Dosvai, 4,248,221. 

| vala bánatban Ilosvai, 4,161,2484 
| ottan ellent monda Tinódi, 3,94,145. 
| igen megröttene Batízi, 2,89,9. 

| igen megharagvék Batízi, RMKT 2,100,145. 
| rajta megbúsúla Tinódi, 3,52,1437. 

| hagyá ót megfogni Tinódi, RMKT 3,274,145. 
•) jó kedvet mutata Tinódi, 3,384,73. 

Ennek a klisének számos variánsa van a fentebb említett példákban jelentkező inverzión túl is. Négy szó
tagból áll, és mint ilyen Tinódi 7+4-es verssorának képletében önálló emisztichonként is jelentkezhet (RMKT 
3,200,301; 3,300,109; 3,336,485), hasonlóképpen Görcsöninéi is (Var.JJ., 50,1277). Ugyanezen klisén be
lül kell számbavenni az ezt, hogy meghallá, illetve a hogy ezt meghallá típusú variánsokat is, melyek metrikai 
kiegészítő elemként használják az igekötőt. 

Formulák az első vagy a második félsorokban 

(_) | mikor(on) jutának 

a : Az mezen el-alá mikoron jutának Tinódi, RMKT 3,68,247. 
Kozári mezőre mikoron jutának Tinódi, 3,284,79. 
Szálkai mezőre mikoron jutának Tinódi, 3,294,197. 
Nagy sok szerencsékről mikoron jutának Huszti, Var. H, 646,822 
Karán városához mikoron jutának Dézsi, RMKT 5,69,346. 
Az Alexanderhez mikoron jutának Ilosvai, 4,145,1971 
Az király házára mikoron jutának Huszti, Var. JJ, 634,469 
Város kapujára mikoron jutának Huszti, Var. D, 639,611 
Ciprus szigetiben mikoron jutának Huszti Var.B, 659,1178 
Egy sepredék helyre mikoron jutának Temesvári, RMKT 8,183,172. 
Egyiptom felé mikoron jutának Dosvai, 4,217,290. 

al: Mikoron jutának az neves Al-Vinczbe Tinódi, RMKT 3,55,1518. 
Mikoron jutának császár eleiben Tinódi, 3,274,131. 

a2: Császár sátorában mikor jutának Dosvai, RMKT 4,97,443. 
Palantheum városhoz mikor jutának Huszti, Var. IL, 675,1615. 
Az Hatvanhoz közel mikor jutának Tinódi, RMKT 3,303,212. 

a3: ötöd napra mikoron ők jutának Tinódi, RMKT 3,127,705. 
Czvik várashoz mikoron ők jutának Tinódi, 3,199,270. 
Strázsásokra mikoron ők jutának Tinódi, 3,248,361. 

a4: Az Tótváradjára mikoron juttok vala Tinódi, RMKT 3,45,1196. 
Trója alá mikoron juttok vala Hunyadi, 8,69,649. 

453 



a5: Egy szőlő högy közzé | mikor juttok vala Fekete, 2,337,94. 
Tenger szélire | mikor juttok vala Hunyadi, 8,90,1349 

a6: Mikor juttok vala az Veres tengerre Farkas, 2,14,49. 
Mikor juttok vala ah Tanais vízre Farkas, 2,16,115. 

a7: Mikor az nagy Nikápolyhoz jutának Tinódi, RMKT3,340,605 
Mikor Dávid eleiben jutának Névtelen, 7,39,95. 
Mikor Nábál eleiben jutának Névtelen, 7,38,78. 

a8: Ott mikoron juta Szécsén vára alá Tinódi, 3,93,105. 
Az tenger partjára ő mikoron jután Huszti, Var. n, 646, 808. 

a9: Az vitézek mikor közel jutának Tinódi, RMKT 3,301,145 
Ez Mart ónoshoz ő mikor közel juta Tinódi, 3,69,253. 
Rinya mellé mikor azok jutának Tőke, 6,141,329. 
Mikor leány ágyához jutott volna Szegedi, 8,313,249 
Mikor jutott volna haza Rómába Szegedi, 8,318,425 
Mikoron Rómában eljutott volna Szegedi, 8,318,441 

Az öt vagy hat szótagból álló félsor kezdő kliséje meglehetősen stabilnak mutatkozik. Ennek alkalmazá
sa igen jelentős szerepet töltött be a magyar formulám stílus kifejlődésében — mindenekelőtt Szegedi köl
tészete esetében —, mert segített feloldani a két emisztichonból álló verssorok merevségét, és ezen a kom
pozíciós szinten a formula immár kiterjed az egész verssorra. A magyar költészet formuláinak ez a nagy va
riációs gazdagsága vezette arra Varjas Bélát, hogy kétségbe vonja a klisé merevségét. Ez az észrevétel alap
vetően helyesnek bizonyul, még akkor is, ha meggondoljuk, hogy a magyar epikus költészetben, legalábbis a 
formuláris költői kifejezésmód kezdetén, megtalálható volt a formuláris klisék alkalmazása is. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy egy formulakatalógus elkészítésekor mindenekelőtt a megegyező emiszticho-
nok gyűjtését kell elvégezni, melyek állandóan visszatérnek, megismétlődnek a költői szövegekben. Itt most 
felsorolunk egy-két jellegzetes típust, melyek a legkülönfélébb szövegekben is előfordulnak, és mindenek
előtt egy-egy alak jellemzésére, lelkiállapotának meghatározására szolgálnak vagy a cselekmény időpontjá
nak meghatározását segítik elő. A költői trópusok esetében ezek a formulák állandó jelzővel ellátott nevek
ből, illetve visszatérő formulasémákból tevődnek össze. 

4.: Csudálatos vala | ( .) 
^ | csudálatos vala 

a: Csudálatos vala | minden tisztasága Batízi, RMKT 2,81,3. 
Csudálatos vala | ű erkölcsében Ilosvai, 4,118,1117 
Csudálatos vala | Tholdi erőssége Ilosvai, 4,245,145. 
Csudálatos vala | az övéi között Varsányi, 7,83,134. 
Csudálatos vala | Trója ereje Hunyadi, 8,104,1821 
Csudálatos vala | éles elméjek Szegedi, 8,307,62. 
Csudálatos vala | Fortune serege Névtelen, 8,367,1057 

al: Kinek ó szépsége | csudálatos vala Batízi RMKT 2,81,10. 
Negyedik fenevad | csudálatos vala Batízi 2,103,272. 
Negyedik bestia | csudálatos vala Batízi 2,104,293. 
Piros szép orczája | csudálatos vala Batízi 2,84,122. 
Állhatatosságban | csudálatos vala Istvánfi, Var.I, 420,675. 

$•:. Vala nagy bánatja | 

a : Vala nagy bánatja felséges királnak Tinódi, RMKT 3,54,1477. 
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Vala nagy bánat)a királné asszonnak Tinódi, 3,274,125. 
Vala nagy bánatja szép asszon társának Tinódi, 3,278,37. 
Vala nagy bánatja az Memhet basának Tinódi, 3,295,241. 
Vala nagy bánatja ő szép feleségén Huszti, Var.D. 639,617. 

Róla királynak vala nagy bánatja Görcsöni, Var.B. 53,1341. 
Ezt hogy hallá Kaszon bánatja nagy vala 

6.: | sokat gondokodék 

Tinódi, RMKT 3,287,153. 

Harpagus ű róla | sokat gondolkodék Kákonyi, RMKT 2, 307,199. 
Róla Konstanczius | sokat gondolkodék Sztárai, 5,186,881. 
Végre ő magában | sokat gondolkodék Névtelen, 8,176,91. 
Ezen Fortunatus | sokat gondolkodék Névtelen, 8,364,953. 
Ezen Anna asszony | sokat gondolkodék Dézsi, 5,63,177. 
Az hét firfiakrol | sokat gondolkodék Dézsi, 5,66,261. 

Sokat gondolkodók | Fráter György eszébe Tinódi, RMKT 3,15,245. 
Sokat gondolkodék | barát, elbusula Tinódi, 3,49,1345. 
Sokat gondolkodék | az Athanazius Sztárai, 5,188,916. 

7.: Nem sok idő múlván | ( .) 

Nem sok idő múlván | halálra szorúla Tinódi, RMKT 3,8,22. 
Nem sok idő múlván | ketten megtérének Sztárai, 5,168,339. 
Nem sok idő múlván | néhányad magával Sztárai, 5,182,746. 
Nem sok idő múlván | az bátyja meghala Sztárai, 5,202,1351 
Nem sok idő múlván | zsidókra indula Dézsi, 5,60,57. 
Nem sok idő múlván | megbetegedék Dézsi, 5,32,97. 
Nem sok idő múlván | világ végeztetik Batízi, 2 ,96,40. 
Nem sok idő múlván | Efezusba elére Ilosvai, 4,183,336. 
Nem sok idő múlván | onnét visszatére Békési, 6,265,6. 
Nem sok idő múlván | béesék az tőrben Varsányi, 7,87,265. 
Nem sok idő múlván | bosszúját megállá Varsányi, 7,88,280. 
Nem sok idő múlván | az szép szűz eljuta Gergei, Stoll, 85,549. 
Nem sok üdő múlván | tanácskodának Szegedi, RMKT 8,308,77. 
Nem sok üdő múlván 1 hogy gyermek lőtt vóhu Névtelen, 8,411^624. 

De haja megneve | nem sok üdő múlván 

8.: Az felséges király | 

Kákonyi, RMKT 2,300,340. 

A felséges király | ezt kiáltattatja Batízi, RMKT 2,92,116. 
Az felséges király | Ferdinándus királ Tinódi, 3,8,29. 

Az felséges király | hogy hallotta vala Ráskai, 6,71,657. 
Az felséges király | mit parancsolt légyen Ráskai, 6,54,102. 
Az felséges király | nagy vigasságába Ráskai, 6,55,129. 
Az felséges király | ezen nevetkezék 

9. (_) az hatalmas Isten 

Ráskai, 6,55,147. 

Ezzel megmutatá az hatalmas isten Farkas, RMKT 2,21,251. 
Ezzel megjelenté az hatalmas isten Farkas, 2,22,295. 
Rejájok tekénte az hatalmas Isten Varsányi, 7,81,57. 
Ezzel mejelönté az hatalmas isten Batízi, 2 ,94,177. 
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Azért uram él az hatalmas Isten Névtelen, 7.41,173. 

a l : Az hatalmas isten 
Az hatalmas Isten 
Az hatalmas Isten 

megfeddet az igéért Farkas, 2,23,324. 
vízzel mind elveszte Varsányi, 7,81,54. 
ezen megbusula Sztárai, 8,259,21. 

Formula jellegű verssorok 

a : Rettenetes Istennek nagy haragja 
Rettenetes Istennek nagy haragja 
Röttenetes istennek nagy haragja 

b : Kinek talám mássát ti nem hallottátok 
Kinek talám mássát tü nem hallottátok 
Kinek talám mássát ti sem hallottátok 

b 1: Kinek mását soha nem is hallottanak 
Talám mássát soha nem hallottátok 
Hogy még nem hallotta soha senki mássát 
Az kinek mását nyilván jól tudom, ti nem hallottátok 

c: Sokat bennök magyarok levágának 
Sokat bennök magyarok levágának 
Sokat bennek magyarok levágának 
Sokat bennek magyarok levágának 

c 1: Sokat bennek varasban levágának 
Sokat bennek csakhamar levágának 
Sokat bennek ők hamar levágának 
Sokat benne Kinizsi ott levága 
Sokat bennek levága, f ogdostata 
Szertelen sokat bennek levágának 
Megvevék, sokakat bennek levágának 
Nagy sokat őbennek földre levágának 
Sokan őbennek is ott levágatának 
Az mezőn 6 bennek sokat levágának 

Névtelen, RMKT 6,75,1 . 
Torkos, 7,73,765. 
Tardi.Var.lI, 739,41. 

Istvánfi, RMKT 2,27,2. 
Ráskai, 6,51,2. 
Tinódi, 3,53,1446. 

Csáktornyai i, Var. II, 845,4. 
Tinódi, RMKT 3,105,6. 
Varsányi 7,83,148. 
Névtelen, RMKT 7,169,2. 

Tinódi, RMKT 3,206,494. 
Tinódi, 3,325,125. 
Tinódi, 3, 334,440. 
Tinódi, 3,347,855. 

Tinódi, RMKT 3,325,140. 
Szólősi, Var. n, 959,580. 
Szegedi, RMKT 6,164,356, 
Bogáti, Var.H, 290,1040. 
Bogáti, Var. H, 291,1057. 
Hunyadi, RMKT 8,88,1290, 
Temesvári, 8,184,195. 
Névtelen, 8,44,273. 
Névtelen, 8,44,283. 
Névtelen, 8,47,383. 

A XVI. századi magyar epikus költészetben igen gyakori az egész verssorokra kiterjedő formulák alkal
mazása. Ebben az esetben azonban a szerzők ritkán használnak teljesen megegyező verssorokat, inkább a 
verssorokon belül alkalmazott variációkkal színesitik a formulákat. Éppen ezért csak azokat a formulákat so
roltuk itt fel, melyek több szerző esetében is előfordulnak, a példákat a vallásos és a történeti énekekből, il
letve az elbeszélő költeményekből merítve. Amint az itt felsorolt példákból is kitűnik, ezekben az esetekben 
meglehetősen gyakori az alapformula variálására való törekvés. 

A két sorra kiterjedő formulák 

Ez a formulatípus meglehetősen elterjedt az egy versen belüli ismétlések verstani szerepének kiemelésé
re. Ennek a formulatípusnak alkalmazása azonban csak egy-egy műre jellemző, és igen ritka az az eset, ami
kor ugyanannak a kétsoros formulának felhasználása két vagy több szerzőnél is jelentkezik. Ezekből is sze
retnénk néhány példát bemutatni. 

(_) | csudálkozik 
__(_) | álmélkodik 
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a: Paris dolgán oly | igen csudálkozik 
Cselekedetin | igen álmélkodik Névtelen, RMKT 8,141,221—2. 

b : Kin a király ismét | igen álmélkodnék 
Honnat teszi szerét, | azon csudálkoznék Névtelen, RMKT 8,377,1419—20. 

c : Én szívemben mindjárást elálmélkodom 
Szépségeden igen megcsudálkozúm Névtelen, RMKT 8,143,294—5. 

d : Az ű jó termetén | csudálkomak vala 
És nagy kazdagságán | álmélkodnak vala Tinódi, RMKT 3,374,111—2. 

e : Jázon szép termetén | csudálkozik vala 
És nagy kazdagságán | álmélkodik vala Tinódi, RMKT 3, 374,119—20. 

Egész versszakra kiterjedő formulák 

Ennek a jellegzetes ismétlésnek az alkalmazása gyakrabban fordul elő egy szerző egy költeményén be
lül, vagyis olyan formuláról van szó, melyet több szerző is felhasznál, de ritkábban. Az első esetben az 
ismétlést a szöveg valamilyen belső jellegzetessége indokolja, mint például a Ruszlán császár históriája 
esetében az archaizálásra való tudatos törekvés, mely a nagy számú, jellegzetesen visszatérő formulák 
sorozatán keresztül jut kifejeződésre; Tinódinál a versszakok megismétlését ugyanannak a témának újra
feldolgozása indokolja (vö. Eger vár viadaljáról való ének, ül. Egri históriának summája), és csak a legritkább 
esetben van szó ugyanannak a szituációnak késleltetett visszaidézéséről (vö. RMKT 3, 26, 597—610. és 
RMKT 3,179,61—74.). A második esetben a megismétlődő strófákat szinte mindig úgynevezett megköze
lítési formulák alkotják (ezekre a legjobb példa Istvánfi Pál, Ráskai Gáspár és Szendrei Névtelen műveiben 
találhatjuk), illetve a magyar históriás énekekre jellemző záróformulák. Most csak azokat a példákat 
soroljuk fel, ahol az egész versszakra kiterjedő formula térmeghatározó jellegű: 

Nem messze hozzájok egy kis falu vala, 
Egynéhán szegén nép kiben lakik vala, 
Szegénbiknek neve az Jankula vala, 
Az 6 szegényét is isten látta vala. Istvánfi, RMKT, 2 ,30,105—108. 

Az vártól nem messze egy faluja vala, 
Abban egy vén jámbor akkor lakik vala. 
Ki nemességében akkoron él vala, 
Ó titkait azzal ott közlötte vala: Ráskai, RMKT 6,63, 393—396. 

Nem messze az vártól csak szomszéd faluban, 
Egynéhány szegény nép lakik vala abban, 
Egy varga is vala akkor az faluban, 
Nestorkius varga neve az faluban. Névtelen, Var. II, 582,25—28. 



Irene Rübberdt 
(Berlin) 

KÉT VERS A MODERNSÉG ÉS AZ AVANTGÁRD KÖZÖTT 

(Ady Endre: A csodák esztendeje, Jákob van Hoddis: Weltende) 

Ady Endre i csodák esztendeje című verse — akkor még cím nélkül minM minden-titkok versei című kö
tet első darabja — 1910 februárjában jelent meg a Nyugű/ban, az irodalmi modernség magyar folyóiratá
ban. 

A csodák esztendeje 

összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz, Nyár, 
Folyók mély bölcsokból kikeltek 
S engem elhagynak már azok is, 
Akik eddig sziwel sziveitek. 

Valaki megőrült az űrben, 
Valamely Nap járja bolondját, 
Valaki mindent összezavart 
S üstökösök jövését mondják. 

Nagy vágy-kötelek elszakadnak, 
Ébrednek oktalan szerelmek 
S karunkon a régi örömök 
Lesznek bús, utálatos terhek. 

Bicskák szomjasabbak a vérre 
S gőzösök egymásba szaladnak 
S akik szerették az Életet, 
Most nagy Halál-légyottot adnak. 

Ki csinálja, ki jár közöttünk? 
Egymás mindene minden-minden 
S a felhőt az a Cél kergeti, 
Mely itt tapos a leikeinkben. 

Egy pillanat és minden más lesz, 
Más a holt Tenger, más az örvény 
S másképen villan meg agyamon 
Minden gondolat, minden törvény. 

Jaj, jaj, be félek, félek, félek: 
Mi lesz vájjon, jaj, mi lesz holnap? 
Messze világok szeszélyei 
Nekem holnap mit parancsolnak? 

Hogyan tiportat el a sorsom, 
Hogyan hal el minden, mi drága? 
Óh, örök titkoknak szomorú, 
Borzasztó, egységes világa. 
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Majd pontosan egy évvel később, 1911. január 11 -én jelentette meg a nála tíz évvel fiatalabb Jákob van 
Hoddis a Franz Pfemfert szerkesztette Demokratban (az Aktion előfutára) a Weitende című versét: 

Weitende 

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 
In allen Lüften hallt es wie Geschrei. 
Dachdecker stützen ab und gehn entzwei, 
Und an den Küsten — liest man — steigt die Flut. 

Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen 
An Land, um dicke Damme zu zerdrücken. 
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 

E költemény, az „expresszionista rebellió Marseillaise-e,"1 mely a könyv- és folyóiratkiadással foglalko
zó Alfred Richard Meyert épp úgy „nyugtalanította, mint a berliniek százait", s mely Meyert saját kiadói 
programjával szemben „igen elégedetlenné"2 tette, a német expresszionista líra kezdetét jelzi.3 Johannes 
R. Becher 1957-ben a Das Poetische Prinzip című könyvében írja le azt a hatalmas hatást, melyet e nyolc
soros a kortársakra gyakorolt: 

„E két strófa, e nyolc sor mintha más emberré tett volna bennünket, mintha felemelt volna az általunk meg
vetet ostoba polgári világból, abból, amelyből nem tudtuk, hogyan is szabaduljunk. E nyolc sor elcsábított ben
nünket. (...) Mint jelmondatokat kiabáltuk egymásnak az utcán, éhezve és fázva ültünk egymás mellett, mon
dogattuk a nyolc sort — és nem létezett többé éhség és hideg. (...) Megváltoztatott és átváltoztatott bennün
ket ez a nyolc sor, sőt, ez az elbutult és visszataszító világ hirtelen bevehetővé és legyőzhetővé vált számunk
ra. Minden, ami egyébként félelmetesnek, sőt rettegésre méltónak tűnt, elvesztette hatását felettünk. Új em
bernek éreztük magunkat..."4 

Az expresszionista évtized világkatasztrófa hangulattal való azonosítása — melyben az „újjászületést" 
egy megjósolt és szükségszerű összeomlás kell hogy megelőzze — szinte már irodalomtörténeti közhelynek 
számít. Már Hans Kaufmann, s később Silvia Schlenstedt is utalt arra, hogy egyrészt a „krízisérzet fellegei" 
a német irodalom ege fölött már a múlt század kilencvenes évei óta gyülekeznek, s 1910 és 1914 között „vi
harfelhőkké álltak össze".5 Másrészt a végveszélyhangulat és a sorsforduló előérzete nemcsak az expresz-
szionistákat jellemezte, hanem az „idősebbeket" is, Hauptmannt, Thomas és Heinrich Mannt, Sternheimet és 
másokat, de a Németországon kívülieket is, mint például a magyar irodalmi modernség költőjét, Ady Endrét. 

Az Aktion lírikusa, Wilhelm Klemm például a következőket írja a Meine Zeit című versében az első világ
háború idején, tehát akkor, amikor a „vihar" épp kitörőben volt: 

O meine Zeit! So namenlos zerissen, 
So ohne Stern, so daseinsarm im Wissen 
Wie du, will keine, keine mir erscheinen. 

1 Johannes R. BECHER, Abschied In: Paul RAABE, Expressionismus. Aufzeichnungen und Erinne
rungen der Zeitgenossen. Oben — Freiburg L Br., 1965., 317. 

2 Alfred Richard MEYER, Die Mär von der Musa expressionistica. Düsseldorf — Kaiserwerth, 1948., 
7. 

3 Lsd. még Gottfried BENN, Probleme der Lyrik. Li: Gesammelte Werke in 4 Bänden, Band 1: Es
says. Reden, Vorträge. Wiesbaden, 1959., S. 498., továbbá Kurt HILLER, Begegnungen mit Expressionisten. 
In: KAABE, Expressionismus, 24 

4 Johannes R. BECHER, Das Poetische Prinzip. Berlin, 1957., 103—104. 
5 Hans KAUFMANN, Krisen und Wandlungen in der deutschen Literatur von Wedekind bis Feucht-

wanger. Berlin — Weimar, 1976. 152. Ld. még: Silvia SCHLENSTEDT, Nachwort zu: Expressionismus. 
Lyrik Berlin — Weimar 1969. 619. 
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S meglepően korukat meghaladónak tűnnek az alábbi, Rilke hagyatékából előkerült 1902-es sorok: 

So fremd is keinem seine Zeit gewesen; 
so nicht zum Leid und nicht zum Heil. 

Világvége hangulat uralkodik a bevezetőben idézett Jákob van Hoddis- és Ady-sorokban is. Az erős 
expresszív-vizionárius motívumvilág megdöbbentő hasonlósága azonnal feltűnik. Mindkét versben árvíz 
okozta természeti katasztrófáról, valamint technikai alkalmatosság tömeges balesetéről van szó. A baleset 
mindkét versben emberekkel teli tömegközlekedési eszközzel történik —vasúttal —, s így az áldozatok szá
ma is óriási. Az elrepült kalap, mely a polgári világ jelképe, a lezuhanó tetőfedők,6 akik, mint a brechti Hit
ler, a „mázoló" figurája, a polgári világ „töredezettségét és látszólagosságát" kellene hogy elfedjék,7 továb
bá a vasút, a polgári pionírszellem szimbóluma8 és a természet ritmusa9 jelenítik meg a vers antikapitalizmu
sát. A civilizációs haladás jelképe — a vasút — a 19. század utolsó harmadában és a 20. század kezdetén 
emberellenes, gyilkos szerszámmá lesz, s a polgári társadalmi felemelkedés látszatvilágában éppoly kérdé
sessé válik, mint a híd Arany János Hídavatás című 1877-es balladájában, mely a vágybirodalom szimbólu
mából öngyilkosok utolsó tartózkodási helyévé változik át. 

A vihar, híd, vasút motívumok összekapcsolása megtalálható a késói Fontane -nál (Die Brück am Tay, 
1879.), s a vasútkatasztrófa mint tematika is jelen van a világirodalomban. S azon is alig lehet csodálkozni, 
hogy a vihar, híd, vasút motívum összekapcsolásával 1915- ben, amikor a világvége-látomás az első világ
háború valóságává lett, találkozunk újra Kassák Lajos futurista-expresszionista Eposz Wa&ier maszkjában cí
mű müvében. 

Zzzzü... bum, bum,,, bumbumbum. 
Bősz ágyúcsordák ugatnak a térben 
s a vér már bíbor szökőkutat játszik, 
röhög a szél, szakad a karcsú kőhidak gerince 
s a völgyben veszett lokomotívok ritmusa szédít. 
Vahiu... hijji-hi-hi-hi-hi-i-i. 

Megjegyezhető, hogy az árvíz motívuma a Bibüán felnövő és iskolázott olvasóban előkészített befogadó
ra talál. 

Az objektív valóság furcsamód katalizátorként hatott a valóságos környezet költészetben való valóságta-
lansággá való feloldásában (Kurt Pinthus az Um-Wirklichkeit és Un-Wirklichkeit10 fogalmakat használja 
Lichtenstein, Blass és Van Hoddis-szal kapcsolatban.) 1909 és 1910 telén, amikor feltehetően a két vizsgált 
költemény is keletkezett, az egyébként megszokott gyilkossági, rablási és öngyilkossági hírek (, J3icskák szom-

6 Talán igaz a következő interpretáció, mely szerint a tetőmotívum 8 évvel később a magyar akti
vizmus virágkorában forradalmasodik Kassáknál. Úgy tűnik, itt már nincs tetőfedő, aki a vihar következ
tében lezuhan a tetőről és így aztán nem tudja kijavítani a „töredezettséget". Most már a tetők maguk 
azok, amik szétcserepeznek a forradalmi kérdés-viharban, így megfelelve a kassáki programnak, mely ér
teimében a rombolás az építés alapfeltétele. 

(...) 
Kérdések diadalmasan harsannak. 
Szétcserepeznek. 
(...) 

(Liebknecht Károlynak) 
7 Hansjörg SCHNEIDER, Jakob van Hoddis, Bern, 1967., 79. 
8Lsd. Michael FRANZ, Wahrheit in der Kunst. Berlin — Weimar 1986., 207. 
9 Michael FRANZ, Wahrheit in der Kunst, 212. 

10 Kurt Pinthus, Zuvor. In: Afenscheitsdämmerung. Leipzig 1986, S. 35. Az Un-Wirklichkeit itt nem 
irrealitást jelent. Az Un-Wetter=ítéletidő szóhoz hasonló szóképzéssel jut igen találó analógiához. 
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jasabbak a vérre") mellett naponta újabb, a szokatlan időjárás okozta, egész Európára kiterjedő viharkataszt
rófák hírei jelentek meg a sajtóban. Már az első újságoldalon ismétlődő párizsi árvizekről, alsó-rajnai áradá
sokról, pusztító angliai és franciaországi viharokról, medrükből Belgiumban kilépő folyókról, Dél- és Nyugat-
Németországban, Svájcban özönvízszerű esőzésekről, szokatlan mértékű hóolvadásokról és lavinákról az Al
pokban, földrengésekről Steiermarkben és Krétán — és hasonlókról szóló híreket lehet olvasni. A következ
mények: zavarok a közlekedésben, kisikló vonatok, elsüllyedő hajók. Mindezeken túl két üstökös megjelené
se állítja el a lakosság lélegzetét: az 1910. január 17-én Johannisburgban felfedezett „1910A" üstökös s a 
76 évenként visszatérő Halley-üstökös, mely a földhöz legközelebbi helyzetét 1910. május 18. és 19. éjje
lén kell hogy elérje.11 Mi sem kézenfekvőbb, mint a szokatlan időjárási jelenségeket és a felbukkanó üstökö
söket összefüggésbe hozni. A Berliner Morgenpost például 1910. január 30-án cikket közöl Bruno H. Bür-
geltól Az üstökös és az időjárás címmel. Az egyik olvasónak a cikkben közölt feltételezése, mely szerint az 
üstökös földhöz való közelsége, valamint a légnyomás és az időjárási szélsőségek jelentkezése a földön 
összefüggésben van, továbbá a félelem, hogy az üstökös további közeledésével még nagyobb földi kataszt
rófákkal kell számolni — mely feltételezést a cikk írója meg is erősíti —, jól mutatja a lakosság hangulatát. 
Szintén a Berliner Morgenpost-bői tudhatjuk meg — a hír szórakoztató, bár nem nélkülözi a fekete humor 
vonásait — hogy az üstökös Magyarországon is jelentős nyugtalanságot váltott ki az emberekből. Az 1910. 
február 8-i szám „Vegyes" rovatában a következőket olvashatjuk: „Magyarországon, Gödöllőn az éjjeli őr 
Lesti János bejelentést tett a falu bírójának, mely szerint az üstökös munkáját nehezíti. A lakosság az égi ven
dég megjelenésének és hatásának bejelentését követően óriási rémületbe esett. A felizgatott emberek nyug
talan éjszakákat okoznak. A jó éjjeli őr végül azt kéri, hogy a Belügyi Minisztérium legyen szíves a Meteo
rológiai Intézetnek azt az utasítást adni, mely szerint a veszélyt hozó üstökös űzessék el Magyarország kör
nyékéről..." 

Az egyébként igen komoly magyar hetilapban, a Vasárnapi Újságban a Halley-üstökösnek a magyar tör
ténelemre gyakorolt hatásairól olvashatunk, ahol felfedezik, hogy az üstökös 1382-ben Nagy Lajos király 
halálát, valamint 1456-ban a nagy törökverő, Hunyadi Jánosét is előrejelezte. És pusztító viharok kísérője
ként jelenik meg az üstökös itt is.12 

A két vers képeinek hasonlósága éppúgy, mint a híréhség motívuma (olvassák, mondják), melyek van 
Hoddisnál és Adynál alapvetően azonosak,13 minden bizonnyal az akkori német és magyar sajtójelentések
re vezethetők vissza. Hogy Jákob van Hoddis az Ady-vers keletkezését befolyásolta volna, épp oly valószí
nűtlen, mint hogy Ady Jákob van Hoddisét. (Ady verse egyébként korábban jelent meg.) 

A tényt, hogy az Üstökös és a természeti jelenségek az 1910-es években csupán katalizátorként hatottak 

11 Jákob van Hoddis Weltende című versének a Halley-üstökös megjelenésével való összefüggése Mi
chael FRANZ utal. (Wahrheit in der Kunst, 208.) Az üstökös Georg Heym Umbra Vitae-jében is feltűnik. 
A 9 strófás vers, mely a Menscheitsdämmerung antológiában a második vers Jákob van Hoddis költemé
nye után, így kezdődik: 

Bámész emberekkel telik az utca 
És a nagy csillagképekre figyelnek, 
Tűzorrukkal a kométák suhanva 
Tornyok közt törnek baljósan egeknek. 

Csillagjósok lepik el a tetőket, 
Hosszú távcsöveket fúrnak az égbe, 
Sötét padláslyukon ferdén kinőnek 
Varázslók, a csillagokat igézve. 

(HAJNAL Gábor ford.) 
12 Lsd.: NAGY Géza, A Halley-üstökös a magyar történelemben, Vasárnapi Újság, 1910. május 22. 

449--450. és május 29. 472—473. 
13 Egy későbbi, kéziratos Weuende-vm&ci6 (1913-ból) még közelebb áll az Ady-féle motívumok

hoz: Und an den Küsten sagt man steigt die Flut. (Literaturarchiv Marbach 69.1727. idézet: Helmut 
HORNBOGEN, Jakob van Hoddis. Die Odyssee eines Verschollenen. München—Wien 1986. Abb. 8.) 
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a versek keletkezésére, már csak azért is hangsúlyozni kell, mert a katasztrófamotívum Ady prózájában 1902 
óta jelen van.14 

A két vers tulajdonképpeni bázisát azonban nem a sajtó szította tömeghisztéria adja. Jákob van Hoddis 
Weitende című verse is több, „mint egy ártalmatlan tréfa", mely nevetségessé teszi „a kortársak babonás fé
lelmét, azokét, akik az újságokból mindent elhisznek", mint ezt már Michael Franz megállapította.15 Mind
két vers gyökerei inkább a magyar- és németországi társadalmi és politikai szférában, s a szerzők e szférá
ban elfoglalt helyében kereshetőek. Werner Mittenzwei például Georg Heymmel és Georg Trakllal össze
függésben ír az „apokaliptikus képi beszédről", mely egy pusztuló társadalom sekélyes, hazudozó optimiz
musával szembeni ellenállás kifejezőeszköze. , A költők" — írja — „kik 1910 körül szólásra emelkedtek, 
egy összeomló világot látnak."16 A kiváltó okok azonban sem nem orkánszerű viharok, sem árvizek, mint ezt 
már Kurt Pinthus 1919-ben megfogalmazta, hanem az ember kapitalizmusbeli elidegenedése. „Egyre job
ban volt érezhető a lehetetlensége egy olyan emberiségnek, mely teljes egészében a saját alkotásaitól, tech
nikájától, statisztikájától, kereskedelmétől és iparától, továbbá megmerevedett társadalmi rendjétől és kiala
kult polgári szokásaitól függ. Ez a felismerés jelenti egyébként az idő és a realitás elleni küzdelem kezde
tét."17 

Az elidegenedés Kelet-Európában és Magyarországon kettős formában jelent meg. A személyiség mo
dern nagyvárosi fenyegetettsége, a tárgyi-dologi elembertelenedés: az elgépiesedés", melyet a századfor
duló Magyarországán fokozott erővel bevezetett kapitalista fejlődés hozott magával, összekapcsolódott a 
megelőző korszak örökségével: „az autorativ-bürokratikus elidegenedés"-sel, mely mint a feudális társada
lmi struktúra maradványa — mint ezt Király István magyarázza — a személyiség elnyomását, az emberi 
méltóság hatalom és tekintély általi megsértését, kiszolgáltatottságát jelentette.18 

Az elmélyült elidegenedés a német expresszionizmusban éppúgy, mint a magyar modernségben az én és 
a világ (én — valóság) konfliktusában jelentkezett. Az én és a külvilág elválásának problémáját a magyaror
szági modernek legkorábban egy egzaltált messianisztikus kUldetéstudatban próbálják feloldani — ez először 
Vajda Jánosnál és Komjáthy Jenőnél jelentkezik, majd igen erősen Ady Endrénél, s végül megszüntetve meg
őrizve a magyar avantgárdban Kassák Lajos aktivista mi-jében. Jákob van Hoddisnál ezzel szemben ez a 
szétválás nyilvánvalóan az én -nek a külvilág jelenségeiből és részleteiből való teljes kiiktatásával történik., Az 
ellenséges világgá, rossz valósággá felfújt polgári jelen spontán elutasítása oda vezet, hogy az író tiltakozik, 
hogy személyét az általános törvényeknek alávetettnek képzeljék és úgy is ábrázolják" — írja Kaufmann.19 

Jakob van Hoddis evvel jeleníti meg a „a fiúknak az apák világa" elleni s az expresszionizmusra oly jellem
ző lázadását. A Weitende című költemény második szakaszában a látszólag távoltartott Urai én a metrum és 
a rím változásaival is hírt ad magáról. Az első szakaszban a lírai én helyzete teljesen neutrális. Minden sor 
egy lezárt kijelentést, megállapítást tartalmaz, s ezt a lezártságot hangsúlyozza a hímrímes jambikus ötös. A 
második szakaszban a szerző pozícióját a versalkotó eszközök teszik differenciáltabbá. A katasztrófát — 
úgy tűnik — örömmel fogadják. „Der Sturm ist da" — s a vihar „több mint egy természeti szimbólum, inkább 
egy olyan szimbólum, mellyel a polgári világot ellenzők azonosulni tudnak. Kifejezésre jut, hogy a világ a pol
gártól épp olyan kevés respektust kíván, mint a vihar. n2° így ábrázolta mindezt Becher is a Das Poetische 
Prinzip-b&i: .Minden, amit egyébként félelmetesnek és rettegésre méltónak találtunk, elvesztette hatását fel
ettünk. (...) Közreműködésünkkel egy új világ kell, hogy kezdődjön; nyugtalanság, melyet — esküdtünk rá — 
szítani fogunk, s melytől majd a pogárok szeme-szája is eláll a csodálkozástól, s melytől azután kegyelem
nek fogják tekinteni, ha végül a pokolba küldjük őket."21 

14 Lsd: FÖLDESSY Gyula, Ady minden titkai, 1962. 152—153. 
15 Michael FRANZ, Wahrheit in der Kunst, 208. 
16 Werner MITTENZWEI, Der Expressionismus. Aufbruch und Zusammenbruch einer Illusion. In. 

Menscheitsdämmerung, 6. 
17 Kurt PINTHUS, Zuvor. In: Menscheitsdämmerung, 35. 
18 KIRÁLY István, Kosztolányi Vm es vallomás. 1986. 24. 
19 Hans KAUFMANN, Krisen und Wandlungen der deutschen Literatur von Wedekind bis Feucht-

wanger, 167. 
^Michael FRANZ Wahrheit in der Kunst, 216. 
21 Johannes R. BECHER, Das poetische Prinzip, 104. 
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A béklyóitól megszabadított természet vidám mázt kap: „ die wilden Meere hupfen an Land" — s az ug-
rándozásra jól rímel az árvíz legbanálisabb következménye, a nátha. 

A megfogalmazás józanságát a második strófában, az 5Jb. sorban található enjambement is megtöri. Fe
szültség keletkezik: a vad tenger önmagában még nem veszélyes — csak amikor a partra „ugrándozik." 

A nórímmel lágyan végződő 11 szótagos sorok a második strófában hangsúlyozzák azt a táncos vidám
ságot, mely a második versrészben a gyűlölt világ pusztulását kíséri. De mindez egy őrült táncát is asszociál-
tathatja, hasonlóan az Ady Ének aporban című versének gagliarda dallamához, mellyel a magyar költő a ke
serűen csengő ugar-témát verselte meg. Jákob van Hoddis Weltendéje is az érintettek haláltánca, annak az 
énnek a haláltánca, aki ebből a környezetből mégsem tud kiszabadulni. Erről a mégis-morálról, mely tipikus 
adys attitűd, írja a lírikus Alfred Lichtenstein:,A tökéletes segítség nélküliség érzése (...) gyakran hatalmába 
kerít. Ha a szomorúság kételkedéssé fajul, az embernek a groteszkhez kell fordulnia. Már csak viccből is to
vább kell élni. Meg kell próbálni abban a felismerésben felemelkedést találni, hogy az ittlétünk kimondottan 
brutális tréfa."22 

Az Ady .4 csodák esztendeje című versében található én helyzetére vonatkozó kérdés egyértelműen meg
válaszolható. Az énnek a környezettől való elszakadása — akár messianisztikus módon is — itt még csírájá
ban sem található meg. Az irodalmi forradalom második szakasza, az avantgárd, 1910-ben még nem volt je
len a magyar irodalomban. Kassák háborúellenes verséig, a Mesteremberekig, illetve az Örömhözig, melyek
ben az aktuális háborús veszélytől eltávolodva mintegy a múltba száműzi a jelent, hogy majd aktivista jövő
vízióját emelje a jelenbe, még majd hat év van hátra. 

A csodák esztendeje című versben az én szintén részese a történésnek, s ez magyarázza a vers erős szub
jektivitását. A technika és a természet katasztrófájához (mely Jákob van Hoddisnál épp ellenkezőleg, mint 
Adynál, oksági összefüggésben van: a vasúti összeütközés nem függ úgy az időjárástól, mint amikor vasúti 
kocsik zuhannak le a viharban a hidakról) Adynál emberi-etikai katasztrófák társulnak. 

S engem elhagynak már azok is, 
Akik eddig szívvel sziveitek. 
(...) 
Nagy vágy-kötelek elszakadnak, 
Ébrednek oktalan szerelmek 
S karunkon a régi örömök 
Lesznek bús, utálatos terhek. 

S akik szerették az Életet, 
Most nagy Halál-légyottot adnak. 

„Az ember külön világa, az emberi végtelen a külső világgal, a külső végtelennel maradéktalanul azono
sul" — írja Király István.23 

(...) Egymás mindene minden-minden 
S a felhót az a Cél kergeti, 
Mely itt tapos a leikeinkben. 

Az Ady által is versbe foglalt „borzasztó, egységes világ"-ról állapította meg Hoddis Weltendéjével kap
csolatban Becher, sokat idézett visszaemlékezésében: „Míg a tetőfedők lezuhannak, emelkedik a folyók 
szintje — semmi sem történik magában a világon, minden egymagában álló csak látszólag áll magában — 
valójában végtelenek az összefüggések. THe meisten Menschen habán einen Schnupfen', és ugyanakkor 
lezuhannak a vasúti kocsik. A katasztrofális történések elképzelhetetlenek egyidejű jelentéktelenségek nél
kül. A nagy dolgok a kicsikhez keverednek és fordítva, semmi sem tud zártan, önmagában állni."24 

Az én szubjektív érintettsége az utolsó előtti strófában tetőzik Adynál, ott, ahol a jövő bizonytalanságától 
való félelem érezhető. De mindenféle bizonytalanság esetén — épp mert hogy az én részese a katasztrófa-

. 22 Alfred LICHTENSTEIN, Café Klößchen. In: A. L., Gedichte und Geschichten. Bd. 2: Geschichten. 
München 1919. 359. 

23 WRALY István, ̂ dy Endre. 2. kötet, Bp. 1972. 359. 
24 Johannes R. BECHER; Das poetische Prinzip, 107. 
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nak — a katasztrófa nem pusztulást, hanem átalakulást, átváltozást jelent. Az Ady-vers 6. szakaszában a más 
szónak az lí/jal való rokonsága — éppúgy, mint annyi más Ady-versben — jól megfigyelhető. A Weltende 
című versben fenyegetőnek tűnő jelek Adynál is fenyegetóek, de egyidejűleg az ént érintő csodák jelei, mely 
csodák után az én félelemmel teli reménykedéssel vágyik. 

Adynak ambivalens viszonya volt a mássá levéshez, a forradalomhoz; „egyrészt szociális és intellektuális 
eredetével objektuma volt a történelmi folyamatnak, másrészt viszont ebben a forradalmi költészetével szub
jektíven és valóságosan vett részt",25 s mindez nem minden korai versében és nemcsak azokban jelentkezett. 
Megtalálható mindez az Ember az embertelenségben című versben is: 

(...) 
óh, minden gyászok, be értelek, 
óh, minden jövő, be féltelek, 
(...) 

Ezzel szemben már 1907-ben a Fölszálott a páva című vers patetikus, győzelemben biztos dikciójában 
megjelenik a mássá levés viharos csodája: 

(.-) 
Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, 
Új arcok, új szemek kacagnak az égre. 

Új szelek nyögetik az ős magyar fákat, 
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. 
(...) 

Hans Kaufmann utalt arra, hogy egyes német expresszionistáknál a jövő utáni vágyakozás „néha aggasz
tó módon a minden áron való változtatni vágyással kapcsolódik össze: bármilyen katasztrófa megváltás, a je
len rémségek alóli felszabadulás lesz, és ezekben az elképzelésekben, a nagy szociális bizonytalanságban a 
háború és a forradalom egyenértékűnek mutatkozik."26 Ez vonatkozik Heymre, Becherre, Stadlerra és kor
látozott mértékben az Eposz Wagner maszkjában költőjére, Kassákra is, aki 1915-ös első verseskötetében 
antimilitarista megszólamlásaiban még nem tudott elszakadni a háború futurizmus inspirálta tisztítótűzként 
felfogott bűvöletétől. 

A két vers tipológiai vizsgálata az irodalmi áramlatok egy érdekes jelenségére hívja fel a figyelmet. Az 
expresszionista „Menscheitsdämmerung"27 magában rejti az alkonyat, az összeomlás, a világvége képét épp
úgy, ahogy a pirkadatét, egy eljövendő, mégha illuzórikus új idő kitörését is. Az expresszionizmus magyar 
megfelelőjében, az aktivizmusban az első komponens majd teljesen hiányzik. Még Kassák antimilitarista jö
vővíziójában is, mint ahogy erre már utaltunk, Kassák nem a pusztulásra, hanem nyíltan a kezdetre esküszik. 
A csodák esztendeje költője a nyugat-európai avantgárd kor-társa, az, akinek benyomásai és időélményei a 
nyugat-európaiéival azonosak. Ezt erősíti meg a Láng Gusztáv kifejezte gyanú, mely szerint „a magyar szim
bolizmus sok tekintetben azt a szerepet játssza, azt a funkciót tölti be, mint az avantgárd a nyugati 
irodalmakban".28 A magyar modernség néhány képviselője, mint például Ady is, még a magyar avantgárd 
csoport létrejötte előtt, a nyugat-európai avantgárddal egy időben ábrázolta az alkonyatot, és a magyar 
avantgárd 1915-ben a modernség demonstratív elutasítása mellett, de a teljesítményt szem előtt tartva érte 
el, hogy saját pirkadata eljöhetett. 

25 Paul KARPÁTI, „Der Zeiten neues Antlitz''. Ungarische Lyrik und proletarische Revolution 1919. 
In: Literaturen europäischer Länder. Berlin — Weimar 1975. 68. 

26 Hans KAUFMANN, Krisen und Wandlungen der deutschen Litaratur von Wedekind bis Feucht-
wanger, 162—163. 

"Menscheitsdämmerung a címe a legreprezentatívabb és igen széles körben ismert expresszioniz-
mus-kötetnek (líragyűjtemény). Először Kurt Pinthus jelentette meg 1919-ben, Berlinben. 

28 LANG Gusztáv, A Nyugat és az avantgárdé. In: Mégis győztes, mégis új és magyar. (Tanulmányok 
a Nyugat megjelenésének 70. évfordulójára.) Bp. 1980. 248. 
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Angyalost Gergely 

KAKUK MARCI: A PICARO ÉS A BUDDHISTA 

Tersánszky leghíresebb regényalakjáról sokan írtak már, s maga az író sem tartózkodott kedvelt hósének 
jellemzésétói, magyarázásától. Mégis, mai szemmel nézve úgy tűnhet fel előttünk, hogy Kakuk Marci figu
rája rejtélyesebb, mint valaha; hogy a hozzáfűzött magyarázatok csupán azt világítják meg lényéből, ami 
benne a legkevésbé érdekes. Egyebek között az irodalmi sztereotípiákat, a közhelyszerű életbölcsességeket, 
az ón. „realista társadalombírálat" jócskán eltúlzott és a műbe inkább belevetített jegyeit, stb. 

Nem mintha a sztereotípiáknak és az irodalmi hagyományoknak ne lenne fontos szerepük Tersánszky mű
vében. Éppen ellenkezőleg: a szakirodalom kissé sietősen intézi el Kakuk Marci alakjának összefüggéseit, 
mondjuk, a pikareszk regény tradícióival. Holott az író tudatosan és szándékoltan kapcsolódik ehhez a ha
gyományhoz. A Kakuk Marcit első megközelítésben aligha olvashatjuk másként, mint pikareszk regényként, 
amely a műfajnak valószínűleg egyetlen világirodalmi rangú képviselője irodalmunkban. (A „magyar Simp-
licissimus", az 1693-as „Mánkóczi István viselt dolgai" óta nem sok számon tartandót tudnánk említeni ezen 
a területen.) Csak miután tisztáztuk a hagyományhoz való kapcsolódás jelentőségét a műben, akkor térhe
tünk rá joggal annak bogozására, ami valóban f ontosabb ennél: hogy miben egyedülálló és megismételhetet
len Kakuk Marci figurája. A másik nagy irodalmi diskurzus-típus, amelybe a Kakuk Marci bekapcsolódik 
(vagy inkább amelyből kiindul): a századvég-századelő naturalista prózája. 

Ne feledjük ugyanis, hogy a Ruszka Gyuriék karácsonya, az első novella, amelyben Kakuk Marci — még 
mellékszereplőként — feltűnik, klasszikusan szép naturalista mű. Naturalizmusa főként abban áll, hogy tel
jes mértékben a kor nyomor-novelláinak poétikai és ideológiai sajátosságait követi. A szociális kilátástalan
ság, a szegénység s a velejáró alkoholizmus nem tudja ugyan kiirtani az alapvető emberi értékek emlékét a 
novella szereplőiből, ám olyan visszahúzó erőt jelent, amely mindenfajta kitörést lehetetlenné tesz a társa
dalmi lét legalsó szintjén élők számára. Tersánszky már itt sem a társadalmi viszonyokat, a konkrét szociális 
berendezkedést vádolja. Nem az okot firtatja, hanem a következményt: az eltorzult személyiséget vizsgálja, 
a szinte természeti törvényként működő lelki determinizmust. Ez az egyetlen olyan Kakuk Marci-történet, 
amelyben a szánalom dominál. Marikában, a cselédlányban még él a jóság és a szeretet igénye (ha a látsza
tok tiszteletének és a konvencióknak alávetetten is), ám az írás végére kiderül, hogy az ő társadalmi helyze
tében ez az igény megbocsáthatatlan fényűzés. Könnyen megjósolható, hogy a túlélés követelményei, a sze
mélyiség önvédő mechanizmusa előbb-utóbb kiirtja vagy teljesen háttérbe szorítja az effajta értékek iránt 
való sóvárgást. Nos, a jósolhatóság, az előre meghatározottság szintén naturalista specifikum, ugyanúgy, mint 
az emberi mivoltából kivetkőzött, elállatiasult Ruszka Gyuri ábrázolása a rútság korabeli konvenciói szerint. 
Erre a történetre aligha tarthatjuk érvényesnek Tersánszkynak azt az 1933-ból származó megjegyzését, 
hogy „gyáva árulásnak tartja", hogy „ennek a csirkefogó Kakuk Marcinak az előadásán át, voltaképpen elég 
elviselhetően derűsnek" ábrázolja a különben „kegyetlen és undorító" ínséget. 

Annál izgalmasabb Kakuk Marci feltűnése ebben a világban. Kakuk Marcié, akinek egzisztenciája, élet
formája nagyjából azonos Ruszka Gyuriéval, emberileg mégis tökéletes ellentéte. Tersánszky rögtön tudatá
ban volt a figurában rejlő lehetőségeknek és csupán Osvát lebeszélésére állt el időlegesen attól a szándéká
tól, hogy nagyobb szabású mű megírásába fogjon, Kakuk Marci alakját véve alapul. Utólag, a teljes mű isme
retében persze könnyű rámutatnunk arra, hogy Osvát nagyot tévedett. A szerkesztő látását nyilvánvalóan az 
az örömteli felismerés felhőzte, hogy a novella egy bizonyos elbeszéléstípus világirodalmi szintű megvalósu
lása. Nem vette észre azt, amit pedig az író pontosan tudott és a műben érzékeltetett is: hogy Kakuk Marci 
nem egyszerűen mulatságos figura, hanem alapvetően ellentmond a naturalista hősalkotás egyes megrögzött-
ségeinek, amelyeknek Ruszka Gyuri alakja oly tökéletesen megfelel. S hogy ez nem csupán pillanatnyi leté
rés a naturalista próza vágányáról, hanem lényegbeli, szemléletbeli eltérés. Ruszka Gyuri alakját sem érthet
te teljes mértékben Osvát, ha nem vette észre Kakuk Marci jelentéskiegészítő funkcióját, a párhuzamoknak 
és az ellentéteknek azt a finom hálózatát, amely ennek az epizódszereplőnek a belépésével szövődött az el
beszélésben. 

Érdemes részletesen kitérnünk arra, hogyan jelenik meg ebben az első novellában Kakuk Marci. Ez an
nál is indokoltabb, mivel itt hősünket kívülről, a narrátor és a többi szereplő szemével látjuk, amire másutt (a 
Kakuk Marci ißusagänak bevezető oldalaitól eltekintve) nincs példa. Tersánszky a figurát annyira birtokolta 
már az első pillanattól (vagy mondhatnánk, annyira a Ruszka Gyuriék karácsonyában megjelenő alakot épí
tette tovább), hogy ennek a mellékszereplőnek a gesztusai tökéletesen interpretálhatók a későbbi részek alap-
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ján, s egyben előreutalnak azokra. Mint mondottuk, nyilvánvaló, hogy Marci azonos társadalmi közegbe tar
tozik Ruszka Gyuríékkal; megélhetési forrásai azonosak az ő pénzszerzési lehetőségeikkel. Ezért is vesz részt 
a karácsonyi kántálásban, ami a hasonszőrű egzisztenciák számára nemcsak alkalom a lerészegedésre, ha
nem fontos bevételi forrás is. Értesülünk róla, hogy Marci közkedveltségnek örvend, különösen a nők köré
ben, s hogy nincs saját „fészke", vagyis családja — innen a gúnyneve. 

Ez utóbbi információ nagyon fontos, mivel mind a pikareszk, mind pedig a naturalista tradíció szempont
jából lényeges összefüggést fed fel. (A két tradíció kapcsolatáról sem szabad persze elfeledkeznünk: a tár
sadalom alsó rétegeinek életét választva témául, nem riadva vissza a rútság és az aljasság ábrázolásától, le
leplezve a fennkölt ideológiák mögött meghúzódó hazugságot, a pikareszk voltaképpen előképe és táptalaja 
a naturalizmusnak, ha közvetlen folyamatosságról nem is beszélhetünk.) Igazi picaro természetesen csak az 
lehet, akinek nincs családja, vagy legalábbis lerázta magáról a családi- rokoni kötelékeket. Ugyanígy az iga
zi naturalista hős nehezen képzelhető el családi kötelékek nélkül, hiszen ezek a kötelékek jelentik a legkö
zelebbi és első számú társadalmi meghatározottságot. A család a kiszolgáltatottság alapfeltétele, s egyben a 
személyiség eltorzulásának legalkalmasabban ábrázolható terepe. Nem véletlen tehát, hogy a Ruszka Gyu
ri-novella cselekményét az indítja el, hogy — ha rövid időre is — helyreállnak a szétbomlott családi keretek: 
hazaérkezik Gyuri lánya. Kakuk Marci ellenben nem alapíthat családot, hiszen akkor megszűnne Kakuk Mar
ci lenni: az a hős, aki a maga teljes kiszolgáltatottságát részlegesen mégiscsak le tudja győzni azáltal, hogy 
önmaga marad. 

Legalább ilyen fontos, hogy Kakuk Marci személyiségének egy olyan alapvető vonásával ismerkedünk 
meg itt, amely a későbbiek során is nagy szerepet játszik. Marci ugyanis nemcsak beleillik a csavargók, léhű
tők, tekergők világába, de ki is lóg közülük. A többiek is különcként kezelik, s talán éppen a másság és az 
odaillés sajátos dialektikája miatt szeretik. Ennek a másságnak az egyik fontos összetevőjével ismerkedünk 
meg tehát, éspedig a nem ragaszkodással. (Ki fog derülni, hogy szándékosan és okkal használom a zen budd
hizmusnak ezt a terminusát.) Kakuk Marciban ugyanis az a feltűnő, hogy még azokhoz a földi javakhoz sem 
ragaszkodik görcsösen, amelyek életében mégiscsak a legnagyobb szerepet játsszák: az italhoz és a nőhöz. 
Igen lényeges mozzanat az, hogy Ruszka Gyurinál felejti pálinkás üvegét (fordítva ez elképzelhetetlen len
ne), s még fontosabb, hogy képes lemondani arról, hogy megszerezze Gyuri lányát, holott törekvését már-
már siker koronázza. Magatartását persze magyarázza az is, hogy valamikor viszonya volt a lány anyjával, 
s a részeges asszony árgus szemekkel figyeli viselkedését — nem annyira a lányát féltve, hanem inkább Mar
cira féltékenykedve. A leányhódítási akció módja mégis figyelemre méltó: Marci tapintata teszi azzá. Vigyáz 
arra, hogy lehetőleg ne kerekedjék botrány a viselkedéséből, nemcsak a kellemetlenség elkerülése végett, ha
nem érezhetően azért is, hogy védje a fiatal lányt. Ismét csak ellentéte ebben Ruszka Gyurinak és feleségé
nek, akik nemcsak hogy nem riadnak vissza patáliáktól, de egyenesen keresik az alkalmat az ízetlen össze-
kapásokra, emberi tartásuk elvesztésére. 

A novella feszültségét az az olvasói várakozás adja, hogy mikor esnek ki a magukra erőszakolt szerepből 
Ruszka Gyuriék, mikor süllyednek le ismét az állati hisztéria szintjére. S ez be is teljesül: mindketten, de fő
leg Ruszka Gyuri, kivetkőznek emberi mivoltukból. Kakuk Marci sohasem süllyedhet idáig — erre ez a rö
vid novella is elegendő jelzést tartalmaz —, mivelhogy hiányzik DékMe minden agresszivitás, és a nem ragasz
kodás elvének megfelelően ösztönösen és tudatosan is tartózkodik a szélsőségektől. Ruszka Gyuriékat vi
szont, akik csak rövid időre tudnak elmozdulni a nyomorúságos' anyagi javak és a silány élvezetek bűvköré
ből, semmi sem védi önmaguk ellen. Tersánszky tehát Kakuk Marci figurájában fogódzót talált a személyi
ség abszolút determináltságának ősnaturalista dogmája ellen. Marci nem az, akivé környezetének logikája 
szerint válnia kellene, annak dacára, hogy lényegében elfogadja a világot úgy, ahogy van, nem szegül ellene 
Don Quijote vagy valamely szent módjára, óhatatlanul eszünkbe jut ezen a ponton Tersánszkynak „a reális 
világban jól mozogható emberi ideálról", a csirkefogóról szóló fejtegetése. Ezt írta: „Mert hiszen a tragikus 
hős, a nagy jellem vértengert kavar maga körül, a szentet, az aszkétát magát sütik meg embertársai, a polgá
ri poltrohonság könnyel vegyes vérözönnel jár szintén, még az ölbe tett kezű, mosolygó jóság is csak kárho-
zatot zúdít az emberi közösségre». Egyetlen emberpéldány az, ami sikerült még eddig úgy, hogy nem mutat 
semminemű veszedelmet az uralma, és ez az a nem jó és nem rossz, felemás egyén, aki vígan túlteszi magát 
a morális gátak ostobábbján, de nem döntögeti le a nagyobbakat." Mielőtt megpróbálnánk megfejteni, hon
nan származtatja az író Kakuk Marci személyiségének ezt a rejtélyes többletét, térjünk vissza még röviden 
a már érintett pikareszk tradíció jelentőségére. 

Nagy vonalakban: mit vesz át ebből a tradícióból Tersánszky? Tudjuk, a pikareszk regényt, amely a XVI. 
században született Spanyolországban, szokás a lovagregénnyel és a pásztorregénnyel szembeállítani. A 

466 



picaro esetében is fontos a származás kérdése: a társadalmi ranglétra legaljáról, az alvilágból kell általában 
indulnia. Kalandjainak lényege a mindennapi megélhetésért folytatott kemény, gyakran kegyetlen küzdelem. 
Jellemzője, hogy jóformán fegyvertelenül kell megvívnia az őt ellenségesen elutasító külvilággal, csak saját 
eszére, ravaszságára támaszkodhat, illetve azokra az ideiglenes segítőtársakra, akikkel útja során összeakad. 
A picaro felnőtté érik kalandozásai során, csakhogy nem idealista értelemben. A valóság fölényes ismeretét 
és más emberek saját érdekében való manipulálásának képességét sajátítja el, mire révbe ér, vagyis beevez
het a polgári tisztesség és képmutatás kikötőjébe. Negatív fejlődési regénynek is szokták mondani; ám már 
most leszögezhetjük, hogy Kakuk Marci figurájában ez a vonás alig-alig érvényesül. (Legfeljebb a Kakuk 
Marci ifjúságának egy részében.) A pikareszk regény jellegzetes elbeszélő stílusjegye az eljátszott bűnbánat, 
az érvényesíthetetlen vagy folyamatosan megkerült erkölcsi elvekre való kegyes hivatkozás. Ez a hangnem 
eredetileg nyilván az egyházi cenzúra elleni védekezésként alakult ki, csak azután lett belőle narratív hagyo
mány. Annál érdekesebb, hogy noha az eredeti funkció Tersánszky idejében sem vesztette el teljesen aktu
alitását, Kakuk Marci mégsem ezen a pszeudo-búnbánó nyelven beszél — ezért indíthattak a szerző ellen 
erkölcsrendészeti eljárást a harmincas években. (Mindazonáltal persze Kakuk Marci úgynevezett „őszinte
sége" mögött is fel kell fedeznünk a stílust, vagyis a narráció álcázó-deformáló funkcióját.) Struktúráját te
kintve Kakuk Marci történeteinek összessége megfelel a „laza szerkezetű önéletrajz" pikareszk építkezés
módjának. Picaro 6 abban is, hogy kisebb csalások, néha majdnem bűntettek sorozatát követi el, az esetek 
többségében pusztán azért, hogy éhen ne haljon, vagy hogy néhány napig gondtalanul élhessen. A pikareszk 
társadalomkritikai funkciója általában abban merül ki, hogy összeveti ezeket a kis imposztorságokat a társa
dalom urainak jóval nagyobb horderejű gaztetteivel, s ily módon közvetve rámutat az egész társadalmi be
rendezkedés visszásságaira. A picaro azonban nem felforgatni akar, hanem hasznot kíván húzni a fonáksá
gok leleplezéséből. Innen ered elbeszélésmódjának groteszksége, ironikus szemlélete, maró humora. 

Nos, Kakuk Marci alakja, mint látni fogjuk, nem teljesen felel meg ennek a leírásnak, holott groteszk hely
zetekben neki is van része és az ironikus távolságtartás sem hiányzik mesélő stílusából. Társadalomkritikája 
sem a hatalom vagy a gazdagság birtokosai ellen irányul csupán. Sőt, talán nem is elsősorban ellenük, hiszen 
velük viszonylag ritkán és távolról kerül érintkezésbe. Úgy mondhatnók inkább, hogy mindenkiben meglátja 
a visszásságot, aki ragaszkodik anyagi javaihoz, vagy aki a maga társadalmi szintjén vesz részt a hatalmi já
tékban, összefoglalva azonban elmondhatjuk, hogy Kakuk Marci valóban pikareszk hős, és jellemvonásainak 
jelentős része visszavezethető erre az irodalmi örökségre, ugyanúgy, mint a Kakuk-történetek egyes szer
kesztés- és stílusbéli, valamint narratív sajátosságai. Természetesen nem kevésbé fontosak az eltérések sem 
ettől a hagyománytól. Az eltérések egy része egyszerűen abból adódik, hogy ezek a történetek a XDC szá
zad végén játszódnak Magyarországon, s nem a XVI. század végén Spanyolországban. (Érdekes, és feltét
lenül vizsgálandó kérdés lenne, hogy vajon miért felelt meg annyira Tersánszky céljainak ez a történelmi idő
szak? Miért nem hozta közelebb Kakuk Marcit a saját jelenéhez? A lehetséges indokok között ezúttal csak 
egyet említsünk: az első világháború élményét. Kakuk Marci alakja háborús vagy akár közvetlenül a háború 
előtti évekbe helyezve óhatatlanul jelentős módosulásokon és főleg jelentésváltozásokon esett volna át, ami 
idegen lett volna az írói szándéktól.) 

Különös figyelmet érdemel, ahogy a Kakuk Marci ifjúsága kezdődik: az író mesél jövendő hőséről, egyes 
szám harmadik személyben, értelmezi a figurát. Kulcsot ad hozzá. Ezzel az eljárással Tersánszky ismét a pi
kareszk irodalom egyik sajátosságához vezet vissza minket, vagyis ráébreszt arra, hogy nem a főhős szemé
lyiségének rejtélye miatt kell végigolvasnunk a könyvet, hanem a kalandok, az újabb és újabb szituációk az 
érdekesek, nem az intenzivitás a jelentésben, hanem az extenzivitás a kibontakozásban. Az már persze mo
dern igény, hogy hősének személyiségét magyarázandó, gyermekkorához nyúl vissza (bár itt is meg kell je
gyeznünk, hogy az első klasszikus pikareszk, a Lazarilltoe de Tormes szintén a gyermekkortól indítja hősé
nek históriáját). Vizsgáljuk meg közelebbről a híres passzust, ahol az író arra próbál magyarázatot találni, mi 
okozza minden társaságban a Kakuk Marci megjelenése által kiváltott „kényszerű vidámságot". Kiemeli 
Marci „furcsa őszinteségét és egykedvűséget", „amely nem méltat rejtegetendőnek semmi hibát, semmi gyön
gét, anélkül, hogy vásott vagy keresett volna. Ez a furcsa tárgyilagosság, ez okoz személye körül derültsé
get." A pikareszk hős, mint tudjuk, a maga módján szintén tárgyilagosan láttatja a dolgokat, noha szüntelen 
alakoskodásra kényszerül. Nem marad előtte rejtve semmi fonákság. Am Tersánszky rögtön jelzi azt is, ami
ben Kakuk Marci különbözik apicarótől: hogy hősének éleslátása „nem vásott vagy keresett". Valami ösztö
nös erkölcsi érzék lappang mögötte, amely többet enged meg, mint a polgári morál, ám korántsem bármit. 
Kakuk Marciban azt érzi meg a környezete, hogy nem óhajt részt venni a hatalom, a szerződés és a birtok-
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las szociális összjátékában. Apicaro tudatos zsiványsága és cinikus kegyetlensége (amellyel környezetének 
kegyetlenségét viszonozza) távol áll tőle. 

Marci nagyon könnyen megbékül a világgal: az anyagi javaknak csak azt a minimumát akarja megsze
rezni, ami által megkíméli magát a fizikai és a lelki szenvedéstől. Ha ennél több jut, örül neki, de nem harcol 
érte. Szerelemből viszont a lehető legtöbbet akarja, ebben a tekintetben nincsenek gátlásai. Tökéletes ellen
téte „szusztársának", Somának, aki szerelmi igényeit mindig alárendeli intrikus vagy pénzszerző hajlamai
nak. (Később még visszatérek arra a kérdésre, hogy mi tartja mégis együtt ezt a két olyannyira különböző 
embert, mi teszi őket „szusztársakká".) Persze az, aki csak élni akar, harmóniában a világgal, akinek ambí
ciói kimerülnek a szoknyák kerülgetésében, azt a környezete együgyűnek, kissé ütődöttnek érzékelheti. Né
mileg infantilisnek is. S mindebben van is igazság: ez magyarázza Kakuk Marci különösen jó viszonyát az 
elmefogyatékosokkal és a gyerekekkel. Tersánszky azonban az idézett helyen fontosnak tartja kiemelni, hogy 
Marci nem azért került a .mulatságos fickó" hírébe, mert rajta lehet nevetni. Humora „nem öt teszi nevetni-
valóvá. Nem, hanem sokkal inkább annak a tényét, mennyi altatás és alakoskodásban leiedzenek még a leg
egyszerűbb lelkek is." Kakuk Marci beszédmódja tehát olyan tükör, amelyben a vele érintkezők önmaguk 
apró fogyatékosságait, gyarlóságait pillantják valamilyen elnézően ironikus szemszögből. Magából Kakuk 
Marciból azonban keveset értenek, hiszen viselkedésének alapstruktúrája, magatartásának lelki háttere, mo
tivációi idegenek maradnak számukra. 

Ugyanígy van ezzel az olvasó is. Abból, amit a narrátor Kakuk Marciról elmond, csak azt tudjuk meg, ho
gyan látja őt a környezete, a világ — vagyis, hogyan látná őt az olvasó, ha személyes ismeretségbe kevered
ne vele. Tehát az írói „magyarázat" éppen arra nem ad választ, hogy miért" lett éppen ilyen ez az ember? A 
narrátor végül be is vallja értelmezői kísérletének kudarcát. „Egyáltalán, Kakuk Marcinak csak a szaván in
dulhatni el." De a szavaiból sem vonhatunk le gyors következtetéseket; kiderül, hogy „talán maga is azért vált 
körülményeihez képest mesterévé a szavaknak, hogy ennélfogva mulatságos fickónak tartsák." A kör tehát 
bezárult, a beszéd a beszédre utal. A rejtély rejtély marad, Kakuk Marci olyan, amilyen, mint ahogyan So
mával is „vele született" a rosszban sántikálás, a másokkal való kibabrálás szenvedélye. 

Hősének gyermekkoráról szólván, Tersánszky Kakuk Marcinál is egy veleszületett tulajdonságot emel ki: 
azt a „különös, rugékony kedélyt", amely minden helyzetben megtalálja a boldogság minimális lehetőségét, 
vagy legalábbis a világgal való kiegyezés esélyét. „Valahogy érzéketlen volt a szégyen, a kínos, a megalázó 
iránt, anélkül, hogy különben arcátlan lett volna, mint ez rendesen ezzel szokott járni. Különös, s nem oly sű
rű tulajdon ez." íme a kívülállásnak, a nem ragaszkodásnak, a Kakuk Marci-féle egykedvű tárgyilagosság
nak a másik oldala: a személyes felelősségérzet hiánya. Legalábbis ami a világ berendezkedését és mások 
vétkeit illeti. Marcitól idegen a keresztény felelősségvállalás az elrontott világegyetemért, a puszta létezéssel 
már együtt járó bűnösség tudata, amely minden moralizáló attitűd forrása. Számos szituációban kiderül, hogy 
Marcit nagyon is bántja a lelkiismeret, ha úgy érzi, hogy viselkedése akarva vagy akaratlanul bajt, kárt, kel
lemetlenséget okoz másoknak. De azért, amin nem változtathat, nem hajlandó bűnösnek érezni magát. Sőt, 
ami ennél több, mert szinte már a vegetatív szférát illeti, a szégyent, a kínost, a megalázót képes nem magá
ra vonatkoztatni, ha magának nem volt szerepe az előidézésében. 

Gyermekkorának leírásakor egyébként az író ismét közelít a naturalista modellhez. A részeges, egymás
sal csak gyermekeik révén érintkező szülők, a korai árvaság, a nincstelenség azonban csak a szociális kiszol
gáltatottságot magyarázza, nem pedig Marci jellemének alapvonásait. A narrátornak persze itt sem az a fő 
célja, hogy a nyomor rémségeit és csúfságait halmozza, az olvasó szánalmára pályázva. A nyomorleírás nyo
masztó hatását az a groteszk humor enyhíti, amely sorsszerűén kötődik Kakuk Marci figurájához. Ezt a 
sorsszerűséget hangsúlyozza egyébként az a hagyományos pikareszk gesztus, hogy megértést és elnézést kér 
az olvasótól Kakuk Marci „önkéntelen sorsa" iránt. A sorsszerűség részben e véletlen műve, minden egyes 
történetben más összetevőkből áll; annyiban viszont valóban Marci jelleméből következik, hogy ez a figura, 
mint más összefüggésben már utaltunk rá, főleg negatív módon reagál a világra. Egyénisége mindenekelőtt 
abban nyilvánul meg, hogy mit utasít el, mire nem hajlandó, mire nem lehet rávenni. Nagyon ritkán tűz ki cé
lokat maga elé, s ha szeretne valamit megszerezni, azt rendesen nem éri el; hiszen ekkor nem lényének meg
felelően viselkedik. 

A másik fontos információ Kakuk Marci életének erről a kezdeti időszakáról (amit tőle magától tudunk 
már meg): hogy kétszeresen is megfosztották gyermekkorától. Egyrészt szülei természete és korai halála 
okolható ezért, másfelől pedig az a tulajdonsága, hogy külsőre rendkívül koraérett volt. Ezért senki sem vet
te gyerekszámba, ami egy árvára nézve különösen nagy csapás. Mindez Kakuk Marcit arra ösztönözte, hogy 
ragaszkodjék ennek a soha el nem nyert gyermekkornak az értékeihez, ösztönös erkölcsi érzékének, mint 
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céloztunk rá, szinte vegetatív bázisa van. Erre a legemlékezetesebb példa hisztérikus, görcsös sírása, amikor 
barátja, Kukuj megöli vetélytársát, a kotrót. (Akit különben Marci sem állhatott, s félnivalója is volt tőle.) A 
gyilkosság a későbbi történetekben is a legvégső rossz, a menthetetlen és megmagyarázhatatlan gonoszság 
megjelenése marad a számára. Az ölést sem az áldozat előzetes gonosztettei, sem az általa jelképezett tár
sadalmi igazságtalanság nem legitimálhatja. Ezért a „zendülők között" játszódó történet Buzugójának nevé
hez szinte gyermeki iszonyodással teszi hozzá minden egyes alkalommal: „ez a gyilkos". Tekintetbe véve 
életformáját és azt a társadalmi közeget, amelyben mozog, talán meglepő egy kissé az a tulajdonsága, hogy 
a lopással szemben hasonló, szorongásban megnyilvánuló gátlásai vannak. Első és talán az egyetlen említés
re méltó totvajlását is csak a bolond Erzsi kedvéért követi el (hasonló eset a színésztörténetben fordul elő, ak
kor a karmester és lánya kedvéért vesz részt tolvajlásban). Szinte ájulás környékezi, amikor végre rászánja 
magát, hogy megszerezze a félnótás lánynak a vágyott dinnyét. Itt már működik az a rejtélyes hullámhossz-
azonosság, amely Marci és a csökkent értelmi képességűek között teremtődik. Ha valamit jól megért Kakuk 
Marci, az az elemi boldogságvágy, ami a félkegyelmű Erzsiben rohamszerűen és minden álcázás nélkül je
lentkezik, s amellyel szemben környezete olyannyira érzéketlen. 

A Kakuk Marci-történetek helyszíneit és tematikáját nézve jól látható, hogy Tersánszky tudatosan helye
zi hősét más és más közegbe. Nehéz eldönteni, hogy ebben a pikareszk hagyomány vagy a XIX. századi rea
lista-naturalista próza társadalmi tablói hatottak-e rá ösztönzőbben. A vidéki kisvárosból, ahol született, útja 
a falvak felé vezet, onnan a kis bányatelepülésig, ahol a szervezkedő munkásokról szerez tapasztalatokat. In
nen menekülve egy világtól elzárt, kis hegyi faluba érkezik, a „vadászkaland" színhelyére, majd egy nagyobb 
községbe, ahol a színitársulattal kerül kapcsolatba. De az útvonal szemmel láthatóan visszafelé, a szülőváro
sába tart, a korteskedés epizódján át a viszonylagos megnyugvásig, ami egyszerre jelenti a gyermekkor szín
terére való visszatérést és egy kamaszkori emberi kapcsolat, helyesebben asszonyi gondviselés újraéledését. 
Kakuk Marci tehát végül is révbe ér, ha ez nem is azt jelenti, hogy tisztes polgár lesz belőle, mint a pikareszk 
hősök jelentős részénél. Nem kell tovább vándorolnia, de nem is kell lemondania „kakukságáról". Ez az ön
magába visszatérő útvonal ismét a gyermekkor, illetve a női princípium, az „ewig weibliche" jelentőségére 
hívja fel figyelmünket. 

Kakuk Marci viszonya a nőkhöz jóval összetettebb, mint azt hagyományosan érzékeltetni szokták. Az ér
telmezők (s ebben maga Tersánszky is ludas) általában leszűkítik ezt a problematikát egyfajta irodalmias-
anekdotikus „csapodárságra", a csúfnév sugallta ,Jcakukságra". Holott Kakuk Marci a szerelemnek igen sok 
variánsát ismeri meg; s amit Tersánszkytól talán sokan meglepőnek találnak, a szerelem e különféle válfajai 
gyakran archaikus szimbólumokhoz, őstoposzokhoz kapcsolódnak. Kakuk Marci sorsát elsősorban a nők ha
tározzák meg. Tőlük ered minden jó és rossz. Hiába szoknyavadász, az esetek jelentős részében meglepe
tésként érik sikerei. Azok a nők az igazán fontosak számára, akiket kezdetben elérhetetlennek gondolt, vagy 
akik elérhetetlenek is maradtak, mint például az első történetben Ninike kisasszony. Az amerikai örökségbea 
Kasosné először üldözi, majd pártfogásába veszi, sőt, némi huzavona után a szeretője lesz. A Kakuk Marci a 
zendülők között Esztije kedvéért Marci akár a tisztes polgári létet is vállalná, ám ezúttal a nő árulja el: nem 
hajlandó kivárni, amíg Marci feljebb lép a társadalmi ranglétrán, inkább visszatér az írnokhoz, akinek csa
ládja és környezete eleve is szánta őt. (Tersánszky íróilag bravúrosan oldja meg ezt a szakítást: pontosan ér
zékeljük, hogy a bűnügy, amelybe Marci Soma miatt belekeveredik, nem oka Esztitől való elválásának, ha
nem csak jó ürügyet szolgáltat a lánynak arra, hogy megszabaduljon tőle.) A Vadászkaland Jankája és a Kor-
tesúton fogadósnéja a forgandó szerencse, a változékony asszonyi természet megtestesítője ugyanúgy, mint 
a színésztörténet Györgyikéje. Ha érdekük vagy szeszélyük úgy kívánja, ezek a nők ugyanolyan könnye
dén hagyják sorsára Kakuk Marcit, mint ahogyan korábban pártfogásukba vették. Az egyik legőszintébb, s a 
maga nemében vitathatatlanul megbecsülést érdemlő nőalak kétségkívül a „nagy Dóra", ez a prostituált, aki 
minden alakoskodás és álszentség nélkül néz szembe helyzetével, és kerülve minden fölösleges érzelgőssé
get, meg tudja védeni magát a mocsok kellős közepén is. ó azonban túlságosan is tárgyilagos, földhözragad
tan számító teremtés ahhoz, hogy megoldást hozhasson Kakuk Marci életébe. Ura a sorsának, ám másokon 
is csak uralkodni tud. 

Kakuk Marcinak kétféle funkcióban van szüksége a nőkre: a szexuális-erotikus funkció nyilvánvalóan az 
egyik; a másik, az anyai funkció igénye kevésbé vehető észre, ha Kakuk Marcinak, mint az író sugallta, „csak 
a szavain indulunk el". Egyazon nó azonban igen ritkán láthatja el ezt a kettős szerepet. Ezért jelenthet ideá
lis megoldást Marci számára az utolsó történetben Annuskának és anyjának a kettőse. Az öreg mézeskalá-
csosné Marci kamaszkorában ingadozott az anyai és a szexuális funkció között (amelyet a csúf Zachárné 
részlegesen és ideig-óráig vonhatott csak egybe), s elkésve döntött úgy, hogy vállalja mindkettőt. Ez indítót -
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ta el Marcit vándorútján (saját hajlamain kívül). Az Annuska-epizódban viszont már elég idős ahhoz, hogy 
az anyai gondoskodást gyakorolja anélkül, hogy szexuális konkurenciát jelentene a lányának. 

Marci mélyen tudatában van a női természet kettősségének, sőt, ez a problematika tudat alatt is kísérti. 
Erre a legjobb példa az a két álom, amely Az amerikai örökségben szerepel. Az író a történetnek egy olyan 
pontján helyezi el ezeket az álmokat, amikor Marcinak jó oka van arra, hogy féltse az életét a falubeli or
gyilkosoktól. Az első álomban egy mély tárnába menekül az őt üldöző késes-baltás gyilkosok elől. A tárna 
hagyományosan az anyaméh jelképe, amely ebben az esetben nem nyújt védelmet, hiszen az üldözők már-
már utolérik. Hirtelen örömmel fedezi fel, hogy a tárnának egy másik kijárata is van, amelyen át talán egér
utat nyerhet. Az utolsó pillanatban azonban a másik oldalról is ellenségei rontanak feléje. Ekkor dobogó szív
vel, verejtékezve felriad, majd kisvártatva ismét elalszik. Azt álmodja, hogy a templomtorony tetején áll, egy 
állványzaton, mint kamaszkorában. A torony ősi fallikus jelkép, s a tetejére mászó férfi tudat alatt feltehető
en nemisége révén szeretne menekülni szorongatott helyzetéből. Ebben a pillanatban lent a téren megpillant
ja Rozit, a kocsmai szajhát, aki integetve hívja lefelé. Az állvány erre dőlni kezd és a mélybe sodorja Marcit. 
ó felébred, és rájön arra, hogy valóban női hangot hallott, egy fiatal szolgálóét, aki a menedéket jelentő jó 
hírrel keresi meg. A két álom, amelyeket Tersánszky rendkívüli írói magabiztossággal, minden zavaró dida-
xis nélkül épített bele a narráció menetébe, nagy erővel jeleníti meg az anyai és a szexuális funkció negatív 
oldalát. Vagyis azt, hogy külön-külön egyik sem jelent menedéket, mindegyik elveszejtheti a benne bízót. 

Korántsem ez az egyetlen eset, amikor Tersánszky pszichoanalitikus jelképeket használ föl. Kakuk Mar
ciról szóló esszéjében, amelyet már többször idéztem, nem véletlenül nevezi a pszichoanalízist „a mai idők 
legnagyobb vívmányának". Gondoljunk a Kakuk Marci a zendülők között kígyó epizódjára, amikor Luli nagy
sága, aki kivetette hálóját Marcira és Eszti, aki már Marci szeretője, látszólag kevéssé indokolható hevesség
gel csapnak össze abban a kérdésben, hogy a kígyó ártalmas lény-e avagy sem. S a jelkép úgy teljesül ki, hogy 
Marci, aki maga is megharagszik erre a fallikus szimbólumra, ami miatt annyi kelllemetlenség éri, botra csa
varva ijesztgeti vele a nőket. Egészen addig, amíg Eszti ki nem kapja a kezéből és meg nem öli a kígyót. Ez 
a kígyóhalál lesz azután az előjele a gyilkosságnak, amely miatt Marcinak is menekülnie kell, de Eszti árulá
sának és a vele való szakításnak is. 

Marci érzékeli a puszta szexuális viszonyban lappangó kegyetlenséget, ezért mindig arra fordul, ahonnét 
anyai gondoskodásfélét is remélhet. Másokon is meglátja ezt az érzelmi szükségletet. Még a gazember So
mát is megsajnálja, hogy úgy tud aludni, „mintha az anyjába tudná magát visszabújva". Azok a helyzetek, él
mények rendítik meg igazán, amikor újra gyermeknek érezheti magát. Ehhez a problémakörhöz tartozik, 
mint említettük, közeli, megértő viszonya az együgyűekhez, értelmi fogyatékosokhoz és a gyermekekhez. 
Arra ugyan véletlenül jön csak rá Az amerikai örökségbea, miként lehet túszúrással elhallgattatni a bolond Já
noskát. De ösztönös erkölcsi érzéke nem engedi, hogy a titkot másoknak is elmondja, hiszen ezzel állandó 
kínzásoknak tenné ki a gyengeelméjú fiút. Mégis, már-már kiböki a dolgot, amikor, ahogy ő mondja, „mint
ha valami meglökött volna: Marci ne tedd". Jóval lényegesebb ennél az, hogy fokról fokra megérti Jánoska 
viselkedését; képes arra, amire senki más a faluban, hogy belülről lássa a roncsolt tudatot. S ekkor kiderül, 
hogy Jánoska „éneklése", vagyis ordítozása nem panasz, hanem a puszta létezés élvezetének, egyetlen, szá
mára rendelkezésre álló kifejezőeszköze. Jánoska a kegyetlen bánásmód ellenére nem boldogtalan, jön rá 
Marci. Groteszk humorral meséli, hogy a hibbant fiú „megette a legyet és az egeret is, de még a mosogató
rongyból is nyelettek vele és az is ízlett neki". Jánoska tulajdonképpen Marci világához való viszonyának ad 
absurdum vitt variánsa: ezért tartoznak ők ketten össze. Jánoska abnormális extremitással valósítja meg azt, 
amit Marci kiegyező hajlamáról, a boldogságigény szükséges minimumáról mondottunk. Elvontabb értelem
ben Marci is „mindenevő", nem a sorsa elleni lázongást érzi fő feladatának. 

S amit másokból általában hiányol, a puszta létezés örömét, azt megtalálja Jánoskában, aki mindig elége
dett, a nap és túz látványa pedig egyenesen extatikus elragadtatást vált ki belőle. Ez Marcira is jellemző: szin
te átszellemülten nézi a tűzijátékot, „engemet a sírás csiklant meg attól, hogy úgy tetszik nekem az ilyen" — 
mondja. Kakuk Marci emberi tartása végül is abból a soha ki nem mondott meggyőződésből következik, hogy 

~ minden élőlénynek, főként pedig minden embernek pusztán attól boldognak kellene lennie, hogy részesül az 
jelet csodájából. Ezzel szemben a társadalmi lét legfőbb negatívuma az (s méghozzá a szociális hovatarto
zástól függetlenül), hogy a létezésnek ezt az alapvető élvezetét nem teszi lehetővé az emberek számára. El
takarja azt a szemük elől az anyagi javak és a hatalom birtoklásának vágya (a hatalom itt természetesen egé
szen tág értelemben értendő, a társadalom mikrostruktúráiban, a legszemélyesebb viszonyokban érvényesü
lő hatalmi játékra is gondolva). Marci egyáltalában nem híve a nincstelenségnek és a nélkülözésnek, de ké
pes kívülről és felülről tekinteni saját szükségleteire. Ezért teheti szóvá például Az amerikai örökségben azt 
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az igazságtalanságot, hogy Kasos gazdaságában csak a kocsisoknak osztanak meleg ételt, a napszámosoknak 
nem. Nem kellett ehhez különösen együttérző lélek, „csak éppen rosszulesett nekem, hogy az emberek éhen 
nézzenek a számba, mikor én zabálok." Fellépésével sikert ér el: a napszámosok megkapják a maradékot; 
ekkor jut Marci eszébe, hogy „rosszabb a szokás az embernél". 

Nem a társadalom politikai-hatalmi struktúráját, hanem az ettől ugyan nem független, de vele mégsem 
azonos szokásrendszereket teszi felelőssé azért, ha az emberek kölcsönösen elviselhetetlenné teszik egymás 
életét. Marci született alkalmazkodó és született nonkonformista egyszerre. Nonkonformizmusát lényének 
megőrzött gyermeki rétegei táplálják. Az Annuskában történik, hogy míg Soma a közeli faluban készül újabb 
gazemberségét elkövetni, Marci mesét hallgat az öreg csősztől, annak unokájával együtt. Ekkor vallja be: 
„még most is úgy szeretem hallgatni a mesét, mint valaha kölyökkoromban". Jelképes értékű az is, hogy nem 
érdeklik a vadásztörténetek, „az állandó gyilkolódás", s a gyerekkel együtt unszolja az öreget Nagyevős és 
Nagyerős történetének elbeszélésére. A világot telhetetlenül bekebelezni vágyó Nagyevős és a magát min
den élőlénynél hatalmasabbnak érző Nagyerős vetélkedésének kimenetele is sokatmondó. A mértéktelen 
hatalomakarást képviselő Nagyerős önmagát üti agyon, amikor le akarja csapni az orra tövébe kuporodó bol
hakirályt. Nagyevős pattanásig feszült pocakja viszont már egy bolha bekapásától is kipukkad. A mese mint
egy a Kakuk Marci-féle „új világnézetet" foglalja össze — Tersánszky emlegette így tréfásan a csirkefogó
életfilozófiát —, s az sem véletlen, hogy ezt a történetet a természettel harmóniában élő öreg csősz mondja 
el. Külön értekezés tárgya lehetne egyébiránt Kakuk Marci viszonya a természethez. A legfontosabb persze 
az, hogy önmagát is mindig a természet részének tudja; s ily módon azt sem téveszti szem elől, hogy a ter
mészetet nem lehet legyőzni. Sem a külsőt, sem a bennünk lakozót, s aki ezt próbálja, az rossz úton jár, an
nak személyisége előbb-utóbb eltorzul. Kakuk Marci többször említett ösztönös erkölcsi érzéke például nem 
azt jelenti, hogy nem vet számot a saját szükségleteivel, a saját önzésével. Ha meg is sajnálja a lüke János
kát, azért rögtön azt is hozzáteszi Az amerikai örökségben: „De hát az ember törődik a maga bajával, még 
úgy is, ha nincs az." Kasos gazdát is megsajnálja, amiért életét csak az üzletért való lótás-f utas teszi, hogy 
népes családja dacára olyan magányos, s főleg, hogy ő sem szeret senkit. Ez azonban egy pillanatig sem aka
dályozza meg abban, hogy — bár egészen kis láncszemként csak, Kasos becsapásával — maga is belépjen a 
társadalmi korrupció láncolatába. 

Úgy látja, hogy az embereket mindenütt és minden helyzetben közvetlen, személyes érdekeik vezérlik 
— ez voltaképpen szintén természeti törvény számára, amelynek érvényességét eszébe sem jut megkérdő
jelezni. Azért nem lesz soha „lázító", vagy „zendülő", mert minden koüektívumra hivatkozás mögött azon
nal felfedezi a személyes érdekeltséget. A szakszervezeti mozgolódás nem érdekli, az anarchista-terrorista 
megoldásoktól iszonyodik. így foglalja össze erről a véleményét: „éntőlem kironthatja az urakat papostól a 
rosszkórság, ahol éri őket, anélkül is, hogy én küldjem rájuk". A közvetlen személyes érdekhez azonban hoz
záérti a személy vagy kisközösség önbecsüléséhez szükséges legitimáló ideológiát is. A kortes történet tanul
sága éppen az, hogy az embereket minden látszat ellenére nem lehet csak pénzen megvenni. Látja a kemény
nyakú függetlenségi-párti magyarok minden gyarlóságát, korlátoltságát, sőt önnön ideológiájukkal szemben 
táplált szkepszisüket is. Mégis megbecsülnivalónak tartja, hogy nem mondtak le hagyományos politikai ma
gatartásukról, annak ellenére, hogy voltaképpen nem hisznek már egyik pártban sem. Ebben az esetben ke
veredik a bornírtság a manipulációval és a korrupcióval szemben tanúsított ellenállással, és Kakuk Marci jól 
érzi, hogy azoknak az embereknek, akiknek a politikába beleszólni reális esélyük úgysincsen, az utóbbi, te
hát az önbecsülés megőrzése és az ellenállás szelleme a legfontosabb. 

Énjének rosszabbik fele, testet öltött démona, Soma, sokszor téríti olyan útra, amelyre esze ágában sem 
volt rátérni. Hol erőszakkal, amorális gátlástalanságával éri el ezt, hol csábítással; vitathatatlan azonban, 
hogy Marcit érzelmi szálak is fűzik Somához; van valami a lényében, ami lenyűgözi és előnyhöz juttatja. 
Soma ugyanis éppen olyan önmagáért valóan gonosz, mint ahogyan Marci sem tudja mindig megmagya
rázni, miért mond le valamiről, amit éppen meg is szerezhetne. Somát az emberekkel való manipulálás, a 
csalás és az intrika inkább önmagáért, mint a belőle húzható haszonért érdekli. Olyannyira, hogy gonosz
sága néha saját érdekeinek rovására is megy. Meg van írva az ő sorsa is, ö az, aki igazán örök bolyon
gásra ítélt. Soma világát a gonoszság egysíkúvá teszi, beszűkíti. Telhetetlen mohósága miatt mindent újra 
elveszít, mindig a nulláról kell indulni. Kakuk Marcinak el kell szakadnia tőle ahhoz, hogy — akár átme
netileg — nyugtot lelhessen. Soma gonoszságában van valami eszelős, irracionális elem. Különös „kártya
betegsége" annak a jele, hogy a végsőkig koncentrált, már a külső célokkal sem magyarázható amorali-
tást a lélek nem képes elviselni. Még az ő lelke sem. Mindamellett kétségtelen, hogy időnként Soma is a 
szeretet és a segítőkészség jeleit mutatja Marcival szemben. Az fűzi össze őket, hogy a maga módján So-
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ma őszinte Marci előtt — de önmagát sem csapja be, mint az emerek többsége. Tudja, hogy gazember 
és nem is akar más lenni. Együgyuségnek, habókosságnak tartja Marci erkölcsi fenntartásait, de némikép
pen tiszteli értük. Voltaképpen szüksége van Marci tisztességére, hiszen ő az egyetlen ember, akiben meg
bízik. Végül pedig közös vonásuk, hogy nem sokat törődnek azzal, amit megszereztek; nem tudják meg
tartani, amihez hozzájutottak. Soma viselkedése egy bizonyos ponton szélsőségesen számítóból mindig át
csap szélsőségesen irracionálisba. Mindig ilyenkor kerül vesztő helyzetbe, mert azok, akikkel a számító ér-
dekelvOség közös szférájában mozgott addig, megszimatolják benne azt az irracionalitást, és megretten
nek az irracionalitásban rejlő anarchikus, felforgató erőtől. 

Kakuk Marci életfelfogása ellenben, bármily meglepő, mutat némi rokonságot a Zen buddhizmuséval. Már 
idéztük a nem ragaszkodás fogalmát (ami természetesen csak az egyik oldala a wu-wei komplex jelen
téstartalmának). A Zenben a nem ragaszkodás mindig a ragaszkodással együtt értendő. Láttuk, hogy Marci 
nem ragaszkodik az anyagi javakhoz és a hatalomhoz; de ragaszkodik a létezéshez és a létezés öröméhez. 
És tudja, hogy a létezéshez csak úgy ragaszkodhat, ha eggyé válik a világgal — amelyben viszont a hatalom
ra és az anyagi javakra irányuló vágyak és szükségletek döntő szerepet játszanak. Tehát ragaszkodik a vi
lághoz és nem ragaszkodik, a világhoz. Nem lehet felosztani a világot azokra a dolgokra, amelyekhez ra
gaszkodik és azokra, amelyekhez nem ragaszkodik. Alapvetően elfogadja a világot, ez a döntő. A szeretethez 
ragaszkodik, de elfogadja a gyűlöletet, a nagylelkűség mellett az önzést, a szép mellett a rútat. „A virág 
lehull, ha szeretjük is, a gyom nő, ha nem szeretjük is" — mondta a Zen egyik mestere. 

Marci is elköveti néha a Zen mesterek által elítélt hibák leggyakoribbját: visszazuhan az egyoldalúságba, 
főleg a görcsös ragaszkodásba, de valami ösztönös érzékkel mindig kikecmereg belőle. Egyedülálló figura a 
század magyar irodalmában; az teszi egyedülállóvá, hogy tettei és gondolatai milyen kevéssé motiváltak a 
szó poétikai értelmében (vagyis milyen kevés magyarázó elemet tételeznek fel); s mégis milyen sokrétűek, 
többdimenziósak. Ebben a teoretizálatlanságban-teoretizálhatatlanságban is rokona a Zennek. Kakuk Mar
cinak a maga teljes társadalmi kiszolgáltatottságával és eltaposottságával együtt sikerül a jelen pillanatban él
nie anélkül, hogy elveszítené a múltját. Ahogy a buddhizmus javasolja, élete részévé válik a környező világ
nak, maga pedig eggyé válik problémáival, azok nem külön léteznek tőle. Természetes lény; szelleme lágy, 
rugalmas, alkalmazkodó szellem: nyu nan shin, ahogy Suzuki mester mondja. „Különös, rugékony kedély." 
Tersánszky szavával és évődő európaiságával: csirkefogó. 
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