
TVERDOTA GYÖRGY 

CIKLUSÉPÍTKEZÉS A MODERN KÖLTÉSZETBEN 

Korunk irodalomtudománya korábban elképzelhetetlen finomsággal és pontossággal 
elemzi a költészetet, s a szakterület és a rokon tudományok folyamatos megújulása eddig 
nem is sejtett megközelítési lehetőségekkel gazdagítja az irodalomértés módszertanát. 
A müvek mikroszkóppal felbontható mélyvilága annyi csodával lakatta jól az elemzők 
kíváncsiságát, olyan mértékben kötötte le a modern költészettel foglalkozó kutatók fi
gyelmét, hogy - tisztelet a kivételnek - kissé szem elől tévesztették a nagyobb léptékű, 
eltérő nagyságrendű jelenségeket, amelyek megfaggatása pedig sokban hozzájárulna a 
művel kapcsolatos mindennemű tudásunk gyarapításához. Ilyen jelenség a versciklus. 
Egészen más feladat az egyiket, mint a másikat kutatni. A vers nyelvi produktum, átlát
szatlan, létrejött valami, amit az értelmezés mintegy megröntgenez. A ciklus vizsgálata 
során ezzel szemben az azt alkotó, magukban egységes, összetett elemek közötti ízesülést 
elemezzük. Nem állítható, hogy a ciklusépítés kérdése egyáltalán nem kerül szóba az 
irodalomtudományi kutatásokban. Az már annál inkább kijelenthető, hogy efféle vizsgá
lódások elsősorban a korábbi századok irodalmi anyagával szembesülnek, a közelmúlt és 
a jelenkor irodalmára vonatkozó elemzésekben ezzel szemben határozottan háttérbe 
szorul az ilyen típusú megközelítés. 

Míg Petrarca Canzonieréjével, Dante Vita nuovajával, Villon Kis és Nagy Testamen
tumával, Balassi vagy Zrínyi nagy kompozícióival komoly szakirodalom foglalkozik, míg 
Kisfaludy Sándor Himfyje vagy Petőfi Cipruslombokja vagy Felhők ciklusa a kutatás 
figyelmének előterében van, addig a 20. századi irodalom nagy ciklusait, szerkezeti 
szempontból, egy-két kivételtől eltekintve, mint amilyen A szegény kisgyermek panaszai 
vagy Szabó Lőrinc Tücsökzenéje, a kutatás elhanyagolja. Főleg pedig, ha egy-egy szerző
ről és műről esnek is figyelemre méltó megállapítások, a ciklusépítésről való tudásunk 
nem akkumulálódik akár a részismeretekből levonható következtetések, akár az elemzés 
során felmerülő nyitott kérdések formájában sem. Aki valamely konkrét feladat megoldá
sán fáradozva szempontokat keres, vagy nem talál ilyeneket, vagy elejtett megjegyzések
ből kell összegyűjtenie hasznosítható tanulságokat, vagy pedig, végül, a régebbi korokra 
vonatkozó szakirodalom eredményeit kell megkísérelnie a mi korunkra átültetni. 

Ez utóbbi eljárás, ha köszönhetünk is neki fontos felismeréseket, éppen arra irányítja a 
figyelmünket, hogy a ciklusépítés kérdése korunk költészetében olyan új problémákkal 
szembesíti a kutatót, amelyekkel a régebbi korokban búvárkodva még nem kellett szem
benézni. A ciklus ugyanis olyan nagyobb egység, amelynek alkotó elemei önálló művek 
(esetünkben: versek). Márpedig a versek természete igen nagy változásokat mutat száza
dunkban, így a belőlük felépülő nagyobb kompozíciók, sorozatok is sok új vonással 
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rendelkeznek. Azok az átalakulások, amelyek megváltoztatják a költői szövegek belső 
koherenciáját, ezek határainak, nyitó és záró elemüknek a természetét is jelentősen át
formálják. A fenti „tisztelet a kivételnek" kifejezés ezért nem üres udvariassági formula, 
hanem utalás olyan szerzőkre és megfogalmazásokra, akik és amelyek ebben az ínségben 
mégiscsak hivatkozási alapul szolgálnak a ciklus kérdéseivel foglalkozó szakember szá
mára. 

Ilyen mindenekelőtt Tamás Attila, aki József Attilából indul ugyan ki, de általános 
szinten veti föl a kérdést, mint tanulmányának címe: Egy verskompozíció-típus megjele
nése századunk magyar költészetében is mutatja. Tamás Attila írásának témája csak 
részben fedi az általam megjelölt témakört. A módszer, amelyet választott, sem felel meg 
pontosan annak, amelyet én az itt felvetett probléma tisztázása szempontjából optimális
nak tartok. Ugyanakkor ezt az ítéletet jelen dolgozatra is kiterjesztem: a ciklus kapcsán 
felmerülő kérdések megfogalmazásához csak hozzákezdhetünk, nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy a további lépések irányát a vizsgálódásnak ebben a stádiumában kije
lölhetnénk, megtervezhetnénk. 

Nagyon is célszerű viszont a kályhától elindulni, a munkát fogalomtisztázással kezde
ni. Arra kell mielőbb válaszolnunk: mi a ciklus? A fenti, hevenyészett meghatározásra 
visszatekintve, annyi kétségtelennek látszik - bár a legizgalmasabb nehézségek, mint 
majd látható lesz, éppen itt teremnek -, hogy a ciklus alkotó elemei önálló versek. Ha 
nem így lenne, akkor a ciklus helyét a vers vagy a költemény fogalma vagy képzete fog
lalná el, és az azt összetevő elemeket verssornak vagy strófának kellene nevezni, és ek
ként kellene velük bánni. Az a korábbi megfogalmazás, hogy a ciklus versekből álló 
egység, megfelelőképpen óvatosnak és körültekintőnek látszik. Ha egységről nem be
szélhetnénk, akkor nem lennének alkotó elemek sem, hanem csupán egy halmaz, egy 
konglomerátum, amelyben az egyes versek véletlenszerűen, esetlegesen vagy valamilyen, 
az adott halmaztól idegen szempontok szerint helyezkednének el. Ám hogy ez az egység 
közelebbről milyen természetű, hogy például kompozíció-e, sorozat-e vagy valamilyen 
más elv és koherenciaszint szerint határozható-e meg, arról ismereteinknek adott szintjén 
nem érdemes még kijelentéseket tenni. 

A ciklus (küklosz) görög eredetű szó, jelentése: kör. Használati tartománya nagyon 
kiterjedt, s az időbeliségnek kitüntetett szerep jut benne. A magyar Értelmező szótár első, 
tudományos jelentését a következőképpen adja meg: „Olyan szabályosan visszatérő idő
szak, melyen belül hasonló jelenségek, folyamatok fordulnak elő, mint az előzőkben."2 

Mint a lexikonok általában, az idézett szótár is áttekinti a természeti és társadalmi létezés 
azon területeit, így a csillagászatot, a közgazdaságtant, a bányászatot, a műszaki életet, az 
orvostudományt, a politikát, amelyeken a szabályosan ismétlődő időszakokat szokás 
ezzel a névvel megjelölni. Ha ezekkel az alkalmazásokkal szembesítjük az irodalomtu
domány fogalomhasználatát, megállapíthatjuk, hogy a szót a művészet jelenségeinek 
jellemzése során átvitt értelemben, az eredeti jelentéstől sok tekintetben eltávolodva 

1 TAMÁS Attila, It, 1999, 134-149. 
2 A magyar nyelv értelmező szótára, I, A-D, Bp., Akadémiai, 1959, ciklus [szócikk], 791. 
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használjuk. Az eredeti időbeli vonatkozás, a ciklus folyamatjellege jelentős mértékben 
elhomályosul, az ismétlődés háttérbe szorul. 

Az Értelmező szótár az irodalomtudományos értelemben vett ciklust a következőkép
pen határozza meg: „(Valamely író vagy költő müvén vagy müvein belül) tartalmilag 
csoportosított és összefüggő alkotások, főleg versek (ritkán regények, drámák) sorozata, 
amelynek a költő rendszerint külön összefoglaló címet ad." A Világirodalmi lexikon 
definíciója: „általános értelemben valamely jelentős eseményhez, ugyanazon (nevezetes) 
szeméiy(ek)hez fűződő, illetve ugyanabból az eszme-, érzéskörböl fakadó vagy utólag 
ilyen szempontból csoportosított, tehát azonos, illetve rokon tárgyú, tartalmukban össze
függő, többé-kevésbé egységet képező irodalmi müvek csoportja."4 A szócikk szerzőjé
nek, Kovalovszky Miklósnak az Értelmező szótártól eltérően elsősorban epikai művek 
lebegtek szeme előtt, amikor a meghatározást megfogalmazta és a szemléltető példáit 
kiválogatta. Kovalovszky figyelmét csak ezután fordítja a lírai költészetre: „A líra jellege 
szinte természetessé teszi, hogy egy költő versei tárgykör, érzésvilág, hangulat vagy 
stílusjelleg alapján bizonyos csoportokba sorolhatók, s - főként újabban - így rendeződ
nek el a kötetekben is, külön cikluscímmel. A tudatos ciklusalkotás jellegzetes példáit 
mutatja Baudelaire, George, Rilke, Ady. Nem ritka azonban, hogy a »hosszútávú« ihlet 
vagy a költői tervszerűség kötetnyi versciklusokat, versfüzérek&t épít."5 Az első korláto
zás, amelyet a jelenség érdemi elemzése érdekében vállalnunk kell, az, hogy vizsgálódá
sunk alkalomszerűen máshonnan vett példáink ellenére is a modern lírai költészet keretei 
között marad. 

Mielőtt szembesítenénk a kiindulásul választott definíciókat a költői ciklusok korpu
szával, a jelenség felső határát is meg kell jelölnünk. A ciklus nagyobb entitás, mint egy 
költemény, de nem haladhatja meg, s egy meghatározott típus kivételével nem is éri el a 
verseskönyv terjedelmét. A verseskötet létrejöttének az esetek túlnyomó részében merő
ben pragmatikus okai vannak. A költőnek elegendő költeménye halmozódott föl ahhoz, 
hogy velük a közönség és a kritika előtt bemutatkozzék. Sikerült megfelelő számú előfi
zetőt gyűjtenie, vagy egy kiadó hajlandó publikálni azokat a verseit, amelyek egy előző 
kötet megjelenése óta íródtak. A verseskönyvben azok a költemények kapnak helyet, 
amelyek kéziratban vagy szétszórtan publikált formában a költő rendelkezésére állnak, s 
amelyeket a szerző érdemesnek tart a kötetben való közlésre vagy újraközlésre. 
A verseskönyvek nagy hányada tehát az esetlegesség és az alkalomszerűség, az elrende
zés véletlenszerűségének olyan jegyeit mutatja, hogy a bennük közölt korpusz nem cik
lusnak, hanem csak halmaznak tekinthető. 

A verseskötetnek mégis van egy változata, amely nem versek vegyes és rendezetlen 
sora, hanem vagy meg van szerkesztve, azaz az összetevők valamely elv vagy elvek 
szerint vannak elrendezve, vagy pedig legalább jelentőségteljes homogeneitást mutat. 
Horváth Iván Balassi Bálint verseinek együttesét rekonstruálva a ciklusnak ezt a válfaját 

3Uo. 
4 Világirodalmi lexikon, II, Cam-E, Bp., Akadémiai, 1972, ciklus [szócikk], 241. 
5 i/o., 242. 
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„megkomponált verskötetnek",6 Kovács Sándor Iván Zrínyinek az Adriai tengernek 
Syrenaia kötetét „megkomponált verseskönyvnek",7 Zemplényi Ferenc a lírai ciklusnak 
az európai irodalomban megjelenő változatait „szerkesztett verskötetnek"8 nevezi. Az 
elnevezés különbözősége ellenére ezekben az esetekben az általunk használt értelemben 
vett versciklusokról van szó. „Versciklus vagy versgyűjtemény - írja Horváth Iván -
minden olyan sorozat, amelyben a versek egymásutánját maga a szerző, valamilyen meg
fontolásból, meghatározta."9 A modern magyar irodalomban az ilyen megkomponált 
verseskötetek prototípusai gyanánt említhetjük Kosztolányitól A szegény kisgyermek 
panaszait, Szabó Lőrinc Tücsökzenéjét vagy Huszonhatodik évét, illetve Weöres Sán
dortól az Orbis Pictust vagy az Átváltozásokat. Valamelyest alaposabb vizsgálat azonban 
fényt derítene arra, hogy a felsorolt megszerkesztett kötetek természete is igen különbö
zik egymástól. Elég, ha ebben a vonatkozásban Szabó Lőrinc két említett ciklusát szem
besítjük egymással. 

A Horváth Ivántól idézett definíció alapján ebbe a körbe kellene sorolnunk Ady vagy 
Babits ciklikus felépítésű verseskönyveit is, holott itt az előzőekhez képest jelentős elté
réssel kell számolnunk. Ady Új versek vagy Vér és arany kötete megkomponált verses
könyv, de nem ciklus, hanem ciklusokból összeálló makroszerkezet. Ha Ady szerkesz
tésmódját vizsgáljuk, amelynek köszönhetően egyes verseiből nagyszerkezetek épülnek 
ki, akkor természetesen sorra kell venni, hogyan szerveződnek a versekből ciklusok, 
majd pedig, hogy a ciklusok hogyan kapcsolódnak össze kötetté. De az első lépés, a 
versekből létesülő sorozat egészen más problémákkal szembesít, mint a második lépés. 
Az olyan megkomponált verseskötet ellenben, mint A szegény kisgyermek panaszai, 
amely egyetlen ciklust képez, ugyanolyan típusú kérdéseket vet föl, mint például a Léda 
asszony zsoltárai ciklus megalkotása. Cikluson ebben az értelemben költeményekből 
közvetlenül szerveződött nagykompozíciót értünk, s a továbbiakban figyelmünket erre a 
típusra összpontosítjuk. Az ilyen ciklusok terjedelme két, bármilyen rövid verstől az 
egyetlen homogén nagyszerkezetbe rendezett, kötetnyi költeményig terjed. A helyzet, 
Ady példájánál maradva, még ennél is bonyolultabb: ciklusról beszélünk akkor, amikor a 
költő egyetlen cím alá több verset foglal megszámozva, mint a Dalok a labdatérről vagy 
A vén csavargó esetében. Az első kétrészes, az utóbbi három (vagy négy) egységből 
tevődik össze. De A menekülő élet megszerkesztett verseskönyv első, A szűz Pilátus című 
verscsoportja is ciklus, amely történetesen magába foglalja a Dalok a labdatérről cím alá 
foglalt verssorozatot, s így egy egyszerű ciklus egy összetett ciklus részét képezi. 
A ciklus általunk használt fogalmának ezt a további belső rétegződését most számon 
kívül hagyva, a továbbiakban a költemény mint részekből álló egész és a ciklus mint 
részekből álló egész összehasonlítására koncentráljuk figyelmünket. 

6 Lásd HORVÁTH Iván Az új Balassi-kiadás: megkomponált verskötet című fejezetét a szerző Balassi költé
szete történeti poétikai megközelítésben című könyvében, Bp., Akadémiai, 1982, 34-49. 

7 Lásd KOVÁCS Sándor Iván A megkomponált verseskönyv: az „Adriai tengernek Syrenaia" című fejezetét 
a szerző A lírikus Zrínyi című könyvében, Bp., Szépirodalmi, 1985, 74—91. 

8 ZEMPLÉNYI Ferenc, A szerkesztett verskötet megjelenése az európai irodalomban, ItK, 1999, 626-634. 
9 HORVÁTH, Í. m., 49. 
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Az összehasonlítási alap egy olyan jelenség, amely elvontan azonos módon egyaránt 
létfeltétele az egyes költeménynek és a ciklusnak, amennyiben alkotóelemei egységét 
biztosítja. Ezt a jelenséget egy, a természettudományokból kölcsönzött, metaforikusán 
használt terminussal, a „kohézió" szakszóval jelölhetjük meg. Az Értelmező kéziszótár a 
vegyészeti fogalmak közé sorolja, s így definiálja: „Az anyag atomjainak vagy moleku
láinak egymásra irányuló vonzása."10 A költemény is és a ciklus is részekből épül föl, s a 
részek között olyan belső vonzerőt kell feltételeznünk, amely megakadályozza a részek 
önállóvá válását, illetve azt, hogy ne ennek, hanem egy másik egységnek az összetevői
ként észleljük őket. A kohézió a költő közreműködése nélkül nem teremtődnék meg, de 
az alkotónak nincs végtelen hatalma az elemek közötti kölcsönös vonzerő vagy az ele
mek össze nem férése, az egységet felszámoló taszítóerő fölött. Nem indokolatlan tehát a 
szöveg elemei közötti viszonyt alakító vonzás-taszítás szabályairól a költői intenció 
figyelmen kívül hagyásával beszélni. Ha a költemény legnagyobb formai alkotó elemei
nek a strófát, illetve a verssort tekintem, akkor könnyen belátható, hogy a versen belüli 
kohézió más törvények szerint működik, mint az a vonzerő, amely kész műalkotásokat 
fűz össze. Mivel vizsgálódásunk ez utóbbiakra irányul, a továbblépés érdekében össze 
kell foglalnom egy korábbi, Juhász Gyula kötött ihlete című tanulmányom ide vonatkozó 
megállapításait, ezt a tanulmányt ugyanis a ciklusépítés kérdése fölötti töprengéseim 
előkészítő fejezetének szántam.11 

Idézett írásom kezdetén elhatárolódtam egy olyan lehetséges feltevéstől, amely szerint 
egy költői életmű úgy is felfogható, mint egy adott mennyiségű költeményből álló hal
maz, amelyben az egyes költemények, megannyi monász, ablaktalan zárt egész, egyfor
ma távolságban követik egymást, akárcsak egy verseskönyvben. Verscím, utána vers, 
majd 2 centiméternyi üres hely, újabb verscím, vers, újabb üres hely, és így tovább. Az 
életmű darabjai - állapítottam meg - nem állócsillagok, amelyek között roppant jeges űr 
lakik, hanem ellenkezőleg: bonyolult, dinamikus összefüggések, vonzások és taszítások 
kapcsolják őket össze és tartják tisztes távolságban egyiket a másiktól. A kötelmek közül, 
amelyek csoportképző szerepet játszhatnak, három nagy típust különböztettem meg: a 
versek témáját, a versformái és ezzel összefüggésben esetlegesen egy műfaji változatot, 
valamint a beszédhelyzetet. Ez a három faktor egy-egy vers esetében összetalálkozhat. 
Például a téma lehet a színház, a versforma szonett s a beszédhelyzet prológus, azaz 
közönség előtt egy bemutatón elmondott reprezentatív nyitóvers. Az adott költemény 
tehát a három kritérium alapján egyszerre három verscsoportba is besorolható. Ilyen 
Juhász Gyula első, 1909-es keltezésű Színházi szonettje. A második, azonos címet viselő 
darab nem alkalmi vers, hanem a lírai énnek a színházhoz mint intézményhez való viszo
nyát taglalja, s a benne rejlő egyik utalás: „S szerettem egykor egyik cifra szépét. / Ó, 
Pulcinella, hazug szőkeség!" folytán az Anna-versek közé is besorolható lenne. 
A harmadik színházi szonett pedig Nyarai Antalnak van címezve, akit a költő nagyra 

10 Magyar értelmező kéziszótár, A-Ly, Bp., Akadémiai, 1982, kohézió [szócikk], 747; lásd még A magyar 
nyelv értelmező szótára, IV, Ki-Mi, Bp., Akadémiai, 1961: „Átestek molekuláit összetartó vonzóerő", illetve 
átvitt értelemben „valaminek részeit, tagjait egymáshoz fűző erő" (280). 

11 Juhász Gyula kötött ihlete = In honorem Tamás Attila, Debrecen, 2000, 201-214. 
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becsült, és akihez baráti szálak fűzték. A csoportképzés kritériumai az életmű nehézkedé
si törvényeit követik, egyediek, személyhez kötöttek. Ha például egy alkotóra nem jel
lemző a szonettírás, akkor ilyen csoportot nem különítünk el annak ellenére sem, hogy a 
szonettforma egyszeri rápillantásra azonosítható. 

A kohézió általunk vizsgált típusa autonóm, zárt egységek közötti vonzást jelent. Az 
adott szövegek autonómiáját nem számolja föl. A vonzás külső jelekben is megnyilvánul: 
a versforma (és esetleg ezzel együtt egy műfaji változat) azonosságát látjuk, tematikai 
rokonságot állapítunk meg, a beszédhelyzet párhuzamosságát ismerjük föl. Az észlelhető 
jelek a szövegek megalkotójának valamiféle beállítottságára, irányultságára vallanak. Ez 
a megfelelő irányban és keretek között működő, s újra meg újra megismétlődő szellemi 
potencia a kohézió forrása. Mindannyiszor egyedi, megismételhetetlen egységet, egy-egy 
költeményt hoz létre, amelynek a mélyén mégis megtalálható valamely, más költemé
nyekkel közös minta. 

A ciklusépítés alapját a kohézió képezi. Kohézió anélkül is képződik, hogy ciklus jön
ne létre. Ezért lehetséges az, hogy egy alkotó műveinek egy adott csoportját anélkül 
hozza létre, hogy nagyobb egységbe foglalásukra gondolna, s csak utólag, esetleg évek
kel később ismeri föl az összefüggéseket. Ezeket kiaknázva az összefüggő részekből új 
egészet alkothat. Radnóti eclogáinak az esete arra enged következtetni, hogy egy ciklus 
létrejöttének folyamata a költő váratlan, esetleg erőszakos halála következtében is félbe
szakadhat, mielőtt az alkotó kinyilvánítaná, hogy azonos típusú verseit ciklusba kívánja 
rendezni. A Száll a tavasz... című vers alcíme: Előhang az Eclogákhoz világosan utal 
erre a szándékra, aminthogy az antik minta, egyebek között Vergilius eclogái, amelyek 
fordításából a költő kivette a részét, mutatja, hogy Radnóti egy ciklusnyi, versesfüzetnyi 
darab együttes kiadására gondolhatott. A ciklusképző művelet akár a szerző tudtán kívül, 
esetleg halála után valamely hűséges tanítvány jóvoltából is elvégezhető. Egy adott al
kotó ciklusainak léte vagy nemléte fölötti, az irodalomtudományban egyáltalán nem ritka 
viták azért lehetségesek, mert akár a költővel foglalkozó szakemberek is elsőként észlel
hetik a kohéziót. Ennek tudatosulását és alkotói szándékba helyeződését aztán a szerző
nek tulajdonítják. Ilyenkor nem könnyű eldönteni, hogy csak a kohézió spontán meglété
ről vagy tényleges nagy kompozícióról van szó, azaz csak tulajdonított vagy valóságos 
ciklusépítés történt.12 

A ciklus ellenben, hacsak nem a ciklus paródiájáról van szó, szükségképpen feltételezi 
a kohézió meglétét. Olyan önálló szövegek között, amelyek sem formai, sem tematikus, 
sem beszédhelyzeti rokonságban, interakcióban nem állnak, nem hozható létre ciklus. 
A ciklus tehát a kohézió alesete. Hogy ciklus jöjjön létre, ahhoz szükséges, hogy az al
kotó fölismerje két vagy több önálló verse formai, tartalmi rokonságát, tudatosítsa a 

12 Anélkül, hogy a szerzők által megfogalmazott hipotézisek igazolhatóságával kapcsolatban állást foglal
hatnánk, nagyon tanulságos volt számunkra az az okfejtés, amellyel három magyar klasszikus-filológus meg
indokolta, hogy miért tekinti ciklusnak egyrészt Vergilius egyik versgyűjteményét, másrészt pedig egy theokri-
toszi epigrammagyűjteményt: BORZSÁK István, Echo Vergiliana, Antik Tanulmányok, 1954, I. kötet, 1-3. 
füzet, 84-93; SZEPESSY Tibor, A Theokhíosi Epigrammagyűjtemény, Antik Tanulmányok, 1983, 1-2. sz., 1-
23; BOLLÓK János, A Theokritosi Epigrammagyűjtemény szerkezete és szellemi háttere, uo., 24-40. 
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közös elemeket vagy valamiféle szereposztás lehetőségét az egyes darabok között. 
A puszta fölismerés azonban nem elegendő. Egy olyan döntésbe kell ennek a felismerés
nek kicsúcsosodnia, amelynek következtében a rokonságot a szerző valami módon jelöli 
is. A ciklus tehát jelölt kohézió. Ez a felismerés előlegező jellegű is lehet, ha a szerző 
tervszerűen, eleve azzal a szándékkal ül le verset írni, hogy majdan az önálló versatomok 
rövidebb vagy hosszabb nagyobb szerkezetekké, sorozatokká álljanak össze. A ciklus
alkotó szándék közbenső változására, az anyag alkotás közbeni rövidítésére, szorosabb 
kompozícióba fogására, vagy ellenkezőleg, bővítésére is találhatunk példákat - erre a 
továbbiakban még külön kitérünk. 

A ciklust alkotó egységek összetartozásának megvannak a jól bevált, konvencionális 
jelei. Ezek egy része lényegében kötelező konvenciónak tekinthető, más részük variábi
lis. Ha van címe egy ciklusnak, akkor kötelező szabály, hogy a cím a ciklushoz tartozó 
minden önálló versre vonatkozzék. így Kosztolányi első kötete nyomban egy négy vers
ből álló ciklussal kezdődik, amelynek címe: Lámpafény. A további formai szabályok 
mind variábilisak. Mindenekelőtt két nagy típust különböztethetünk meg. Az egyikhez 
azok a versek tartoznak, amelyek a ciklus közös címén belül önálló saját címmel is ren
delkeznek, a másikhoz azok, amelyeknek nincs címük. Az első típusra példaként Radnóti 
Cartes postales című ciklusát hozom. Részei a költő franciaországi utazásának bizonyos 
epizódjait megörökítő verses naplójegyzetek, az alábbi címekkel ellátva: Chartres-ból 
Paris felé, Versailles, Jardin du Luxembourg, Quai de Montebello, Place de la Notre 
Dame. Azokat az egy ciklushoz tartozó verseket, amelyeknek nincs saját címük, számo
zással lehet egyszerűen különválasztani. Ilyen Ady Lázár a palota előtt című ciklusa, 
amelynek 1, 2, 3 számokkal ellátott darabjai egyaránt a bibliai Lázárról szólnak. 
(A ciklusnak ez az értelme azonban, mint erre majd később visszatérünk, különbözik 
attól, ami Ady kötetépítkezésére jellemző, hogy tehát verseit tematikai csoportokba 
gyűjti, s e csoportokból állítja össze verseskönyvét!) 

A két konvenció kontaminálódhat, azaz a ciklus darabjait egyszerre lehet számmal és 
belső címmel elkülöníteni. Jó példa erre Kosztolányi Negyven pillanatkép című ciklusa, 
amelynek sorozata így kezdődik: 1. Vers, 2. Költők, 3. Mézes kenyér, 4. Nyár, 5. Utcanők 
rekkenő délben stb. Vagy Juhász Gyula Forradalmi naptárja., amely felsorolja a 12 hó
napot, mindannyiszor megjelölve a soron következő hónapnak a francia forradalomban 
adott nevét: 1 Vendémiaire, 2 Brumaire, 3 Frimaire stb. A tipografizálás kínálta lehető
ségeket messzemenően kiaknázva mindkét sorozat sokféleképpen variálható tovább. 
A belső cím legföljebb kivételképpen lehet formailag egyenrangú (ugyanolyan betűtípusú 
és betünagyságú) a ciklus főcímével. A kiadások általában tipográfiailag megkülönböz
tetik a cikluscímet a belső címektől. Annak, hogy nagybetűs főcím és nagybetűs verscí
mek találhatók, de eltérő betűnagysággal, vagy nagybetűs főcímhez kisbetűs verscímeket 
társítanak, esetleg a cikluscím dőlt folyóírással olvasható, a ciklusba tartozó költemények 
címei pedig álló nagybetűvel vannak írva (vagy fordítva), esetleg a főcím szabadon áll, a 
verscímeket pedig zárójelbe teszik stb., ennek nincs jelentősége. A két címtípus hierar
chikus különbségének jelzése az, ami döntő. 
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Ennek a ciklusépítkezésnek különös alakváltozata Szabó Lőrinc bővített szerkesztésű 
Tücsökzene]^. Kabdebó Lóránt, Szabó Lőrinc monográfusa a következőképpen foglalja 
össze a mü formai szerkezetét: „A szabályosság: a tizennyolc soros, rímelő párversekből 
alakított 352 strófa, »a költemény fölött baloldalt álló címszerű szavak«-kal, a »költő 
széljegyzeteiével ellátva (mint ezt az első kiadás tartalomjegyzékében közli). De már 
maga ez a széljegyzetszerűen kiemelt cím is megtöri a folyamatosságot, a versben kifeje
zésre jutó életrajzi vagy gondolati pillanatot vagy szakaszt rögzíti."13 Az idézethez a mi 
szempontunkból azt szükséges hozzáfűzni, hogy a mű ciklus volta, azaz homogeneitása 
mellett szól, hogy a versek számozása 1-től 370-ig folyamatos, s az is, hogy minden 
egyes darabnak saját címe van. Az a körülmény, hogy a cím „széljegyzetszerű", tehát 
hogy nem a versszöveg fölé, hanem mellé, a margóra lett írva, nem változtat cím mivol-
tán. A strófa 18 sornyi hosszúsága folytán egy négysornyi strófával hosszabb, mint a 
szonett, mint Szabó Lőrinc Huszonhatodik évének darabjai. Tehát egy-egy darab minden 
nehézség nélkül tekinthető önálló versnek. A Tücsökzene azonban nagyon különös voná
sokat is felmutat, amelyekkel a későbbiekben külön is foglalkozunk. 

A számozás történhet arab és római számokkal. A költők gyakran mindkettőt alkal
mazzák anélkül, hogy valamelyikhez következetesen ragaszkodnának, vagy anélkül, hogy 
jelentősége lenne az arab és a római számok közötti választásnak. Más a helyzet, ha a 
római és az arab számozás egyszerre szerepel, mint Füst Milán Őszi sötétség ciklusában, 
ahol a //. Armenia! című rész 1 és 2 számmal tovább van tagolva. Itt a költő a kétféle 
számozást alárendelési célból kapcsolja össze. A sorszámozás lehet archaizáló, mint 
Babits Őszi pincézésc esetében: 1-ső vers, 2-dik vers. Ilyenkor az archaizálás az adott 
költemények hangvételéhez illeszkedik, a ciklusszerkezet szempontjából nem releváns. 
De elkülöníthetők a ciklust felépítő versek egyszerűen csillaggal vagy más nyomdai jellel 
is, amilyennel Juhász Gyula Japánosan sorozataiban találkozunk. A ciklushoz tartozó 
költemények címadása nem mindig következetes, anélkül, hogy ez zavarólag hatna. így 
A szegény kisgyermek panaszaiban a költő a vers kezdősorát olykor elválasztja a vers 
testétől, ezáltal a kezdő sor címként viselkedik: Mint aki a sínek közé esett... Olykor a 
kezdősor nem válik külön, s így az adott versnek nincs címe: És látom Őt, a Kisdedet, 
sőt, van köztes megoldás is. A kezdő sor nem válik külön, de csupán félsornyi terjedel
mű, ezért egyúttal mintegy címhelyzetben is van: Este, este..., A kis mécs, Én félek. 

Nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy a költő ciklusépítés során valamely bo
nyolult, több szempontú stratégiát alkalmaz, amely az egyes részek helyét vagy akár csak 
a ciklusba kerülés kritériumait több irányban rögzíti.14 Ez utóbbi áll fenn Kosztolányi 
Dezső Számadás ciklusa esetében, amely hét szonettből áll, azaz vállalja a versforma 
egyöntetűségét, sőt, amennyiben a szonett több is, mint prozódiai séma, a műfaji változat 
egyöntetűségéről is beszélhetünk. Ugyanakkor, mint erre a cím is felhívja a figyelmet, a 
szonettek valamiféle életmérleg készítésére vállalkoznak. Kiss Ferenc úgy látja, hogy „a 
semmi vonzásából kiemelkedő költő ebben a ciklusban foglalja össze társkereső, szövet-

13 KABDEBÓ Lóránt, „A magyar költészet az én nyelvemen beszél", Bp., Argumentum, 1992, 223. 
14 Ilyen bonyolult szerkesztési stratégia meglétét feltételezi SZEPESSY Tibor és BOLLÓK János idézett ta

nulmánya. 
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kezö akcióinak eredményét."15 A ciklus üzenetét másként is lehet interpretálni, de ez nem 
változtat azon a tényen, hogy a hét vers tematikusán egységes. A nagykompozíció da
rabjai vagy (elvontan) ugyanazt a tárgyat variálják, vagy rokon témákat dolgoznak föl. 
Mutatis mutandis ugyanezt mondhatjuk el József Attila hét szonettből álló Hazám ciklu
sáról is. Amit viszont nem találunk a Hazámban, az a beszédmódnak a Számadásra jel
lemző egységessége: ez utóbbi darabjai az önmegszólító verstípus ismert példái, kivéve a 
4. darabot, amely többes szám első személyben, a szenvedők nevében íródott. Ennek a 
kivételnek azonban éppen elkülönülése és a ciklus közepére helyezése okán akár 
kompozicionális funkciót lehet tulajdonítani. Általában elmondható tehát, hogy a Szám
adás ciklusba való bekerülésre (egyetlen részleges kivétellel) csak olyan verseknek volt 
esélyük, amelyek szonettformában íródtak, életösszegzést választottak témául és az ön-
megszólítás gesztusára épültek. Az ilyen, többszörös determinációjú tagokból álló kom
pozíciók létrejöhetnek éppenséggel spontánul, azaz utólagos válogatás, csoportosítás 
eredményeként is, mégis nagyobb az esélye annak, hogy egy terv, egy előzetes elgondo
lás megvalósításának gyümölcsei. 

Nincs elvi akadálya, hogy a költő az ilyen magára vállalt formai, tematikus, hangnem
beli, műfaji stb. kötelmek számát növelje, ami viszont azt is jelenti, hogy még a többszö
rös determináció ténye sem fedheti el a kompozícióban részt vevő versek önállóságát, 
fennmaradó szabad vegyértékeit. Hogy mennyire kevésre kötelezi a költőt a többszörös 
önmeghatározás, arra jó példával szolgál Babits Szimbólumok ciklusa, amelynek címe a 
sorozatba tartozó versek szimbolista elkötelezettségére utal, alcíme: (Stanzák) pedig 
megjelöli azt a versformát, amelyben az ide tartozó öt vers íródott. Szimbólumnak a 2., 
Szimbólum a holdvilágról, a 3., Másik szimbólum (Új magyar költészet) és az 5., Sárga 
lobogó című darabok tekinthetők, ha elfogadunk egy adott szimbólum-definíciót. Közü
lük tematikus összefüggés a 3. és az 5. között állapítható meg. (Mindkettő az új magyar 
költészet lehetőségei fölött meditál.) A 2.-at viszont csak szimbólum volta köti az utóbbi 
kettőhöz. Az 1., Ne mondj le semmiről és a 4., Nunquam revertar pedig alighanem 
„csak" egy strófa terjedelmű stanza mivoltában tartozik ide, azaz az alcím jótékonyan 
elmossa a főcím kizáró kritériumának hatályát. 

Sokkal gyakoribb az olyan szerkezet, amelyhez csak egyetlen szál fűzi a hozzárendelt 
darabokat, amelynek tagversei ezért jóval nagyobb szabadságot élveznek. Ady Találko
zás Gina költőjével című verse A Magyar Ugaron ciklus részét képezi, s ezt helyénvaló
nak is érezzük, amikor a „Magyar árvaság, / Montblank-sivárság" sorokat olvassuk. De 
az ellen sem lehetett volna kifogásunk, ha Ady a verset a Léda asszony zsoltárai ciklusba 
sorolta volna be: „Léda. Kiáltok. / Léda. És néz reám..." A Bihar vezér földjén című vers 
pedig A Léda aranyszobra ciklusban olvasható, noha éppígy besorolható lett volna a 
Hazamegyek a falumba elé vagy mögé, A Holnap elébe ciklusba, mert a lírai én éppúgy 
„hazamegy", mint az utóbbi darabban, csak éppen Léda társaságában. Egy másik vers, 
amely a Bihar vezér földjénn&k közeli rokona, ugyancsak szerelmi ciklusban, a Két szent 
vitorlásban helyezkedik el, csak éppen egy későbbi, a Szeretném ha szeretnének kötet-

15 Kiss Ferenc, Az érett Kosztolányi, Bp., Akadémiai, 1979, 534. 
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ben. Sohasem merült föl az igény arra, hogy a két darabot szoros tematikai rokonságuk 
okán együtt szerepeltessék. Babits ilyen esetekben él az ikervers kompozíciós eljárásá
val. Különösen nagy szabadságot engedélyeznek az olyan cikluscímek, amelyek csak 
prozódiai típust, műfajt (szonettek, stanzák stb.) vagy beszédhelyzetet (prológus, epiló
gus, episztola stb.) jelölnek, s semmiféle tartalmi kikötést nem tartalmaznak. Jól szem
lélteti ezt a szinte funkciótlan, üres címadást Juhász Gyulának, a több száz szonettet író 
költőnek az a kétrészes kompozíciója, amelynek az Új szonettek címet adja. Az itt sze
replő szonetteket bármely más két szonettel kicserélhetnénk, csak a figyelmes szakember 
venné észre a csalást. 

Az elmondottakból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a versciklus alapvetően 
mellérendelő, az összetevők autonómiáját és egyenrangúságát tiszteletben tartó kompozí
ciótípus, amelyben a kohézió ereje általában véve kisebb, kevésbé mélyre hatoló, mint a 
költemény és az azt alkotó részek közötti koherencia. Ennek a megállapításnak az érvé
nyét a gyakorlat lépten-nyomon igazolja. Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszai 
ciklusáról közismert, hogy a kötet első kiadása után, látva a könyv sikerét, számot vetve 
azzal, hogy a témáról még van további mondandója, a költő az új kiadásban tovább gya
rapította a versek számát. Az eljárás kapcsán Margócsy István „bővülő ciklus" gyanánt 
határozza meg a nagyszerkezetet, s a korábbi és a későbbi darabok között stiláris és vi
lágszemléleti alapon is különbségeket állapít meg.16 A bővülő ciklus fogalma egyfelől azt 
jelenti, hogy a rövidebb és a hosszabb változat lényegi azonosságát (amelyet a cím válto
zatlanul hagyása is jelez) nem tesszük kérdésessé, miközben az egész arculatának jelen
tős eltéréseit konstatáljuk. Másfelől pedig az egyszeri vállalkozás biztosította homogene
itást a bővítés nyomán az anyag belső megosztottsága váltja föl. 

Ha a bővítéssel számolnunk kell, akkor a szűkítés műveleteit sem hagyhatjuk figyel
men kívül. Ez áll fönn például akkor, amikor József Attila a 12 versből álló Medáliák 
ciklusát a Medvetánc kötetben történt újraközlésekor lerövidíti, és a kompozíciót 9 da
rabra redukálja, kihagyva a 6., 8. és 12. verset. Nem zárható ki, hogy maga a költő a 
kihagyott darabokat utólag kevésbé sikereseknek ítélte, mint a megőrzötteket, a ciklus 
eredeti egységén azonban csorba esett, amennyiben elfogadjuk azt a feltevést, hogy 
1928-ban, a költő 23. életévében a 12 vers 23 strófájának fontos életrajzi utalása volt. 
A Medvetáncbeli Medáliák már nem ugyanaz, mint a korábbi. A mai versértelmező rá
adásul nem lát minőségi különbséget a megmaradt és kihagyott darabok között. A Stoll-
féle kritikai kiadás - az olvasó teljes egyetértésével - felülbírálja a Medvetánc döntését, s 
e cím alatt a 12 verses változatot közli. Csak jegyzetben tájékoztat arról, hogy a költő 
utólag megrövidítette a ciklust.17 

A ciklus sorsát hasonló irányban, de radikálisabban befolyásoló műveletet ugyancsak 
egy József Attila-ciklussal, A Kozmosz énekével szemléltethetjük. Ez a ciklus szonett
koszorú, amelynek formai egysége szorosabb, mint ahogyan eleddig a ciklus darabjai 

16 MARGÓCSY István, A szegény kisgyermek panaszai = A rejtőző Kosztolányi, szerk. MÉSZ Lászlóné, Bp., 
Tankönyvkiadó, 1987, 49-50, 53-54. 

17 „Kiadásunk alapszövege" - írja a csonka, Medvetáncbsli változatról STOLL Béla. - „Az innen hiányzó 
6., 8. és 12. darabot g2 alapján adjuk." JÓZSEF Attila Összes versei, Bp., Akadémiai, 1984, II, 70. 
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közötti viszonyokat jellemeztük. (A szonettkoszorúra később más összefüggésben kité
rünk.) Most elegendő annyit megállapítani, hogy a kompozíció szomszédos szonettjeire 
az a szabály érvényes, hogy az előbbi szonett utolsó sora a rá következő kezdősorát ké
pezi. Az 1923-ban írt szonettkoszorú második darabját a költő A szerelmes szonettje 
címmel Nem én kiáltok című kötetének 11. oldalán, a negyedik darabot pedig ugyanitt, a 
40. oldalon A gondolkodó szonettje címmel közölte újra. Eljárása úgy is felfogható, hogy 
felrobbantotta a szonettkoszorút, a szonettek közötti kapcsolatokat fölszámolta, s a nagy
szerkezet darabjai közül kimentette azt a kettőt, amelyeket a legértékesebbeknek ítélt. 
Úgy közölte őket, hogy eredeti összefüggésük ne tűnjön ki, vagy ha valaki fölfedezi, ne 
tulajdonítson neki jelentőséget. Itt már nem egy korábbi ciklus szűkítésével, hanem fel
számolásával, s egyik-másik elemének önállósításával állunk szemben. A felszámolásnak 
elvileg az a megoldása is elképzelhető, hogy a ciklus minden darabját megtartjuk, csak 
éppen összetartozásukat szüntetjük meg. Ha egy ilyen müvelet súlyosabb következmé
nyek nélkül megtehető egy szonettkoszorúval, mennyivel inkább megtehető egy olyan 
ciklussal, amelyet nem szabályoznak ehhez foghatóan szigorú formai előírások. 

A ciklusépítés és -rombolás műveletei sorában nem kevesebb joggal számolhatunk az 
alkotóelemek cseréjével. Nem csupán egyik versváltozat kicserélése lehetséges egy, a 
szerző által kiérleltebbnek tekintett újabbra, hanem a ciklus tervébe illeszkedő, de esetleg 
más hangvételű, más konkrét témát vagy a közös téma más változatát kidolgozó darabot 
is egy olyan vers helyébe állíthatunk, amelyet kiemeltünk a láncolatból. Kétségtelen, 
hogy a felsorolt müveletekkel analóg eljárásokkal akkor is élhet a költő, ha nem ciklus
ról, hanem egy költemény és alkotóelemei közötti viszony megváltoztatásáról van szó. 
Számos példa hozható egy vers korábbi változatának sorokkal vagy strófákkal való bő
vítésére. Az egyik legérdekesebb Babits Esti kérdés című versének alakulástörténete. 
A példa tanulságos voltát erősíti az a körülmény, hogy az értelmezés a költeményt 
egyetlen hatalmas versmondatnak látja. Rába György ellenben, a költő ihlettörténeti 
vallomására hivatkozva rámutat, hogy „a költemény kezdete régebbi: egy ideig félretette, 
s közlése szerint eleinte sejtelme sem volt, »mi jön ki belőle«".18 A rövidítés egyik külö
nös esetét tárgyalja Török Lajos Ady „Minden-Titkai" című tanulmánya: „teljes egészé
ben nem is vált az Ady-korpusz szerves részévé. A Minden-Titkok versei bevezetőjére 
gondolok. Csupán első strófája került a kötetbe, a többi - a Nyugat szerkesztőinek jó
voltából - kimaradt."19 A versek átírására pedig olyan sok példát hozhatunk, hogy ennél 
a pontnál nem érdemes hosszabban időzni. Mindenesetre, az analógiákat tudomásul véve 
is azt állítjuk, hogy a vers erősebb belső koherenciája miatt az elvontan azonosnak tűnő 
eljárások egészen másfajta feladatokat állítanak a költők elé a ciklus és a költemény 
esetében. 

A továbblépés érdekében a gondolatmenetnek ezen a pontján lehetségessé és szüksé
gessé válik a kohézió problémájának közelebbi szemügyre vétele a költemény és a ciklus 
esetében. Nem szükséges elmélyült elemzés annak megállapításához, hogy az összetartó 

18 RÁBA György, Babits Mihály költészete, Bp„ Akadémiai, 1981, 316. 
19 TÖRÖK Lajos, Ady „Minden-titkai" = A Nyugat-jelenség (1908-1998), szerk. SZABÓ B. István, Bp., 

Anonymus, 1998, 101. 
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erő nagysága egy költemény alkotórészei és egy ciklus darabjai között általában szembe
ötlően és jól meghatározhatóan különböző. A versben két sor, két mondat, két strófa 
szomszédsága vagy térbeli közelsége, a költői intenció felől nézve, csak (tudatosan vagy 
öntudatlanul) eleve elhatározott, eldöntött lehet. Két önálló vers szomszédsága vagy 
közelsége ellenben lehet a véletlen, a szomszédsághoz képest merőben külső ok (például 
a keletkezés időbeli közelségének) következménye, s lehet eltervezett, szándékolt is. 
Ciklusról csak az utóbbi esetben beszélhetünk. A ciklus elemei között tehát a kohézió 
jóval kisebb, mint a költemény alkotórészei közötti vonzóerő. Egy-egy vers a legkisebb 
károsodás nélkül vagy csak kevés deficittel kiemelhető a ciklusból, önállósítható, míg 
egy sort, egy mondatot, egy részletet, egy strófát elkülöníteni a verstől már operációnak 
minősül, amelyet az „idézés" terminussal jelölünk, s az eredeti kontextusból való mester
séges kiszakítás, elszigetelés képzete kapcsolódik hozzá. A kohézió mértékén alapuló 
mennyiségi szembeállítás azonban gyakorlati, tapasztalati jellegű, s nem tárja föl az ösz-
szetartó erő természetét. Mivel az irodalmi mű nyelvi műalkotás, a szöveg alkotórészei 
nyelvtani kategóriákkal írhatók le, s a közöttük kialakult viszony grammatikai karakterű. 

Elemzésünk eredményessége szempontjából fölösleges terhet vállalnánk, ha a költe
mény kisebb alkotóelemei közötti olyan viszonyokat (enjambement, inverzió, refrén stb.) 
is öncélúan mikroszkóp alá helyeznénk, amelyek a vers és a ciklus közötti összefüggések 
tisztázásához közvetlenül nem járulnak hozzá. Kiindulópontunk a mondathatár. A mon
daton belül nem érdemes vizsgálódni, mert nem fordulhat elő, hogy a mondat egyik fele 
(az állítmányi rész) az egyik vershez, másik fele (az alanyi rész) a másik vershez tartoz
zék, vagy hogy az alany-állítmány szerkezet az egyik, a bővítmények a másik darabban 
találják meg a helyüket. Az sem történhet meg, hogy egy összetett mondat egyik tagmon
data egyik költemény zárását képezi, másik tagmondata pedig egy másik kezdetét. 

A modern költészet élhet a szóvers vagy a betüvers (sőt a számvers) szélsőséges meg
oldásával is, illetve alkalmazhat olyan szócsoportokat, amelyek nem vagy nem mindig 
vagy nem teljes bizonyossággal tekinthetők mondatoknak, s ezzel csak jeleztük azt a 
sokféle lehetőséget, amellyel a mondathatárra épített fenti definíció érvénye áthágható, 
relativizálható. Ezektől a fejleményektől itt eltekinthetünk, mert a verseknek arra a ha
talmas korpuszára korlátozódva, amely kielégíti a mondathatárról fentebb mondottakat, 
olyan jellemzést adhatunk, amelyből kiindulva a rendhagyó esetek is kellő pontossággal 
leírhatók. Tekintsük tehát a mondathatárt olyan tájékozódási pontnak, amelyen belül 
bizonyosan nem érdemes új költemény kezdetét keresnünk, azaz amelyen belül mozogva 
egy és ugyanazon a versen belül mozgunk. 

A mondathatárt általában a pont, a felkiáltójel, a kérdőjel, a hármaspont vagy a gon
dolatjel és a rákövetkező mondategységet nyitó nagybetű jelzi, míg a vessző, a kettős
pont, a pontosvessző megléte és az összes felsorolt központozási jelek hiánya mondatbeli 
helyzetre utalnak. A modern vers azonban gyakran eltekint a központozástól, kerüli a 
nagybetű használatát, s így a formai jegyekre nem hagyatkozhatunk teljes biztonsággal. 
Nem beszélve arról, hogy az irodalmi nyelv ma már nem zárja ki a kötőszóval, „és"-sel, 
„de"-vel stb. való mondatkezdést sem. Azaz két tagmondatot is elválaszthatunk ponttal és 
nagybetűvel. Ez a költői szabadság alkotóknak még inkább megengedett. A jelek hiánya 
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csak a mondattani viszonyok tisztázására hív föl. A tagmondathatár mondathatárrá eme
lése ellenben megtéveszthet vagy elbizonytalaníthat. 

A megtévesztésre jó példa József Attila [Az Eszmélet előzményei] a. [Öregem, no...] 
kezdetű töredéke. Itt az első strófa utolsó sorában rejlő felszólítással: „teremtsd elő a 
kenyered." zárul egy mondat, s egyúttal egy strófa. A következő strófa nagybetűvel jel
zett új mondattal kezdődik: „Hisz itt a szenvedés belül, -". A „hisz" szócska a formailag 
megállapított mondathatár ellenére is világossá teszi, hogy a gondolatmenet nyelvtanilag 
folytonos, a „hisz"-szel kezdődő rész az előző strófában megkezdett mondat tagmondata. 
A két strófa tehát ugyanazon vers részét képezi. Az elbizonytalanítás jelensége a mi 
szempontunkból talán még fontosabb. Legegyszerűbb esete a kapcsolatos mellérendelés, 
amely különösebb nehézség nélkül két önálló mondattá bonthat szét két szomszédos 
tagmondatot. A mondattani kohézió itt kiváltképp laza. Számba kell itt még vennünk a 
pszeudoszintaxis jelenségét, amikor a költő kötőszavakkal, a mondatokká tagolás jelei
nek mellőzésével azt a látszatot kelti, mintha két kijelentés között mondattani kapcsolat 
léteznék. Ezeket az eseteket tanulságosan elemezte Szegedy-Maszák Mihály Kassák 
Lajos A ló meghal a madarak kirepülnek című poémája kapcsán.20 A modern költészet
ben tapasztalható ilyen és effajta jelenségek ugyancsak zavarólag hatnak a mondattal 
kapcsolatos orientációnkban, s a mondathatár kritérium voltát tovább relativizáihatják, de 
számunkra itt nem járnak nehézségekkel, mert az álmondat belsejében éppúgy nem szá
míthatunk egy költemény határának elérésére, mint egy igazi mondatban sem. 

Általános szabályként leszögezhetjük tehát, hogy a költemény egységét mondatkezdet 
és mondatvég biztosítja, függetlenül attól, hogy az adott műben hány mondatot vehetünk 
számba. Ha a költő versvégen vagy verskezdeten bővíti a verset, a mondatkezdet és a 
mondatvég közé zártság tényén ez nem változtat. Látszólag ellene mond ennek a töredé
kek léte, illetve az olyan költői törekvés, amely töredékeket szimulál. Kezdődhet a szö
veg ,,..."-tal és kisbetűvel, és befejeződhet ugyanígy. Az is lehetséges, hogy a hármas
pont elmarad, s csak a kisbetűs kezdés vagy a központozás nélküli befejezés őrződik 
meg. Csakhogy ilyen esetben a töredékesség, a mondat befejezetlensége vagy a mondat
kezdés hiánya egyértelműen megállapítható. A vers mondatszerüsége, nyugvóponttól 
nyugvópontig terjedése, mondattani zártsága vagy hiányának jelentőségteljes feltűnése 
tehát tekinthető a költemény kritériumának a ciklussal való relációjában. A ciklus darab
jai közötti viszonyt ezzel szemben a két szomszédos verset összekötő mondattani kapocs 
hiánya jellemzi. A mondattani különbségtétel azonban csak szükséges, de nem elégséges 
a két kategória elhatárolásához. Mielőtt a különbségtétel mondattanon túli újabb kritéri
umainak meghatározásához hozzáfognánk, a vers sajátos alkotóelemei közül a legna
gyobbakkal, a verssorral és a strófával kell foglalkoznunk, mert ezek alkotják majd a 
költemény és a ciklus további összehasonlításának közegét. 

A verssor akkor kerül kritikus pozícióba a mi szempontunkból, ha astrófikus versről 
vagy annak valamely válfajáról van szó. Az astrófikus vers lehet olyan, hogy benne ele-

20 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Szintaxis és metafora Kassák A ló meghal a madarak kirepülnek című köl
teményében = Formateremtő elvek a költői műalkotásban, Bp., Akadémiai, 1971, 420-421, 435-437. 
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jétől végig megszakítatlan folytonossággal következnek a sorok. Ezzel a változattal pél
dául Vörösmarty verses nagyepikai müveiben találkozunk, ahol az egész mű, vagy pedig, 
ha fejezetekre van osztva, az egész fejezet folytatólagos, megszakítatlan. Üres térközzel 
való megszakítás vagy tagolás (többszörös megszakítás) az astrófikus versekben is el
képzelhető, anélkül, hogy emiatt strófáról kellene beszélnünk. Jellegzetes példája ennek 
Radnóti Nem tudhatom... című verse, amelynek első része 28 sort foglal magában, má
sodik része csak hétsoros, s a vers utolsó sora: „Nagy szárnyadat borítsd ránk éji felleg", 
külön részt képez. Vörösmarty Előszó című költeményének belső tagolása esetében vilá
gosan felismerhetők a tartalmi szempontok. Az első rész a reformkort idézi, a második 
részben a forradalom, a szabadságharc és a bukás elevenedik meg, a harmadik rész a 
jövőről szól. A részekre bontásban a strófa szabályai nem játszanak szerepet. 

Külön ki kell emelni a strófátlan és a strófikus vers közötti átmeneti formát, amelyben 
a tagolás hangsúlyos, rendszeres, motivált, tehát strófa-szerű, de az egységek szabályta
lan hosszúságúak, esetleg szabálytalan sorhosszúságúak is. Jellegzetes példája József 
Attila Külvárosi éj című verse, amelyben az egysoros, sőt, egyszavas egységtől: „Vonat
fütty." a 13 soros „strófáig" a legkülönbözőbb terjedelmű egységek előfordulnak. Másik 
példa gyanánt Radnóti Hetedik eclogáját említjük, amelynek az az érdekessége, hogy 
hexameteres formában íródott, amelynek a Vörösmarty-hagyományban teljesen folya
matosnak kellene lennie, s többé-kevésbé arányosan tagolt „strófákra" van bontva (7, 6, 
5, 5, 7, 6 soros versszakok). 

A következetesen strófátlan vers esetében az első spácium a vers határát jelentheti, s 
jelenti is, ha mindkét egymás után következő versnek vagy legalábbis a másodiknak 
önálló címe van. Ha ez a cím hiányzik s cím nélküli darabról vagy sorszámozott darabok
ról van szó, külön, más kritériumok figyelembevételével dönthető el, hogy egy vers újabb 
részéről vagy egy ciklus újabb darabjáról kell-e beszélni. 

A ciklus elemzése során a legtöbb kérdés a strófikus felépítésű versek kapcsán merül 
föl. A strófa ugyanis szabályos és szisztematikus belső tagolást biztosít egy és ugyanazon 
versen belül. Nem itt van a helye annak, hogy a strófa konvenciójának kialakulásáról, 
majd történetéről szóljunk. A költemények irdatlan tömege tesz eleget a strófikusság 
szabályainak. Normális esetben a strófákra tagoltság egyetlen nagy egység belső elrende
zését szolgálja. A versszak versegészhez való viszonyát tekintve két nagy típust külön
böztethetünk meg. Lehet a versszak tiszta formai konvenció, azaz a költemény belső 
szerkezeti elemei nem, vagy csak esetlegesen esnek egybe a strófával vagy a versszakok
kal, illetve a verset építő alkotóelemek határai a strófák belsejében húzódnak. Előfordul, 
hogy a versszak méretei megváltoztathatók anélkül, hogy ennek a mű minőségére bár
milyen befolyása lenne. A strófa provokációjaként ismerünk olyan eseteket, amikor az 
előbbi szakaszban megkezdett mondat vagy összetett mondat a következőben folytatódik. 
Füst Milán Madrigál című versében következetesen él ezzel a megoldással. Strófaközi 
enjambement is előfordul, s ez a jelenség kifejezetten erős formai provokációnak minő
sül. Két strófa között szorosabb formai összefüggést más eszközökkel, például a rímel
helyezés segítségével vagy akrosztikhonnal is teremthet a költő. A másik típusban a költő 
a strófának a tiszta formai tagoláson túl tényleges szerkezeti funkciót biztosít. Ilyen Ju-
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hász Gyula Milyen volt... című verse vagy Ady Endre A Sátán kevélye című költeménye. 
A két említett vers esetében az egyes szakaszok a műegész újabb és újabb mozzanatait 
fejtik ki. 

Nagyon fontos felhívnunk a figyelmet az egystrófás versek csoportjára. Ezek nem té
vesztendők össze a strófátlan költeményekkel, annak ellenére sem, hogy van közöttük 
formai rokonság. Az tudniillik, hogy a vers kezdetétől végéig a sorok megszakítás nélkül 
követik egymást. Viselkedésük, különösen a költemény és a ciklus relációjában, jelentő
sen eltérő. A strófátlan és az egy versszakból álló versek közötti különbségtétel semmi
féle nehézséget nem okoz akkor, ha a költő megszilárdult strófaszerkezetet alkalmaz. 
Babits említett Szimbólumok ciklusának darabjai, mint erre az alcím is felhívja a figyel
met, stanzák. Juhász Gyula is él ezzel a megoldással. Fontos példát nyújtanak erre a 
változatra négysorosai, amelyeket Japánosan, Japáni módra és más hasonló címekkel 
látott el. Ezeket a négysorosokat az teszi tanulságossá számunkra, hogy a költő hol lánc
szerűen összekötve ciklussá szervezi őket, hol pedig egyet-egyet önálló versként léptet 
föl: R. Étsy Emíliának, alcíme: Japánosan. Bauda Vilmosnak, alcím: Japánosan. Ilyen 
önállósulásra képes versszakok közé tartozik a Himfy-strófa, amelyből például Weöres 
Sándor szervezett ciklust (Himfy-strófák), vagy Villon „huitain"-jei, de ilyen az a 18 
soros szerkezet is, amelyből Szabó Lőrinc Tücsökzenéje, épül föl. 

Ebben a kontextusban immár föl tehetjük a kérdést: a nyelvtani oppozícióra, a mon
dattani lezártság elvére alapozva milyen további megkülönböztető jegyeket találhatunk a 
költemény és a ciklus között? A költeményt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ennek 
szövege valamiféle lezárt egységet képez, amelynek részei egy szereposztásnak megfe
lelően hozzájárulnak az egészbe foglalt üzenet maradéktalan teljesítéséhez. Szándékosan 
fogalmaztunk ilyen elvontan, mert konkrétabb jegyek hozzáadása óhatatlanul leszűkítené 
az idetartozó művek körét. Célszerűbbnek látszik néhány jellegzetes példával szemléltet
ni, hogy az alkotóelemek milyen szereposztására gondolunk. 

A műegész lehet tájleírás, s ez esetben a részek a táj különböző részleteit, a tájban el
helyezkedő szemlélőt stb. ábrázolják. Ha az egész egy szerelmi érzés, a részek ez érze
lem, indulat különböző aspektusait, mozzanatait, összefüggéseit adják. Gondolati költe
mény esetén az intellektuális ihlet irányította gondolatmenet kibontakozásának állomásai 
az alkotóelemek. A politikai üzenetű költemény a mondandó kiteljesedésének jól követ
hető lépései szerint halad előre. Egy álom felidézése, egy látomás versbe rögzítése, ha 
szeszélyesen, előre meghatározhatatlan fordulatokkal is, mégis a részek bizonyos rendjé
ben fejlik ki. 

A részek szereposztásának felismerése, a versegész karakterének meghatározása egyre 
nehezebb, egyre részlegesebb érvényű, ahogyan a modernség különböző fokozatain át 
közeledünk a jelenkori költészethez, bár a nehézségek fokozódása egyáltalán nem ír le 
szabályos görbét. A költemény korunkban nagyon gyakran olyan övezetbe lép át és olyan 
övezetben tartózkodik, ahol a szöveg kohéziója olyannyira lecsökken vagy elvei olyany-
nyira kifürkészheted enné válnak, hogy a költemény és a ciklus relációja különösen gon
dos elemzést igényel. Durva leegyszerűsítéssel, Gáspár Endre Kassák Lajos költészeté
nek korszakolására alkalmazott terminuspárját alkalmazva, tematikus és témátlan versek 
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oppozíciójáról beszélhetünk, ahol a tematikus versek az olyan műegészek, amelyeknek 
arculata könnyen megragadható (tájversek, szerelmi versek, politikai költemények, gon
dolati darabok), s amelyek alkotóelemeinek szereposztása egyszerűbben megragadható, a 
témátlan versek pedig azok, amelyekben ez a két művelet nem végezhető el vagy komoly 
nehézségekbe ütközik.21 A költemény és a ciklus közötti különbségtétel kritériumainak 
nyomozása érdekében egyelőre célszerű megmaradnunk a tematikus versek közegében. 

A tematikus versek részei közötti kohézió sematikus szemléltetése alapján fölvethető a 
kérdés: vajon mindaz, amivel a vers alkotóelemeinek szereposztását jellemeztük, nem 
mondható-e el a ciklust alkotó versek korrelációjáról is? Annyit mindenképpen meg kell 
engednünk, hogy a versciklusok egy adott, mennyiségileg is számottevő hányadánál a 
versbeli kohézió fenti leírása alapján nem tudjuk elhatárolni a költeményt és a ciklust. 

Ezen a ponton emlékeztetünk a ciklus szó etimológiájára, s az elsődleges, nem átvitt 
értelmű meghatározásairól írottakra. Ha ciklusról beszélünk, mindig jelen van tudatunk
ban a körforgás képzete: ugyanannak újra meg újra történő megismétlődése. A ciklus 
terminus irodalmi használatába is visszahozhatjuk tehát mind a körszerűség, mind az 
időbeliség képzetelemeit, de jelentősen más értelemben, mint az eredeti szóhasználat 
esetében. Időbeliséggel az alkotófolyamat rekonstruálása során kell számolnunk. A kör
formát a kész ciklus alkotóelemeinek egy képzeletbeli térben való elhelyezkedése adja ki. 
Egy-egy, ciklushoz tartozó költemény megszületésekor olyan esemény megy végbe, mint 
amikor egy rajzoló egy kör újabb ívdarabkáját rajzolja meg. Amikor a ciklus minden 
darabja kész, előttünk áll a teljes kör. A helyzet annyiban pontosítandó, hogy a ciklust 
képező versek helye és keletkezésük ideje nagyobbrészt nem esik egybe, tehát a körív 
különböző szakaszai elkészülnek, míg a közöttük húzódó üres részek csak később töltőd
nek ki. Ha a ciklus csak két versből áll, az két félkör egy-egy mozdulattal történő meg
rajzolásához hasonlítható. Sok versből álló ciklus nagy sugarú, sok körívből álló körnek 
felel meg. 

Csakhogy a teljes költemény megalkotása, a részek egésszé összeállása éppígy szem
léltethető egy kör megrajzolásával. Egy tájról éppúgy kaphatunk átfogó képet egyetlen 
versben, mint egy ciklusban. Egy szerelmi élmény felveheti egy versciklus, sőt, egész 
megszerkesztett verskötet méreteit éppúgy, mint ahogy elférhet egyetlen műben, illetve 
ciklusba össze nem álló költemények sorában is. Egy, a költő által kifejtett vagy vállalt 
gondolatrendszer kibontakozása éppúgy történhet egyetlen vers, mint egy versciklus 
keretében. Victor Hugo Chätiments címmel egy egész megszerkesztett verseskötetet 
szentelt a Louis Bonaparte-tal szembeni éles kritikája kifejtésének, míg egy hasonló 
politikai mondandó megfogalmazása egyetlen költeményre is korlátozódhat. Ugyanezt 
mondhatjuk el az álmok és a látomások kapcsán is. Első látásra tehát a mondattani zárt
ság elvén túl csak merőben tapasztalati úton tehetünk különbséget a két entitás között. 
Elvontan tematikus szinten nincs különbség vers és ciklus között. 

21 GÁSPÁR Endre, Kassák Lajos az ember és munkája, Wien, 1924. Gáspár Kassák számozott verseit nem 
tekinti a szó szoros értelmében vett témátlan verseknek, hanem olyan alkotásoknak, amelyek nem előre meg
adott témát dolgoznak ki, azaz a költő minden alkalommal külön teremt magának témát (19, 37). 

632 



Elhatároláshoz szükséges kritériumokhoz akkor jutunk, ha a témák kifejtésének mó
dozatait vetjük össze egy költeményben és egy ciklusban. A verset összetevő elemek 
folytonosan és funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz. A ciklus részei között ellenben 
mindig van megszakítottság. Ha a vers részei között a cikluséhoz hasonló hiátus kelet
kezne, a költemény szerkezete összeomlana. Ha a ciklus részei között funkcionális kap
csolat teremtődne, az önálló darabok egységes szöveggé olvadnának össze. Utóbbira jó 
például szolgál József Attila [Borostyánkőbe én be nem fagyok...] kezdetű gépirata, 
amennyiben ez nem a Medáliák ciklus előzményének, hanem továbbfejlesztési kísérleté
nek tekinthető. A részletes elemzés szemléletesen kimutathatná, hogyan teremtődnek, 
például az első és a második szakasz között - netán utólagos - mondattani kapcsolatok. 
Ha fordított a helyzet, akkor az egységbe erőltetett részek egymástól való elszabadításá-
nak vagyunk tanúi a Medáliák esetében a [Borostyánkőbe...] címűhöz képest. 

A ciklust a variabilitás elve uralja. Darabjai ugyanarról a térről vagy folyamatról más 
időpontban készítenek felvételt. Ugyanazt a dolgot más aspektusból veszik szemügyre. 
Ugyanarról a dologról más hangnemben szólnak. Ugyanazt a helyzetet, jelenséget más 
módon mutatják be. Ugyanannak a nagyobb egységnek egészen más részletét tárják fel, 
mint amivel az előbbi darabban találkoztunk. A részek a ciklus egészére jellemző téma 
kifejtésében önállóságra és a ciklus többi darabjaival való egyenrangúságra tesznek szert. 
Egymással mellérendeléses viszonyban vannak. Ez a helyzet a ciklus darabjainak bizo
nyos fokú mozgásszabadságában is megnyilvánul. A ciklus darabjait az egész értelmének 
jelentős csorbulása, minőségének észrevehető romlása nélkül átrendezhetjük. A megszo
kás, a befogadási hagyomány ellenkezését az ilyen átrendezés kiválthatja, de tárgyi aka
dálya nincs annak, hogy egy másik hagyomány épüljön az átalakított sorrendre. 

A költemény domináns elve ezzel szemben a kiegészítés, vagy talán szabatosabban: az 
illeszkedés. A vers részei legalábbis szükségképpen érintkeznek, de többnyire egymásra 
épülnek vagy egymásba merülnek. Az előző részhez képest az újabb elem hozzáfűz, 
kibont. A költemény építőelemei kölcsönös függésben vannak, közöttük kötött viszony 
alakul ki. A részek átrendezése egy költeményben is lehetséges, de ez a müvelet az egész 
értelmére, művészi minőségére nézve komoly (bár nem feltétlenül káros) következmé
nyekkel jár. A ciklus azonosságát az átalakítások nem feltétlenül érintik (vö. a fentebb a 
bővülő ciklusról írottakkal), a vers valamely részletének megváltoztatása esetén ellenben 
nagyon alacsony az a küszöb, amelyet átlépve már új versről kell beszélnünk. 

Ha a kör alakzatára épülő hasonlatunkat erre az összevetésre alkalmazzuk, akkor a 
ciklus értelmében vett kör egymásra rajzolt ívekből épül föl, amely íveknek van közös 
szakasza, de van olyan szakasza is, amellyel a körvonal tovább húzódik. A ciklus „bőbe
szédű" a vershez képest, az olvasó a befogadás során bizonyos türelmet gyakorol a dara
bokkal szemben, amelyekben igen sok mozzanat ismerős számára az előbbi darabok 
olvasása alapján. A szegény kisgyermek meglehetősen hamar jó ismerősünkké válik, s az 
újabb versek „csak" hozzátesznek valamit eddigi tudásunkhoz. A költemény esetén a kör 
ívei pontosan az előző ív végpontján kezdődnek és az új ív kezdőpontján befejeződnek. 
Redundancia a költeményen belül is előfordul. Az olyan versek, mint Ady Az ágyam 
hívogat című darabja szisztematikusan kiaknázzák az araszoló előrehaladásban rejlő 
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lehetőségeket. Épp ez a példa mutatja azonban, hogy a versbeli ismétlődésnek feltétlenül 
stílusértéke van, míg a ciklusban az egyes versek részleges egybeesése természetes, s 
ezért nem figyelemfelhívó erejű. 

A téma tehát, amely elvontan azonos lehet a ciklus és a költemény esetében, gyökere
sen másképpen viselkedik. A ciklus témája genusként lebeg az abból részesedő darabok 
fölött, míg a költemény részei nem képviselik önállóan azt a témát, amely az egészben 
testet ölt, hanem megvalósítják. A ciklus egy-egy darabja képviseleti funkcióban állhat a 
ciklus egésze helyett. A szegény kisgyermek panaszai ciklust például szemléltethetjük 
egy vagy néhány versével. A versből vett idézet ezzel szemben sohasem állhat az egész 
vers helyett. Az Ódából kiragadott részlet alapján az olvasóban nem alakulhat ki hiteles 
képzet arról, milyen is lehet az a mű, amelyből az idézetet vettük. 

A költemény és a ciklus ilyen, a téma megvalósulásának modusaira épülő szembeállí
tása mégsem lehet abszolút. A ciklusnak is lehet belső rendje, amely gátat szab az átren
dezésnek. Szabó Lőrinc Tücsökzenéje a legjobb példa erre. Ebben a nagy önéletrajzi 
ciklusban bizonyos darabok minden következmény nélkül felcserélhetőek lennének. 
A „tücsökzene" témát feldolgozó első darabok közötti viszonyban a mellérendeltség 
akadálytalanul érvényesül. Az I A nyugodt csoda helyet cserélhetne például a 2 Síppal, 
hegedűvel című darabbal, és így tovább. A 4 Férgek, istenekkel azonban nem lehetne 
kezdeni, mert a vers a „Folytatom, ezt még el kell mondani." mondattal kezdődik. 
A gyermekkorról szóló részben az 53 Nők titka és az 54 Vasbika szintén következmé
nyek nélkül felcserélhető. De ha nem is szigorú következetességgel, mégis kronológiailag 
halad előre a gondolatmenet, s A gyermekkor bűvöletében darabjait nem lehetne büntet
lenül összekeverni például az Ember és világ fejezet darabjaival. Hasonló a helyzet az 
Eszmélet darabjaival. A 2-t felcserélhetnénk az 5-tel, azt a vélhető költői törekvést ellen
ben, hogy a ciklust a hajnalképzettel és az éjszaka képével mintegy keretbe foglalja, 
feltétlenül tiszteletben kell tartanunk. 

De nemcsak ilyen jellegű kényszerek lehetségesek a cikluson belül, hanem olyanok is, 
amelyek a stilisztika ellentét (antitézis) és fokozás (gradáció) jelenségeivel és terminu
saival látszanak rokonságban lenni. Ezek a fogalmak a költemények elemzése során 
használatosak, és a ciklusra csak átvitt értelemben alkalmazhatók. Az ellentétek kiegyen
lítését a zeneművészet, a képzőművészet, sőt, még az építészet is ismeri, a fokozással 
ugyancsak jellemezhetünk egy zenemüvet is. Annyiban tekinthető tényleges stilisztikai 
vagy retorikai természetű rokonságnak a ciklus és a költemény között felállított analógia, 
hogy a ciklus is nyelvi közegben valósul meg, mint a vers. Babits jellegzetes két versből 
álló ciklusai, például a Theosophikus énekek I. Keresztény és //. Indus című darabja vagy 
a vele szomszédos Strófák a wartburgi dalnokversenyből (Wolfram így énekelt és 
Tannhäuser pedig így énekelt) című verse óriási antitézisekként is értelmezhetők. Az első 
esetben semmi akadálya annak, hogy az /. legyen az Indus és a //. a Keresztény. A má
sodik esetben nemcsak a cím „pedig" szava miatt, hanem a csattanós végkifejletre való 
törekvés folytán sem lenne tanácsos Tannhäusert állítani az élre és Wolfram szólamával 
befejezni a költeményt. A variációs ismétlés, amely - mint láttuk - a ciklus egyik 
alapvető tulajdonsága, adott esetben lehetségessé teszi, hogy a költő gradációs rendbe 
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rendezze a darabokat. Az ilyen fokozásos alakzat figyelmen kívül hagyása megenged
hetetlen belenyúlás lenne a ciklus szerkezetébe. A különbség a költeményben' ellentét és 
fokozás és a ciklusbeli megfelelője között mégis jól érzékelhető. A. Strófák... rendjét a 
referenciáiitás szigorítja meg, hiszen Babits itt egy Wagner-opera belső rendjéhez 
alkalmazkodik, amelyben Wolfram viselkedése és szólama képezi a normát, Tannhauseré 
pedig a normától való elhajlást. Emiatt ez az ikervers nem is tiszta ciklus, hanem inkább 
átmenet a ciklus és az egységes nagyszerkezet között, amelyről később ejtünk szót. Ha a 
gradációs sort megfordítani nem is ildomos, másfajta beavatkozásokat mégis megenged: 
a rend megbontása nélkül újabb köztes darabokat lehetne beiktatni. 

A ciklusok egy részében jelentkező szerkezeti kényszereket úgy különböztethetjük 
meg azoktól a kényszerektől, amelyek a költemény részeinek egymáshoz való viszonyát 
szabályozzák, hogy az utóbbiak inherensek, az előbbiek pedig külsődlegesek, kívülről 
ráillesztettek. Érdemes a versben és a ciklusban ható szerkezeti kényszerek szembe
állítása során a konstitutív-additív ellentétpárral élni. A költemény egyes részei közötti 
összehangolódás konstitutív jellegű, azaz a költemény szerkezete összeomlik, a gondo
latmenete összekuszálódik, ha egy építőeleme kimarad vagy nem megfelelő alkotórésszel 
helyettesítődik. Illetve más mü jön létre, ha a helyettesítés helyénvalónak bizonyul 
ugyan, de nem a behelyettesített, előbbi változat mondandójának helyreállítása irányában 
hat. A ciklushoz tartozó költemények ezzel szemben kimaradhatnak anélkül, hogy emiatt 
a nagyszerkezet egészében súlyos hiányosság keletkeznék, hogy befogadásában zavar 
támadna, hogy a befogadó emiatt a ciklus önazonosságát kétségbevonná. A ciklus
szerkezet épségében esett kár „csak" szegényíti a nagy egészet, az épség helyreállítása 
„csak" hozzáad valamit tartalmi gazdagságához, árnyaltságához, mélységéhez. 

Elemzésünk eddigi eredményeit akként összegezhetjük, hogy a költemény és a ciklus 
közötti különbség a költemény mondattani lezártságán alapszik, de ehhez szükségképpen 
hozzájárul az az eltérés, amelyet a téma illeszkedés-éWü megfogalmazódása idéz elő a 
költeményben a téma variabilitás-e\\ü, ciklusra jellemző kifejtési módjához képest. 

A modern költészetben, mint korábban jeleztük, a költemény részei közötti kohézió 
részint csökkent, részint nehezebben kifürkészhetövé vált. Ez a fejlemény a legkisebbtől 
a legnagyobb összetevők szintjéig átalakítja a szöveg természetét. A képalkotásban a 
szürrealisták Lautréamont-ra hivatkozó közismert definíciója az egyik legpregnánsabb 
megfogalmazása ennek a törekvésnek, és csakugyan, az egymástól távoli képelemek 
összeszikráztatása, az egymástól idegen képek egymáshoz fűzésére (szabad asszociáció) 
adott engedély megvalósítja a definícióba tömörített programot. A szürrealista szöveg 
olvasójának vagy le kell mondania a folytonosság igényéről, vagy legalábbis folytonos 
készenlétben kell várakoznia arra, hogy egy szeszélyes fordulat bukkan elő, amely meg
töri a szöveg képi, szemléleti folyamatosságát. A szavak hangtestének felértékelődése a 
szövegalkotásban a jelentés rovására ugyanebbe az irányba hat. Az álmondattan a való
ságos szintaktikai kapcsolat iránti bizalmat aknázza alá. A jelentés nélküli szavaknak már 
csupán alkalmi beiktatása is a szöveg belső összefüggéseinek elhomályosulását idézi elő, 
aleatórikussá teszi a szöveg folytatását. A hiányos, illetve töredékes mondatok gyakori
sága, a kötőszóhiány és a központozás elhagyása vagy következetlensége megnehezíti a 
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szövegben való mozgást, eligazodást, s az olvasót kiszolgáltatja az írás önkényének. 
Csak néhány találomra említett vonása ez a modern költészetnek az enyhébb újítások 
közül, szándékosan nem kötve őket irányzatokhoz és eltekintve a mögöttük rejlő ismeret
elméleti, nyelvfilozófiai problémák tárgyalásától. 

Számunkra azért jelentősek ezek a változások, mert a költemény felől figyelmeztetnek 
a szöveg belső kohéziójának a kérdésességére, s relativizálják a vers és a ciklus közötti 
határvonal érvényét. Egyetemi tanítványaimmal szerzett tapasztalataim alapján állítom, 
hogy érdemes kísérleteket folytatni arról, vajon idézetek felolvasása alapján a hallgató 
meg tudja-e állapítani, hol húzódik Kassák két számozott versének határa? El tudja-e 
dönteni hallomás útján, ha egy számozott költemény közepén szünetet tartok, hogy a 
folytatás ugyanazon költemény része-e, vagy egy újabb kezdete? A gyakori tévedések a 
verskezdet és a verszárás felismerhető, kiemelt voltának, küszöbszerepének számottevő 
gyengülésére figyelmeztetnek a modernségben, noha még Kassáknál is keresni kell az 
olvasót elbizonytalanító helyeket, s a kísérletezésre kiválasztott szövegek kijelölését itt 
sem bízhatjuk a véletlenre. Az olvasónak mindenesetre olykor sorról sorra meg kell har
colnia, hogy a szöveget kontinuumként foghassa fel, s hogy felismerje, hol kezdődik egy 
új olvasási egység. A modern strófás versek sok példányánál fokozottabban érvényesül 
ez az effektus, mint a strófátlan szabadverseknél. A versszak határához érve az olvasónak 
sokkal inkább fel kell készülnie arra, mint a klasszikus, sőt a romantikus kor költői művei 
esetében, hogy a következő szakaszban teljesen új helyzettel, témával, hangnemmel 
találja majd magát szembe. A modern vers belső integráltsága tehát gyakran közelít ah
hoz a szinthez, amelyet a ciklus darabjai közötti viszonyra tartottunk jellemzőnek. 

A ciklus és a költemény egymásba mosódását megakadályozó határvonalat fürkészve 
a kérdés úgy is fölvethető: vajon a modern, a témátlanság övezetébe eljutott versnek 
valamely mondattanilag zárt versszaka önállósítható-e, megállná-e a helyét minden to
vábbi nélkül különálló versként? Kategorikus feleletet ugyan nem adhatunk erre a kér
désre, az olvasó mégis inkább a nemleges választ tartaná helyénvalónak. Mint láttuk, a 
ciklus kompozíciója nem omlik össze akkor, ha valamelyik elemét kiemeljük, legrosz-
szabb esetben szegényesebbnek érezzük a téma megvalósítását, netán hiányosnak ítéljük 
a körívet. A modern (témátlan) vers valamely részletét sokkal szabadabban eltávolíthat
juk, mint az ún. „hagyományos" költeményét, anélkül, hogy emiatt a szerkezetet feltétle
nül romhalmazként észlelnénk, a költemény töredék volta, a kompozíció egyensúlyvesz
tése, felbillenése ellenben mégis igen nagy valószínűséggel nyilvánvalóvá válik a befo
gadó számára. 

Ezek az új fejlemények alkalomszerűen megnehezíthetik a költemény és a ciklus kö
zötti különbségtételt, de azért a költő nagyon gyakran formai felhívó jelekkel maga gon
doskodik az olvasó orientálásáról, és még ha nem is siet segítségünkre, némi megfonto
lás, mérlegelés nyomán el tudjuk dönteni, hogy egy költemény strófáival vagy egy ciklus 
darabjaival állunk szemben. Ezen a téren többnyire konszenzus alakul ki, ami szilárd 
támpontokra bukkanást feltételez. A hamisként lelepleződő konszenzusok kialakulásának 
lehetősége azonban nem kizárt, és jelzi, hogy a bizonytalansági hányados jelen van a 
költészetben és a költészetinterpretációkban. 
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Az elmondottakból következően célszerű a vers és a ciklus közötti átmeneti formákat 
szemügyre venni, különös tekintettel a modern költészetre. Ezek a formák fontos tanul
ságokat rejthetnek a költészet természetéről elmélyülten gondolkodni kívánó szakembe
rek számára. Az átmeneti formák elemzése azonban egy újabb tanulmány tárgya kell 
legyen. 

György Tverdota 
LA CONSTRUCTION DES CYCLES DANS LA POESIE MODERNE 

D'aprés 1'analyse de l'auteur, la difference entre le poéme et le cycle reside dans le caractére clos du point 
de vue syntaxique du poéme en tant qu'entité, néanmoins il existe une difference dans l'élaboration thémati-
que (ajustement au niveau du poéme, variabilité au niveau du cycle). 

Dans la poésie moderne, la cohesion entre les différentes parties du poéme diminue, d'autre part, eile de-
vient plus difficile ä saisir. Pour nous, ces changements sont importants car ils rendent plus floue la limité 
entre le poéme et le cycle. Pour comprendre un texte comme une unité continue, pour découvrir le début d'une 
nouvelle unité de la lecture, le lecteur est souvent oblige de combattre les vers, Fun aprés Pautre. Ce phéno-
méne marque davantage les poémes ä strophes, plutöt que les vers libres. En arrivant ä la limité d'une strophe, 
le lecteur doit s'attendre ä une situation, un sujet, un ton tout différents dans la strophe suivante. L'intégrité 
interne d'un poéme moderne ne se distingue souvent pas nettement du caractére de la relation des différents 
poémes constituant le cycle. De temps en temps, ces nouveaux phénoménes rendent difficile la différenciation 
entre le poéme et le cycle mérne, toutefois, le poéte donne des points de repére au lecteur : des signes formels 
permettant ä s'orienter, mérne si le poéte lui-méme s'abstient d'aider. Aprés un moment d'hésitation et de 
reflexion, le lecteur est capable de faire la distinction entre les strophes d'un poéme et les parties d'un cycle. 
D'habitude, il y a un consensus ä ce sujet ce qui en suppose de solides points de repére. Néanmoins, nous ne 
pouvons pas exclure Péventualité d'un faux consensus ce qui signifie qu'il existe un quotient d'incertitude 
dans 1' interpretation de la poésie. 
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