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„Petőfi csillaga”
,A négyökrös szekér’ című vers mint a kultusz tárgya

Egy író körül akkor alakul ki irodalmi kultusz, ha a hozzá való
közelítés elveszti tudományos, kritikai szemléletét. A kultikus szemlélet
egyetlen szempont alapján értékel, a kiválasztás, az átlag fölé emelés,
majd a hódolás gesztusával. A kultusz tárgya homogén, nem tartozik

bele semmilyen kontextusba, különálló és tiszteletet követelő.

Amegítélés kategóriái innentől kezdve nem irodalmiak, inkább nemzeti, sőt politi-
kai jellegűek. Magyarországon különösen erős az a felfogás, hogy a költő a nem-
zet vezéregyénisége, az irodalom pedig voltaképpen a nemzet szolgálata. Az iro-

dalom így mitikus nemzetalkotó tényezővé válik és a transzcendens szférába kerül.
Petőfi különösen alkalmas volt erre a szerepre. Költeményeinek esztétikai értékeinél

fontosabb lett a szerző történelmi szerepe, tragédiája, sorsa. Sikerei és halála a nemzet
sorsával mutattak párhuzamot (ő meghalt, a forradalom elbukott), így szimbolikus figu-
rává vált. E kép kialakulásához hozzájárultak születésének és halálának homályos körül-
ményei, valamint az, hogy a műveiben megfogalmazott jóslatokat az utókor megvalósul-
ni látta. Petőfi kultikus figuráját az irodalom szemszögéből alapvetően két tényező hatá-
rozta meg. Az egyik individualizmusa, amely a romantikából táplálkozott, verseinek sze-
mélyessége a költőt mint személyiséget is érdekessé tette, szinte közvetlen ismerőssé,
ugyanakkor vátesz-szerepe kiemelte őt és kiválasztottként tüntette föl. (1)

A kultikussá válás jelensége akár egy-egy vers utóéletét vizsgálva is megfigyelhető.
Példánk ezúttal ,A négyökrös szekér’. 

E költemény alkalmi jellegű, egy valóban megtörtént esemény hatására keletkezett.
Szereplői és helyszíne ismert. Lám, itt az alkalom, hogy meglessük a költőt alkotás köz-
ben, első kézből tudva meg a keletkezési körülményeket. Emellett a helyszín és a szerep-
lők, miután az irodalmi műbe kerültek, maguk is a transzcendens szféra részeivé lettek
és kultikus jelentőséget kaptak. Itt jelenik meg az irodalmi kultusz első jelenségszintje, a
kultikus beállítódás. A második szint, a kultikus rituálé elemei a visszaemlékezésekben,
a helyi ereklyékben és a helyszínen elhelyezett emléktáblában nyilvánulnak meg. A har-
madik jelenségszint, a kultikus nyelvhasználat pedig jól megfigyelhető ott, hogy a kuta-
tók, akik nem szó szerint idézik interjúalanyaikat, milyen kifejezéseket adnak szájukba.

A vers 1845-ben keletkezett, Petőfi borjádi tartózkodása idején. A költő itt barátja, volt
sárszentlőrinci iskolatársa, Sass István és családja kúriájában vendégeskedett.

Ennek időpontját azonban nem lehet pontosan megállapítani: egyesek augusztus végi,
mások szeptember-októberi időpontot feltételeznek. Hatvany Lajos (2) az időpont körü-
li problémákat összefoglalván Sass Istvánt tartja a legszavahihetőbb tanúnak, aki két, ve-
le készített interjúban is nyár végi időpontot jelöl meg. Sass azt mondja, hogy Petőfi ott-
létekor olvasta a Honderű ellene intézett, személyeskedő hangú kritikáját, amely július
29-én jelent meg. E szerint Petőfi Borjádon írta volna válaszversét, ez augusztus 7-én
meg is jelent (,A Honderűhöz’).

Sass Károly, Sass István öccse, Petőfinek több borjádi tartózkodásáról is beszél, így
akár egy őszi időpontot is feltételezhetünk. Erzsike azonban, a húguk, a vers szereplője,
akit akár „koronatanúnak” is nevezhetünk, Maday Gyula interjújában (3) szintén augusz-
tusi dátumot jelöl meg. Az őszi időpont mellett érvel Ferenczi Zoltán (4), aki csillagásza-
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ti szempontok alapján próbálta megjelölni a híres szekerezés időpontját: szerinte szep-
tember 25–27-e között a hold olyan időpontban kelt fel, amely igazolhatja a vers alábbi
sorait: „Világos éj volt, a hold fenn vala...” Dienes András (5), nem tudni, milyen forrá-
sokból szerezve információit, a szüretet, szeptember-októbert jelölte meg. Viszont a bor-
jádi versek nyári keletkezése mellett szól az is, hogy 1847-es gyűjteményes kötetében
Petőfi az 1845. augusztus-szeptember között írott ,A szerelem gyöngyei’ elé teszi őket.

Abban azonban valamennyi forrás megegyezik, hogy a költő nagyon jól érezte magát
Borjádon, ahol gyermekkori, sárszentlőrinci emlékei, ismerősei vették körül.

Itt írta ,S. K. emlékkönyvébe’, ,S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe’, ,Szerelem átka’, ,A
magyar nemes’, ,A költő és a szőlővessző’, valamint ,A négyökrös szekér’ című verseit.
Feltűnően sok közöttük az alkalmi jellegű, a környezet, konkrét élmény hatására készült
vers: ilyen például az emlékkönyvbe írott versek mellett a ,Gyermekkori barátnémhoz’,
amely régi szerelméhez, Hittig Amáliához, aszódi iskolatársához íródott (ez a találkozás
egyébként a visszaemlékezők szerint eleinte nagy örömet okozott Petőfinek, később
azonban kerülni igyekezett kissé unalmassá vált „szerelmét”, és Sass Károly szerint fej-
fájásra, Sass István szerint fogfájásra hivatkozva menekült előle) (6), vagy ,A magyar ne-
mes’ , amelynek modellje Kiss Lajos simontornyai szolgabíró volt, aki egyszer vendég-
ségbe jött Sassékhoz, és „szidta a népet, és folyton azt hangoztatta, hogy javítására és
megfélemlítésére csak egy hasznos eszköz van, és ez – a deres.” (7) Ezekben a versek-
ben a „könnyű, vidám tréfálkozó hangnem” uralkodik. (8)

Petőfi ekkoriban már országos hírű költő volt. ,Versek’ című kötete 1844-ben, a ,János
vitéz’ 1845 márciusában jelent meg. A Sass-leányok, Erzsike és Zsófi a költőnek, a zse-
ninek kijáró tisztelettel, csodálattal közeledtek felé. (9) Erzsikét, a „Múzsát ” csak az úzdi
halászbálon ismerte meg, az ökrös utazás előtt. A leány állítólag azzal keltette föl a köl-
tő figyelmét, hogy „sok verset olvasott már, de Petőfi verseit a legjobban szereti”. (10)
Évődő, pajtási viszony alakult ki köztük, de szerelem nem, ahogy ez a visszaemlékezé-
sekből kiderül. Maday Gyula (11) szerint Erzsike a melegszívű, kedves, jó embert látta
Petőfiben, „aki oly meghatóan panaszolta el sokszor a keservét és a szüleire zúdult csa-
pásokat, mint egy könnyező gyerek, akit ártatlanul vert meg valami mostoha kéz.”

Kéry Gyula egy apró, jellemző jelenetet ír le: Petőfi arcon csókolta Erzsikét, azzal az
ürüggyel, hogy súgni akart valamit, de „olyan mélyről jött, hogy mire fölért – elhalt”.
„Az érzékeny és költői lelkületű fiatal leányt e pillanatban olyan magasztos érzelem
szállta meg, hogy kisietett a kertbe és sírva fakadt a boldogságtól.” Ez a „magasztos ér-
zelem” nem a költő férfiúi vonzerejének, hanem a zseni, a lángész közeledésének volt
köszönhető. 

Hamarosan a környéken is elterjedt a költő ittlétének híre. Kéry Gyula szerint Pesty
János, Sass Lídia férje halászbált rendezett a szomszédos Úzdon a költő tiszteletére, és
erről a bálról hazafele jövet esett a híres szekerezés. (Sass István emlékei szerint a vám
elszállítása adta az úzdi utazás és a szekerezés apropóját. ) 

Fogadjuk el a koncepciónkba jobban illő Kéry-féle változatot, és láthatjuk, hogy vol-
taképpen egy, a költő tiszteletére rendezett „irodalmi ünnepről” van szó, mely az egyik
legjellemzőbb kultikus rituálé. (Tulajdonképpen nem is az a fontos, hogy valóban így tör-
tént-e, hanem hogy a történetnek fennmaradt egy ilyen, kultikus elemeket tartalmazó vál-
tozata.) Láthatjuk tehát, hogy a szekéren való utazás maga is egy irodalmi ünnep része,
annak megkoronázása volt különleges hangulatával. Ez a hangulat lesz az eseményről
írott alkalmi költemény legfontosabb szervezőereje is. A vers célja tehát a hangulat,
egyúttal az esemény és a szereplők megörökítése, az irodalom mitikus szférájába emelé-
se lehetett, egyfajta „irodalmi ajándék”. Így értelmezte Erzsike is, és ezt értette félre a
résztvevők közül Sass Károly, aki egy csak általa említett mozzanattal, azzal, hogy a „Pe-
tőfi által választott csillag később eltűnt”, talán rossz előjelekre utal, esetleg egyfajta sze-
relmi viszonyként láthatta a költő és a lány kapcsolatát, és így a csillag eltűnése annak
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lehetett előjele, hogy Petőfi „el fogja hagyni ” Erzsikét. Ugyanígy más típusú érzelmeket
lát ide Erőss Zoltán is (12), aki szerint „az Erzsike iránt érzett ábrándos szerelem hatásá-
ra írta Petőfi a ma is népszerű verset”.

Megállapíthatjuk, hogy az esemény, mely a verset ihlette, már maga is telítve volt kul-
tikusnak ható momentumokkal. Első találkozás egy szép, ifjú és irodalomkedvelő leány-
nyal egy irodalmi ünnepség keretében, ahol a költő az est emlékét alkalmi költeményben
örökíti meg, és mintegy hálaként a leány nevét is beilleszti, azzal a céllal, hogy az fönn-
maradjon az utókor számára. Mondhatjuk tehát, hogy Petőfi ezzel a gesztussal már saját
leendő kultuszát irányítja, tudja, hogy önmagán kívül környezete, különösen, akiket vers-
be is foglal, maguk is az „Irodalom” részei lesznek. Így is lett, a költemény utólag magát
az eseményt is a másik, felsőbb szférába emelte, hiszen azáltal, hogy az ökrösszekéren
való utazás bekerült a versbe, magasabb, mitikus dimenzióba került. 

A kortársak munkája mellett az utókorra, az irodalomtörténetre is szükség volt. 
A Sass Istvánnal készült első interjú 1884 márciusában, a következő pedig december-

ben jelent meg a Vasárnapi Újságban, ugyanitt Sass Károly 1885-ben nyilatkozott. Az if-
jabb Sass fivért egyébként már 1883-ban megszólaltatták a Halasi Újságban. Ezeket a ri-
portokat anekdotaszerű stílus jellemzi, Petőfivel kapcsolatos apró-cseprő eseményeket
örökítenek meg (,Petőfi mint obsitos’, Vasárnapi Újság, 1884. márc. 23.; ,Adatok Petőfi
házassága történetéhez’, Halasi Újság, 1883. (13)), az interjúalanyok még maguk beszél-
nek, nem írják át szavaikat. A századfordu-
lón azonban már más hangnem uralkodott az
e témát feldolgozó írásokban.

1899-ben indult el a mozgalom a Petőfi-
ház érdekében, és ennek keretében bízták
meg a fiatal újságírót, Kéry Gyulát azzal,
hogy „szabad idejében az országot beutazza,
a nagy költő életében emlékezetes helyeket
egyenkint fölkeresse, s Petőfi emléktárgyait,
amennyiben ilyenek még léteznek, társasá-
gunk számára megszerezze.” (14) Kéry ezen
kívül a még élő kortársaktól számos adatot
följegyzett a költő életéből, amelyeket ,Friss
nyomon’ című, 1908-as kötetében publikált. (A borjádi tárgyak közül megtalálta a költő
ottani íróasztalát, pipáját, sőt még azt a csutorát is, amelyet Petőfi a nyakába vett és tán-
colt vele azon a bizonyos úzdi halászbálon.) Kéry munkásságának kritikáját Dienes And-
rás fogalmazta meg ,A legendák Petőfije’ című, majdnem ötven évvel később megjelent
könyvében. Szerinte hátrány, hogy Kéry nem irodalomtörténész volt, hanem riporter,
ezért sokszor tévedett. Leírja azt is, hogy a gyűjtő ötvenévesen öngyilkos lett, és ezt ép-
pen a Petőfi-kutatások kudarcával magyarázza. Dienes ugyanazt az utat járta végig, mint
annak idején Kéry, már nem kortársként, de még éppen időben ahhoz, hogy az utolsó Pe-
tőfire vonatkozó emlékeket is megőrizze az utókor számára. Szemlélete is különbözik
Kéryétől: számára az út zarándoklatként jelenik meg, azt az útvonalat követi, amelyet an-
nak idején Petőfi bejárt, Borjádon például kerékpárral követve a költő szekere nyomát.
Tehát míg Kéry tárgy- és emlékgyűjtése a kultikus jelenségszintek között a rituáléra kor-
látozódott, Dienesnél már mindez kultikus beállítódásban jelenik meg.

„A titkártól megkaptam a községi hivatalnoksegéd biciklijét, de a lelkemre kötötte,
hogy estére visszahozzam, mert kell a kézbesítéshez. Megígértem és elporoztam Úzdra,
Úzdról Borjádra. Száztíz évvel ezelőtt ezen az úton haladt a négyökrös szekér.”

Az idézetből még egy momentumot kiemelnék, mégpedig azt, hogy a „négyökrös sze-
kér” formula már határozott névelőt kap, és semmi egyéb magyarázat nem fűződik hoz-
zá: mindenki tudja, hogy miről van szó: ez a kifejezés bekerült az irodalmi köztudatba.
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Milyen módszerekkel érik el ezt
a hatást a kutatók és riporterek?
Mindenekelőtt szükség van ar-
ra, hogy a mű és a valóság mi-

nél jobban hasonlítson egymás-
ra, hiszen a valódi esemény an-
nál jelentősebbé válik, minél in-
kább megfelel a versnek. A ké-

sőbbi visszaemlékezőknél a vers
és a valóság szinte összefolyik.
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Maday Gyula interjúja 1913-ban jelent meg az ,Élet’ című folyóiratban. Összehason-
lítva a korábban említett riportokkal, itt is megtörtént a váltás, a kultikus beállítódás meg-
jelent. Maday ugyanis Erzsikével, azaz a nyolcvanéves Török Józsefnével beszélget. Itt
már a riportalany kitüntető címkével van ellátva: ő az utolsó élő Petőfi-múzsa. Ezzel a
Petőfi elindította folyamat tetőpontjához ért, Erzsike is a magasabb dimenzióba emelke-
dett, bekerült az irodalom kultikus szférájába.

Milyen módszerekkel érik el ezt a hatást a kutatók és riporterek? Mindenekelőtt szük-
ség van arra, hogy a mű és a valóság minél jobban hasonlítson egymásra, hiszen a való-
di esemény annál jelentősebbé válik, minél inkább megfelel a versnek. A későbbi vissza-
emlékezőknél a vers és a valóság szinte összefolyik,  Kéry Gyula, aki nem szó szerint
idézi interjúalanyait, a vers szavait prózába átírva idézi föl az eseményt, így az is a kul-
tikus szféra részévé válik. A költemény részletei inkább egy történelmi, mint irodalmi,
tehát fikciós esemény részeként, abszolút tudományos értékű forrásként jelennek meg: az
első idézet kurzivált írásmódjával, folyamatosan szedve, de idézőjelben, a második szin-
tén kurziválva, de versként szedve, idézőjel nélkül. Nem olvadnak bele a szövegbe,
„csak” bizonyítékul szolgálnak.

Az idevágó rész így hangzik: (15)

„Erzsike a kellemesen töltött délután hatása alatt határozta el, hogy nem marad tovább Úzdon, hanem
ő is hazatér Borjádra. 

»Világos éj volt – mint Petőfi írja – a Hold fenn vala, Halványan járt a megszakadt felhőkben…«
A társaság gyalog készült elindulni, de Pesty János, a vendégszerető házigazda kijelentette, hogyha

nem akarnak gyorsan hazaérni, és mindenáron gyönyörködni szeretnének a szép holdvilágos éjszakában:
hát befogatja az ökreit.

– Apropos! – szólt örömmel Petőfi – ez pompás dolog lesz, hogy ökrös szekéren megyünk haza.
A szekér előállt és a társaság tagjai elhelyezkedtek rajta. Elől Petőfi ült Erzsike mellett.
Dalolva és beszélgetve indult a társaság Borjád felé:
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.
Azóta Sass Erzsi az esthajnali csillagot e feledhetetlen est emlékére »Petőfi csillagának« nevezi.”

A szekérre ülés oka, hasonlóan az időponthoz, minden leírás szerint más és más. Ab-
ban azonban megegyeznek, hogy Petőfi valamiféle felkiáltással adta jelét tetszésének. Ezt
azért fontos kiemelni, mert így elképzelhető, hogy a költőt már akkor elfogta az ihlet, ezért
erősködött az ökrös fogaton való hazautazás mellett. Megint bekukkanthattunk a művész
boszorkánykonyhájába, megsejthettünk valamit az alkotás misztikus folyamatából.

A „dalolás és beszélgetés” motívuma szintén több emlékezésben megjelenik – és nem
tudhatjuk, valóban így történt-e, vagy a költemény sorait veszik át, talán nem is tudato-
san: „A társaságnak többi tagjai / Beszélgetének és énekelgetének”

Minden forrás, amelyik említést tesz erről a tényről, megállapítja, hogy az esthajnal-
csillagot választották (mert az volt a legnagyobb – Maday szerint).

A csillagokkal kapcsolatban rengeteg néphiedelem élt. A csillag lélekszimbólum: ha le-
esik egy csillag, meghal egy ember. Mindenkinek van saját csillaga. A versben a csillag-
választás aktusának célja egyértelműen az emlékezés, a jelen lévő pillanat megörökítése:
ez mintegy szimbóluma a megörökítés igényének, amely miatt az egész vers keletkezett.

Az pedig, hogy Erzsike „Petőfi csillagát” mond, többértelmű: ha a „csillag” szó átvitt
értelmét nézzük, „Petőfi dicsőségének csillagára” asszociálhatunk, amely fennen hirdeti
a költő érdemét. Ugyanez az értelmezés jelenik meg a Petőfi tiszteletére a (mellesleg a
költő ottjárta után épült) borjádi kúria falán elhelyezett emléktáblán, amelynek most csak
utolsó két sorát idézem: „Petőfi azt mondta Erzsikének: »Ne válasszunk magunknak csil-
lagot?« És ő maga lett a legfényesebb csillag a magyar égen.” (16)

Erzsike, ahogy majd a Maday-interjúból kiderül, sokkal bensőségesebb képet őriz ma-
gában a költőről, és még unokájának is megmutatja a csillagot, így örökítve tovább a ha-
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gyományt az utókor számára. Kéry idézi levelét, amelyet örömében írt neki, hogy akad
valaki, aki őrzi emlékét. Így ír: „...Ott vagyok a múltnál, az arany múltnál, amikor jó
anyám a nagyot, a halhatatlant is édes uramöcsémnek szólította.” (17)

Szintén a hagyomány játszik szerepet Dienes András gyűjtésében. (18) Ő ugyanis eze-
ket az unokákat kérdezi meg, akik már csak hallomásból, meseként ismerik a történetet,
amely olykor valóban mesei vonatkozásokkal ruházódik fel. Ez derül ki abból a vissza-
emlékezésből, amelyet Radó András, akkori első béres hallott Sassék korábbi béreseitől:

„Azt mondta Damokos Mihály, az akkori béres, hogy mikor Úzdról jött Petőfi négyökrös szekérrel,
azt tudta az egész falu: úgy jöttek nótázva, felharangozva. Damokos Mihály mesélte, hogy emlékezett ar-
ra egész Borjád. Bádogharang volt kötve az ökrök nyakába, szépen kolompoltak a harangok, úgy jöttek
be az udvarra. Tiszta fehér volt mind a négy ökör, mint a hattyú, olyan fehérek. Énekeltek, nótáztak a
Sass-gyerekek, Petőfi is énekelt velük. ”

Az elbeszélés stílusa mesélős, szinte látomásszerű. Nagyon érdekes a fehér ökrök mo-
tívuma, amely mitológiai háttérrel rendelkezik. (Jupiternek áldoztak fehér, aranyszarvú
ökröt az ókorban.) 

A költő ismertségét jelzi az is, hogy az egész falu tudta, Petőfi érkezik, bár elképzel-
hető, hogy a hír csak a későbbiekben terjedt el. Mindenesetre ebben a részletben azt lát-
hatjuk, hogy egy másik társadalmi réteg, más módszerrel ugyan, kialakítja a saját Pető-
fi-kultuszát (vagy inkább mitológiáját).

Maday Gyula (19) Kéryhez hasonlóan nem közvetlenül szólaltatja meg Erzsikét, ő be-
szél helyette. Kiemeli: „látszik, öröm, boldogság ragyog a szemében, hogy ő most be-
szélhet Petőfiről.” Ez a motívum jelent meg a Kéry által idézett levélben is. Érdekes,
hogy az ökrös szekér felajánlásának jelenetekor Maday pontosan ugyanazt a mondatot
adja Petőfi szájába (ahogy Erzsike idézi), mint az öt évvel korábban megjelent Kéry-
könyv. Feltételezhetjük persze, hogy Erzsike memóriája ennyire pontosan működött, de
az is lehet, hogy Maday forrásként használta Kéryt. A vers szavai itt is bekerülnek a tör-
ténetbe, már jelzetlen idézetként, kicsit variálva, kifejtve:

„Világos éj volt. A hold fennt vala, csillagok milliója nevetett le az égről a borjádi országúton balla-
gó különös fogatra. A költő meglehetősen hallgatagon, ábrándokba merülve ült a 18 éves lányka oldalán.
Egyszercsak megszólalt:

- Erzsike, nézze milyen szépek odafent a csillagok. Válasszunk egyet magunknak! 
Erzsike a legnagyobbat, a hajnalcsillagot ajánlotta, amit Petőfi szintén elfogadott.
Sass Erzsébet azóta Petőfi csillagának nevezi az esthajnalcsillagot. S még öt éves unokája is meg tud-

ja mutatni az égen: Melyik »Petőfi csillaga«?”

A motívumok, a történet hasonlít a Kéry által leírtra, a stílus azonban sokkal érzelgő-
sebb. A szekérút leírásának érdekessége, hogy valószínűleg Maday fejéből pattant ki, és
leginkább a versre hagyatkozott. Így lett a források szerint a többiekkel daloló vidám
„uramöcsémből” hallgatag, romantikus lelkületű költő.

A vers hangulata tehát feledtette a valódi történetet, így a valóság átíródott, hogy job-
ban hasonlítson irodalmi megfelelőjére.

,A négyökrös szekér’ című költeményt sokan Petőfi egyik legnépszerűbb művének
tartják. Illyés Gyula szerint: (20) „A verset az ellentét teszi feledhetetlenné. Amíg fönt, a
versben és a szekéren, a legéteribb érzések vibrálnak, lent, a szakaszok végén az ökrök a
legvaskosabb magyar valóságban cammognak.” Szerencsére, ahogy Illyés is megállapít-
ja, „az életrajzírók adatai semmit sem rontanak a vers hangulatán.”

Jegyzet

(1) vö. MARGÓCSY, 1999. 21–48. old.
(2) HATVANY, 1956. 112. old.
(3) MADAY, 1911.
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(4) FERENCZI, 1896. vö. HATVANY, 112. old.
(5) DIENES, 1957. 162. old. 
(6) HATVANY, 1956. 110. old. 
(7) KÉRY, 1908. 34. old.
(8) HORVÁTH, 1908. 47. old.
(9) MARTINKÓ, 1972. 74. old.
(10) KÉRY, 1908. 33. old. 
(11) MADAY, 1913. 
(12) ERŐSS, 1992.
(13) Más cikkeket idéz még HATVANY, i. m. 101. old, 102. old, 108. old, 110. old.
(14) SZANA, 1902. 43. old.
(15) KÉRY, 1908, 34–35. old. 
(16) BÉKÉS, 1956. 213. old. 
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Perújrafelvétel
Javaslat Thaly Kálmán rehabilitálására

Thaly Kálmán (1838–1909) a mai nagyközönség számára legfeljebb
néhány kuruc költemény múlt századi hamisítójaként ismerős,
valószínűbb azonban, hogy neve még a tágabban vett bölcsész

közvélemény számára sem mond túl sokat. Egyéb szerepei – költői,
történészi, politikusi és filológusi tevékenységei – pedig végképp

feledésbe merülni látszanak. (1)

Thaly Kálmán maga korában híres közéleti figura volt, s neve a halálát és az őt ért tá-
madásokat követő évtizedekben is közismert maradt, és nem csak a filosztársada-
lomban. (2)

Későbbi feledésbe merülésének valószínűleg leginkább két, 1913-ban kibontakozó, el-
ső látásra főként filológiai vita lehet az oka (Szekfű-vita és Kuruc dalpör). Az előbbiben
Szekfű Gyula Thaly történelemszemléletét és szövegkiadási koncepcióit támadta, az utób-
bit katalizáló cikkükben pedig Tolnai Vilmos és Riedl Frigyes kérdőjelezte meg Thaly tex-
tológiáját, pozitivista szövegkritikájukkal rámutatva számos kuruc ballada hamisítvány
voltára. A leleplezők „dicsérve elmarasztaló” retorikája is mutatja Thaly korabeli ismert-
ségének mértékét. (3)

Az utóbbi évtizedek számos olyan gondolkodástörténeti fordulattal jártak együtt, ame-
lyek ismét érdekessé tehetik Thaly műveit – ha nem is a nagyközönség, de – az iroda-
lom- és történettudomány iránt érdeklődők számára. (4) Ezekkel a változásokkal kapcso-
latosan visszanyerhető aktualitásról írok majd a következőkben.

Az újraolvasás szükségessége és szempontjai

„Az akták még nincsenek lezárva” – írja Szerb Antal irodalomtörténetében a Kuruc
dalpör korabeli állásáról. (5) A mondat többféleképpen értelmezhető. Szerb kortársai fő-
képpen filológiai kételyeik mondataként kezelhették: miszerint még nem tudták ponto-
san meghatározni a kuruc kori költészet bizonyító szövegeinek korpuszát, mivel nem is-
merték még pontosan, hogy melyik vers hamisított és melyik nem. Ez pedig számukra
azzal járt együtt, hogy nem lehetett összegezni álláspontjukat a korszak líratörténetéről.
(6) A mai olvasónak azonban ez a mondat mást (is) jelenthet. Mégpedig azt, hogy a Ku-
ruc dalpör aktái sosem zárhatóak le véglegesen, hiszen a hatástörténet logikája szerint az
irodalomtörténet újabb és újabb revíziók, rehabilitációk, azaz folyamatos perújrafelvéte-
lek sorozata. Hiszen jól tudjuk, a kortárs esztétikai (és az ezzel kéz-a-kézben járó kriti-
kai) gyakorlat rendre újraírja a hagyományt. (7)

A Thaly-rehabilitáció a következő három olyan sarokpontra épülhet, amely a kortárs
gyakorlattal áll kapcsolatban: a hamisítás esztétikai megítélésének megváltozása, a szö-
vegkritika posztmodernizációja, a történelemszemlélet posztmodernizációja.

1. A kortárs hamisítás-esztétikák végső soron (különösen az irodalmi misztifikációk
esetében) eljutottak ahhoz a konklúzióhoz, hogy hamisítás (esztétikai értelemben) ma
már nem létezik. Az eredetiség meggyengülése, a szerzőhalál (Barthes, Foucault stb.), a
posztmodern idézetekre épülő poétikája, az intertextualitás felértékelődése, a technikai
sokszorozhatóság, így elsősorban a digitális hordozók megjelenése, ezekkel együtt a
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hipertextualitás élménye mind-mind megnehezítik, hogy a modern értelemben vett hami-
sítás fogalomrendszerét továbbra is alkalmazzuk. Szempontunkból különösen fontos a
nyolcvanas évek képzőművészetében s főképp az Arthur C. Danto művészetfilozófiájá-
ban megjelenő appropriation (kisajátítás) fogalma. (8) Radnóti Sándor – az ez idáig leg-
jelesebb hazai hamisításesztétika szerzője – a kisajátítás és a hamisítás kapcsolatára így
kérdez rá könyvének fülszövegében: az „új stílus visszamenőleg rehabilitálja a hamisítás
gyakorlatát, s a híres régi hamisítók a kisajátítók előfutárai?” (9)

2. A filológia posztmodernizálódása, a genetikus textológia gyakorlata több változást is
hozott a szövegek létmódját, a szerző és a közreadó státuszát illetően is. Ahogyan Heisen-
berg megfigyeléseit követően a természettudományokban, úgy a filológiában is világossá
vált a megfigyelő, a kutató, a közreadó szubjektív szerepének, a szövegek működésében
való részesedésének élménye. (10) Különösen a digitális szövegkiadások, a bölcsészeti in-
formatika megjelenésével vált megkerülhetetlenné a genetikus filológia azon tapasztalata,
miszerint a szövegnek nincs ideális változata, ami a szövegvariánsokból rekonstruálandó
lenne. A szövegek valószínűleg statisztikailag léteznek: sok szerző, sok szöveg, sok szer-
kesztő. (11) A mai hipertextes kritikai kiadások (akár CD-n, akár Interneten) egyaránt ar-

ra törekednek, hogy minden variáns, minden
forrás (kéziratok és nyomtatványok) mintegy
palimszesztusként egymáshoz rendelődhes-
sen. Kézenfekvőek a hasonlóságok a hamisí-
tásról mondottakkal, az eredetiség meggyen-
gülése itt is világos. Mint ahogy például a
szerzőhalál (akár a szerző multiplikálódásá-
val, „szóródásával”, akár teljes eltűnésével)
is tetten érhető a posztmodern filológiában: a
genetikus textológia és annak digitális válto-
zatai arra figyelmeztetnek, hogy a 17–18.
században kialakult individuális szerzőfoga-
lom leáldozóban van, s egy újabb szerzőtlen
kor hajnalán állunk, az új középkori szkrip-
torok, kompilátorok, kommentátorok és
kombinátorok korában. (12)

3. A posztmodern történelemszemlélet
alapvetően megváltoztatta a történetírás és a
fikció viszonyát, az értelmezői konstruktivi-

tásra helyezve a hangsúlyt. Ez a fordulat természetesen jelentősen befolyásolja a költé-
szet és történelem kapcsolatát is. (13)

A múlt másságán keresztül önmagunk megértésére törekszünk. E megértés során azon-
ban ahogyan mi is, úgy a múlt is változik: újraírjuk, újraolvassuk azt. „Mindent, amit a
múltról mondunk, saját magunkról mondjuk (...) míg a múltba merülünk, felfedezzük sa-
ját énünk új lehetőségeit”. (14) A történelem félreértések sorozata (Popper Leó), vagy más
szavakkal aberráns dekódolások rendszere (Umberto Eco), megint másképpen kreatív fél-
reolvasások sokasága (Harold Bloom). A múlt tehát fikció, vagyis „szellemi konstrukció.”
(15) Mert az „egyetlen út behatolni a történeti okozatiságba a művész útja, a teremtő él-
mény”, így a történelmi szöveg nem más, mint irodalmi alkotás, vagy másképp: „(...) a
történetírás irodalmi műfaj (...) a »szórakoztató irodalom« körébe sorolható (...)” (16)

Ha kétségbe vonható a hamisítás intézményének léte, ha a posztmodern filológia cáfol-
ja az ideális szöveg rekonstruálhatóságát, illetve igazolja a textológus beavatkozásait, és
ha a történetírás éppúgy a „retorikai gépezet” (Barthes) irányítása alatt áll, mint a költé-
szet, akkor meggyengülnek mindazok az érvek, amelyeket a pozitivista tudomány Thaly
hamisításaival, „kozmetikus” filológiájával és költői metahistóriájával szemben felhozott.
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Bár a köztük lévő állandó interakció miatt nemigen választhatóak szét Thaly szerep-
körei, ezúttal – a jelen keretekre való tekintettel – mégis inkább a hamisítóra, a költőre
és a filológusra koncentrálok majd hangsúlyozottan. (17) Ám világos, hogy a Szekfű-
vitát és R. Várkonyi Ágnes Thalyról nagy erudícióval írott monográfiáját is a konstruktív
metahistória felől kell újraolvasni. Hiszen azok a célkitűzések például, amelyek az
esszenciális Thaly visszanyerhetőségét ígérik („olyannak kell ismernünk munkásságát és
műveit, amilyen valójában volt”), vagy amelyek a konstruktív szemlélettel bajosan össz-
hangba hozható (fel)tárogatós attitűdöt mutatják (nem „az illúziók ápolásával, hanem a
valóság őszinte feltárásával (...) szolgálhatjuk a magyar történettudományt és a magyar
népet”), ma már nem biztos, hogy támogatják a Thaly-kép árnyaltabb, korszerű megvi-
lágítását. (18)

Az áttulajdonító hamisításmodell

Áttulajdonítás
A fogalom Riedltől származik, az óvatos, leleplező 1913-as cikkében, Thaly hamisítá-

sainak lelki indíttatásait kutatva így fogalmaz: „Minő lelki processzus folyt le a valódi
szerzőben, midőn legkiválóbb költői termékeit letagadta és másnak tulajdonította,” (19)
Külföldi példákkal való egybevetés után pedig így pontosít: „maga írt néhány balladát,
melyeknek szerzőségét azután áttulajdonította”. (20) Többek között a prófétákra hivat-
kozva pedig azt írja minderről, hogy az áttulajdonítás „voltaképp a legrégibb irodalmi el-
járás, tán régibb, mint a szerzőség bevallása.” (21) Maga Thaly így alkotja meg az áttu-
lajdonítás figuráját/alakzatát az ,Adalékok’ Előszavának egy első látásra szerény lábjegy-
zetében: „Öntetszelgéstől menten mondhatom (...); mert hisz csak a gyűjtés, közlés, tájé-
koztatás az egyém: maga a szöveg a XVII.- és XVIII.-ik századé. Én csak a szerény bá-
nyász vagyok, ki a nemes érczet napfényre hozám.” (22)

Fordított plágium
A Thaly-szakirodalom – Riedl Frigyes cikkétől fogva – visszatérő toposza a fordított

plágium. „Riedl (...) Thaly eljárását egyenesen hazafias lelkesedés számlájára írja s a plá-
gium fordítottját látja benne (...)” – írja Horváth János. (23) Jacques Maitre – akiről ké-
sőbb még szólunk – pedig így fogalmaz: „Tolnay ur és Riedl ur” mint „két merész trap-
per (...) cserkésztek a kurucz népdalokban, amig végül felfedeztek valamit. A kontraplá-
giumot.” (24) A fordulat ezekből az 1913-as szövegekből kerül át R. Várkonyi 1961-es
könyvébe is. A Kuruc dalpör ismertetésekor így ír: „A fordított plágium ténye pedig szin-
te megoldhatatlan feladat elé állította a kritikusokat.” (25)

Fordított kisajátítás
A Riedl alkotta kontraplágium toposzának mintájára értelmezhetjük az áttulajdonítás

fogalmát fordított kisajátításnak is. Ez a paradoxon felel meg nekünk: mert igaz, hogy
Thaly hamisításai során egyfelől önként lemond saját szerzőségéről, mintegy átadva azt
a 17-18. század kuruc közköltőinek, de másfelől mindezt úgy teszi, hogy egyúttal – a ma-
gyar kultúrában jelenlévő kultikus szemlélet szakrális elvárásait és a korabeli historista
ideológiát kielégítendő – ki is sajátítja a korszak poézisét, igaz, főként kollektív, közös-
ségi célokra. (26)

Az áttulajdonítós modell kultikus komponensei  
Hogy a régebbi magyar irodalom intézménye mennyire nem autonóm, mennyire függ

például a politikumtól, azt jól példázza a Thaly-recepció egy 1906-os mozzanata is. A
Kisfaludy Társaság Rákóczi hamvainak hazahozatalára rendezett díszülésén Beöthy Zsolt
– a társaság akkori elnöke – így fogalmaz a témával kapcsolatban: „Annak a nagy tanú-

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

1/
4

11

Szentpéteri Márton: Perújrafelvétel



ságtételnek, melyet irodalmunknak egész élete folyása, elejétől végig, valamennyi moz-
zanatában arra nézve vall, hogy a magyar politika és a magyar költészet mindenha a leg-
bensőbb, a legszorosabb kapcsolatban van: ennek (...) talán a legszószólóbb bizonysága
éppen a kurucvilág költészete.” (27) Igaz, Beöthy itt az „eredeti” kuruc költészetre utalt,
mégis bízvást állíthatjuk, hogy tétele Thaly „hamis” kuruc verseire is igaz. De mielőtt ezt
közelebbről is megnéznénk, utalnom kell az irodalmi kultuszképződéssel kapcsolatos ha-
zai kutatások néhány megállapítására. Margócsy István szerint például a magyar iroda-
lomban nagy hagyományokra tekint vissza az a szemlélet, amely – az esztétikai autonó-
mia visszaszorításával – a magyar irodalom egészét „szolgáló irodalomként” kezeli.
Margócsy szerint ez az attitűd olyan kultikus meggyőződésre vezethető vissza, amely
maga is „kultikus beállítódást termel újra”. Így az irodalom legitimitása mindig az iroda-
lomnál magasabb rendű szféráknak való megfeleléstől függ. Ahhoz, hogy „valaminő iro-
dalmi alkotás vagy szerzője bekerüljön a magyar irodalom »kincsesházába« vagy »pan-
theonjába«, feltételként határoztatik meg a magasabb szférák »szolgálata«. E magasabb
szférák a szekuláris kultusz számára a nemzet, a nép, a nemzetet képviselő irodalom (...),
a népet megtestesítő népköltészet és a mindezek alapjául és beteljesülésként felfogott
magyar nyelv képzetében jelennek meg (...)”. E szakrális szolgálatban pedig az alkotói
gesztus vagy a mű akkor nyer létjogosultságot, ha a „szféráknak megfelelő princípiumok
inkarnációjaként fogható fel, ha az esztétikai jelenség belesimul a szolgálat rendjébe”, ha
„küldetést” teljesít be. (28) A magyar irodalmárok szerepköreinek típusait – legyen az
akár az erkölcsi tanítóé, az istenhívőé, a politikusé vagy a nemzeti költőé – egyaránt meg-
határozza a fentebbi szakrális szolgálat. (29) Jellemző ebből a szempontból Arany János
példája is, akire – ezúttal – a kultuszképződéssel is foglalkozó Dávidházi Péter hívta fel
a figyelmet. (30) Arany – aki elsőrendűen nem epikusként határozta meg önmagát – szin-
tén bizonyos közösségi elvárásoknak engedve fejezte be a ,Toldi-trilógiát’ (a költő epi-
kaelméletéről és -gyakorlatáról még lesz szó). A Beöthy-idézetre visszautalva elmond-
hatjuk, éppen Thaly az egyik legjobb példája annak, hogy valaki irodalmárként, törté-
nészként és politikusként is egyaránt ugyanazt az elvet szolgálja, s így – szerepköreinek
állandó interakciójából következőleg – természetesen az irodalom nem élvez autonómi-
át a politikummal szemben sem. (31)

Mielőtt azonban a szakrális szolgálat és alázat toposzának (vagyis az áttulajdonítás egy
variánsának) a Thaly-recepcióban betöltött szerepét szemügyre vennénk, érdemes idéz-
nünk Németh Lajost, a historizmus ideológiájának egyik legjobb hazai ismerőjét, aki lé-
nyegében hasonlóan érvel a múlt századi művészettel kapcsolatban, mint amit Margó-
csynál is láttunk: „A historikus mű számára nem az esztétikai azonosság a döntő, hanem
az ideológiai alkalmasság, megfelelés; nem a megismételt forma, hanem a relativizált
történelem, amely a megismételt formában fejeződik ki.” (32) Thaly tehát azzal, hogy sa-
játos módon kisajátította a kuruc kor költészetét (a megismételt formában relativizálta a
történelmet), megfelelt a szakrális szolgálat feladatainak.

De nézzük most már a szent áldozat toposzát közelebbről is. Riedl már említett dicsér-
ve elmarasztaló cikkében így összegezte Thaly jelentőségét: „jelleme is nő képzeletünk-
ben: mert kétségtelen, hogy e balladákat tiszta lelkesedésből a kuruc kor dicsőségére ír-
ta és (mily áldozat!) dicsőítésére tagadta el.” (33) Horváth pedig így kérdez az áttulajdo-
nítóval kapcsolatban: „Milyen neme ez az áldozásnak?” (34) Varga Imre a következő-
képp variálja a népszerű toposzt: „a nagy szeretet és hűség, mely egyetlen eszmének, a
kuruc kor dicsőségének szolgálatába állította a fáradhatatlan kutatót.” (35) Szerb Antal
így fogalmaz: „Thalynak nincs szüksége erkölcsi védelmezőkre, jellemére nem hull sem-
mi árny cselekedetéből, ellenkezőleg, a nemes önfeláldozás példájának lehet tekintetni.”
(36) Lássuk ezek után, hogyan ír minderről maga Thaly Kálmán: „a Rákóczi-kor (...) im-
már derekasan őszbe csavarodott” történetbúvára „honfiúi lelkesedéssel és a történelmi
tiszta igazság szeretetével búvárolt korszakának kér s keres dicsőséget”. (37)
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Az áttulajdonítás és az archaizálás
Összegezzük, mit is tudunk eddig a hamisítás áttulajdonítós modelljéről? Az áttulajdo-

nítás a kisajátítás egy speciális esete, szoros szálak fűzik a magyar irodalom kultikus je-
gyeihez, ugyanakkor a szerzői név elrejtésével vagy áttulajdonításával megelőlegezi a
posztmodern szerzőhalál jelenségét is. Az áttulajdonítás tehát egyfelől a legteljesebb
szakrális szolgálat, másfelől azonban a legtökéletesebb maszk, avagy póz, maga a pro-
fesszionális inkognitó, a legszélsőségesebb álnévhasználat, eladdig, hogy az álnevet is
mellőzi. Az áttulajdonítás inkognitója – ha stílszerűek akarnók lenni: a bujdosás, de ne
szaladjunk előre – Thalynál szervesen kapcsolódik az archaizálás problémájához.

Ez Thaly egész életművét meghatározza, köteteiben hemzsegnek az Arany és Tompa
hatását mutató történeti balladák, skót, spanyol és egyéb külföldi ballada- és románcfor-
dítások. A kurucos tárgyú archaizáló verseit külön kötetben is kiadta 1903-ban
,Kuruczvilág’ címmel. Az előszóban Thaly nem is titkolja elragadtatását: „a kurucz ver-
sekkel (...) nagy szeretettel és legbehatóbban foglalkozva, – egészen beleéltem magamat
a kurucz költészet szellemébe és modorába; a mire önkéntelenül is, mintegy ösztönszerű-
leg kedvet kaptam a nevezett korszak (...) egyes regényesebb vonatkozású – mozzanatá-
nak költői alakú (...) feldolgozására (...)”. (38) Hogy Thaly költészetében az archaizálás
meghatározó, a leleplező szakirodalom is tényként kezeli, mind akkor, amikor a hamisítá-
sok miértjét firtatják, s mind akkor, amikor elismerik azok esztétikai értékét, függetlenül
a morális aspektusoktól, melyek – mint azt feltételezem – szorosan kapcsolódnak a ma-
gyar irodalom kultikus béklyóihoz. Az „álarcos költészet” rejtőző szerzőjéről így nyilat-
kozik Riedl: „nevét elhagyta és ennek megfelelően az archaizálást még öregbítette”, így
tehát „őt kell (...) irodalmunk legnagyobb archaikus költőjének tekinteni.” (39) Borbély
Margit, aki főként Tompa Mihály költészetének kisajátítását írja Thaly számlájára, szin-
tén elismeri archaizáló zsenijét: „gondoljunk továbbá archaizáló költeményeire, melyek-
ben a formahűsége a megtévesztésig tökéletes.” (40) „Thaly költői tehetsége csak egy sa-
játos irányban működött, géniusza csak az archaizáló formában érvényesült. Egyébként
másodrangú költő volt, de ebben a műfajban csodálatos, utolérhetetlen tehetség” (41) – ír-
ja Szerb a ,Rákóczi Emlékkönyv’-ben. Komlós Aladár az eredetiség kérdésében meglepő
aktualitással így fogalmaz: „Míg vannak, akik szerint zseni: eredetiség, Thaly Kálmánról
szinte azt mondhatnánk, hogy ő – az utánzás zsenije.” (42) Az archaizáló tehetség elisme-
rése egyértelműen kapcsolódik a leleplezés dicsérve elmarasztaló retorikájához, ezen be-
lül is a hamisítványok esztétikai autonómiájának elismeréséhez: „Kételyeim nem a költe-
mények szépsége, hanem régisége iránt” fogalmazódtak meg, írja Riedl 1913-ban. (43) Ez
az álláspont egyébként majd értelemszerűen eljutott oda, hogy a hamisítványokat a költői 
oeuvre integratív részeként kezelje, erről Komlós így nyilatkozik – persze a szerzőelvűség
híveként – líratörténeti monográfiájában: „némely konzekvenciát elfelejtettünk levonni.
Elfelejtettük, hogy ha az Esztergom megvételét és társait ki kell vennünk a kuruc költé-
szet kincstárából, át kell tennünk őket igazi szerzőjük művébe, s akkor e mű értéke rend-
kívül megnő.” (44) Az már egy más kérdés, hogy míg a kuruc költészet a dalpör óta szá-
mos kiadást is megélt, addig Thaly műveinek ma sincs sem a kritikai kiadása, sem pedig
a szélesebb olvasóközönség számára elérhető népszerű kiadása.

Bujdosás
Mielőtt a Thaly-költészet archaizáló tendenciájának néhány jellegzetességét közelebbről

is megvizsgáljuk, szólnom kell a régiség iránti vonzódás egy fontos motívumáról. A 
bujdosás alakzatát legalább kétféleképp értelmezhetjük, épp ezért metaforikusan azt mond-
hatnók, hogy Thalynál – különösen az anonimnek feltüntetett hamisítások esetében – a
szerzői szubjektum „bujdosik”. Ebben az értelmezésben – a szerzőhalál iránt fogékony –
mai olvasó kisajátító gesztusa érvényesül. A kuruc tematikában azonban a bujdosás köte-
lező elem, második értelmezésünk tehát arra mutat rá, hogy a bujdosó-kuruc attitűd milyen
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jól alkalmazkodott a magyar irodalomban meglévő kultikus szemlélet szakrális elvárásai-
hoz. E felismerésben a Thalyról is többször értekező Szerb Antal volt segítségemre. Egy
1936-os, a Válaszban megjelent recenziójában Szerb Prohászka Lajos ,A vándor és a buj-
dosó’ című nemzetkarakterológiai könyvéről ír. A könyv harmadik fejezete (,Corpus Sacri
Doloris’) lényegében arra a konklúzióra jut, hogy a patriotizmus és a vallásosság összefo-
nódása a nemzeti karakter sajátja. Ez önmagában Szerb szerint nem új álláspont: annál
„érdekesebb azonban, hogy Prohászka (...) milyen új (...) értelmet tud adni a régi gondolat-
nak. Éppen mert a nagy szakrális álom a nemzetről sosem valósult meg (...), lett a magyar
– bujdosóvá, örök bujdosóvá a földi téreken.” (45) Prohászka egyik alfejezetében (,»Buj-
dosás« és romantika’) minderről így ír: „Ez a menekülés a létből a nem-léthez, az énnek ez
a feladása, önelengedése, odahanyatlása az árnyak szűk ölébe, ez a folytonos kifelé menés,
távozás, végsejtelmekkel teli bucsuzás (...) ez adja a magyar alkotásoknak örök romantikus
jellegét. Amióta magyar dal szól (...) Balassitól, Zrínyitől, a kurucoktól kezdve Csokonain,
Vörösmartyn át egészen Adyig: a bujdosásnak ez a romantikus motivuma tér vissza min-
dig újból és az idők minden változásán keresztül szinte fájdalmas állhatatossággal.” (47) A
Thaly-féle bujdosás alakzata tehát – legyen akár az „énnek feladásáról” szó, akár más
egyébről – illeszkedik a szakrális elvárásokhoz. Thaly a Prohászka-féle modellnek egyéb-

ként nemcsak a kurucos versek esetében felelt
meg, hiszen egyik korai archaizáló versében
éppen a fentebb megidézett Balassi bujdosó
pózában szólal meg. (48)

„Radikális archaizmus”?
Éppen e Balassi-póz révén merül fel egy

poétikai kérdés: vajon Thaly archaizáló köl-
tészete megfelel-e a Szigeti Csaba által „de-
finiált” radikális archaizmus kritériumainak?
Szigeti terminusa nem szerencsés, erre a
szerző maga is utal. (49) Mert például léte-
zik-e radikálisabb formája az archaizálásnak
annál, hogy egy szerző még a nevét is áttu-
lajdonítja a megidézett kornak? Mint majd
látni fogjuk, ennek a radikalizmusnak nem
sok köze van a Szigeti-definícióhoz...

Szigeti szerint ugyanis az a költő radikálisan archaizáló, akit nem elsősorban a régvolt
költői nyelv, dikció és tematika átvétele jellemez, hanem a formai oldalra koncentráló
„vissza a vershez” programja is. Itt egyfelől bizonyos újklasszicizmusról van szó, mint a
zenében a Hatoknál vagy épp Sztravinszkij esetében: a művészet mesterségként való föl-
fogásáról. (50) Másfelől a modellt jellemzi az egységes költészetfogalom szétszóródásá-
nak, a kánon megsokszorozódásának tudomásul vétele. Ez Szigeti szerint együtt jár az-
zal, hogy a költők akár választhatnak is maguknak költészetfogalmat, például a múlt re-
pertoárjából. „Egy modellt, a költészet elgondolásának modelljét keresem, (...) amelyen
belül a költészet még uralkodó beszédmód volt, magasabbrendű minden más beszédmód-
nál.” (51) További kritériumok még: csak távolra lehet archaizálni (a nyugatosok nyel-
vén ma verset írni még nem radikális archaizmus, mert formanyelvük még ma is eleve-
nen él); ebből következik, hogy a radikálisan archaizáló a formahagyományok közötti
megszakított folytonosságot, a „cezúrát” célozza meg, „rendkívüli erőfeszítéssel ugrást”
hajt végre. (52) Fontos még, hogy a radikális archaizmus „szívesen lépi át a nyelvi és kul-
turális határokat” és „nyelvileg ritkán archaizál”. (53)

Thalyról tudjuk, hogy „nemcsak a nyelvben archaizál, hanem a verselésben, az előadás
fordulataiban is (...)”. (54) Thaly ,A kárpáti kürt’ című 1860-as kötetében közzétett elő-
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fizetői felhívásban erről így ír: „Másik törekvésem a külforma művészi kezelése (...) E
végből, hogy a magyar dalmértan belsejébe minél gyökeresebben behatolhassak: több
éven keresztül tanulmányozám régibb költőinket (Tinódi, Balassa, Zrínyi, Liszty,
Gyöngyösi stb.) és népdalköltészetünket. Más részről: hogy az elbeszélő költészet, főleg
a balladák és románcok sajátságait más nemzeteknél is eredetiben ismerhessem”. A
,Kuruczvilág’ előszavában pedig így ír: „a fiatal költői nemzedék” talán talál „némi an-
tik formaérzéket, a most újra hajdani fényében feltündöklő kuruczvilág szellemét (...)
költői mezben, – számos helyütt a kornak megfelelő régies nyelven és régi magyar vers-
alakokban – visszatükrözni igyekvő” ifjúkori Thaly-versekben. (55)

A versválság Mallarmé és Szigeti szerint is a 19. század végére esik – a hazai líratör-
ténetben még későbbre. Thaly fiatalkorában foglalkozott intenzíven költészettel, lénye-
gében tehát Baudelaire kortársa. Attól eltekintve, hogy kurucos költeményeinek antoló-
giáját 1903-ban adta közre, s verseinek gyűjteményes kiadását is a kilencszázas évek el-
ső évtizedében tervezte, itt – ha ragaszkodunk Szigeti terminológiájához, akkor – Thaly
nem archaizált radikálisan (legfeljebb csak neoklasszicista lehetett, mint Babits) (56) De
lássuk a többi szempontot! Ha olyan „költői” világnézetre van szükségünk, amely igazán
érvényes beszédmódnak a költészetet tekinti, Thalynál bizton megtaláljuk. Vádlói épp
azért ítélik el, mert a költői fikciót működtetni akár a filológiában, akár a történetírásban:
„Thalyban a szunnyadó történetíró éppúgy befolyásolja a költőt, mint ahogy később a
költő minduntalan megzavarta a történetíró nyugodt tárgyilagosságát” – írja Borbély.
Egyik védelmezője, Márki Sándor szerint Thaly „történelmi ítéleteit s mindent, mi ezek-
kel kapcsolatos, nemcsak az a körülmény gyöngítette, hogy politikus, hanem az is, hogy
költő volt” és „költői természete szerint színezte az eseményeket”. (57) Ami az archaizá-
lás távolságát illeti, az a kuruckori költészetet illetően közel másfélszázados, ez például
a Balassi-strófa használata miatt sem nő, hiszen ez a kuruckorban még él. A strófaforma
használata csak a 18. században tűnik el, amikor dekomponálódik s elfelejtődik. Így is
elég nagy a cezúra Thaly és a kuruckori Balassi-strófa-használat között. A nyelvi és kul-
turális határok átlépése Thaly esetében – legalábbis ami a fordításait illeti – nyilvánvaló,
erre előfizetési felhívásában is utalt. Hamisításait és archaizáló verseit tekintve persze
kérdés, hogy a skót, spanyol és svéd balladaköltészet tanulmányozása és fordítása meny-
nyiben játszott szerepet a dikció és a kompozíció kialakításában. Ezeket a kérdéseket
csak alaposabb esztétikai és metrikai analízis után lehet megválaszolni.

Egy konkrét példa
Az 1863-ban írott ,Petrőczy István bujdosó éneke, 1699’ című vers az „alanyiság hát-

térben maradásnak”, a drámai monológhoz közelálló verstípusnak jeles darabja. (58) A
verset a sermocinatio vagy allocutio (görögül: ethopoeia) alakzata működteti: a költő egy
másik (sokszor fiktív) személy hangján szólal meg, legtöbbször monológ formájában.
(59) Tágabb értelemben ez az alakzat működteti az áttulajdonítós hamisítványokat is.
Mert ahogy az archaizáló versekben is a sermocinatio rejti maszk alá a szerzőt, a „hamis”
balladákban éppúgy a maszk-mögé-bujdosás tulajdonítja át a szerzőséget a névtelen, ku-
ruc közköltőknek. Borbély így fogalmaz az alakzatról: „Levetni a maga köntösét, meg-
tagadni saját személyiségét s rég halott énekesek hangján szólalni meg: ez Thaly legked-
vesebb s legsikerültebb verseit eredményező eljárása”. (60)

Nézzük, milyen intertextualitás jellemzi a Thaly-vers palimpszesztjét. Ez első látásra
négy rétegű. A legrégebbi réteg – a formaemlékezetből következően – a Balassi-strófa
idézte kor rétege. A következő a Petrőczy-maszk kuruc kora. A mai olvasó számára a
harmadik réteg Thaly kora, tehát a 19. század második fele. A negyedik értelemszerűen
a mindenkori (kisajátító) olvasóé. Mindezt mintegy keresztüldöfi egy a régi magyar iro-
dalomban igen népszerű, de a 20. században is előforduló toposz, amely analógiát állít
fel a zsidó és a magyar nép sorsa között: „Miként egykor néked / Kiválasztott néped / (...)
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Ugy szegény magyarság / Sorsa inség, rabság (...)”. (61) Ez a rétegeket szorosan egymás-
hoz kapcsoló toposz viszont újabb rétegekre mutat rá: felismerhető lesz például, hogy a
vers – tekintve, hogy Kölcsey is alkalmazza a zsidó-magyar analógiát – a ,Hymnus’ pa-
rafrázisa is: „Szánj meg uram, engemet! (...) Szánd magyar nemzetemet”. A zsidó-ma-
gyar analógia és a kurucos bujdosás toposzának összekapcsolása megfelel annak a szem-
léletnek, amit Prohászka kapcsán már említettünk. Az üldözött zsidóság és a hányattatott
sorsú magyarság párhuzama együtt jár a zsidóságot jelképező Ahasvérus megidézésével
is. Amikor a toposz így variálódik: „E bolygó nyájnak is, / Öreg szolgádnak is / Bujdo-
sásait szüntessed!”, akkor a bolygó zsidó éppen Petrőczy István alakját veszi fel. Így vi-
szont a mai olvasó számára Arany ,Örök zsidó’-ja is belép az értelmezésbe stb.

Ami a radikális archaizmust illeti, mint már említettem, a vers Balassi-strófában író-
dott. Ez a forma a 19. század költészetében már biztosan nem élő. Thaly korának forma-
kincse és a 16. századi strófatípus között meglehetős a diszkontinuitás, akkor is, ha a for-
ma a 17. század költészetében még élt. Thaly tehát elég „távolra archaizál”. Formabra-
vúrja azonban a nemzeti nyelv keretei között mozog, és a verset a nyelvi archaizálás is
jellemzi. Kétségtelen, hogy például Kovács András Ferenc Balassi-verseihez – például:
,Kiket Júliáról szerzett’, ,Kiben Júliát szólítja’, ,Altera inventio: Júliáról’ – képest Thaly
konzervatívabb, de megkockáztatom: a ,Petrőczy István bujdosó éneké’-ről mondhatjuk
azt, hogy radikálisan archaikus.

Az áttulajdonítás mint hagyomány-kiegészítés
Riedl már 1913-as cikkében utalt rá, hogy bizonyos fokú „koncentrált népiesség” jel-

lemzi Thaly hamisítványait. (62) Szerb pedig így érvel később: „Belevitt (...) költemé-
nyeibe egy olyan elemet, ami az eredetiekből sajnálatosan hiányzott: a kompozíciót.”
(63) Itt Arany János nézeteire utalnak a kritikusok, hiszen ő volt az, aki a régi magyar
költészet komponálatlanságáról többször is értekezett. (64) Thaly éppen ezt a hiányt kí-
vánta pótolni, amikor (Aranyon, Tompán tanult) igényes kompozíciójú verseit áttulajdo-
nította a kuruckor számára, mintegy felmutatva a nemzeti versidom korai fejlettségét.
(65) A korszakban nem ritka az efféle hagyomány-kiegészítő gesztus, amely mindig a
kulturális kontinuitás bizonyítására szolgál. (66) (Mindez pedig természetesen a már so-
kat emlegetett szakrális szolgálat része.) A kiegészítő láz jellemző a korabeli „purista
műemlékvédelem”-re, a „libertinus restaurátor”-ra, a historista képző- és iparművészre,
de a kiegészítés- és pótláskényszer határozza meg a hamisítások korabeli szövegkiadását
és gyűjtését is. (67) Ez utóbbi világosan kiderül például a dalpör dokumentumaiból is: a
Thaly textológiai módszerét firtató pozitivista filológia Thalyt rendre a kozmetikus filo-
lógia híveinek táborában helyezi el. (68)

Magyar mekferzoniáda
A hagyomány-kiegészítés és mítoszalkotás egy sajátos esete a naiv epika hiányának

pótlására irányuló kísérlet is. Arany híres tanulmányában így szomorkodik: „Valahány-
szor idegen népköltészet egy-egy régi maradványa kerül kezembe, mindig elborultan
kérdem magamtól: volt-e nekünk valaha ős eredeti eposzunk?” (69) A ,Régi magyar vi-
tézi énekek’ előszavában Thaly kísértetiesen hasonló: „lehetetlen, hogy a leviharzott (...)
harczok meg ne termették volna a magok dalvirágait (...)” (70) Arany végül is a Csaba-
trilógia tervével (és a megvalósult ,Buda halálá’-val) hozzálátott a hiány pótlásához, igaz,
bevallott szerzőként, nem úgy, mint a skót Macpherson, aki ,Ossian’-ját szintén a hagyo-
mány kiegészítésére írta. Hogy mennyire nem túlzás Aranyt, Thalyt és Macpherson-t
összekapcsolni, azt az is bizonyítja, hogy Aranyt is egy híres (és költőnk által fel nem is-
mert) hamisítvány győzte meg arról, hogy meg kell írnia naiv eposzunkat. (71) A koz-
metikus filológia és a hagyomány-kiegészítő gesztus másik – nálunk is nagy hatású – pél-
dája az Elias Lönnrot által „összeforrasztott” ,Kalevala’. Minket most inkább a finn
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eposz első rangos hazai fordítása érdekel, a „Barnevala” Barna Ferdinándtól. (72) Bar-
na előszavában így ír a hagyomány kiegészíthetőségéről: „S valóban, midőn az irodalom
férfiúi, ott hol ez lehetséges, a mondai hagyományok összegyűjtésére vállalkoznak, nem
is tesznek egyebet, mint utólag teljesítik azt, a mit más szerencsésebb körülmények kö-
zött élt népek egyik vagy másik fia a múltban”, és ha jól sikerül az összeszerkesztésük,
akkor „sok tekintetben pótolják is a nyelvemlékeket.” (73)

Felvethető a kérdés, hogy vajon Thalyt, amikor hamisított, illetve összegyűjtötte a ku-
ruc verseket, nem vezérelte-e a Lönnrotéhoz hasonló szándék? A gyűjtemények alapo-
sabb vizsgálata mutathatna rá, hogy bennük nemcsak a hamis balladák esetében és a ver-
sek ideális szövegének rögzítésekor munkálkodott költői logika, hanem esetleg a „kötet-
kompozíció” kialakításakor is, mintegy megteremtve a kuruc epopeiát.

„Erkölcsi mitesszer”: Thaly dekanonizációja

A szakirodalomból tudjuk, hogy Thaly leleplezése a korabeli sajtóban is szenzáció
volt. (74) Jacques Maitre például így ír A Hétben: eddig „pliocén és miocén bácsik turták
a tudomány földjét”, végre „most jöttek az Akadémia valóságos futuristái”, a két „trap-
per” ugye, Tolnay és Riedl. Ilyen „még nem volt az Akadémiában! Ossziáni hühő! Egy
uj Ossian-Fingal-ügy!” Ki tudja, „mi lesz most (...) a kurucznótákkal? Bizonyára kezdik
majd, mint valami mithesszerből, kinyomni (...) az erkölcsi tartalmat.” Lesz „még né-
hány szenzációs nyilatkozat (...), de Tol-
nayék végül” győznek, „a tilinkók” pedig
„szégyenkezve fognak tárogatózni kis büz-
matinékon”. (75)

Mitesszer ide, mitesszer oda, a leleplezők
eredetileg egyáltalán nem akarták Thalyt er-
kölcsileg elítélni, ez távol is állt volna az
amorális pozitivistáktól: a „személyi, érzel-
mi, erkölcsi tekintetet mellőzni kell (...) az
eljárásnak tisztán philologiainak (...) kell
lennie”. (76)

Thaly bukását mégis morális tényezők
okozták. Paradox módon éppen a szerzősé-
gét szakrális alázatból a nemzetet, a népet reprezentáló kuruc közköltőknek áttulajdoní-
tó, tehát a kultikus szolgálatot leginkább teljesítő magyar költőt támadta meg az ugyan-
ezen szolgálathoz kapcsolódó morális aspektus: a csaló dekanonizálódott, s ily módon af-
féle bumeráng-effektus áldozata lett. (77)

Varga szerint azóta „beszélünk a kuruc költészet hitelességéről”, mióta „kénytelenek
voltunk tudomásul venni egyes versekről, hogy része van bennük” Thalynak. (78) Még
egy paradoxon! A leleplezők létrehozták Thalyt, mint a (hamisítások) szerző(jé)t, így a
Foucault-i séma szerint éppen a szöveg hitelességét, – „szerzőjének szentségével” – „ér-
tékét” kellett volna bizonyítani, ám épp így jutottak el ahhoz a konklúzióhoz, hogy a leg-
népszerűbb balladák valójában Thaly hamisítványai. (79)

A hamisítás hamis szövegként való értelmezésének éppen a közös kortársi előítéletek
szabtak gátat. (80) Erre utal Riedl kérdése is: „Minek tulajdonítható, hogy egyhangúlag
elfogadtuk és valódi meggyőződésből magasztaltuk?” (81) A kérdés múlt ideje azonban
múlt idő maradt, a hamisítás aktualitásának megszűnése lelepleződésével járt együtt, s a
hatástörténet eddig az esztétikai autonómiát elutasító Királyt igazolta, az új formájában
is tovább élő kultikus szemlélettel szembeni morális vétség, amit – legnagyobb szolgála-
tával egyetemben – elkövetett, Thalyt kiszorította a kánonból. (82) Az értelmezői hori-
zontok szétválását jól illusztrálja Horváth János: „beáll a kijózanodás (...) elfoszlanak az
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illúziók” és „megkezdődik a régi tételek új átvizsgálása” (83) A kurucköltészet valóban
elveszítette századfordulós népszerűségét, de Thaly ettől még diszkurzus-alapító marad,
ahogy arra többen is felhívták már a figyelmet. (84)

Epilógus: a szerzőelvűség nyaktörői

„Lírai khinézerek” és perzsa költők
Mivel a Thaly-dekanonizáció során világossá vált a paradoxon, miszerint a szövegek

hitelesítése együtt járt azok hamis voltának megállapításával, érdemes megismerni a
szerzőelvűség néhány további nyaktörőjét.

Erdélyi János Thalyról írott pályaképében így bosszankodik a szerző szóródása láttán:
„Thali (vagy Thaly? Nem állhatja meg pedansságom, hogy ezt a duplicitást ne kárhoz-
tassa) Kálmán”. (85) Pedig Thaly esetében nem kettő, de legalább ötféle szerzői névva-
riánssal találkozhatunk: Thali, Thaly, Thal˙ és amikor nevét nem írja ki. (86)

A sokszorozódást nem tűrő szerzőelvűséghez kötődik az eredetiség kultusza is. Erdé-
lyi szerint Thaly költészete vállalt, és nem eredeti („ihlelt”) költészet. Thaly az „utánzás
nyomán” halad, s így költészete „khinai líra”, ő maga pedig „lírai khinézer”. (87) Ez nyil-
ván sokak számára ismerős, hasonló kritikával fogadta perverz retorikájú recenziójában
Ady Kosztolányi ,Négy fal között’ című kötetét: „Kosztolányi Dezső egy Nyugatra vetett
perzsa költő”, olyan, „akire egyenesen az irodalomnak van szüksége. Emberi dokumen-
tumokat nem kínál ő”, helyette megversel minden tárgyat, legyen az az egyszeregy vagy
a magyar agrárkérdés. Hogy ebben a kritikában – cseppet sem meglepő módon – Ady az
„ihlelt” költő, az főként azokból a sorokból derül ki, ahol Ady arról ír, hogy Kosztolányi
„szűz maradt” „rontó”, „mérges” verseitől. (88) Talán nem kell hangsúlyozni, hogy akár
a kortárs magyar költészet (például KAF, Tandori) gyakorlata is mennyire más szemlé-
letet mutat, mint Erdélyi és Ady. Arról nem is beszélve, hogy politikailag ma már csep-
pet sem korrekt ez a kínaizás, perzsázás.

Thaly atya
A szerzőelvűség paternalista szemlélete jellemzi Ady egy másik írását, melyet ezúttal

Thalyról írt: Riedl és társai Thalyban „találták meg sok híres kuruc korbelinek vélt ének
apját (...)”. (89) Baudrillard egyik tétele szerint a „hitelesség mindig az Apától szárma-
zik, ő az értékek forrása.” (90) Foucault szerint pedig a szerző épp azért van, hogy „le-
küzdjük azokat az ellentmondásokat”, melyek a szövegekben jelentkeznek, mégpedig
úgy, hogy a szerző gondolatvilágában, vágyaiban, tudatában, tudatalattijában kell találni
egy olyan pontot, „ahonnan nézve az ellentmondások feloldódnak”, vagy legalábbis egy
„őseredeti ellentmondás” köré csoportosulnak. (91) Ha egy szöveg rossz, erkölcstelen,
hamis stb., akkor az a szerző-atya rosszaságán, erkölcstelenségén, hamisságán múlik.
Lássunk erre egy példát! Kovács Sándor Iván ,Thaly Kálmán a kriptában’ című pazar re-
torikájú cikkében R. Várkonyira hivatkozva ír Thaly homoszexualitásáról, később pedig
Thaly saját beszámolóját ismerteti Rákóczi sírjának „feltárásáról”. A megszállott nekro-
fil éppúgy rendezgeti a fejedelem földi maradványait, mint egykor a kuruc költészet szö-
vegeit. Hátborzongató jelenetek. De ezután jön csak az igazi meglepetés: „Ne essék fél-
reértés: Thaly történetírói munkásságát és költészetét nem az »erkölcsi eltévelyedés« és
a betegesen fetisizáló hőskultusz determinálja.” (92) Ez a látványos apológia nem sze-
rencsés a cikkben, hiszen éppen ez erősíti meg az olvasó sejtését, hogy e tanulmány ese-
tében is a szerzőség paternalista szemléletével áll szemben. Tömören fogalmazva: a Fou-
cault-i ősellentmondás ezúttal a homoszexualitás és a nekrofília ténye. Így – dacára az
apologikus mondatnak – Thaly hamisítványai a a cikk szerint mégiscsak azért hamisak,
mert maga a szerző is az, erkölcsileg tévelygő, patológiás alak. (93)
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A tanulmány 1998 júliusában nyerte el jelen formáját, valójában azonban már akkor is évek óta porosodott
a winchesteremen. Álláspontom azóta itt-ott megváltozott, cizelláltabb lett, például a történelemszemlélet
posztmodernizációja tekintetében ma már egy cseppet konzervatívabb volnék, de nem sokkal. A cikk befejezé-
se óta persze több olyan szöveg került a kezembe, amelyik a Thaly-recepció értelmezésében segíthet, s nem
használtam fel. Ilyen például FÉJA Géza ,Kurucok’-ja (Bp, é. n.), amelyik a pro-THALY irodalom netovábbja,
s ily módon a kései „kurucos” világnézet kulcsdarabja. Ebben a tanulmányban nem írtam részletesen a kuruc-
téma költészetbéli továbbéléséről, mondjuk például ENDRŐDI Sándor ,Kuruc nótá’-jában (Bp, 1898.), ADY-
nál vagy épp JÓZSEF Attilánál, noha a Thaly-kép újraértelmezéséhez elengedhetetlen volna az efféle analízis.
Mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy a rehabilitáció Thaly műveinek új kiadása nélkül elképzelhetetlen. Még va-
lami. Ne essék félreértés, a címben szereplő rehabilitáció ezúttal nem jogi, hanem irodalomelméleti műszó, ami
azt is jelenti, hogy a cikkben nem az egykor élt, s tulajdonképp nekem rém ellenszenves történeti Thaly Kálmán
magyarkodó piedesztálra emeléséről van szó! Végezetül köszönetet mondok segítségéért Teslár Ákosnak.
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(poszt)modernizáció a szövegkritikában című cikkével: „A szövegkritika posztmodernizálódásával e tudomány
művelőinek föl kellett ismerniük, hogy a közvetítés mozzanatát nem lehet kiiktatni, óhatatlanul beavatkozással
jár, s okvetlenül némi idegen elemet visz a szövegbe, gyöngítvén annak eredeti meghatározottságát. (...) a leg-
újabb szövegkritikában gyakorta megfogalmazódó gondolat, hogy a szöveg hagyományozódásába, még a hi-
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vatásos textológus által szerkesztett kiadásokba is, mindig belevegyül bizonyos százaléknyi nem hiteles moz-
zanat, egy elkerülhetetlen bizonytalansági hányados tudomásulvételéhez vezetett.” i.m. 342–343. old.
(11) HORVÁTH Iván: Szöveg. 2000, 1994/11. sz. 42–53. old.
(12) FOUCAULT, Michel: Mi a szerző? Világosság, 1981/7. sz. 30. old.  BARTHES, Roland: A régi retorika.
(Emlékeztető). In: Az irodalom elméletei. Szerk.: THOMKA Beáta. Pécs, 1997. 92–93. old.
(13) Kétségbe vonódott Arisztotelész nézete költő és történész szerepéről, miszerint az utóbbi a valót, az előb-
bi a valószerűt írná meg. Inkább Quintilianus válik aktuálissá: „a történetírás igen közeli rokon a költőkkel (...)
Célja a leíró elbeszélés, nem pedig a bizonyítás (...) tevékenysége nem valamely ügynek tárgyalására, vagy
most folyó küzdelemre, hanem az utókor emlékezetére és a kiválóság magasztalására irányul”. Természetesen
ma sem csak a quintilianista álláspont jelenik meg, KOVÁCS Sándor Iván például később még említendő
Thaly-kritikájában az arisztotelészi álláspontot variálja: „Kalliopé nem árulhat Klióval egy gyékényen; a köl-
tészetnek nincs köze a történetíráshoz.” vö. ARISZTOTELÉSZ: Poétika. Bp, 1974. 22. old. Marcus Fabius
Quintilianus Institutio oratoria című művének 10 könyve. Ford:. HOLUB Mátyás. Bp, 1873. (Inst. Orat. X. I.
300. old.) KOVÁCS Sándor Iván: Thaly Kálmán a kriptában. In: „Eleink tündöklősége”. Bp, 1996. 158. old.
(A cikk eredetileg a Kortársban jelent meg, 1979/2. sz. 255–264. old.)
(14) FRIEDELL, Egon: Mit jelent a művelődéstörténet és miért érdemes foglalkozni vele? In: Az újkori kultú-
ra története I–III. Bp, 1993. 37. old.
(15) Vö.: [Félreértéselméleti jegyzetek]. In: Dialógus a művészetről. MTA–T-Twins, Bp, 1993. 176–181.  old.
HÉVIZI Ottó: Popper Leó „félreértése”. In: Alaptalanul. T-Twins, Bp, 1994. 69–89. old. ECO, Umberto: Die
Grenzen der Interpretation. München, 1995. 228. old. BLOOM, Harold: A Map of Misreading, N. Y. – Lon-
don, 1975. RUSCH, Gebhard: A történelem az irodalomtörténet és a historiográfia elmélete. Helikon, 1993/1.
sz. 53. old. „Ha tény és fikció tizenkilencedik századi megkülönböztetése nem tartható tovább, de látjuk, hogy
a diszkurzusban továbbra is alkalmazzák, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon mi a fikció szerepe a nem fik-
tív beszédmódban, vagy az olyan diszkurzusban, amely legalábbis megpróbál nem fiktív lenni. Hiszen minden-
ki, aki írásban elbeszél valamit, irodalmat ír. (...) Nem lehet egyszer s mindenkorra eldönteni, hogy az embe-
rek hogyan viszonyuljanak a múlthoz, elsősorban azért nem, mert a múlt a fantázia szülötte.” vö.
DOMANSKA, Ewa: Fehér Tropológia, avagy Hayden White és a történetírás elmélete (beszélgetés H.W.-tal).
In: 2000, 1995. szeptember. 42–43. old. 
(16) FRIEDELL, i.m. 28. old. WHITE, Hayden: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. In: A történelem ter-
he. Bp, 1997. 68–103. old. DUBY, Georges – LARDREAU, Guy: Párbeszéd a történelemről. Bp, 1993. 11. old. 
(17) „Thalyban a szunnyadó történetíró épp úgy befolyásolta a költőt, mint ahogy később a költő minduntalan
megzavarta a történetíró nyugodt tárgyilagosságát.” BORBÉLY Margit: Thaly Kálmán költészete. Pécs, 1927.
11. old. 
(18) R. VÁRKONYI: i.m. 336. old. 
(19) RIEDL Frigyes: A kuruc balladák. lt, 1913. 2. évf. 419. old. 
(20) i.m. 437. old. 
(21) i.m. 439. old. 
(22) Adalékok a Thököly- és Rákóczi kor irodalomtörténetéhez I–II. Közreadja T. K., Bp, 1872. XII.
(23) HORVÁTH János: A kuruc dalpör. Magyar Figyelő, 1913/2. sz. K. 225. old. 
(24) MAITRE, Jacques: Hamis kurucok. A hét, 1913/15. sz. 223. old.
(25) R. VÁRKONYI: i.m. 328. old. 
(26) A kisajátításról: vö. RADNÓTI: i.m. 184. old. 
(27) SZERB A.: A kuruckori... i.m. 155. old. 
(28) MARGÓCSY István: A magyar irodalom kultikus megközelítései. ItK, 1990/3. sz. 290. old. 
(29) Vö. SZEGEDY-MASZÁK M.: Szerepjátszás és költészet. In: „Minta a szőnyegen”. A műértelmezés esé-
lyei. Bp, 1995. 67–76. old. 
(30) DÁVIDHÁZI Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Bp, 1994. 131–133. old. 
(31) „Thaly Kálmán a század végi értékszerkezeti alakulás szakaszában továbbra is, belső következetességét
őrizve, a romantikus, nemesi szemléletű értelmiségi és tudósi mentalitás, a nemzeti elfogultságot érzelmi ala-
pon még a tudományos módszerben is érvényesíteni óhajtó világkép és magatartásforma tradíciójának egyik
kései fönntartója volt.” BOGOLY: i.m. 610. old. Hogy egyesek számára még ma is mennyire nem autonóm az
irodalom, arra szép példa volt, amikor TORGYÁN József PETRI György Apokrif című versét „elemezte” a par-
lamentben.
(32) NÉMETH Lajos: A historizmusról. A historizmus mint művészettörténeti fogalom. In: A historizmus mű-
vészete Magyarországon. Bp, 1993. 13. old. (kiem. tőlem)
(33) i.m. 439. old. 
(34) i.m. 226. old. 
(35) VARGA: i.m. 29. old. 
(36) SZERB: A kuruckori... i.m. 167. old. 
(37) THALY Kálmán: Kuruczvilág. Bp, 1903. VIII.
(38) THALY: Kuruczvilág... i.m. V–VI.
(39) RIEDL: i.m. 422–421. old. 439. old.
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(40) BORBÉLY: i.m. 18. old. „Thaly nem tett egyebet, mint hogy aggodalmas pontossággal lemásolta a Tom-
pától megalkotott különböző szkémákat”; ez a „másolás (...) a legmélyebb hatásban gyökerezik (...) a (...) szer-
kezetbeli és formai egyezések egy egész rendszer, Tompa újat jelentő költői eljárása teljes kisajátításának bizo-
nyítékai.” uo. 10. old. 
(41) SZERB: i.m. 166. old. „Ha semmi más oka nem lett volna, hogy megírja az ál-kuruc balladákat, elég ok
már az is, hogy ehhez volt tehetsége és vétkezett volna, ha tehetségét elfojtja magában. Sajátos tehetsége rész-
ben azt is magyarázza, miért nem adta ki legjobb műveit a saját nevén? Mert az utánzat tökéletességének ép-
pen az a legbiztosabb ismérve, hogy az emberek elhiszik, hogy eredeti művel állnak szemben.” uo. 167. old. 
(42) KOMLÓS Aladár: A kuruc balladák hitelességének kérdéséhez. It, 1914. 3. évf. 461. old. 
(43) 1918-ban pedig így fogalmaz: „e balladák alapján Thaly (...) jelentékenyebb helyet foglal el költészetünk-
ben, semmint gondoltuk”. RIEDL Frigyes: A „Kölesdi harczrul” című ballada. It, 1918. 134. old. 
(44) KOMLÓS Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp, (1959.) 1980. 108. old. Az esztéta purizmus-
ról lásd RADNÓTI: i.m. 58. old.
(45) PROHÁSZKA írása a Minervában folytatásokban jelent meg először, s SZERB irodalomtörténeti koncep-
ciójának több ponton ihletője volt, olyan fogalmakat vesz át tőle például, mint a magyar „finitizmus”. Vö. még
SZERB: A kuruckori... i.m. 162–163. old. 
(46) SZERB Antal: Prohászka Lajos: A vándor és a bújdosó. In: A trubadúr szerelme. I.m. 193. old. PRO-
HÁSZKA Lajos: A vándor és a bújdosó. (Bp, 1936.) Szeged, 1990.
(47) PROHÁSZKA: i.m. 124–125. old. (kiem. tőlem) Az idézet második részét SZERB is közli, vö. SZERB:
Prohászka..., i.m. 193. old. 
(48) THALY Kálmán: Balassa Bálint siralomdalai bujdosásában. Kárpátia kürt, Pest, 1860. 5–17. old. A szer-
ző saját példánya. OSZK 194. 129.
(49) SZIGETI Csaba: A hímfarkas bőre. Pécs, 1993. 7–9. old. 
(50) SZTRAVINSZKIJ, Igor: Inspiráció, komponálás. In: FÁBIÁN Imre: A huszadik század zenéje. Bp, 1966.
291–294. old. 
(51) SZIGETI: i.m. 20. old. SZIGETI a vico-i „költői logikát” megidéző koncepciója, hiába is ódzkodik a szer-
ző a posztmoderntől, bizony nem kis mértékben alapoz az „anything goes” teóriájára. Ha a posztmodernben
minden elmegy, miért ne lehetnék akár modern, sőt premodern – jelesül például trubadúr? Habermas egyik
nagyhatású tanulmányában épp arról ír, hogy a posztmodernnek nevezett korban (HABERMAS szerint se na-
gyon van ilyen) számos premodern jellegzetesség visszatérni látszik. Vö. HABERMAS, Jürgen: Egy befejezet-
len projektum – a modern kor. In: A posztmodern állapot. Bp, 1993. 151–179. old.
(52) SZIGETI: i. m. 17. old. 
(53) u.o.
(54) KOMLÓS: A magyar... i.m. 110. old. 
(55) THALY: Kuruczvilág... i.m. VIII.
(56) De SZIGETI terminológiája bevallottan rugalmas: „persze a radikális archaizmus sem lesz (...) szigorúan
definiált”, de „be lesz vezetve”, i.m. 9. Ha Babits idejében a vers – válságban ugyan, de – elő hagyomány akkor
Thaly esetében még inkább annak kellett lennie. Vö. SZIGETI: i.m. 12. old. 
(57) BORBÉLY: i.m. 11. old. MÁRKI Sándor: Thaly Kálmán emlékezete. BpSz, 1918. 174. old. K. 498. old.
Sz. 327. old. 324. old. 
(58) THALY: Kuruczvilág. i.m. 27–31. old. Közreadja KOMLÓS is. A magyar... i.m. 111–113. old. vö. még 
109. old. 
(59) SZABÓ G. Zoltán – SZÖRÉNYI László: Kis magyar retorika. Bp, 1988. 199. old. 
(60) BORBÉLY: i.m. 13. old. 
(61) A toposz felbukkan szinte majd mindegyik régi szerzőnknél, a teljesség igénye nélkül ANONYMUStól
FARKAS Andráson, ZRÍNYIn, PETRŐCZY Kata Szidónián, KÖLCSEYn, VÖRÖSMARTYn át egészen AD-
Yig tart népszerűsége.
(62) RIEDL: A kuruc... i.m. 419. old. Minden „ügyes archaizálása mellett (...) már élt a modern nagy költők
vívmányainak kompozíciójában, a népies kifejezések megválogatásában, egyáltalán a költői hatás eszközeinek
átgondolt alkalmazásában már nem naiv népies.” Uo. ezt nevezi „Thaly-vétek”-nek SZIGETI, vö. i.m. 122. old. 
(63) SZERB: A kuruckori... i.m. 164. old. 
(64) Ld. például a Naiv eposzunk vagy A magyar nemzeti vers-idomról című cikkeket. ARANY János: Tanul-
mányok és kritikák. Szerk., vál.: S. VARGA Pál. Debrecen, 1998. 75–82. old. 310–345. old. 
(65) „Ha Thaly versei nem is igazi kuruc kori költemények, Thaly megírta azokat a verseket, amelyeket egy
egykorú költőnek kellett volna megírnia, ha akadt volna abban az időben egy Thalyhoz hasonló arányú tehet-
ség.” SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. i.m. 186. old. 
(66) ERDÉLYI Pál előszavában így ír a kontinuitásról: „Thaly mindjárt az első gyűjtemény tájékoztatójában
határozottan megmutatta a követendő irányt (...) Össze kell gyűjteni az élő, hagyományozott emlékeket, és fel 
kell kutatni a régi kéziratokban megmaradt anyagot (...), hogy a régi magyar költészet folytonosságát bizonyí-
tani és az irodalomnak új ösvényén haladó nemzeti költészetet történetileg is igazolni lehessen.” Kurucz költé-
szet. S. a. r. ERDÉLYI Pál, Bp, 1903. 8. old. THALY a parlamentben így érvel a kulturális folytonosságról:
„Egész létünk multunkban gyökerezik; midőn összeköttetésünket a multtal megszakítjuk, megszününk magya
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rok lenni.” THALY Kálmán: A magyar történelem tanítása iránt a népiskolákban (1879 márc. 20). Országgyű
lési beszédei, 1878–1881. (A hivatalos gyorsírói jegyzetek után) Bp, 1881. 288. old. Az Adalékok előszavában 
pedig ezt olvashatjuk: „A gyűjtemény jelentőségét (...) főleg abban találom, hogy élő tanúbizonyságot szolgál-
tat (...) őseink irodalomszeretetéről, és magasfokú műveltségéről, – mint a kik az irodalmat (...) még a leghar-
cziasabb korszakok idejében (...) folytonosan pusztító háború fegyvercsattogásai, ágyúdörgései közt, felgyúj-
tott házaik világánál, elparlagosodott telkeiken, s a vadonokban és idegen országokban bújdosva is (...)
mívelték”, i.m. XIV. Mindez nagyon emlékeztet ZRÍNYI Szigeti Veszedelmére (IX. 3. 3.): „Engemet pedig, mi-
dőn írom ezeket, / Mars haragos dobja s trombita felzörget. / Ihon hoz házamban füstölgő üszöget / Kanizsai
török; oltanom kell eztet.”
(67) NÉMETH Lajos: i.m. 15. old. RÉV Ilona: Építészet és enteriőr a magyar századfordulón. Gondolat, 1983.
18–20. old. RADNÓTI: i.m. 231. old.  234. old. 
(68) BOGOLY: i.m. 611. old. KÓSA László: A magyar néprajz-tudomány története. Bp, 1989. 95–96 old. TOL-
NAI Vilmos: Kuruczkori irodalmunk szövegeiről. Phil. Közl. 1913. 37. évf. 408–409. old. TURÓCZI-
TROSTLER: A Thaly-pör... i.m. 106–107. old. HORVÁTH: A kuruc... i.m. 224. old. Király: i. m. 137. old.
139–140. old. 
(69) ARANY: Naiv... i.m. 75. old. 
(70) Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok I–II. közreadja T. K. Pest, 1864. III.
(71) THALY és MACPHERSON hasonlóságáról: RADNÓTI, i.m. 241. old.  239. old. MAITRE: i.m. 233. old.
HORVÁTH: i.m. 225. old. TOLNAI Vilmos: Thaly kurucz balladáinak keletkezéséhez. Egy. Phil. Közl. 1921.
45. évf. 236. old. MÁRKI: i. m. 329. old. A hasonítás ellen van: SZERB: i.m. 167. old. TURÓCZI-
TROSTLER: i.m. 111. old. „Csak nekünk nincs semmink! Mythologiát csinálni kell, régies eposzt csinálni kell
– különben űr és pusztaság.” Idézi ARANYt DÁVIDHÁZI: i.m. 124. old. FRIED István: Die Rezeption der
Königinhofer Handschrift im 19. Jahrhundert in Ungarn. Studia Slavica XIV. 1968. 141–156. old. A királynő-
udvari kézirat. Költemények a csehek őskorából. Kiad. HANKA Vencel, ford.: RIEDL Szende. Prága, 1856.
(72) Kalevala, a Finnek nemzeti eposza. Ford.: BARNA Ferdinánd, Pest, 1871.
(73) i.m. előszava
(74) HORVÁTH: i.m. 223–224. old. 
(75) MAITRE: i.m. 233. old. 
(76) TOLNAI Vilmos: A kuruc balladák hitelességéről. Megjegyzések a Czáfolatra, EPhK 1914. 38. évf. 
657. old. 
(77) A szakralitás képviselete „természetesen a legmagasabb szinten értetik, a legszentebb erkölcsi kategóriák
között képzelhető csak el (vö. igazság-keresés, -kimondás, -képviselet, stb.) s ezért az író munkája elsősorban
nem esztétikai, hanem erkölcsi (kultikusan hírdetett erkölcsi) princípiumok alapján becsültetik meg.”
MARGÓCSY: i.m. 292. old. THALYt KIRÁLY nevezi először hamisítónak, i.m. 139. old. A THALYt elítélő
morális aspektus a kultikus funkció már egy újabb változatához (is) tartozik. A művészet elvilágiasodásával a
hitelesség lépett a kultikus érték helyébe, ez a hitelesség a szekuláris mítoszoknak (nemzet, haza, nyelv stb.)
való megfelelést jelentette. A modernizáció során azonban a tudomány is egyre erősebben integrálta a vallás
funkcióit, így például a századforduló pozitivizmusa számára a kultikus hitelesség megfelelője már a tudomá-
nyos igazolhatóság lett, THALY pedig ez ellen (is) vétett. Vö. BENJAMIN, Walter: A műalkotás a technikai
sokszorosíthatóság korszakában. Kommentár és prófécia, Bp, 1969. 310. old. A „középkori közösségforma val-
lásos ráirányulásával szemben az újkori szellem magatartását egyértelműen a tudomány struktúrája határozza
meg (...) A közös alapélmény ettől fogva tehát az igazolhatóság”. PROHÁSZKA: i.m. 32. old. A tudás és az
ész mítoszáról ld. ADORNO, Theodor W. – HORKHEIMER, Max: A felvilágosodás dialektikája. Bp, 1990.
(78) VARGA: i.m. 29. old. 
(79) FOUCAULT: i.m. 31. old. Hiába is mondja RIEDL, hogy „A vers nem váltó, értéke nem az aláírótól függ”,
A kölesdi... i.m. 128. old. vö. még, uo. 134. old., KOMLÓS pont fordítva idézi, vö. A magyar... i.m., 108. old. 
(80) RADNÓTI: i.m. 184. old. 
(81) RIEDL: A kuruc... i.m. 419. old. 
(82) „E balladák pedig csak azért tűntek föl a szemünkben absolut becsűeknek, mert visszavetítettük őket a
múltba”, ha „valóban utánzatok (...) akkor értékük nagyon relatív”. KIRÁLY: i.m. 140. old. 
(83) HORVÁTH: i.m. 223. old. 
(84) „A kurucköltészet megszűnhet elevenen ható erő lenni (...) a laikus közönség” számára, „az irodalomtör-
ténetből azonban soha többé ki nem törölhető.” HORVÁTH: i.m. 226. old. Thaly „megteremtette a kuruckul-
tuszt és megajándékozta az irodalomtörténetet a kuruc költészet fogalmával” – írja ESZE Tamás: vö. uő.: A ku-
ruc költészet problémái. It, 1951. „Thaly Kálmán a kuruc bujdosók harcai megindulásának 200. évfordulóján,
1872-ben készített Adalékok a Thököly és Rákóczi-kor költészetéhez c. kiadványában a kuruc költészet fogal-
mával megajándékozott bennünket, s a magyar irodalomtörténetírás atyja, TOLDY Ferenc az ugyanebben az
évben harmadik kiadásban napvilágot látott A magyar nemzeti irodalom történetében elfogadta és szentesítet-
te ezt az új nemzeti irodalmi kategóriát, azóta nincs régi költészetünknek még egy fejezete, mely annyit foglal-
koztatta a közvéleményt, mint a kuruc költészet.” VARGA Imre: A kuruc küzdelmek... i.m. 5. old. A 
diszkurzus-alapítás fogalmáról: FOUCAULT: i.m. 32. old. 
(85) ERDÉLYI János: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. Bp, 1991. 439. old. 
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(86) Nevét „törlésjel” alá a Hún utódok sajátkezű korrektúrájában helyezi, vö. Ne bántsd a magyart! Pest, 1857. 
THALY saját példánya az OSZK-ban: 97.655.
(87) ERDÉLYI: i.m. 439. old. 552. old. 
(88) ADY Endre: „Négy fal között” Kosztolányi Dezső verseskönyve. In: A. E. vál. cikkei és tanulmányai. Bp,
1954. 196–198. old. 
(89) ADY Endre: Thaly Kálmán regénye. In: AE művei. Publicisztikai írásai III. Bp, 1977. 406. old. KOMLÓS
inkább az anyaságot részesíti előnyben: „Thaly álruhás szülöttei”, „magzatai” és „sikerült gyermeke” stb. vö.
A magyar... i.m. 108. old. 
(90) BAUDRILLARD, Jean: A tárgyak rendszere. Bp, 1987. 91. old. 
(91) FOUCAULT: i.m. 31. old. 
(92) KOVÁCS Sándor Iván: i.m. 155–158. old. „Pár évig még hagyták pihenni sirjában [mármint Thaly-t [Sz.
M.], de aztán jöttek az exhumálók és – pesti argón szólva – kifroclizták a (...) halottat a földből (...)”. MAITRE:
i.m. 233. old. Nem tudom, Kovács Sándor Iván ismerte-e ezeket a sorokat cikke írásakor? Irodalomtörténet és
nekrofília összefüggéseiről Heine így ironizál: „Az irodalomtörténet egy nagy morge [tetemnéző], ahol min-
denki fölkeresi halottait, akiket szeret vagy akikhez rokon kapcsolat fűzi. Amikor oly sok jelentéktelen holttest
között Lessingét és Herderét látom s fennkölt emberi vonásaikat, hevesebben ver a szívem. Hogy is mehetnék
tovább anélkül, hogy meg ne csókoljam futólag sápadt ajkaitokat!” HEINE, Heinrich: A romantikus iskola. In:
Vallás és filozófia. Bp, 1967. 25. old. 
(93) Utolsó megjegyzés: vajon nem bravúros költészet-e a tudományban a következő? KSI Thaly-cikkét ezek-
kel a sorokkal zárja: THALY réztrombitája, és társai nem szólnak „hitelesebben, mint a szakma szirénája.” (i.m.
160. old.) Ez a mondat a Zrínyi-kutató KSI esetében többszörösen is összetett. Mit is jelent ez a szakmai szi-
réna? „Hadd tegyek itt egy utólagos megjegyzést Zrínyi költői öntudatáról (...) A sziréna-metaforával Zrínyi
(...) nemcsak Tasso és Marino követésére, hanem a maga vergiliusi rangjára is céloz.” (KSI: A lírikus Zrínyi.
Bp, 1985. 325. old.) Hát mégis együtt árul Kalliópé Klióval?
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Az Iskolakultúra könyveiből



Babits Mihály műveinek 
genetikus kiadásáról

Szépprózai művek

Irodalmi szövegek genetikus szemléletű feldolgozásának és
közlésének napjainkra már kialakult bizonyos hagyománya, főleg

angol és francia tudósok, textológusok munkássága eredményeként.
Hogy a nyomtatott szövegek nem a semmiből keletkeznek s

megírásuk – fizikai és tartalmi összetevőit tekintve egyaránt – az
időben bomlik ki, azzal ugyan nyilván régóta a laikusok is tisztában
vannak; de hogy maga e folyamat legyen a vizsgálat tárgya és célja,

arról a szakmai közvéleménynek is mintegy negyedszázadra
visszamenő ismeretei lehetnek csupán. 

Erre az egyszerre elkülönülésre törekvő, ám ugyanakkor az írói szövegekkel kapcso-
latos korábbi kutatások eredményeit és módszereit felhasználó irányzatra magyarul
először Kelevéz Ágnes monográfiája (1) nyújtott példát, Babits Mihály egyik gyűj-

teményes kéziratának, az úgynevezett ,Angyalos könyv’-nek az elemzésével. 
Az elvet korábban már Stoll Béla is gyakorolta József Attila-kiadásában. (2) Ez a mód-

szer Babits Mihály más műfajú írásaira hasonlóan alkalmazható, különösen a differenci-
ált minőségű és nagyszámú kéziratokkal, valamint többszörös folyóirat- és könyvbeli
közlésekkel/megjelenésekkel rendelkező szépprózai művekre, azaz a regényekre.

A klasszikusnak nevezhető, elsősorban a pozitivizmus megállapításait hasznosító, fel-
használó kritikai kiadások vissza-visszatérő dilemmája az alapszöveg/főszöveg kiválasz-
tásának ügye. Ez legjobban az editio princeps, illetve az ultima manus egymásnak feszü-
lő ellentétében érhető tetten. Ennek következtében előfordul, hogy megjelenik egy ideá-
lis szöveg is, amelyet a sajtó alá rendező kreál, attól a meggyőződéstől hajtva, hogy az
általa létrehozott változat közelíti meg legjobban az egykori szerzői elképzeléseket, ezért
az véglegesnek tekinthető, azaz kanonizálható. A közreadó ezt alátámasztó feltevéseit,
döntéseit, ítéleteit nyilván kellőképpen megindokolja, bebizonyítja, ám akkor is nyitva
marad a kérdés: miért alkalmasabb az egyik változat inkább a közlésre, mint a másik? Er-
re sem tartalmi, sem formai értékek számbavételével nem lehet eldönthetően felelni. (3)
A genetikus kiadás viszont az eredményről a kialakulásra helyezi a hangsúlyt, a szerző-
ről a kéziratra, a kétely- és ellentmondás nélküliségről a plurálisra és egymás mellettire.
Ugyanakkor a genetikus szemlélet is rendelkezik kritikai és szövegközreadó összetevő-
vel, az első célja az úgynevezett genetikus dosszié létrehozatala, míg a másodiké maga a
genetikus kiadás.

A rendezőelvek

A genetikus dosszié tulajdonképpen egy mű létrejöttének rekonstruálására vállalkozik,
azaz genetikus szövegvizsgálatot végez és elemzi is azt, vagyis genetikus kritikával él.
Elkészítéséhez először össze kell gyűjteni az adott műre vonatkozó autográf és nem au-
tográf kéziratokat és gépiratokat. (4) Az összegyűjtött dokumentumok hitelességét meg
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kell vizsgálni, az idegen kézírásokat azonosítani kell (ha lehet), s meg kell határozni sze-
repüket a mű kialakulásában. Ezt a mozzanatot szinte mindig követi – vagy párhuzamos
vele – a datálás, amelyhez segítséget nyújtanak tartalmi vagy fizikai (a papír minősége,
nagysága, hajtogatottsága, vízjele, a tinta vegyelemzése stb.) jellemzők. Ezután az össze-
gyűjtött anyagot keletkezése és tartalma alapján rendezni kell. Ez a rendezés természete-
sen minden mű esetében egyedi, amelyet két fő kézirattípus alapvető megkülönbözteté-
se segíthet. Ezek: a piszkozat és a tisztázat. Majd valamelyik nyomtatott kiadást referen-
ciának kell választani (ez a kiadás csak egy az egymást követők között, nem tekinthető
„véglegesnek”), s részletes és pontos összehasonlítással, tartalmi elemzéssel ki kell derí-
teni, hogy a rendszerezett kéziratoldalak melyik szövegrész(let)nek felelnek meg. Érte-
lemszerűen azt a kiadást érdemes választani, amelyik minden kéziratrészletet valamilyen
formában tartalmaz. Ha ilyen nincs, akkor a munka már ebben a fázisban plurálissá vá-
lik; ekkor ugyanis először figyelembe kell venni az összes létező kiadást; ha pedig ezen
felül is marad még kéziratos anyag, azt önálló műrésznek kell tekinteni, esztétikai minő-
ségétől függetlenül.

A kiválasztott kiadás egyes részleteinek vagy teljes egésze változatainak feltárása után
kísérletet kell tenni a keletkezési időrend
megállapítására. Valószínű, hogy a kézira-
tos szövegek legnagyobb része a nyomtatás
előtti, különböző időkből származik, de elő-
fordulhat, hogy a szerző a kiválasztott
nyomtatott változaton is javított később, s
ennek kéziratos nyoma is fennmaradhat
(korrektúra).

Ezekkel a munkákkal párhuzamosan ha-
lad a genetikus átírás, speciális jelek alkal-
mazásával, melyek egyfelől az időbeliséget,
másfelől a változás tartalmát rögzítik. Az
egyes változatok, változatrészek elkülöníté-
se a (későbbiekben ismertetendő) genetikus
és filológiai szimbólumok fogalmának be-
vezetésével történhet meg.

A jól összeállított genetikus dosszién ala-
puló kiadás dinamikus, hiszen az olvasó szá-
mára feltárja az alkotás folyamatát. Az idő-
ben elkülönülő, ám a genetikus kiadás egyidejűségében létező összes változat együttes
vagy szétválasztott olvasását egyaránt lehetővé teszi. Mindezt nem önmagában éri el, ha-
nem a szövegközlést kommentárokkal, jegyzetekkel teszi egyértelművé. Mivel nem ideá-
lis szöveget ad, a sajtó alá rendező személy szubjektivitása legfeljebb a szükséges jelek
létrehozatalában, valamint ezek olvasást és értelmezést segítő alkalmazásában s a szöve-
gen kívüli részekben (például a kísérő tanulmányokban, az illusztrációk kiválasztásában
stb.) nyilvánulhat meg, magában a textusban azonban nem. Hangsúlyozni kell azonban,
hogy minden genetikus kiadás, ahogyan egyébként egy-egy mestermunka-szintű kritikai
kiadás is, egyszeri és megismételhetetlen. Ez abból következik, hogy az egyes művek kéz-
írásos és nyomtatott anyaga önálló alkotásbeli egység, ezért feldolgozása és közlése a töb-
bivel egyszerre egyező, ugyanakkor azoktól bizonyos vonatkozásokban eltérő megoldáso-
kat is igényel. Egyezés a kritika és a szövegközlés elveiben lehetséges, maga a tartalmi
munka azonban minden esetben egyedi. Nem lehet például minden Babits-regénynél au-
tomatikusan ugyanazt a jelrendszert használni; a nagyobb kéziratmaradvány nyilvánvaló-
an differenciáltabb megkülönböztetéseket kíván, mint a kisebb. A többszöri és több részes
folyóiratközlés(ek) másképp alakítják a szöveget, mint az egyszeriek. Ugyanez érvényes
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Minden genetikus kiadás, aho-
gyan egyébként egy-egy mester-
munka-szintű kritikai kiadás is,
egyszeri és megismételhetetlen.
Ez abból következik, hogy az

egyes művek kézírásos és nyom-
tatott anyaga önálló alkotásbeli

egység, ezért feldolgozása és
közlése a többivel egyszerre

egyező, ugyanakkor azoktól bi-
zonyos vonatkozásokban eltérő
megoldásokat is igényel. Egyezés
a kritika és a szövegközlés elvei-
ben lehetséges, maga a tartalmi
munka azonban minden eset-

ben egyedi. 
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a kötetközlésekre is. Mindezek következtében pedig mások a vizsgálati célok, eszközök,
körülmények, de eltérhetnek az eredmények és a következtetések is.

A fentieken túl minden genetikus kiadás egy nagy lehetőség ígéretét foglalja magában:
az adott szöveg időbeli jellemzőinek megmutatásával közelebb hozhatja egymáshoz a
fényévekre távolodott nyelvészeti és irodalomtudományi elemzéseket is.

Regények szövegmezőin

Babits Mihálynak élete során öt nagyobb szabású szépprózai műve jelent meg, hagya-
tékában ilyen jellegű kiadatlan alkotás nem található. Regényei a kiadások sorrendjében:
,A gólyakalifa’, ,Timár Virgil fia’, ,Kártyavár’, ,Halálfiai’, ,Elza pilóta vagy a tökéletes
társadalom’. Mivel mindegyiknek fönnmaradt hosszabb-rövidebb kéziratos változata, s
nyomtatott formában valamennyi folyóiratban jelent meg először, továbbá a kötetközlé-
sek is viszonylag számosak, bármelyik esetében lehetőség mutatkozik a klasszikus kriti-
kai kiadás mellett a genetikus kiadás sajtó alá rendezésére is.

A regények közül a legtekintélyesebb kéziratállománnyal a ,Halálfiai’, majd a
,Kártyavár’, végül a ,Timár Virgil fia’ rendelkezik. Datálásukat és tételszerinti azonosítá-
sukat első megközelítésben a BMKL megoldotta (5), evvel a genetikus kritikának az a ré-
sze, amely a legtöbb kételyt válthatja ki, megoldódott. Természetesen e datálási megálla-
pításokat a sajtó alá rendezőnek ellenőriznie kell. Az előbbi három regény kéziratanyaga
alkalmas teljes vagy részleges előszöveg létrehozatalára is. Az eltérő méretű fóliókon dön-
tően ceruzaírású fogalmazványok olvashatók, bonyolult törlésekkel és javításokkal, s
piszkozatok és tisztázatok egyaránt azonosíthatók. A ,Kártyavár’ több részből álló, ceru-
zával javított gépiratmásolatokkal is rendelkezik, míg a ,Timár Virgil fia’ kéziratai között
ceruza- és gépírásos részeket, fogalmazványokat és duplumokat is lehet találni. ,A gólya-
kalifa’ és az ,Elza pilóta’ kéziratai a másik három regényhez képest eltörpülnek.

A kéziratok tartalmukat illetően három nagy csoportra oszthatók. Egy részük lapokra
jegyzett egy-két szavas feljegyzések sorozata, amelyeket Babits Mihály kidolgozandó té-
maként örökített meg; elsősorban nevek, hozzájuk fűződő fogalmakkal, történet-
csírákkal. (6) Ez a megírás előtti anyaggyűjtés fázisát rögzíti. A folyamatos szövegek al-
kotják a második és harmadik csoportot. Ezek között található olyan részlet, amely – a
lejegyzés első formájában vagy némiképp módosulva –  már az első nyomtatott, azaz a
folyóiratbeli közlésekben megtalálható; de van olyan is, amely soha nem jutott el a pub-
licitásnak erre a fokára, s végérvényesen kéziratos maradt; legalábbis egy majdan elké-
szülő genetikus kiadás megjelenéséig, feltéve, hogy  e  kimaradt szövegeket az  nyomta-
tásban rögzíteni fogja. A második és harmadik típus kéziratoldalai az első megfogalma-
zásokat hordozzák. A többes szám jogosultságát alátámasztja, hogy az, ami a folyóirat-
közlések első nyomtatott változataként ismert, a kéziratokban gyakran sokszoros nekiru-
gaszkodás után alakult ki. 

Az egyes regények genetikus kiadásai lehetővé fogják tenni azt is, hogy végre a kuta-
tóknak összefüggő képük legyen Babits Mihály helyesírási sajátosságairól. Ennek né-
hány összetevője már ismert (7), de átfogó vizsgálat, nyilván a tárgy nagy kiterjedése mi-
att, a mai napig nem született. Erre vonatkozólag tehát részben pontatlan ismereteink
vannak, amelyek például sem azt nem veszik figyelembe, hogy már az ötven évvel ez-
előtti kézírás helyességét sem lehet megítélni korunk erősen rögzített megjelenésű szo-
kásai felől, sem azt, hogy Babits Mihály alkotás közben sokkal fontosabbnak tartotta a
gondolatok pontos lejegyzését, mint azok képi megjelenését. Más kérdés a nyomtatott
szövegek korrektúrája, amelyre vonatkozóan szintén csak a genetikus kiadás elemzése
nyújthat az eddigieknél pontosabb ismereteket.

A kéziratos hagyaték mellett jelentősek a folyóiratbeli közlések is: mindegyik regény
nyomtatásban így jelent meg először. ,A gólyakalifa’ a Nyugat 1913. december 16-i szá-
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mában; a ,Timár Virgil fia’ részletei a Nyugat 1921. július elsejei számában, illetve
ugyanebben az évben a Hetilap és a Napkelet oldalain; a ,Kártyavár’ első része a Nyu-
gatban 1915. szeptember elseje és 1916. január 16-a között; a ,Halálfiai’ első megfogal-
mazása a Pesti Naplóban 1921. október másodika és 1922. január 17-e között, további
részletei pedig A Nő, illetve a Nyugat 1926. decemberi számaiban; végül pedig az ,Elza
pilóta’ két különálló előzménye a Pesti Naplóban 1931 tavasza (március 15.) és 1932 év
eleje (január 10.) között.

Ugyanilyen változatosak a kötetközlések is. Legtöbbször ,A gólyakalifa’ jelent meg
(1916, 1921, 1932, 1933, 1939, 1944, 1957, 1964, 1968, 1971, 1981, 1982, 1994, 1996),
majd a ,Halálfiai’ (1927, 1935, 1938, 1959, 1969, 1972, 1976, 1984, 1985, 1997). Őket
követi a ,Timár Virgil fia’ (1922, 1931, 1932, 1937, 1976, 1982 – kétszer, 1995), a
,Kártyavár’ (1923, 1937, 1957, 1982, 1994), s az ,Elza pilóta’ zárja a sort (1933, 1939,
1982 – kétszer, 1995). (8) Minden első kötetközlés jelentős tartalmi eltéréseket foglal
magában a folyóiratközlésekhez képest. Ezek elsősorban egyes szövegrészek elhagyásá-
ban, mások beemelésében (az elhagyott mindig kevesebb, mint az először közölt válto-
zat), valamint kifejezésbeli finomításokból tevődnek össze. A regényszövegek a folyó-
iratközlésekhez és egymáshoz képest is jelentős változást mutatnak helyesírási és köz-
pontozási vonatkozásokban. Különösen szembetűnő ez az 1941 utáni kiadásokban. Ter-
mészetes törekvés ugyanis, hogy a keletkezés óta megváltozott helyesírás azokban a ré-
gebbi szövegekben is mutatkozzon meg, amelyekben ennek nincs tartalomváltoztató jel-
lege, hiszen a mindenkori olvasóközönséget nem lehet elbizonytalanítani a nyelvhaszná-
latához még közelálló műveknek az érvényestől eltérő helyesírású közlésével. Ez is in-
dokolja a szakma számára készülő genetikus kiadások jogosultságát; bár talán lesz egy-
szer egy olyan kor is (néhány száz év múlva), amikor Babits Mihály művei is betűhű ki-
adásokban jelenhetnek meg. Az viszont a jelen körülményei között nem mindegy, hogy
az 1941 utáni átírások milyen elvet követnek; emiatt aztán ezeket a kiadásokat is a kuta-
tás fényébe kell vonni.

Az ,Elza pilóta’ keletkezéstörténete

Ahogyan az eddigiekből világosan látható, a Babits-regények kéziratai, illetve a kü-
lönböző nyomtatott változatok egyfelől lehetővé teszik az egyes művek alkotási folya-
matot követő, azt rekonstruáló kiadását, másfelől a szöveghagyományozódás jellegzetes-
ségeinek vizsgálatát. A ,Halálfiai’, a ,Kártyavár’ és a ,Timár Virgil fia’ esetében megva-
lósítható a folyamatos kéziratszöveg előállítása, vagyis a sajtó alá rendező a fennmaradt
kéziratok halmazából kiválogathatja azokat, amelyeket az elkészült mű – illetve ha a ki-
adások szövege között lényegi eltérés van, akkor annak valamelyik változata – szem-
pontjából jelentőséggel bírónak ítél meg, s ezeket a saját maga által megalkotott ismér-
vek rendszerébe illesztheti. A genetikus dosszié anyagán alapuló genetikus szöveg meg-
alkotása megszünteti a kritikai kiadások korábban használt fogalmait (anélkül persze,
hogy az ilyen felépítésű mestermunkák értékét kétségbe vonná), hiszen értelmetlenné vá-
lik például az alapszöveg, főszöveg stb. megkülönböztetése, mivel mindez csupán egy
változat szerepét tölti be az analizált mű megírásának és közlésének folyamatában.

Az ,Elza pilóta’ meglehetősen mostoha sorsú a Babits-regények sorában. Ha az elké-
szült alkotást nézzük, akkor ennek tartalmi és formai okát egyaránt meg lehet találni. Rö-
viden erről itt csak annyit lehet mondani, hogy témája maga a közeli történelem (az alko-
tás pillanatában ez a közeljövő, napjainkban ez szerencsére a közelmúlt), amely azonban
az író számára nem más, mint az akkori jelenből következhetők szigorú végiggondolása;
fantasztikum, de nem az eszközök, a körülmények vagy a teremtmények, hanem a lehető-
ségek szintjén; jóslat, amely azonban minden lényeges vonásában valósággá vált, hiszen
a 20. században volt olyan időszak, amikor a háború, s volt, amikor a háborúra való fel-
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készülés lett az egyes, főleg európai országok társadalmi megszervezésének központi ere-
je. E regényében Babits Mihály nem emlékeket, élményeket, érzéseket fogalmazott meg,
hanem eszményeket és antieszményeket tett vizsgálat tárgyává. Ebből következik a tár-
gyalási mód némi nehézkessége, valamint az a körülmény, hogy alakjainak megformálá-
sa, jelleme, a cselekmények változatossága egysíkúbb, mint az egymással rokonítható
,Timár Virgil fia’ – ,Halálfiai’ és ,A gólyakalifa’ – ,Kártyavár’ című regényeiben. Az ,Elza
pilóta’ mégsem érdektelen, csak nehezebben megközelíthető. Valószínű, hogy már első ol-
vasói sem egykönnyen emésztették meg a történetben világosan megjelenő ítéletet; azt,
amely törvényt ül az értelmiség azon önfelmentő igyekezete felett, amellyel nem volt haj-
landó tudomást venni arról, hogy mi történik a világháború utáni évtizedben Németor-
szágban és a Szovjetunióban. Nem hangozhattak rokonszenvesen a regény illúziótlan és
keserű mondatai később sem, azokban az években, amelyekben Európa egyik felén a bé-
keharcra és a nemzetközi helyzet éleződésére, a másikon pedig a válaszcsapásra készül-
tek. De a hatvanas-hetvenes években sem jött még el az ideje, amikor a küszöbön álló há-
ború mindent elpusztító lehetősége megfékezte ugyan annak gyakorlati megvalósítását,
ám csak annyi változás történt, hogy a küzdelem az ideológia síkjára terelődött (fellazítás
vagy fellázítás; emlékszik-e még valaki erre a szlogenre?). Megtetézi az előbbieket a re-
gény különlegesen szikár előadásmódja, példázatos, ezért a mindenkori valóság talajáról
kifogásolható szerkesztése, s főleg iróniásan villódzó gondolatai.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ,Elza pilóta’ különleges remekmű volna, sőt,
bizonyos vonatkozásaiban kísérleti alkotás Babits Mihály regényeinek sorában. Cselek-
ményvezetése ugyanis meglehetősen vontatott, s az olvasó tulajdonképpen már az első ol-
dalak után mindent tud, az elbeszélés előrehaladása ellenére a ténybeli újdonságokon túl
tartalmi változás nem nagyon fedezhető fel. Ennek oka az erős történelemfilozófiai indít-
tatással magyarázható. Ugyanígy bizonyos naivság érezhető főleg a fiatal lányok megfor-
málásában, jellemükben és beszédjükben, bár ez valószínűleg a megírás óta eltelt évtize-
dek viselkedési és világnézeti változásainak számlájára írható; habár azt sem lehet kizár-
ni, hogy Babits a gyermekkorában érvényes viselkedést örökítette meg bennük. Erénye
ugyanakkor Schulberg alakjának megfogalmazása, az, ahogyan az író érzékelteti, hogy a
hétköznapi életben milyen békésen megfér egymás mellett a kultúrember és a szörnyeteg. 

Az ,Elza pilóta’ központi gondolatai írójukat már évekkel az első megfogalmazásuk
előtt foglalkoztatták, jól nyomon lehet ezt követni különböző tanulmányaiban. Nem pil-
lanatnyi ötlet íratta meg hát a regényt, bár pillanatnyi kényszerek közrejátszottak, az író
legalább két évtized töprengése után vetette papírra az első változatot, amelynek egyik
alapgondolata nem sokkal korábban már ,Az írástudók árulása’ című tanulmányban meg-
fogalmazódott: „Hogyan lehessen erkölcsi problémát formulázni, ahol az erkölcs alapel-
vei váltak kétségessé?”

Az ,Elza pilóta’ abban is különálló helyet foglal el Babits Mihály regényei között, hogy
– azoktól eltérően – kidolgozásában az egyes változatok nem egymás után következtek,
hanem az író két, eredetileg össze nem függő, hosszabb elbeszélésből alakította ki egysé-
ges regényét, s ráadásul e két rész egyikének első megfogalmazású előképe évtizedekkel
korábban keletkezett. Az első fejezetre s a második elejére korlátozódó kézirat két részből
lett összeillesztve, az első három bekezdés javítások és ékezések nélküli gépirat, a mara-
dék pedig egy több helyen lényegesen javított kézirattöredék. (9) De ez önmagában kevés
lenne a genetikus dosszié összeállításához. Mivel azonban a két részből álló folyóirat-köz-
lemény s az első kötetkiadás egymáshoz képest jelentős szövegbeli változásokat tartal-
maz, ezeket is feltétlenül a genetikus kiadás részének kell tekinteni. És ugyanígy az 1939-
es kiadást is. Az Athenaeum életműsorozatában ugyanis megváltozott a korábbihoz képest
Babits ékezési és központozási gyakorlata, ám erről pontos értékelés csak a genetikus 
összehasonlítás után adható majd. Ahogyan ezután lehet valószínűsíteni azt is, mely mó-
dosítások származnak bizonyosan tőle, melyek kétségesek, s melyek köszönhetők a kiadói
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közreműködőknek. Végül a halála utáni kiadások szövegére is tekintettel kell lenni, mivel
a szövegközlések kialakulatlan közmegegyezése miatt bizonyos pontokon a helyesírás
változásán túli, értelemváltoztató javítások is történtek, s ezeket is a kanonizált szöveg fe-
lé vezető út egy-egy állomásaként kell számba venni. Összefoglalóan tehát azt lehet mon-
dani, hogy az ,Elza pilótá’-nak nincs (nem alakult ki) idealizált (kanonizált) szövege, el-
lenben van legalább két, egymástól többé-kevésbé eltérő autorizált szövege. Ha pedig a
Pesti Napló közléseit is figyelembe vesszük, akkor négy.

A regény kiadástörténete röviden a következőkben foglalható össze. Egy hasonló té-
májú regény megírásának gondolatát írója az első – vagy ahogy a kortársak mondták –,
a nagy háború kitörése óta magában hordozta. Bizonyítja ezt a könyv utószava, valamint
tanulmányai, amelyek közül ,Az írástudók árulása’ címűről már volt szó, s alátámasztják
az 1920-as évek végén készült interjúk is, amelyekben eleinte tervként, később megírás
közben lévő alkotásként említette azt írója. Az utószóban pedig az olvasható, hogy „ma-
ga a mű 1931 elejétől fogva készen várta az utolsó simításokat.” A formába öntés kény-
szerében azonban szerepet kapott az is, hogy Babits Mihály és családja 1931 májusában
a Reviczky utcából az Attila utcába költözött. A két lakás ára közötti különbség ugyanis
nagyon megviselte hármójuk költségvetését, s ezt kiegyensúlyozandó közölte Babits Mi-
hály a Pesti Naplóban először a bevezető nyilatkozatot, majd március 15-e és június 12-
e között ,Fekete olvasó’ címen az első változatot, melyet már ekkor könyvvé akart átdol-
gozni. A közlés befejeztével azonban más feladatok és kötelezettségek vették igénybe
energiáit, s legközelebb csak 1933-ban, amikor Móricz Zsigmond távozása után egyedül
maradt a Nyugat szerkesztőségében, vette elő a már egyszer megjelent szöveget, amely-
be ekkor beleolvasztotta ,A világ teremtése’ című novelláját is. Az újabb, immár végle-
ges változat elkészítéséhez a kiadás lehetőségének biztosításával Gellért Oszkár is hoz-
zájárulhatott, hiszen ebben az időben a Nyugat Kiadó ilyen irányú ügyeit ő intézte. A há-
borús téma egyébként a levegőben lógott, ebben az időben jelentek meg például magya-
rul először Erich Maria Remarque hasonló tárgyú regényei is. Babits átdolgozási igénye
így már csak a megjelenés idejét befolyásolhatta. Regényét azonban előbb fel kellett
ajánlania az Athenaeumnak, mellyel szerződése volt műveinek kiadására, s csak miután
az lemondott jogáról, kerülhetett sor a megjelentetésre a Nyugat Kiadónál.  Ebben az év-
ben Babits Mihály több betegségen esett át, ezek hosszabb fekvésre kényszerítették, s ez
is elősegítette munkájának befejezését – bár ő alkotás közben nehezen viselte el a hely-
hez kötöttséget. A regény szövegének kiegészítésével megváltozott a cím is, az október
elsejei Nyugatban ,A tökéletes társadalom’-ként említik. Ugyanez a cím olvasható abban
a reklámban is, mely Karinthy Frigyes ,Még mindig így írtok ti’ című kötetében találha-
tó, ez utóbbi a tárgyalt mű előtt közvetlenül megjelent Nyugat-kiadvány volt. Babits Mi-
hály regénye itt kétkötetesként, november végi megjelenéssel szerepelt. A cím teljes és
végleges változata az októberi második Nyugatban olvasható először, melyben szerzője
is írt a befejezés és a kiadás közti állapotban lévő művéről ,Könyvről könyvre’ című ro-
vatában. Ezután már csak a nyomtatás tényleges technológiai munkálatai voltak hátra, a
frissen elkészült kötetet a Nyugat Kiadó a lap december elsejei számával postázta az elő-
fizetőknek. A kiadó a következő évben ismét új könyvként hirdette, sőt az 1937. évi
Könyvnapon az előzőleg bejelentett Babits-kötet helyett könyvnapi könyvként árusítot-
ta. A regény 1939 után először az 1982-es Összegyűjtött művekben jelent meg újból, de
csonkított formában. Teljes szövegű kiadásai 1990 után váltak lehetségessé.

A genetikus kiadás szempontjából szóba jöhető változatok tehát a következők:
– Ep0 kézirat egy iskolai kockás vonalas füzetlapon az 1890-es évek végéről. (10) Ezt

Belia György 1987-ben a novellákat tartalmazó kötetben megjelentette (Ep01). Szövege
,A világ teremtése’ című novella tartalmi előzményének tekinthető;

– Ep1 gépirat és kézirat a folyóiratbeli közlés előtti időkből, a regény első fejezete és
a második eleje (11);
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– Ep2 a véglegesnek tekinthető változat nagyobbik része, címe: ,Fekete olvasó’. Pesti
Napló;

– Ep3 a véglegesnek tekinthető változat későbbi betétrésze, címe: ,A világ teremtése’.
Pesti Napló;

– Ep4 az első kötetközlés, a ,Fekete olvasó’ és ,A világ teremtése’ egyesített szövege
,Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom’ végleges címmel. Nyugat, 1933;

– Ep5 kötetközlés, az Ep4 szövegén alapul, az Athenaeum életműsorozatának tagja
(közös kötetben ,A gólyakalifa’ című regénnyel), 1939.

Ezután több mint négy évtizedes szünet következett, s Babits Mihály regényei közül
1941 után ez jelent meg új kiadásban a legkésőbb. Viszont 1982-ben kétszer is; egyszer
Belia György rendezte sajtó alá (Ep7) ,A gólyakalifa’, a ,Kártyavár’ és a ,Timár Virgil
fia’ című regényekkel együtt, a Szépirodalmi Kiadó gondozásában, illetve Lőrinczi Lász-
ló a Kriterion gondozásában (Ep6) Bukarestben (Kolozsvárott), a ,Timár Virgil fia’ című
regénnyel egy kötetben. Végül 1995-ben az Unikornis Kiadó adta közre, Fenyő István
sajtó alá rendezésében, szintén a ,Timár Virgil fia’ című regénnyel együtt (Ep8).

A fenti változatok sztemmája így ábrázolható:

Ep01
Ep0 Ep3

Ep4 Ep5 (?) Ep6, Ep7, Ep8
Ep1 Ep2

A nyíl jelöli a tartalmi előzményt. A kérdőjel arra utal, hogy az 1945 utáni kiadások
szövegük alapjának ugyan az Ep5-öt adják meg, ez azonban a genetikus szöveg alapján
egyes pontokon megkérdőjelezhető, illetve bizonytalannak mutatkozik.

Az ,Elza pilóta’ genetikus kiadása a szöveg egyértelművé tételére és magyarázatára
kétféle jelrendszert alkalmaz. Az egyiket a kéziratban található változtatások regisztrálá-
sára, ezt talán filológiai jelrendszernek lehetne nevezni. A másikat az egyes (kéziratos és
nyomtatott) szövegváltozatok egymás utáni következésének rögzítésére, ez pedig a ge-
netikus jelrendszer nevet kaphatná.

Filológiai jelek:
< > olvasható áthúzás, az áthúzott szöveg a csúcsos zárójelekben található;
<…> olvashatatlan áthúzás;
«» áthúzáson belüli áthúzás, a szöveg a csúcsos zárójelben található;
«...» áthúzáson belüli olvashatatlan áthúzás;
|::| a beékelés jele, a beékelt szöveg a kettőspontok között olvasható;
|:…:| olvashatatlan beékelés;
!! a szövegen belüli, a szerző által jelölt áthelyezések regisztrálása, ahonnan az át-

helyezés történik, a szöveg a nyilak között olvasható;
!! a szövegen belüli, a szerző által jelölt áthelyezések regisztrálása, ahová az át-

helyezés történik, az áthelyezett szöveg az áthelyezés pillanatában értelemsze-
rűen azonos az előzővel, de későbbi javítások, változtatások előfordulhatnak;

[ ] az adott változat sajtó alá rendezőjének tartalmi beavatkozása a szövegbe, min-
den esetben valamilyen jegyzet kíséri.

Genetikus jelek:
!" Ep1 ## Ep5
%& Ep2 '' Ep6
()  Ep3 ** Ep7
+,  Ep4 -- Ep8
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A genetikus szöveg legfontosabb jellemzői az alábbiak:
A különböző változatok szövegrészei az egyes jelpárok között olvashatók. A kéziratos

maradvány szövegrészei természetesen tartalmazzák a közléshez elengedhetetlen filoló-
giai jeleket is. Ha egy szövegrész több változatban azonos, akkor azt a megfelelő jelcso-
portok fogják közre, legkívül az időben legkorábbit (azaz a tőlünk időben legtávolabb le-
vőt), legbelül pedig a legkésőbbit (vagyis a hozzánk legközelebb levőt) azonosítva. Az
egyes bekezdésekben olvasható szövegrészek sorrendje szigorúan a megírás időrendjét
követi, ami előbb áll, az korábban is született. Ez alól csak az az eset jelent kivételt, ami-
kor egy későbbi változat valamely bekezdése újonnan írt szöveggel kezdődik. Ebben az
esetben a genetikus kiadás adott bekezdését természetesen ez a rész követi, s csak aztán
olvasható az, ami mindkettőben közös. Az átírás a legapróbb részletekre is kiterjed, eb-
ből a szempontból kiemelt figyelmet fordít a gondolattagolás írásjeleire, a vesszőkre, ket-
tőspontokra, pontosvesszőkre, pontokra és a különféle kötőjelekre; ugyanígy a kiemelé-
sekre, valamint az ékezésekre. Ha egy korábbi változat egyik bekezdésének utolsó része
egy későbbi változatban új bekezdést kezd,
akkor a vonatkozó közös rész a genetikus ki-
adásban kétszer szerepel: mindkét helyen.

Ez a kiadás lehetővé teszi a különböző
változatok együttes és egyszerre történő, il-
letve időben egymást követő, vagy akár ug-
ráló olvasását is. Mindenesetre a lineáris ol-
vasás mellett a több szöveg olvashatóvá té-
telével megjelenik a szaggatott és a rando-
mizált olvasás lehetősége is. A genetikus je-
lek tulajdonképpen egy hipertext linkjeinek
funkcióját töltik be. Az egyes változatok
szövegrészei láthatóan követik, megelőzik
egymást, összekapcsolódnak és szétválnak,
megteremtve evvel az alkotófolyamat lenyo-
matát. Az egyes genetikus jelekre koncent-
rálni csak kezdetben jelent nehézséget, ha
megszokja az olvasó, olyan élményben lehet
része, amilyent egyetlen változat elolvasása után önmagában soha nem kaphat meg. 

Következzen végül mutatványként az ,Elza pilóta’ első fejezetének genetikus szövege,
öt különböző változat alapján.

%+#*Történelmi bevezetés*#,&

!%+#*Az örök harc*#,&" !ötvenharmadik" %+#*negyvenegyedik*#,&
!%+#*esztendejét*#,&" !irták." %+#*írták.*#,&

!Már az éveket is igy" %+#*Mint a rómaiak hajdan*#,& #,# %+#*városuk alapításától, úgy*#,&
!%+#*jelezték*#,&" !:" %+#* már az éveket is:*#,& !%+#„a#,&" *A* !háboru" %+#*
háború*#,& !%+#* kitörésétől*#,&" !%+#kezdve.”#,&" *kezdve.* !%+#Ép#,&" *Épp*
!három" %+#* egy*#,& !éve" %+#*éve,*#,& !vezették ezt be," %+#*hogy ezt bevezették*#,&
!%+#*a*#,&" !félszázados" %++*négytizedes*,,& !jubileum" %+#*évforduló*#,& !
alkalmából:" %+#*kapcsán:*#,& !%+#*még a*#,&" !fülekben" %+#*fülekbe*#,& !%+#*
csengtek a szónoklatok frázisai. A*#,&" !papságra való tekintettel megengedték ugyan hivatalos
használatban a" !%+#*régi*#,&" !," !%+#*keresztény*#,&" !időszámitást"
%+#*időszámítás*#,& !is;" %+#*ugyan nem ment ki egészen a használatból. A Hivatal a papságra
való tekintettel tűrte. De*#,& !de evvel" %+#*ezzel*#,& !%+#*már csak a*#,&" !konzervativ s
" %+#*konzervatív és*#,& !%+#*egyházi körök éltek.*#,&"

!#Igy#" %+*Így*,& !%+#*szakadt el*#,&" !szimbolikusan is" !%+#*az*#,&" !uj"
%+#*új*#,& !%+#*korszak a régitől,*#,&" !ahogy" %névleg és szimbolikusan is – ahogy&

+#*névleg és szimbolikusan is.*#, !%lélekben&" +#*Lélekben*#, !%+#*már régen elszakadt.
A*#,&" !háboru" %+#*háború*#,& !%+#*kitörésére*#,&" !márcsak" %+#*csak*#,&
!%+#*az öregek emlékeztek. Ez a szó: béke*#,&" %+#*,*#,& !magábanis" !%+#*valami*#,&"
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A genetikus jelek tulajdonkép-
pen egy hipertext linkjeinek

funkcióját töltik be. Az egyes vál-
tozatok szövegrészei láthatóan

követik, megelőzik egymást, ösz-
szekapcsolódnak és szétválnak,
megteremtve evvel az alkotófo-

lyamat lenyomatát. Az egyes ge-
netikus jelekre koncentrálni

csak kezdetben jelent nehézsé-
get, ha megszokja az olvasó,
olyan élményben lehet része,

amilyent egyetlen változat elol-
vasása után önmagában soha

nem kaphat meg. 
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!valószinütlen" !%+#történelemelőtti#,&" *történelem előtti* !mesevilág képzetét idézte."
%+#*világot*#,& %jelentett; valószínűtlen& +#*jelentett. Valószínűtlen*#,
%+#*mesevilágot…*#,&

%+#*Mégis az élet folyt*#,& %+*tovább, s*,& #tovább s# !Mégsem kell <képzelni> |:gondolni:|
hogy az emberi élet képe," %+#*nem kell hinni, hogy*#,& !%+#*külsőségeiben*#,&" !értve, s
legalább a frontok mögött, lényeg<e>ileg" %+#*különösebben*#,& !%+#*megváltozott
volna*#,&" !+#*ahhoz*#," %ahoz& !<képest amely> viszonyitva" !%+#*amilyen akár e
mesés*#,&" !békeévekben," %+#*békeévek,*#,& !%+#*vagy régibb, rövid*#,&" !háboruk,"
%+#*háborúk*#,& !pl:" %+#pl.#,& *például* !%+#az 1914–18-iki#,&" *az 1914–18-i* !u. n."
%+#ú. n.#,& *úgynevezett* !„világháboru”" %+#„világháború”#,& *világháború* !%+#*alatt is
lehetett.*#,&"

!%+#*A*#,&" !kivülálló" %+#kívülálló#,& *kívül álló* !%+#*szemlélő*#,&" !– a frontok
mögött legalább –" !%+#*alig vett volna észre ily változást.*#,&" +#*Legalább nem a frontok
mögött.*#,

!%+#*A társadalom formái*#,&" !," %+#*és rétegzettsége,*#,& !%+#*a városok*#,&"
%+#*szellemi*#,& !%+#*arca nagyjában a régi maradt. Sőt*#,&" #*,*# !%+#*amint több*#,&"
!s" %+#*és*#,& !%+#*több évig tartott a*#,&" !háboru" %+#*háború*#,& !*,*" !%+#*s 
lassan a békének minden reménye elveszett,*#,&" !az élet sodra," !%+#*a világ folyása egyre 
nyugodtabb*#,&" !rendbe" %+#*mederbe*#,& !%+#*látszott térni.*#,&"

!Forradalmi megmozdulásra" %+#*Régebbi háborúknak gyakran vetettek véget zavarok, 
forradalmak. Most erre még*#,& !%+#*gondolni sem lehetett*#,&" !." %+#*komolyan.*#,&
!<A háboru előtti hosszu évtizedek kitartó és biztos munkájával előkészített mai tökéletes 
szervezettség, az előző háboruk tapasztalataival s a modern «az ujkor» társadalomtudomány|:ának:| 
tanulságaival fölfegyverzett vezetés, s végül a modern technika által szolgáltatott s kizárólag az 
államok birtokában levő hatalmi eszközök használata teljesen kizárta ezt.>" !%+#*Soha*#,&"
!olyan hatalmas fegyverek nem voltak az Államok birtokában. S" %+#*oly hatalmasak nem voltak az
államok, soha oly félelmes eszközök birtokában.*#,& !nemcsak" %+#*Nemcsak*#,& !a modern
technika által szolgáltatott félelmetes hadieszköözöket kell itt érteni, hanem azt a" %+#*a technikai
haladás szolgáltatta a fegyvert. Csalhatatlanabb fegyver volt az a*#,& !%+#*tökéletes*#,&"
!szervezettséget" %+#*szervezettség,*#,& !+#*melyet*#," %amelyet& !a háboruelőtti" %+#a
háborúelőtti#,& *a háború előtti* !|:hosszu:|" %+#*hosszú*#,& !%+#*évtizedek kitartó és biztos
munkája*#,&" !készitett" %+#*készített*#,& !%+#*elő, az előző*#,&" !háboruk"
%+#*háborúk*#,& !%+#*tapasztalatain s az*#,&" !ujkor" %+#*újkor*#,& !%+#*
társadalomtudományának tanulságain*#,&" !okulva…" %+#*okulva.*#,& +#*A társadalom 
katonai megszervezése*#, +#– szovjetek vagy fasció-k formájában –#, *[… ] (12) * +#*már a XX. 
század elején elkezdődött*#, *,* +#*s lassankint minden államra*#, +*átterjedt.*, #kiterjedt.#

%+#* – Modern háború nem húzódhat soká! – mondogatták a harcok kezdetén. Ez a prognózis*#,&
%+époly,& #*éppoly*# %+#*kevéssé vált be, mint a hasonló jóslatok 1914-ben. És egyáltalán semmi
sem vált be*#,& #*,*# %+#*ahogyan képzelték! Sok szó esett például az állófront tarthatatlanságáról
is. Pedig a harc, ahelyett*#,& #,# %+#*hogy kikelt volna lövészárkaiból, még mélyebbre ásta azokat;
alagutakká mélyítette, s egymás alá fúrta emeleteit, lefelé*#,& %+*,*,& %+#*a földbe.*#,&

%+#*Szóval a modern*#,& %hadivivmányok,& +#hadivívmányok,#, *hadi vívmányok,*
%+#*fokozottabb védekezésre kényszerítve, önmagukat*#,& %semlegesitették& +#*
semlegesítették*#, %+*,*,& %+#*s nem hozták meg azt a döntő és*#,& %#*katasztrofális*#&
+katasztrófális, %+#*hatást, amit vártak tőlük.*#,&

!%+#*A XX. század második negyedében*#,&" %+#*,*#,& !|:ha:|" %+#*ha*#,& !a jövendő
hábor<ujára>uja <gondolva>" %+#*a „jövendő háborúja”*#,& !|:került szóba:|" %+#* került szóba,
*#,& !rendesen a gázháborut" %+#*a gázharc rémségeit szerette*#,& !szinezte ki"
%+#*kiszínezni*#,& !a |:megborzadt:|" %+#*a megborzadt*#,& !%+#*fantázia.*#,&" !<mely>"
!%+#*Mérges gázokról beszéltek*#,&" %+#*,*#,& !%+#*melyek a*#,&"
!%+#frontmögötti#,&" *front mögötti* !%+#*lakosság életét*#,&" !épugy" %+épúgy,&
#*éppúgy*# !%+#*veszélyeztetik*#,&" %+#*,*#,& !%+#*mint a katonákét*#,&" !%+*,*,&"
!%+#*s egyszerre egész városok népességét törölhetik el a föld*#,&" !szinéről."
%+#*színéről.*#,& !%+#*Az örök harc első éveiben csakugyan bőven történtek ilyen katasztrófák.
Majd minden emberboly emlékezett egy-egy „fekete napra”. Minden*#,&" !+#*metropolis*#,"
%metropólis& !%+#*fulladozott már valamely városrészének*#,&" !hullabüzében." !<De mire 
vezethetett ez a pusztítás a megtorláson kívül? A hadifelek hamar belátták hogy a háboru 
folytathatóságát csak a frontmögötti részek aránylagos épsége biztosithatja. Szörnyü>" !%(+*De mire
vezethetett ez*,)&" !a pusztítás" %+#*az emberirtás*#,& !%+#*a megtorláson kívül?*#,&"
!<Szörnyü>" !|:Hatványozódó:|" %+#*Hatványozódó*#,& !%+#*arányai és tempója*#,&" !<p>"
!apokalíptikus" %+#*apokaliptikus*#,& !<…> <lehetőségeket>" !|:kilátást:|"
%+#*kilátásokat*#,& !%+#*tártak.*#,&" %+#*A nyolcadik évben egy egész kis ország népességét
ölte ki egyszerre a*#,& %repülőktől& +#*röpülőktől*#, %+#*levetett*#,& %+#bacilluskultúra,#,&
*baciluskultúra,* %+#*mire tüstént az ellenfél legvirágzóbb tartományának pusztulása felelt.*#,&
!%+#*Már-már a*#,&" !<f>" !háboru" %+#*háború*#,& !%+#*folytathatósága forgott szóban.
A*#,&" !hadifelek" %+#*hadviselők*#,& !hamar" %+#*végre is*#,& !%+#*belátták*#,&"
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%+#*,*#,& !%+#*hogy ezt csak a*#,&" !%+#frontmögötti#,&" *front mögötti*
!%+#*részek*#,&" !aránylagos" %+#*viszonylagos*#,& !%+#*épsége*#,&" !biztosithatja."
%+#*A védekezés technikája fontosabb lett, mint a támadásé, a*#,& !A" !%+#*„fekete napok”
megritkultak*#,&" !%+*,*,&" !%+#*s a*#,&" !háboru" %+#*háború*#,& !%+#*mindinkább a
magában is óriás kiterjedésű frontvidékre koncentrálódott. A váratlan támadások mégsem maradtak el
egészen. Mindkét fél gondoskodott*#,&" !<róla>" %+#*,*#,& !%+#*hogy egyetlen ellenséges 
város vagy környék se érezze magát teljes biztonságban. A*#,&" !gázvédelmi"
%+#hosszúkürtős#,& *hosszú kürtős* %+#*gázmenedékeket s egyéb*#,& !intézkedéseket"
%+#*óvintézkedéseket*#,& !folyton" %+#*mindenütt*#,& !%+#*csak*#,&" !szaporitani"
%+#*szaporítani*#,& !%+#*kellett. Sőt*#,&" %+#*egy idő óta megint sűrűbben visítottak*#,&
!%+#*a szirénák vészjelei*#,&" %+#*,*#,& !mostanában megint sürübben visítottak," !%+#*nem
lehetett tudni, okkal-e*#,&" !+#*,*#," !%+#*vagy csak próba és gyakorlat gyanánt, vagy*#,&"
!%+ép,&" #*épp*# !%+#idegességből?#,&" *idegességből.*

!Egyébként" %+#*De hát*#,& !%+#*az élet*#,&" !csak" %+#mégis csak#,& *mégiscsak*
!%+#*élt tovább*#,&" !%+*,*,&" !%+#*s noha a frontok*#,&" !%*évről évre*&"
+#évről-évre#, !%+#*képtelen tömegét ették meg az áldozatoknak, az államilag szabályozott
születési statisztika gondoskodott az utánpótlásról. S bármennyire kiterjesztették is*#,&" !+#*las-
sankint*#," %lassanként& !%+#*a frontkötelezettséget mindkét félnél, mégis maradt otthon elég
rokkant és fölmentett, hogy a békés munka normális folyását is*#,&" !biztositsák."
%+#*biztosítsák.*#,& !%+#*Ezek immár külön arisztokráciát jelentettek, szellemi és vagyoni*#,&"
!előkelőséget," %+#*előkelőséget.*#,& !mert átlagos" %+#*Átlagos*#,& !életkoruk"
%+#*élethosszuk*#,& !%+#*körülbelül*#,&" %+#*a*#,& !%kétszerese&" +#*duplája*#,
!%lévén&" +#*volt*#, !%+#*annak, amit a*#,&" !frontbavonuló" %+#hadbavonuló#,& *hadba
vonuló* !ifjuság" %+#*ifjúság*#,& !%remélhetett,&" +#*remélhetett.*#, !!!idejük volt tudást és
pénzt szerezni.!!" !s" %– s& +#*S*#, !minthogy" !%főleg&" %mivel& !%+#*ezt otthon és
maguknak*#,&" !élhették," %élhették –& +#*élhették.*#, !!!idejük volt tudást és pénzt
szerezni.!!" %volt& +#*Volt*#, %+#*idejük pénzt és tudást szerezni.*#,&

%+#*E különös arisztokrácia elsősorban azokból rekrutálódott, akik valami testi hibával születtek.
A hadirokkantakból már kevesebb és csökkenő számban. A modern háború alapos munkát
végzett*#,& %+*,*,& %+#*s nyomorékjait csak akkor engedte ki igájából, mikor*#,& %azok&
%+#*már képtelenek voltak pénzkeresésre*#,& %+#,#,& %+#*vagy egyáltalán emberhez méltó 
életre.*#,& !S" %+#*De*#,& !%nyilt titok volt&" %,& +#*mindenki tudta,*#, !hogy
ezek<…>nek számát a nyomorékokon s a hadirokkantak egyre <növekvő> |:csökkenő:| seregén kívül –
(mert a modern háboru alapos munkát végzett s áldozatait <többnyire> <leggyakrabban> |:többnyire:|
visszavonhatatlanul megölte) – még egy harmadik osztály kezdi ujabban szaporítani." %+#*hogy van
a nyomorékoknak egy harmadik fajtája is, sokkal képesebb a boldogulásra, noha törvénytelen és nem
bevallható eredetű.*#,& !%+#*Nem mintha*#,&" !talán" !%+#*az*#,&" !öncsonkitás"
%+#*öncsonkítás*#,& !%+#*jött volna*#,&" !divatba. Az" %+#*divatba; az*#,& !öncsonkitás
forradalmi csele<…>kedetnek számított s halállal bünhődött." %+#*öncsonkítók halállal*#,&
%bünhödtek.& +#*bűnhődtek.*#, !De" %+#*Hanem*#,& !%+#*gazdag szülők gyakran veszteget-

ték meg orvosaikat*#,&" %+#*,*#,& !%+#*hogy*#,&" !ujszülött" %+#*újszülött*#,&
!%+#*gyermekeiken kövessenek el*#,&" !%csonkitást,&" +#*csonkítást.*#, !%s tegyék őket&"
+#*Ezeket már a bölcsőben tették*#, !%+#*teljes*#,&" %+#*orvosi*#,& !szakszerüséggel"
%+#*szakszerűséggel*#,& !%+#*katonai szolgálatra*#,&" !<…>alkalmatlanná."
%+#*alkalmatlanná.*#,& !%+#*Valódi tudománya s minden*#,&" !nyomozás<nak>"
%+#*nyomozás*#,& !|:számára:|" %+#*számára*#,& !%+#*hozzáférhetetlen technikája fejlett
ki*#,&" !<ennek>" !%+#*a*#,&" !%csecsemőcsonkitásnak.&" +#*csecsemőcsonkításnak.*#,
!%+#*Az orvosok – akik mint sorozók és felülvizsgálók*#,&" !," !%+#*s mint a
gázvédelem*#,&" !és" %+#*s*#,& !%+#*hadikórházak vezetői*#,&" +#*,*#, !%+#*különben
is a*#,&" !%#frontmögötti#&" +frontmögi, *front mögi* !%+#*társadalom legnagyobb 
hatalmasságai,*#,&" !gyakran" !%+#*élet és halál urai voltak – hihetetlen vagyonokat szerveztek e
titkos*#,&" !mű<…>tétekből," %+#*műtétekből:*#,& !(mintahogy" %*mint ahogy*&
+#mintahogy#, !%+#*a XIX. és XX. század orvosai közül nem egy gazdagodott meg titkon
abból*#,&" !|:a tiltott műtétből:|" %+#*a tiltott műtétből,*#,& !%+#*amit akkor 
gyermekelhajtásnak*#,&" !neveztek.)" %+#*neveztek.*#,&

!%+#*Az állam a csecsemőcsonkítást bizonyos mértékben tűrni*#,&" !+#*látszott.*#,"
%látszott:& !Nemcsak azért mert az orvosi tudomány fogásaival" %legalább& +#*Legalább*#,
%+#*akkor, ha előkelő orvosok hajtották végre, kiknek tudományával és*#,& %+#egymásközti#,&
*egymás közti* %+#*összetartásával*#,& !%+#*szemben*#,&" !ugyis" %+#*úgyis*#,&
!%+#*tehetetlen*#,&" !volt," %+#*volt.*#,& !hanem azért is mert az orvosok" %S hisz ezeknek&
+#*Ezeknek*#, !%+#*megvesztegetését*#,&" !ugyis" !%+#*csak a leggazdagabb családok
engedhették meg maguknak*#,&" !%,&" !épen" %ép& +(ép, #*(épp*# !%+#*azok,*#,&" !akik"
%+#*kik*#,& !%+#*a közügyek intézésében is a legbefolyásosabbak*#,&" !%voltak,&"
+#*voltak.)*#, !%s nem&" +#*Nem*#, !%+#*lehetett félni*#,&" %+#*,*#,& !%+#*hogy a
szokás a hadseregtől nagyobb tömegeket vonna el.*#,&" !#Igy#" %+*Így*,& !lett <…>"
%+#*lett*#,& !%+#*szinte bizonyos értelemben örökletes a rokkantság*#,&" !%+*,*,&" !%+#*s 
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ahogy minden állam elsősorban a saját arisztokráciáját védelmezi, az örök harc állama nem*#,&"
!bevallva," %+#*kimondva,*#,& !%+#*de annál hathatósabban képviselte a rokkantak érdekeit
akkor is*#,&" %+#*,*#,& !%+#*ha nem a harctéren rokkantak meg.*#,&"

!%+#*Az*#,&" !ujkor" %+#*újkor*#,& !%+#*hadászata*#,&" !<például> |:voltakép:|"
%+#voltakép#,& *voltaképp* !%+#*nem indokolta többé a rokkantak*#,&" !kimélését."
%+#*kímélését.*#,& !%+#*Testi erőre alig volt szükség a*#,&" !frontokon <,>."
%+#*frontokon.*#,& !<m>Mindent" %+#*Mindent*#,& !%+#*gépek végeztek*#,&"
!%+*,*,&" !%+#*s a gépeket gyermekek is kezelhették volna; legfeljebb*#,&" !bizonyos"
%+#*némi*#,& !%+#*szaktudás és gyakorlat*#,&" !kellett" %+#*kellett.*#,& !ahhoz."
!%+#*Aki*#,&" !<ezt> |:ezeket:|" %+#*ezt*#,& !%+#*megszerezte,*#,&" !<teljességgel> |:az:|
képes volt ölni és halni, a hadviselés leg<…>ujabb szabályai szerint," %+#*már elég jó volt arra, hogy
előírásosan öljön és haljon,*#,& !bármilyen" %+#*bármily*#,& !gyengén vagy rokkantan."
%+#*gyenge vagy rokkant is.*#,& !%+#*A fárasztó menetelések, a megfeszített testi teljesítmény,
mely a XIX. század katonásdiját jellemezte, rég feleslegessé vált. Mégis*#,&" !senkinek sem jutott
eszébe a rokkantak hadmentességéről szóló törvények revízióját követelni. Ez kegyetlenül és 
ellenszenvesen hangzott volna." %+#*a rokkantak hadmentessége megdönthetetlen*#,&
%#*tradíció*#& +tradició, %+#*maradt: azon a legkisebb rést ütni kegyetlen és ellenszenves 
gondolatnak hatott volna.*#,& !Ellenben hatalmas mozgalo<…>m indult meg a nők 
frontszolgálatának jelszavával."

%+#*Ellenben hatalmas mozgalom indult meg a nők frontszolgálatának jelszavával.*#,&
!%+#*Ez sokkal nagyobb tömegeket*#,&" !+#igért#," %*ígért*& !%+#*a front

számára*#,&" !+*,*," !%+#*és sok szenvedő férfi igazságérzetének megfelelt. Az a hagyományos
gyakorlat*#,&" %+#*,*#,& !%+#*mely szerint a nőket csak ápolónői*#,&" !%+*s*,&" #és#
!%+#*egyéb*#,&" !segédszol<á>gálatra" %+#*segédszolgálatra*#,& !%+#*alkalmazták, s
rendes*#,&" !," !%+#*kombattáns csapatokba egyáltalán nem*#,&" !osztottá<…>k" %+#*
osztották*#,& !%+#*be, nyilván avult*#,&" !%copf&" +#*copfnak*#, !<volt> |:bélyegét
viselte:|" %bélyegét viselte.& +#*érződött már.*#, !%+#*S legerősebben lázadozott e copf ellen
maga a női nem, mely*#,&" !+régtőlfogva," %#*régtől fogva*#& !%+#*mindenben*#,&"
!egyenjogu" %+#*egyenjogú*#,& !%+#*volt a*#,&" !férfinemmel," %+#*férfiakkal*#,&
!%+#*(sőt*#,&" #,# !%+#*például szellemi teljesítményekben*#,&" !azt meg is haladta)" %még
túl is tett rajtuk)& +#*még túl is tett rajtuk).*#, !%s&" +#*A nő*#, !%+#*méltán*#,&"
!ére<…>zhette" %+#*érezhette*#,& !%+#*anomáliának, hogy csak*#,&" !<…> mellékes"
%+#*mellékes*#,& !%+#*és megvetett szerep jut neki magából a Harcból, noha már
bizonyos*#,&" !<volt> |:lett:|" %+#*lett,*#,& !%+#*hogy a Harc az emberi élet végső értelme és
célja.*#,&"
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Tanár, diák, alma mater
Egy motívum Spiró György műveiben

Minden hivatásnak, szakmának van – vagy lehet – jelképes
kisugárzása. Szépirodalmi művekben a tanári működés

(hasonlatosan főképp az orvosi vagy a papi tevékenységhez, a
színészi mesterséghez) összetett szimbolikus jelentéseket vehet föl.
Spiró György, a középnemzedék kitűnő, sokoldalú írója jó néhány
munkájában tette kulcsfontosságúvá tanár, valamint diák és alma

mater szerepét. Ezt vizsgálandó egy portretizáló esszéjét és két
drámarészletét ragadjuk ki.

1982-ben, még a szeretett pedagógus életében – tehát részben laudáló funkcióval –
keletkezett a ,Bada tanár úr’ című emlékezés. A középiskolai irodalomtanáráról ké-
szített arcképet az író utóbb a ,Magániktató’ (1985) élére helyezte. E kötet főleg

színházi és filmtárgyú tanulmányokat, bírálatokat, nagyjából negyedében (összehasonlí-
tó) irodalmi eszmefuttatásokat sorakoztat föl. Az e közegben élhelyre tett tanárportré né-
mi szokatlanságát ellensúlyozza, hogy Spiró – nem tagadva meg „színházi énjét” – a szó-
készlet szintjén is dramatizálja, teatralizálja gimnáziumi éveit, szcenírozza Bada tanár úr
„jelenéseit”: „Félelmetes belépő volt: kivágódott az ajtó, becsörtetett egy drapp köpe-
nyes, alacsony, kopasz, szemüveges kis ember, a tanári asztalra vágta az osztálykönyvet,
a táblához ment, bal kézzel, nagy betűkkel felírta: BADA, majd hatalmas léptekkel róni
kezdte a termet a padsorok között, és szörnyű dolgokat mondott. Aki nem tanul, azt ki-
rúgja... Őt nem érdekli, ki honnan jött, milyen volt a bizonyítványa az általánosban, kik
a szülei, őt a munka érdekli, ő nem tűri a becstelenséget, itt dolgozni kell, és aki nem haj-
landó, az meneküljön... Negyvenketten lapultunk, mukkanni se mertünk, éreztük, hogy
ennek fele se tréfa; második év végére tizenketten repültek is annak rendje és módja sze-
rint” – kezdi a „leckét” Spiró. Igazi színházi entrée, valódi (élet-)belépő ez: emblemati-
kus, nyitó helyen kérhet szót az író minőségeszménye és a szuverén lét, a szuverén sze-
mélyiség iránti vonzódása.

Néhány további példa a prózapoétikai célzatú teatralizálására:
Bada tanár úr egyik oktatói módszere az „olvasópróba” („Kicsit más, mint a színház-

ban. A házi olvasmányról kell beszámolni, de »szövegközelben«”); Bada „Nem színész-
nek, még csak nem is hivatásos előadónak született. Csupán a belső ragyogásával tudott
virtuózan, célirányosan bánni”; diákjai a házibulizás mellett a(z amatőr) színjátszással
mérik önnön felnőttségüket; „Nagy szerep volt a Bada tanár úré, amíg nyugdíjba nem za-
varták”; „Négy évre felépített, nagy ívű szerep volt az övé”, megkoronázva a négy éven
át ígért, titokként kezelt Kosztolányi-vers elszavalásával a matúra után.

Mivel Bada tanár úr csak a tehetségesebb diákok körében sikeres, pályáját viszont 
nemegyszer kisiklatták, anyagi gondjai nyomasztóak (takarékosságból egyetlen kocka-
sajtot ebédel), külleme mulatságos, rigolyái kifigurázhatók, itt-ott konzervatív vagy vi-
tatható oktatási módszerei kikezdhetők, az összkép sem egyértelműen heroizáló. A drá-
maíró, a színházi dramaturg Spiró nagy komédiásként hívja életre kedves tanárát (a ké-
sőbbiekben atyai barátját). Mint viharvert, a hatáseffektusokat értő és kedvelő (ám nem
hajszoló) „cirkuszista” magasodik föl a tradicionális értékeket (így a latin nyelvet és az
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antik metrumot) sulykoló pedagógus. A szerző a kiemelkedő közösségek szétverésére tö-
rekvő, hagyományosan vak hazai rosszakarat akcióinak futó jelzésével emeli ki, hogy a
magyar glóbuszon csak az viszi valamire, akiben ez a komédiásvér csörgedezik, aki mi-
nőséggel és humorral tud válaszolni a megaláztatásokra, aki hivatásában – általában a
művészet révén – megalkotja saját világát.

A fogyatékosságai ellenére is ideális (magyar)tanár mellett fölvillan az ideális iskola is.
Spiró a névtelenség homályában hagyja alma materét, nem mondja meg, hol tanult, csak azt:
„a hatvanas évek legelején, a semmiféle hírnévvel nem rendelkező kültelki gimnáziumban,
amelynél mégsem volt jobb gimnázium akkoriban sehol, mert szerencsénkre a nevesebb kö-
zépiskolákból ott gyülekeztek az eltanácsolt, kifúrt, kiutált nagyszerű tanárok. Nem tartott
sokáig ez az aranykorszak, a legjobbakat aztán ott is eltanácsolták, kényszernyugdíjazták, de
a tanárok azóta is összejárnak, szeretik egymást – mi csak azt tudtuk, hogy szerettünk oda
járni, és nem láttunk be a tanári szoba szentélyébe, ahol nem dívott a fúrás”.

Nincs okunk kétségbe vonni a tipikusan 1956 utáni, de általánosan is ismert szituáci-
óból kinövesztett, romantizált és szakralizált igazságot, az emlékező érzelmi igazát. Eb-
ben az iskola- és tanárcentrikus emlékképben az utóbb szinte „mellékesen” mégiscsak
megnevezett iskola a tájékozódási pont, a mag: az élet rajongott iskola-középpontja amo-
lyan világközéppont is. E kitüntetett locus is a tanári (varázs)pálca intésére merül föl a
múltból: „El kell képzelni ugyanezt a pálcát, amint a declinatio és a conjugatio szentsé-
gét szörnyű berregéssel zavaró, gyakorlatozó vadászgépeket fenyegeti az ablakból, és
azok el is húzzák a csíkot a Váci út és a Lőportár utca kereszteződése, az egymás mellett
levő Bolyai János Gimnázium és a kerületi Bőr- és Nemibeteg-gondozó egéről”. A taná-
ri egónak, a klasszikus nyelvnek és műveltségnek hatalma van a militáns agresszió erő-
fitogtatása felett. A tanárával szolidáris gimnazista számára a középiskola, a meghatáro-
zó térképészeti objektum szinte egybeépül a tizenéves fiúk vágy- és rémképeit mitizáló
egészségügyi bázissal.

„Szellemi arisztokratizmus plebejus attitűddel párosítva”: ez a „különös” szemlélet
diktálta Bada tanár úr lépéseit; a tanárét, aki „nem az életre készített fel bennünket, ha-
nem fogékonnyá tett mindazon értékek iránt, amelyek az embert oly fájdalmasan gazdag-
gá tehetik”. Az iménti szavakat Spiró György a saját emberi alapállása és írói szándékai
címerébe is jelmondatként véshetné.

Bada tanár úrnál bizonyára ismertebb tanárfigura a ,Csirkefej’ (1985) című Spiró-tragé-
dia Tanár alakja. Mint tudnivaló, ebben a drámában a roskadozó külvárosi ház – szinte ki-
vétel nélkül magányos lakóival – amolyan szociológiai-történeti horizonttá módosul. E
körben a legbűnösebb – mert hosszú időn át szeretetre képtelen – Vénasszony, aki a leg-
bűntelenebb is – hiszen felismeri, megbánja és vezekléssel igyekszik jóvátenni vétkeit –,
esik gyilkosság áldozatául. Gyilkosa a legbűnösebb – éppen mert gyilkos – szereplő, aki
azonban a legbűntelenebb is – fiatal kora, társadalmi és családi áldozat-volta folytán. A ti-
zenkét szereplő egyike a begubózva, agglegényesen élő, délután korrepetálással pénzt ke-
reső Tanár. Nem szolgálója szaktárgyának, hanem szolgája. „Kezit csókolom”-mal köszön
bakfis tanítványainak (azok gúnyos „Csókolom, tanár úr!”-ral felelnek), mert nem nélkü-
lözheti a különórák keresményét. A korrepetálás megjelenített, az udvar „nyilvánosságá-
ba” kivitt részletei felkészült, sőt átszellemült pedagógusnak mutatják a Tanárt. Olykor tu-
dományos idézetek foszlányaival, de jobbára a saját elemző szavaival érzékelteti: ért a
versekhez, lázba hozza az Ady-elemzés, felfogja az erkölcsi és ontológiai hívást. Iro-
dalomközelisége azonban életidegenség is. Ő, aki oly nekibuzdulva képes prédikálni a
Bakfisnak és a Csitrinek Ady ,Menekülés az Úrhoz’ című költeményéről, a költemény
memoriterként feladott nyolc soráról, a Vénasszony konfessziójakor a „van Isten?” kérdé-
sére – „tessék mondani, tanár úr – ne tessék haragudni de – mer ez most olyan rossz – van
Isten?” – képtelen valamilyen elfogadható válasszal és szavakba öntött szolidaritással ref-
lektálni. Belőle éppen Bada tanár úr embersége és erényei hiányoznak.
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A ,Csirkefej’ négy nyelvi rétegéből a legalsó szint a csekély szókincsű, mosdatlan, alig
artikulált, „bazmegező” beszéd. Ezzel él a Srác, a Haver, a Törzs, a Közeg, az Apa, az
Anya, félig-meddig a Csitri is. A második szint a hétköznapi kommunikációra már alkal-
mas, színtelenségében érzelmileg mozgósított beszédé, melyet – másként-másként – a Vén-
asszony, a Nő, az Előadónő és a Bakfis használ. A harmadik beszédszintet, a választékos,
iskolázott, szakmailag is kiművelt nyelvet egyedül a Tanár beszéli (noha, láttuk, az igazán
embert próbáló, szóhasználatukban kényes szituációk őt is szinte megnémítják). A negye-
dik beszédszintnek már nem marad valóságos beszélője: a megalkotóról, a kimondóról le-
válva, a kiváltságos esztétikai szféra magasában, „csodaszerűen” lebeg az idézett Ady-vers,
mint a szöveg tökélye. Nyilvánvaló, hogy a tizenegy figura által használt két (rokon) szo-
ciolektus elnyomja a csupán egyetlen szereplőhöz, a Tanárhoz köthető nyelvi tartományt.
A textus brutalitását a sűrű gondolatjeles megszakításoknak köszönhető tördeltség, cikli-
kusság ugyan visszafogja, „felstilizálja”, de a
darab nyelvi állandójaként, normájaként el-
uralkodó, alacsony artikulációjú nyelvezet az
artikuláltságot, a művészi mívességet teszi
„káromkodássá”! A Tanár és szövege – s a
vers mint argumentum – nem követelő igényt
bejelentve, hanem nevetségesen lóg ki a sor-
ból: a talán jobb sorsra érdemes tanár úr aka-
rata ellenére rossz sáfára a rábízott tárgynak.
(A különórára készülő Bakfis többször is Ki-
rály István ,Intés az őrzőkhöz’ című Ady-
monográfiájának a ,Menekülés...’-re vonat-
kozó passzusait magolja. E citátumok intarzi-
áit Király professzor egykor mély fájdalom-
mal, otromba gúnyolódásként, munkája és
szövegfeltáró igaza megcsúfolásaként olvas-
ta. Érthető személyes sérelme folytán nem
vette észre, hogy Spiró nem a tudományos te-
vékenységet és érdemet parodizálta a frag-
mentumok kiszakításával. Előbb a tanácsta-
lan diákot, a Bakfist, illetve [nagyjelenetét
megelőlegezve] a tirádázó Tanárt tette nevet-
ségessé, s csak azután a tudományos szöve-
get, melyet a hétköznapi észjárás és szóhasz-
nálat körében honosíthatatlan, adaptálhatatlan jellege miatt kárhoztat).

A ,Honderű’ című komédia 1997-ben játszódik (ez a folyóirat-megjelenés éve is). Az
öt szereplő közül az egyként 83 éves Frídhof (vagyis a temető jelentésű gúnynév mögött:
Dr. Ajtósy Gyula sebész-, majd gyermekorvos), Pukánszky (Béla Géza, tüzér százados-
ból sok kacskaringón át lett jogtanácsadó, ma nyugdíjas) és Zoltánffy (Károly, miniszté-
riumi osztályvezető, TÜKER-lehordó, vállalati szb-titkár...) hajdan középiskolai osztály-
társak voltak. A 82 éves Annamari, akinek lakásán találkoznak, fél tucat férjet és nagy-
jából ugyanennyi élettársat fogyasztott el, köztük Pukánszkyt. Zoltánffy sok évtizedes
készülődés után most kéri meg az okos, művelt, életerős, elegáns, fiatalos özvegyasszony
kezét – ha „életben marad”, úgymond. Pukánszky és Zoltánffy ugyanis épp itt és ma pár-
bajra készül, s ezt le is folytatják, lovassági karddal. Az ok látszólag egy – Annamarival
kapcsolatos – sértés. Valójában a három osztálytárs, kiegészülve a tegnap még élő negye-
dikkel, Kálmánnal, azért szcenírozza a véresen valóságos párbaj-jelenetet, hogy a tudot-
tan halálos beteg Pukánszky ezen az elegánsabb módon, barátai eutanáziát igenlő segít-
ségével kerülhessen közelebb a halálhoz.
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A három, azaz négy, sőt, Kálmánnal tulajdonképp öt idős figura egy fiatalabb, a har-
minc körüli Vancsura tájékoztatására tárja föl múltját és viszonylatait. Két párbajsegédre
feltétlenül szükség van, s mivel Kálmán az előzetes tervek ellenére már nem érkezhet
meg, Vancsurát, az épp itt időző végrehajtót kell belekényszeríteni a színjátékba. Az egy-
mástól messze eső két nemzedék úgy is leírható: Frídhoféknak volt alma materük, Van-
csurának nem volt.

A ,Bada tanár úr’ lapjait dramaturgként is formáló Spiró ebben a színműben sokat bíz
epikusi adottságaira. Minden bizonnyal a Vasbányai Ferenc szerkesztette kiadvány, ,A
Budapesti József Attila Gimnázium jubileumi évkönyve’ (1988) alapján, de más írott és
szóbeli forrásokat egyként felhasználva bőségesen belemintázza a komédiába az előd-,
egyben utódiskola, a Ciszterci rendi Szent Imre Gimnázium történetét. Az öregurak itt
voltak diákok, osztálytársak. Önmagukat mind a mai napig egymáshoz és a gimnáziu-
mukhoz való viszonyaik, az átörökített hierarchia szerint identifikálják, diáknyelvi for-
dulataik, szlengjük, elavulhatatlan nyelvi zárványaik latba vetésével. „Titkos” szövetsé-
gük és el-elkomolyodó rivalizálásuk a kívülálló (Vancsura) számára érthetetlen jelszava
a Honderű szó is. A darabbeli magyarázat így hangzik: „Volt egy magyar gróf, kedves fi-
atalember, Széchenyi István nevezetű, és ő a múlt század közepi Pest-Budát szerette vol-
na Honderűnek elnevezni... Ez a szó franciául úgy hangzik, hogy »az utca szégyene«,
honte de rue, úgyhogy Széchenyi gróf elállt az ötlettől, így lett a város neve Budapest”
(a beszédes szókapcsolat-kifordítások egyikeként kerül majd fontos stilisztikai pozíció-
ba „a szégyen utcái” szintagma). A jókaiasan csengő szó – a darabcím – illúziókra és il-
lúziófoszlásra egyszerre utal.

A diáktársak egy tipikus nyelvi mágiával, az osztálynévsor felmondásával is vissza-
pörgetnék, megállítanák az eltűnt időt, a még élők föltámasztanák a halottakat, s velük az
ifjúkort. Zoltánffy és Frídhof a neveket egymásba öltve idézik: „Ajtósy, Angyal, Áren-
dás... Csizmazia... Országos első lett latinból, a Csizmazia... Erődi-Harrasch, Fetsch, 
Fischer, Folláth, Földes, Gáspár, Glédula, Gonda...” A lista – melyben az Erődi-Harrasch
mintha sajtóhiba lenne, Erődi-Harrach helyett – a puszta névhalmazzal is kifejezésre jut-
tatja, hogy a Szent Imrében, a nagy létszámú osztályokban származási, felekezeti és
(anya)nyelvi különbségek figyelmen kívül hagyásával kerültek össze a fiúk. (Annamari
természetesen nem iskolatárs, hiszen a „tiszta fiúosztály” maradéka ma is úgy vélekedik:
„Még csak az kellett volna, hogy lányok is járjanak! Tönkretették volna a színvonalat!”)

Spirónak az emberi nem javához tartozó idős hősök megalkotásakor az elitség öntuda-
tára, tehát elismerten elit iskolára szükséges figyelmeznie. Ezt az iskolát a ciszterciek
Szent Imre Gimnáziumában találja meg. Az iskola-vetélytársi összevetés itt is felbukkan.
Vancsura érdeklődésére – „Melyik gimibe tetszettek járni?” – Frídhof és Zoltánffy ezt
mondja: „A ciszterekhez. Később József Attila lett belőle, most megint Szent Imre, ha jól
tudom... Mi voltunk a második legjobb gimnázium Budapesten! Rögtön a piaristák után!
Tudja, ki mindenki járt oda?!”

Bár a későbbiekben a „ki mindenki”: újra egy – lazább – névsor lesz a szövegkatali-
záló elem, vizsgáljuk meg előbb, miként pozicionálja hősei gimnáziumát Spiró. Dekla-
ráltan a piaristák utáni második legjobb alma matert szemeli ki. Az 1098-ban alapított
Sacer Ordo Cisterciensist sokkal tekintélyesebb múlt táplálja, mint az 1597-es alapítású
kegyesrendieket. Ezt a historikus előnyt a szóban forgó két fővárosi iskola közötti tradí-
ciókülönbség kiegyenlíti. A Szt. Imre Gimnázium 1912-ben jött létre, akkor még a XI.
Váli utca 1. alatt. A XI. Villányi út 27. szám alatti épületet 1927/29-ben emelte Walder
Gyula. A piaristák viszont már 1717. november 7-én megnyitották Collegium Pestiense
elnevezésű tanintézményüket az V. Galamb utca sarkán. 1913/17-ben készült el az új, ha-
talmas iskolaépület. A tervező, Hültl Dezső a városépítészeti követelményeknek engedel-
meskedve a Duna-part és a Kígyó utca közötti átjáróval törte meg a tán túlzottan is nagy,
de így már szellősebb tömböt. A homlokzatra a Radnai Béla formálta, öt alakos szobor-
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csoportozat került, középpontjában a rendalapító Kalazanci Szent József figurájával. A
szentszobor akkortájt vesztette el glóriáját, amidőn – 1953-ban – az épület az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának otthonává lett (tudvalevően már
nem sokáig, hiszen az utolsó intézetek, tanszékek is készek a költözésre). Spiró dráma-
hősei 1914-ben vagy 1915-ben, már az I. világháború első évében születtek. Mint cisz-
terci diákok, látogatták még a Váli utcai, s már a Villányi úti iskolát is. A piaristák 1917-
ben – a rendalapítás 320., a Collegium... megnyitásának 200., Kalazancius szentté avatá-
sának 190., a magyar nyelvű kegyesrendi bölcseletoktatás 140. évfordulóján – avatták új
iskolájukat. A ciszterciek, ismételjük, 1929-ben. A materiális adottságok, valamint az I.
világháború utáni társadalmi helyzet, pedagógiai szituáció, nevelési cél tekintetében
nagyjából fej-fej melletti vezető helyen haladhatott a két tanítórend.

A Spiró-darab azzal „dolgozza le” a piaristák előnyét, hogy míg őket a továbbiakban
említetlenül hagyja, a Szent Imre Gimnázium iskolatörténetét személyes közelségbe hoz-
za, familirializálja; kitűnőségek sokaságát nevezi meg, tanulságos sorsokat cikáztat, a nö-
vendékek pályáját szakmai sikerekkel, erkölcsi tanulságokkal hozza összefüggésbe. Csak
úgy záporoznak a félművelt, az alma mater magnetikus erejét nem ismerő Vancsurára a
híres ciszterci diákok nevei, teljesítményei. Lékai László bíboros érsek... Rösler Endre
operaénekes... Staud Géza színháztörténész (és „házi” magasugró-rekorder...) Latinovits
Zoltán színművész... (E sorok írója nem tud-
ja elhallgatni, hogy már piarista diákként
rendre ciszterci mintaemberekkel találko-
zott. Id. Czeyda-Pommersheim Ferenc, a ne-
ves sebész, Brisits Frigyes, Vörösmarty-ku-
tató és tankönyvíró, Várkonyi Zoltán, a szí-
nész és rendező részben személyes példájuk-
kal, a családban terebélyesedő legendájukkal
is segítették. Ők is, miként sokan mások, ne-
vesek és kevésbé nevesek, mind megemlített
„szereplői” a ,Honderű’-nek.)

A megforgatott nevek a rangjuk okán, a
felidézett események kivételességükkel vál-
nak ünnepivé. A Szt. Imrét körbeveszik a fő-
városi és az országos méltóságok. Ezekbe a pillanatokba groteszkum vagy kritika is ke-
veredhet, így téve realisztikusabbá az iskola kivételességét. Nyilván nem Krantz Tibi –
Zoltánffy emlékezetében élő – ünnepi verse jelzi az irodalom csúcsait. A diákköltő az
1929-es avatáson maga dörögte: „El nem felejtjük a szent ezerévet, / A történelem bár-
mit is akar, / Szent Imre földjén nem lesz egyéb élet, / Nem lesz itt más, mint keresztény
s magyar!” A latin szövegnek, a szentenciáknak – így az „Ex scholis omnis nostra
salus...” kezdetű avatási feliratnak – ugyanúgy bűvereje van, mint Bada tanár úr antik
metrumának. Őrződnek a különféle tanórák, a tanáregyéniségek bogarai, a diákcsínyek,
beköpések. Őrződik az indíttatás – Pukánszkyék, jó paptanáraik intését megfogadva, „jó
papként” holtig tanulnak. A karddal megvágott Pukánszky a halálán van, de a másfél éve
kezdett kínai nyelvtanfolyamának leckéjét akarja megírni. A másik két öreg is fáradha-
tatlan, s legalább annyi az elfoglaltsága, mint amennyi a súlyos betegsége. Ehelyütt nem
tisztünk eldönteni, mennyiben sikeres és arányos Spiró figuraformálása – nincs-e felnö-
vesztve a három agg, nincs-e sematizálva primitívségében Vancsura stb. –, abban azon-
ban téved egyik bírálója, hogy a három öregúr nevetségessé teszi magát a már hetven-
nyolcvan éve is borzalmasan elavult párbaj intézményének felelevenítésével, a Clair Vil-
mos-párbajkönyv követésével. A komédia valamennyi szegmenséhez az iskola, az isko-
lai évek felől nyílik út. A párbaj végzetes és komoly (is) ugyan, ám egyben játék, egy kis
kör titkos magánügye, „Honderű”: úgy figurázzák ki a viaskodásban halál felé tartó ön-
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Valójában – s ez beleillik Spiró
György más műveiből is kihüve-
lyezhető fogyatkozás-, korcsoso-
dás-koncepciójába – ők az az

utolsó nemzedék, amely még szi-
lárd ismeretek és erkölcsök alap-
jára építve tervezhette meg az
életét, s e terveket – minden ki-
siklás, balsiker, csőd ellenére, s

az elkerülhetetlen végzet ellené-
re – be is tetőzhette.
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magukat, ahogy hajdan diákként gúnyolódtak – talán seprűnyéllel, alkarral hadakozva –
a tényleg idejétmúlt párbajozáson.

Spiró tekintélyes írói erőt, a művön belül nagy terjedelmet mozgósít az iskola bemu-
tatása érdekében. Így tudja érvényre juttatni tételét, melyet leghívebben a közhellyé kop-
tatott voltukban is halhatatlan Ady-sorok közvetítenek (Bada tanár úr is egy Ady-elem-
zéssel adta növendékeinek – irodalomtanárként – a legmaradandóbbat): „Bár zord a harc,
megéri a világ, / Ha az ember az marad, ami volt: / Nemes, küzdő, szabadlelkű diák”. Sőt,
csakis diákként éri meg öregkorát az ember: azt hordozza, reprodukálja, reorganizálja
magában, amit tanáraitól és alma materétől kapott. Pukánszky, Frídhof és Zoltánffy (va-
lamint Annamari) életútja – a biográfiai tények primer tanúsága szerint – kudarctörténet.
Valójában – s ez beleillik Spiró György más műveiből is kihüvelyezhető fogyatkozás-,
korcsosodás-koncepciójába – ők az az utolsó nemzedék, amely még szilárd ismeretek és
erkölcsök alapjára építve tervezhette meg az életét, s e terveket – minden kisiklás, balsi-
ker, csőd ellenére, s az elkerülhetetlen végzet ellenére – be is tetőzhette. Vagy inkább az
író generációja lenne az utolsó nemzedék, mely még találkozhatott egy-egy Bada tanár
úrral, még fogalmat alkothatott a „tökéletes” iskoláról? Akár így, akár úgy, a Vancsurák,
a Bakfisok, a Csitrik azok, akik már nem részesültek a kegyelemből.

Bada tanár úr mint komédiás, a három öreg mint három fineszes, programos, holtában
is elpusztíthatatlan csínytevő emlékeztet az író legnagyobb szabású hősalakjára, az epi-
kájában és dramaturgiájában is föllépő Boguslawskira. Bada „az egyik irányból”, a való-
ság felől, Pukánszkyék „a másik irányból”, a fikció felől tagadják azt a tanári attitűdöt,
mely a ,Csirkefej’ Tanárjáé. Ahol tanár, diák és alma mater hármasa háromfelé hullik, ott
a valóság is szétesik. Remény csak ott van, ahol a tanárban él a diák, s a diákban az al-
ma mater.

Elhangzott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a millenniumi év alkalmából ,A magyar állam ezer éve’ cím-
mel, 2000. november 23-án és 24-én rendezett tudományos ülésszakának második napján, a Bölcsészkar (egyik)
jelenlegi épületében, vagyis a volt és egyben a leendő Piarista Gimnáziumban.    
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A személyiségen innen
Az (ön)megszólító verstípusról

És mi lenne a helyzet a lírával? – vetődhet fel bennünk a kérdés, ha
elolvassuk Hillis Miller ,The Ethics of Reading’ című könyvét, amely az
etika és az irodalom, illetve az etika és az olvasás viszonyát tárgyalja.

Miller koncepciója szerint az etika megnyilvánulási formája az
irodalmi mű esetében a történetmondás, vagyis a narratív

imagináció lehet. „Amellett fogok érvelni, hogy egy különös, előre soha
meg nem jósolható viszony létezik az egyetemes morális törvény

állítása és a történetmondás között” (1) – írja a mű bevezetőjében.
Hogyan illeszkedik e kérdés egy elsősorban József Attiláról szóló

tanulmányba?

Aválasz kettős: Miller etikáról alkotott koncepciója ugyanabból a retorikai nyelvfel-
fogásból ered, amelyből a líra legfontosabb alakzatának, az apostrophénak meg-
határozó jegyeit például Jonathan Culler vagy Cynthia Chase levezette, másrészt

viszont  József Attila kései önmegszólító verseinek értelmezhetősége egy olyan tovább-
gondolási mód megtalálásán múlik, amely a megszólítás alakzatának „filozófiáját” bon-
taná le, tehát lehetőség szerint több interpretációval is szolgálna egy retorikai terminus
számára. Ennek egyik útja pedig az etika irányába vezethet. Az egyéb poétikai összete-
vők feltárása és egymáshoz viszonyítása mellett jelentős részben ezen múlik, hogy egy
szolipszisztikus, interiorizáló vagy egy utóbb említett etikai mozzanatra ismerünk-e rá az
(ön)megszólítás aktusában és alakzatában (hogy csak a két végletet említsük). A poétikai
argumentációk rekonstruálásától egyelőre eltekintve jelentsünk ki annyit, hogy a ,Tudod,
hogy nincs bocsánat’ című költemény, József Attila talán leggyakrabban értelmezett ön-
megszólító verse, ezért adhat(ott) lehetőséget egymástól olyannyira eltérő értelmezések-
re. Németh G. Béla a József Attila-kutatás számára mindmáig nélkülözhetetlen tanulmá-
nyában az önmegszólítást Heidegger egzisztenciális analitikájára vezeti vissza, kijelölve
ezzel azt a magyar irodalomtudományban akkoriban ismeretlen filozófiai terepet, ame-
lyen a költemény egyáltalán értelmezhetővé válhatott. Kulcsár-Szabó Zoltán pedig egy
nemrégiben megjelent munkájában az alakzat retorikai értelmezése felől közelíti meg a
verset, az újragondolás és a meglévő kritikai viszonyulás szándékát egyszerre mutatva.
Tanulmányában ily módon kerülhetnek előtérbe a líra nyelvezetének pragmatikai össze-
tevői és a személyiség önmegértésének relatív kudarca mint az újraértelmezés kulcs-
mozzanatai.

A következőkben arra próbálok majd rámutatni, hogy a megszólítás retorikai alakza-
tának és beszédaktusának egy eltérő, bizonyos értelemben etikai értelmezésével a meg-
szólító és önmegszólító versek egy bizonyos része (hangsúlyozni szeretném, hogy csak
egy része) egészen más interpretáció lehetőségét kínálhatja számunkra. Mindez a nyelv
pragmatikai síkjának és az egyéb poétikai eszközökhöz való viszonyának függvényeként
jelenik majd meg a tanulmányban. 

Térjünk azonban vissza Hillis Miller művéhez! Miller számára az etika olyan terüle-
tet jelöl, mely törvények formájában nyilvánul meg, vagyis – ahogy a már idézett rövid
mondatból is kiderülhet – az etika az ő felfogásában törvényetika (illetve az érvelésben
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előrehaladva ennek – de Man-i hatásra – egy „megszüntetve megőrzött” változata). Ez-
zel Miller önkéntelenül is elkötelezi magát az etikáról alkotott koncepciók kétségtelenül
leggyakoribb, de csupán egyik felfogása mellett. Az „eticitás” mibenlétét ezért hagyo-
mányos módon Kant (és később Paul de Man) felfogásából próbálja levezetni, a későb-
bi etika-elméleteket és a kritikai filozófiát ért támadásokat gyakorlatilag figyelmen kí-
vül hagyva. Miller ugyan egyértelműen kijelenti, hogy az etika nem valamely érték szö-
vegben való jelenlétét vagy a szövegnek valamilyen értékrendszer mentén való olvasá-
sát jelenti, mégsem tér el számottevően egy olyan felfogástól, amely az etikát valamifé-
le (nyelvi vagy nem nyelvi) „rögzítésként” írja le. Nem véletlenül érkezik végül Paul de
Man eticitás-koncepciójához, amely, ahogy Miller is idézi, az etikát a nyelv elkerülhe-
tetlen referenciális funkciójával hozza összefüggésbe. De Mant idézve: „A moralitás
ugyanannak a nyelvi aporiának egy változata, amely egyebek mellett az »ember«, a
»szeretet« vagy az »én« [self] fogalmát is életre hívta, nem pedig oka vagy következ-
ménye e fogalmaknak. Az etikai hangvételre való áttérés nem egy transzcendentális im-
peratívusz eredménye, hanem egy nyelvi zavar referenciális (tehát megbízhatatlan) vál-
tozata. Az etika (helyesebben mondva, az eticitás) egy diszkurzív mód a sok közül.” (2)
Akkor etikai egy szöveg vagy egy értelmezés, ha kijelöl egy szilárd helyet magának
(take place) a nyelvi világon belül, vagyis, mondhatnánk, ha a helyesség kívánalmára

épít. Nem véletlen tehát, hogy amikor Mil-
ler az eticitás nyelvi megnyilvánulási for-
máit kezdi elemezni, a beszédaktusokhoz
fordul, s ennek kapcsán is elsősorban a be-
szédaktusok (jelesül az ígérés) őszinteségé-
nek feltárhatósága, vagyis annak egyfajta
(referenciális) igazsága iránt érdeklődik.
„Nem elég kinyilvánítani egy ígéretet. Egy
második performatív aktust is tennem kell
az ígéret betartásának szándékáról. A prob-
léma abban áll, hogy egy szándék bizonyos
esetekben, s itt nyilvánvalóan erről van szó,
csak privát módon nyilvánítható ki” (3) – ír-
ja. A szándék igazolása természetesen vég-
telen regresszushoz vezet, amit Miller is
hangsúlyoz, maga a struktúra azonban kon-

cepciójában ettől függetlenül továbbél. Az intenció és annak kinyilvánítása végső soron
ugyanazt a viszonyt mutatja fel Miller szerint, mint az általános morális törvény és an-
nak konkrét megfogalmazódása egy adott szituáción belül. Az individuális ennek értel-
mében a törvénynek, a végső soron mindig elérhetetlen imperatívusznak egy egyedi
„példája”, hasonlóan Kant elképzeléséhez a törvény és az egyes ember viszonyáról.
Miller ehhez az analógiához egy továbbit fűz hozzá: „Lehetséges-e, ezt a kérdést kell
feltennünk legelőször is, egy további analógiát hozzákapcsolnunk ahhoz, amit Kant lét-
rehozott, s azt mondanunk, hogy a szöveg iránti tiszteletünk olyan, mint egy ember irán-
ti tiszteletünk, ami annyit jelent, hogy az nem a szöveggel magával szembeni tisztelet,
hanem egy törvénnyel szembeni, amelynek a szöveg egy példája?” (4) A kérdésre vég-
ső soron igennel válaszol. A törvény maga azonban kimondhatatlan, szemben a konkrét
művel, azaz a történettel mint annak egyedüli megvalósulási lehetőségével, vagyis – re-
torikai fogalmakra átírva a kérdést – a törvény egyfajta katakrézis (Miller maga fogal-
maz így). A törvény a példány vagy példa, vagyis az érvelés szerint a történet jelöltjé-
vé lép elő, a két terminus így a klasszikus jelölő-jelölt dichotómiába rendeződik, leg-
alábbis számos értelmező szerint. (5) Az etika Miller számára ugyan nyelven keresztül
megvalósuló jelenség, textuális szabályok és törvények összessége, az etikai transzcen-
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nem a szöveggel magával szem-

beni tisztelet, hanem egy tör-
vénnyel szembeni, amelynek a

szöveg egy példája?”  A kérdésre
végső soron igennel válaszol.
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dencia mégsem a referencialitás (és néha a nyelv pragmatikus funkcióinak) szintjéhez
kapcsolódik csupán, legalábbis nem egyértelműen, nem azonos a nyelvi szabályok bi-
zonyos csoportjával vagy azok megnyilvánulási módjával, hanem túlmutat rajtuk. Ezzel
Miller a szubjektivizmus veszélyét kétségtelenül elkerüli (például az önérdek már Kant
által is kárhoztatott fogalmát), de az imperatívusz maga, vagyis a katakrézis kiszorul a
nyelvből, s az etika mégis csupán a rögzítettséggel, a jelentés szociális-kulturális meg-
kötésével asszociálódik. Miller, de Man gondolatát kölcsönvéve, a nyelv etikai dimen-
zióját a narrativitáson keresztül az allegóriához köti, s nem például a katakrézis par
excellence megnyilvánulásmódjához, az iróniához. Ezzel mintha elveszítenénk, amire
egyszer már szert tettünk, a kimondhatatlan felmutatását a nyelvben. Hogyan alapul ily
módon az etika kizárólagosan a nyelven? – teszi fel a kérdést Miller, majd így válaszol
saját kérdésére: „A válasz az, hogy az etikai ítélet és parancs az olvasás lehetetlensége
elbeszélésének az a nélkülözhetetlen összetevője, amit de Man allegóriának nevez.” (6)
Az etika tehát az olvasás folyamatának már egy utolsó lépcsőfokát jelenti, amely egy-
fajta történet fölötti történet elkerülhetetlen konstitúciója, vagyis nem a metaforikus nar-
ratívával és nem is azzal az episztemológiai hibával együtt lép fel, amely a metaforikus
narratíva létrehozásának dekonstrukcióját szükségessé teszi, hanem mindezek „után”,
az olvasás lehetetlensége, az olvasás aktusának megérthetetlensége következtében. Ek-
kor válik el egymástól véglegesen az igaz-hamis (episztemológia) és a helyes-helytelen
(etika) tartománya. A kijelentés vagy megállapítás ily módon egy mindig igazolhatatlan
előírásba, illetve parancsba transzformálódik, amely minden szociális-társadalmi közös-
ség lehetőség-feltételét jelenti – állítja Miller. (7)

Robert Eaglestone, Miller egyik kritikusa fogalmazza meg talán a legátfogóbb bírála-
tot a ,The Ethics of Reading’-gel szemben. „Miller számára, mivel ’a könyvet olvasó fér-
fi vagy nő valós szituációjára’ koncentrál, csak a nyelv matériája, a mondott létezett.” (8)
Miller ugyanis, teszi hozzá Eaglestone, s ebben a meggyőződésében valószínűleg az Új
Kritika öröksége határozza meg koncepcióját, a nyelvet jelentések szelekciójának tekin-
ti, mely a mondott szintjén mozog, és semmi másnak. (9) Ha egy példával kívánnánk vi-
lágosabbá tenni az érvelést, az ígérés beszédaktusának milleri kritikájára emlékeztethet-
nénk. Miller közelítési szempontja az, s Eaglestone éppen ezt kritizálja, hogy az ígérés
kapcsán az ígéret tartalmát és annak ellenőrizhetőségét, illetve megvalósulásának lehető-
ségét kell vizsgálnunk, nem pedig a „valakinek szóló mondást”. (10) Az „eticitás” kons-
titúciójából mintha kimaradni látszana a másik ember, illetve mintha csak az elmélet
margóján kaphatna helyet.

Térjünk azonban rá arra, miért fontos mindez a megszólítás alakzatának szempontjá-
ból! Jonathan Culler ,Apostrophe’ című tanulmányában, melyben az apostrophé alakza-
tát mint a líra legfontosabb alkotóelemét tárgyalja, az alakzat jellemzésekor egy megle-
hetősen szokatlan s később sokat idézett kijelentést tesz: „Mindez egy negyedik szinthez
vezet minket, ahol meg kell kérdőjeleznünk azt a státuszt, amit eddig a te-nek tulajdoní-
tottunk az aposztrophikus szerkezeten belül, és rá kell világítanunk arra a döntő, bár pa-
radox tényre, hogy ez az alakzat, amelyik látszólag kapcsolatot létesít az én (self) és a
másik között, valójában a radikális interiorizáció és szolipszizmus alakzataként
olvasható.” (11) Nagyon nehéz elhinnünk, hogy éppen a megszólítás, melyet az én nyel-
vi exteriorizációjának gondolunk, s amely képes lenne elkerülni a tematizáció és az énre
való redukció veszélyét, lenne az a retorikai eszköz, amely által mindez bekövetkezik.
Culler néhány megszólító verssor említésével és egy példával támasztja alá állítását,
mely Rilke egy versére vonatkozik ,Az órák könyvé’-ből. A példával azt bizonyítja
Culler, hogy különböző metaforikus módok segítségével hogyan „parcellázza fel” az
apostrophé az ént, s hogyan szórja szét a világban, hogy azután a világot interiorizálja. A
Rilke-vers utolsó két sorának de Man-i értelmezésére támaszkodva a „te” alakzatát
Culler a lírai hang (én) megelevenítő aktivitásának projekciójaként értelmezi.
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Lass deine Hand am Hang der Himmel ruhn
und dulde stumm, was wir dir dunkel tun. (12)

Az apostrophé alakzatának tulajdonképpeni paradoxonja Culler írásaiból kiolvasható-
an az lehetne, hogy ez a lírát meghatározó költői eszköz egyszerre mutatja a tematizált
nyelvhasználattól való elfordulás lehetőségét, vagy korábbi kifejezéseinkkel megfogal-
mazva a mondott szférájáról a mondás pragmatikai síkjára való áthelyeződést, és az én
megkonstruálódásának lehetőségét is, mely, ahogy Culler állította, a világ interiorizá-
ciójának folyamatát vonja maga után. Az alakzat első összetevője, ahogy Culler is emlí-
ti egy másik tanulmányában, hangsúlyozná tulajdonképpen azt az értelmezést, amely a
megszólítást a kimondhatatlan révén keletkező nyelvi zavarnak értelmezi. Ez a nyelvi za-
var, vagy retorikai kifejezéssel ez a katakrézis Culler szavaival élve egy üres „O”, mely
a megszólítások egy részében explicit módon is jelen van (O rose, thou art sick; O Wild
West Wind). (13) Culler hangsúlyozza ugyan, hogy az apostrophé nem a szavak jelenté-
se, hanem a kommunikáció szempontjából tekinthető trópusnak, megzavarja és megsza-
kítja a kommunikációt, mivel kérdéseket tesz fel a megszólító és a megszólított „kilétét”
illetően, az alakzat értelmezése azonban leginkább a költői szubjektum konstitúciójának
és a holt természet megelevenítésének kapcsolata, illetve a megszólítás és a beszédként
megjelenő nyelv jelenidejének elválaszthatatlansága mentén képződik. A hangsúlyt
Culler nem a megszólítás aktusára és a megszólított lehetséges idegenségére helyezi, ha-
nem a megszólító szubjektum megszemélyesítő, értelemadó tevékenységére. A szubjek-
tum létének lehetősége így egy viszony keretein belül határozódik meg ugyan, de ez a vi-
szony – legalábbis Culler tanulmányában – döntő módon az én aktivitásán és a husserli
értelemben vett Sinngebung konstitúciós aktusán múlik. 

Az a néhány ellenvetés, amelyet a milleri etika-koncepcióval szemben megfogalmaz-
tunk, egy olyan tágabb nyelvfelfogásbeli problémát érint, amelyet Francis Jacques Mer-
leau-Pontyra hivatkozva „a tiszta nyelv fantomjának” nevez. (14) Az említett nyelvfilo-
zófiai közelítésmód, állítja Jacques, nem veszi figyelembe a nyelvnek az énonciation-hoz
tartozó jelenségeit, s így nemcsak az említett megszólítás alakzatáról nem vesz tudomást,
hanem azokról a nyelvi elemekről sem, amelyek csak a szubjektivitás viszonyában létez-
nek (például személyes és mutató névmások, temporális és modális nyelvi elemek stb.).
Jacques ehhez az irányzathoz sorolja a beszédaktus-elméletet is. Ez a szubjektivitás-elv
azonban, tegyük hozzá, éppen annak hangsúlyozásával is együtt jár, hogy a másik a mon-
dott szintjén mindig redukált és interiorizált, a mondás szintjén pedig az intencionalitás
értelmében mindig megragadhatatlan marad. Ezt már csak az a nyelvi esetlenség is mu-
tatja, állítja Jacques, miszerint úgy érezzük, a „másik” helyett a nyelvhasználat törvény-
szerűségei szerint mindig „másik ember”-t kellene mondanunk. Emellett pedig a „foga-
lom” a mondott szintjén is többértelmű. (15) Riffaterre is megjegyzi de Man kritikájára
írott válaszában, hogy maga a megszólítás alakzata sem tekinthető önmagában olyan ho-
mogén nyelvi jelenségnek, ahogyan az szerinte de Man elszórt megjegyzéseiből kiolvas-
ható. Másrészt pedig, és a dolgozat tárgyát illetően ez lenne a fontosabb, Fontanier-t
idézve hangsúlyozza, hogy a prosopopeia alakzatát nem szabad összekevernünk sem a
megszemélyesítéssel, sem az apostrophéval, sem a dialogizmussal. Ez a megjegyzés szá-
munkra azért fontos, mert annak veszélyére világíthat rá, hogy az apostrophét Cullerhöz
hasonlóan hajlamosak legyünk az arc-adással azonosítani – a prosopopeiát de Man az
apostrophé trópusának nevezi. (16)

Hogy a két említett probléma egy lehetséges megoldására vagy alternatívájára utalhas-
sak, Bernhard Waldenfels egy dialógus-elméleti művének rövid részletét szeretném
elővenni. (17) A megszólítás Waldenfels koncepciója szerint éppen a közvetlen tárgyi di-
alógusról (közvetlen, hiszen általában és primér módon mindig egy téma vagy tárgy kap-
csán érintkezünk egymással) a közvetett dialógusra való áttérés legfontosabb eszköze. A
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megszólítás azt teszi lehetővé, hogy már ne a tárgyról legyen szó, mely egy beszélgetés
alkalmával a másikkal szemben bizonyos kényszerű „kíméletlenséget” (18) követel ré-
szünkről, hanem magáról a másikról. Ez az áttérés azonban korántsem problémátlan ak-
tus; azt is mondhatnánk, hogy a dialógus-elmélet (és a dialógus-etika) talán egyik legfon-
tosabb kérdésével szembesít minket. Waldenfels a következőképpen fogalmazza meg ezt
a paradoxont: „Hogyan történik azonban a közvetlen megszólítás? Miről beszélek ekkor?
Létezik még egyáltalán ’miről’, ha a beszédben annak címzettjét magát gondoljuk el? Vi-
szont egy olyan beszéd, amely nem valamiről szólna, rendelkezne még valamilyen
értelemmel?” (19) A paradoxon feloldására, akkor még kimondatlanul és nem etikai ér-
telmezést társítva hozzá, a később Lévinas által a nyelv „amphibológiájának” nevezett
fogalom segítségével kerül sor. (20) A cél az, hogy a másik ne essen áldozatul a nyelv
tematizáló erőszakának. „Ez csak úgy lehetséges – írja Waldenfels –, ha a Te magában a
mondásban jelenik meg, nem oly módon azonban, mint az Én, hogy a mondásban él ben-
ne, hanem hogy elébe megy annak, temati-
kussá válik, mégsem tárgyivá.” (21) A „té-
ma” és a „tárgy” fogalmainak megkülön-
böztetése, mely Martin Theunissen híres fe-
nomenológiai munkájából származik (22), a
tárgyi és nem-tárgyi dialógus elkülönítésé-
nek és a viszony elméleti meghatározásának
alapfogalmai lesznek. Waldenfels szerint a
mondásnak ez a tartománya a nyelv egy
egész sor jelenségét felöleli. Mindezek a je-
lenségek egy dologban azonban megegyez-
nek, hogy természetük szerint evokatívak.
Azért éppen evokatívak, mert a megszólí-
tásra jellemző leginkább, hogy „nem hatá-
rozza meg, hogy mi vagy mi lesz a Másik,
és nem foglalkozik azzal sem, minek kell
történnie vele, hanem előhívja azt az itt-lét-
be (Da-sein), a meghallgatásra és válasz-
adásra való készenlét állapotába.” (23) En-
nek legadekvátabb megnyilvánulásaiként
Waldenfels – retorikai nyelven fogalmazva
– az allocutio aktusait említi, de ide tartozik
a felszólító beszédmód (például parancs, ké-
rés), meg nem indokolt okokból a költői
nyelv és a vallási szimbolika is, illetve a tág
értelemben vett cselekvéseknek egy hatalmas skálája, melynek két végpontján a tisztelet-
teljes, tartózkodó köszönés vagy köszöntés és „a szerelmi cselekvés” áll. A „Te” mint
nyelvi alakzat tehát ebben az értelemben olyan „evokatív beszéd korrelátuma, mely a
Másikat önmagára vonatkozóan szólítja meg, s azt önmagaként engedi jelen lenni.” (24)
Ennek pedig, tehetnénk hozzá akár Lévinas-ra, akár Francis Jacques-ra, akár a későbbi
Waldenfels-művekre hivatkozva, etikai megnyilvánulási formája is van. (25) Az etika te-
hát ebben az értelemben nem a referencialitás kényszeréhez, hanem a másikkal való kap-
csolat egy formájának megteremtéséhez vagy megteremthetőségéhez kapcsolódik, me-
lyet az alteritás fogalmával szoktak megjelölni.

A megszólítás vagy önmegszólítás alakzata egy irodalmi mű esetében természetesen
nem feltétlenül értelmezhető mindig a fenti etikai értelemben. Hogy egy ilyesfajta értel-
mezés adódhasson, a megszólításon túl bizonyos poétikai/retorikai jegyek jelenléte is
szükséges. Arra szeretnék rámutatni, hogy ezek a poétikai sajátosságok elsősorban a köl-
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A megszólítás Waldenfels kon-
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tárgy kapcsán érintkezünk egy-
mással) a közvetett dialógusra
való áttérés legfontosabb eszkö-
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tővé, hogy már ne a tárgyról le-
gyen szó, mely egy beszélgetés

alkalmával a másikkal szemben
bizonyos kényszerű

„kíméletlenséget” követel ré-
szünkről, hanem magáról a má-
sikról. Ez az áttérés azonban ko-
rántsem problémátlan aktus; azt
is mondhatnánk, hogy a dialó-
gus-elmélet (és a dialógus-etika)
talán egyik legfontosabb kérdé-

sével szembesít minket. 

Seregi Tamás: A személyiségen innen



temény nyelvének modális regisztereiben és a vers szerkezeti, részben tropológiai jelleg-
zetességeiben, illetve ezek egymásra hatásának mikéntjében érhetők tetten. Nem árt
ezenkívül előre utalni a közelítésmód részlegességére, amelynek távol kell tartania min-
ket a puszta applikációtól. Ez a részlegesség pedig nemcsak az elméleti kiindulópont kor-
látaiból adódik, hanem abból is, hogy a két vázolt koncepció éles szembeállítása mind-
két elmélet hiányait is elárulja. Az utóbbi, általam említett gondolkodásmód esetében ez
tulajdonképpen egy ellenvetésben összefoglalható, mely Pierre Million egyik tanulmá-
nyából ismert a számomra. (26) Az ellenvetés az etika és a kartezianizmus kapcsolatának
védelmét fogalmazná meg, legalábbis Million értelmezésében, s a tartalma annyi, hogy
egy olyan etika, amely pusztán a másik felől konstituálódik, olyan kimondhatatlan
(katakrézis) elérését tűzi ki céljául, mely az idegenség betörésére és így az identitásának
lerombolására irányulna, nem képes a nyelv mondottjának szintjére kiterjedni, vagyis
egyszerűbben szólva, nem képes elszámolni azzal, hogy azért is felelősnek kell lennem,
amit mondok. A probléma a jelentés iránti felelősség fogalma körül kristályosodik ki
Millionnál, vagyis a körül a kérdés körül, hogy „…vajon a jelentés iránti felelősség,
amely nem ugyanaz, mint a jelentés kezdeményezése, nem állít-e vissza az individuumok
számára egyfajta normatív kompetenciát és egy opcionális hatalmat…”. (27) Ez az iro-
dalomra vonatkoztatva durván azt jelenthetné, hogy soha nem tekinthetünk el a megszó-
lítás mint pragmatikai aktus és a nyelv mint jelentések rendszerének problematikus vi-
szonyától. Ez a viszony azonban nemcsak a mondottért vállalt felelősség, hanem a tiszta
megszólíthatóság oldaláról is problematizálódik. Ahogy azt az említett szerzők is hang-
súlyozzák, a megszólításban mindig jelen kell lennie valami abba integrálhatatlan vagy
legalábbis idegen (tematikus) nyelvi elemnek is, mivel a megszólítás allokutív aktusa so-
ha nem lehet tiszta megszólítás. A másik mindig a szociális (ami itt a nyelvit is jelölheti)
meghatározottságok hálózatából lép elénk. A megszólításnak vagy tágabb értelemben az
etikai nyelvhasználatnak a tétje abban áll, képes-e kiemelni a másikat ezekből a megha-
tározottságokból, hogy létrejöjjön egy nem-tárgyi dialógus, mely nem a világbeli dolgok
és a hétköznapi szubjektumok szintjén zajlik. De Man és Miller kijelentésével tehát csak
részben érthetünk egyet akkor, amikor arról beszélnek, hogy az etika nem interperszoná-
lis viszony. Nem azért nem interperszonális ugyanis, mert  mindig egy szubjektivitástól
elszakadó felsőbb etikai imperatívuszra apellál, tehát deperszonalizál, hanem azért, mert
nem a perszonalitással, a már konstituált, viszonylag identikus szubjektummal áll kap-
csolatban. Ahogy azt Eaglestone kissé kényszeredetten megfogalmazza: „A mondás
azért töri fel az identitás zártságát, mert az identitás előttről érkezik.” (28) Mindez azon-
ban, ahogy már utaltam rá Francis Jacques kapcsán, még nem garancia arra, hogy  a meg-
szólító aktus a dialóguson belül nem válik marginális tényezővé. Ehhez bizonyos fokig
fel kell szabadítani a beszédet a mondott hatalmi kényszere és az én jelentésadásra való
törekvése alól, vagyis (és ez az olvasásra (29) legalább annyira érvényes, mint a versbe-
li megszólalásmódra) el kell szakadni a nyelv fenomenalitásától, s tovább kell lépni a
katakrézis alakzata felé, amelyet Miller is az etika legfontosabb tényezőjévé tesz.

József Attila versének eltérő értelmezései egy dologban megegyeznek: egy-egy elemet
kiemelnek a versből, s azt annak tartópilléréül teszik meg. Németh G. Béla a „Légy, ami
lennél: férfi” sorban látja a vers kulcsmondatát. Kulcsár-Szabó Zoltán, bár inkább általá-
ban az önmegszólító verstípus retorikai jellegét demonstrálandó, a „Megcsaltak, úgy sze-
rettek” sort emeli ki. Janzer Frigyes pedig az utolsó versszakot tartja a költemény esz-
mei zárlatának, amely a válsághelyzetre adott végső válaszként értelmezhető. Ezekhez az
elemzésekhez részben kapcsolódva magam is kijelölnék egy ilyen elemet a versben,
amelynek hatóköre értelmezésem szerint kiterjed az egész szövegre, ez pedig az utolsó
sorban felbukkanó alternáció. Az alternáció, ahogy a későbbiekben bizonyítani szeret-
ném, nem saját retorikai teljesítménye révén tekinthető a vers kulcsmozzanatának, még-
is ez lesz az az alakzat, amelyre vagy amelynek segítségével működésbe léphetnek a szö-

46

Seregi Tamás: A személyiségen innen



veg poétikai potenciáljai. A költemény mind performatív, mind tematikus értelemben
többosztatú: a költői alany megszólalásmódja alapján közlő, megszólító és felszólító
(amely bizonyos átfedésekkel a szöveg időbeli dimenzióját is meghatározza), tematikus
szempontból pedig a férfi-létről és a szerelemről szóló kijelentésekre, részben részekre
osztható fel. Mindezek két tömbbe rendeződnek el, melyeket az alternáció választ ketté:
a férfi-lét és a szerelem vagylagos viszonyába, melyek kizáró jellegét és a két elem kö-
zötti átvezetést egyaránt a visszaemlékezésre felszólító rész teremti meg. A férfi-lét té-
májával induló vers a visszaemlékezésben folyamatosan vezetődik át először a jóság,
majd a szeretet/szerelem tematikájába, hogy azután az emlékezés konklúziójaként – a
szöveget a jelenbe rántva vissza („Megcsaltak, úgy szerettek, / csaltál s így nem szeret-
hetsz”) – megtegye az öngyilkosságra való felszólítást, illetve ennek mintegy „megoldá-
saként” felállítsa a szóban forgó alternatívát. Az alternatíva poétikai értelmezése éppen
azért olyan lényeges, mert a vers a kései József Attila-versek közül is az egyik látszólag
legreferenciálisabb igényű szöveg, s így poétikai szempontok nélküli olvasása talán az
egyik legkevésbé megszólítható alkotássá teheti. A vers értékszempontokat érvényesítő,
tematikus értelmezését már Németh G. Béla is elkerüli, amikor kijelenti: „... ez az alter-
natíva nem alternatíva; nem az a társadalmi, az erkölcsi, az intellektuális ember számá-
ra. Animális alternatíva, a ’kutya’ hitének, bizalmának alternatívája. Azaz nincs alterna-
tíva – nincs szerep.” (30) A szerelem lehetőségének felvillantását Németh G. Béla a ku-
tya-hasonlat konnotációi és ezen keresztül a trópusnak a szerelem képzetén való elural-
kodása okán tartja hiteltelennek. A szóképnek ez a hatalma – tehetnénk hozzá – nemcsak
metaforikus tartalma miatt érvényesülhet, hanem azért is, mert az egyetlen, a köznyelvi
stílustól (viszonylag) eltávolított trópusként jelenik meg a vers utolsó versszakában.

Németh G. Bélához hasonlóan saját értelmezésem is arra az alapgondolatra épül, hogy
a vers identitás- vagy értékképző szempontból nem folyamatjellegű, a költemény végére
nem alakul ki egy közvetíthető és közvetítendő „értékrendszer”, mi több, a költemény
nem is egy efféle értékrendszer megalkotását és közlését tűzi ki „céljául”. Ebből a szem-
pontból nem értek egyet Janzer Frigyes versértelmezésével, aki szerint „A Tudod, hogy
nincs bocsánat”-ban is transzcendenciát pótló szerepe van a szerelemnek... Ez is megerő-
síti, hogy valós alternatíváról van szó az utolsó versszakban. A vers ezzel fejeződik be
(értsd a szerelem témájával – S. T.), ez is bizonyítja kiemelt, cáfolhatatlan létjogosultsá-
gát. Sőt – mint jeleztük már – éppen a férfi-szerep megvalósíthatatlan” (31) – olvasható
tanulmányában (kiemelés az eredetiben). A férfi-szerep valóban megvalósíthatatlan, ám
ez, ahogyan Németh G. Bélánál is láttuk, még nem garancia arra, hogy a költemény lo-
gikai alappillérét alkotó vagylagosságot valós alternatívának tekintsük. Ha ezt feltételez-
nénk, úgy érzem, elfeledkeznénk azoknak a poetológiai kutatásoknak az eredményeiről,
melyek legnagyobbrészt Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő nevéhez fűződnek, s
amelyek a későmodern magyar líra „megszólító” karaktere, vagyis a költemények énre-
vonatkoztatottsága mellett a dialogicitás megjelenésének és a soliloquium-szerű versbe-
li megnyilatkozás eltűnésének alapvető poétikai jellemzőire hívták fel a figyelmet. (32)
A kérdés érdemi tárgyalását a vers megszólító jellegének vizsgálata biztosíthatja.

Talán világosabbá tehető a szóban forgó vers megszólító karakterének sajátossága, ha
két ugyancsak (ön)megszólító költeménnyel hasonlítjuk össze. Az egyik Babits ,Csak
posta voltál’ című verse lehetne. Babits versének középpontjában az identitáskeresés mo-
tívuma áll, amelynek legtömörebb összefoglalását a „keresd tovább magad!” felszólítás
adja. A vers egy kettős kudarc megjelenítésére vállalkozik, a nyelv két eltérő funkcióját
használva fel ehhez. Babits egy szubjektum-elméleti gondolatot tematizál, az önmagának
elégséges identitás problematikusságának gondolatát, ám e tematika mellett vagy fölött
ugyanakkor a narratív identitás megteremthetőségének kudarcát is megjeleníti a szöveg.
A lírai én a múltban kutat önmaga után, a múlt az, amely a szubjektum egységének ga-
ranciáját jelenthetné. Ez a kudarc a világba szétszórt én képzetkörében és trópusaiban je-
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lenítődik meg, aki, ahogy a vers költői énje közli velünk, csak „közvetíti” a világ dolga-
it. A vers végére maga az én is a múlt közvetítettje lesz csupán, aki a holtak nyomából
születik:

Életed gyenge szál amellyel szőnek
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek:
amit hoztál, csak annyira tied
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy.
Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy
magad is, kit a holtak lépte vet.

A kudarc egyidejű bevallása és megmutatkozása azonban Babits versében nem változ-
tat azon a poétikai jellemzőn, hogy ez a kudarc mégis meghatározhatóvá válik. A költe-
ményben megszólaló énre retorikai szempontból a kudarc semmiféle hatást nem gyako-
rol. Egy részletesebb elemzés jól mutathatná, hogyan képes a versnyelv ezt az önreflexív
kudarcot a metaforák szintjén identikussá formálni. A költői nyelv biztosította azonosság
demonstrálásához itt elég, ha csak a cím összefoglaló funkciójára és azonosító jellegére
utalunk: „Csak posta voltál”.

József Attila verse csak első látásra szól a Babitsnál megjelenő identitáskeresés lehe-
tetlenségéről. A vers nem leíró, sőt még csak nem is előíró. A ,Tudod, hogy nincs bocsá-
nat’ című versnek csak egy részét alkotja az emlékezésre való felszólítás, s az nem is egy
„hanyatlás-történet” bemutatása csupán, már csak azért sem, mert egy fölényes és provo-
katív felszólítással ér véget („Most hát a töltött fegyvert / szorítsd üres szívedhez”). S te-
gyük hozzá, az idézett felszólítás szemantikailag ellentétben áll mind a „Légy, ami len-
nél: férfi”, mind a „még remélj hű szerelmet” sorokkal, melyek a költemény két értékpó-
lusát jelenthetnék. A költemény múltra vonatkozó szakaszai a versbeli Te retorikai stra-
tégiáinak – azok szükségszerű kudarcra ítéltségének – leleplezését hajtják végre, de a
megszólító Én ezzel kapcsolatos manipulatív nyelvi magatartásáról is árulkodnak. Ez a
manipuláció a jelenbe visszatérve az idézett provokatív sorokba torkollik. A múlt és az
emlékezés egy kudarcról beszél ugyan, de a költemény nem vagy nem pusztán ezt az
identitásvesztést, vagy – ahogy más-más értelmezésben Németh G. Béla és Kulcsár-Sza-
bó Zoltán is nevezi – ezt a „válságot” mutatja fel. A költeményben megszólaló hang „cél-
ja” a felszólítás, pontosabban ahogy később állítani fogom, maga a megszólítás.

Mindezek előtt azonban idézzük Szabó Lőrinc ,A homlokodtól fölfelé’ című versének
egy részletét! 

Füled és orrod szimatol,
megcsal, megoszt, elad a szád,
a kéz kinyúl, szemed bolond,
sajgó velőd csurranni vágy?
Ébredj! A piszok csalogat!
Vigyázz! Maradj a magadé!
Férfi, légy tiszta legalább
a homlokodtól fölfelé!

A vers, mint Szabó Lőrinc oly sok költeménye, egy kétpólusú szerkezet mentén épül
fel, amelyet  a test és a lélek s ezzel párhuzamosan a fent és lent pólusai jelenítenek meg
(máshol hasonló szerepet tölthet be az én és a külvilág, az én és a szerető stb. kettőse).
Számunkra itt azonban csak az érdekes, hogy ez a két pólus ellentmondásban, küzdelem-
ben áll egymással, s egy nyelvi szinten helyezkednek el. A vers mintha azt a Szabó Lő-
rincnél lépten-nyomon felbukkanó gondolatot ábrázolná, amit ,Tao Te King’ című versé-
ben úgy fogalmazott meg: „igaz egész csak ellentéteiddel / együtt lehetsz”. Ábrázolja, s
nem közli velünk, mivel – Kabdebó Lóránt kifejezésével élve – a vers szerkezete maga
is „dialogikus”, tehát a gondolat, a vágy mintegy poétikai formában bomlik ki a költe-
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ményben. A vers témája és poétikai meghatározója ily módon már nem egy bizonyos ér-
tékrendnek vagy ellentétének hiteles vagy hiteltelen volta, hanem az a belső küzdelem,
amely minden ilyen rend egyensúlyát eleve lehetetlenné teszi. Ez azonban azt is jelenti,
hogy a versben megszólaló Én maga is része vagy hordozója ennek az ellentétnek, ami
legtisztábban abban nyilvánul meg, hogy a beszélő hangneme, a beszéd modalitása sem
képes függetlenedni ezen ellentét belső küzdelmétől. A versek hangneme Szabó Lőrinc-
nél leggyakrabban maga is a lelki vívódás megjelenítését szolgálja. Nem véletlen, hogy
oly kevés ironikus Szabó Lőrinc-verset ismerünk. Az olyan értelmezésnek, mely a „bujj
el magadba” felszólítását tenné meg a vers középpontjának s így „mondanivalójának”,
mint amely a test ellenében a „szent s tiszta” lét ígéretét hordozná magában, tegyük hoz-
zá, már csak az is ellentmond, hogy a kötet következő darabja, a ,Börtönök’ éppen ennek
ellenkező pólusát tematizálja, az énből való kitörés szükségszerű belső parancsát. Ha te-
hát így értelmeznénk, a küzdelem – poétikai értelemben is értve – nem az egyes művön
belül, hanem a két költemény között születne újjá. Valójában természetesen mindkét sí-
kon jelen van. (Arra pedig már csak egy rö-
vid utalást tehetünk, hogy ,A homlokodtól
fölfelé’ előtt szereplő vers, a ,Semmiért egé-
szen’  éppen a hiányzó ellenpólust, a bekebe-
lezés vágyát teszi meg a vers témájául, s így
egy hármas szimmetrikus szerkezet épül ki a
költemények között.) 

A ,Tudod, hogy nincs bocsánat’ azonban
nem egy küzdelem megjelenítése, s nem
utolsósorban azért nem, mert nincs meg ben-
ne az a drámaiság, amely Szabó Lőrinc köl-
teményeire jellemző. Szabó Lőrinc indulat-
szavakkal, felkiáltásokkal, érzelmi töltésű
kifejezésekkel és rövid, rapszodikus vers-
mondatokkal, belső dialógusokkal telített
költészetével szemben itt egy higgadt, fe-
gyelmezett megszólalásmóddal és egy szigo-
rú mondat- és strófaszerkezettel találkozunk.
A költeményből nemcsak a metaforika jelen-
tésteremtő hatásának kiaknázása hiányzik
(talán az utolsó versszak egyetlen hasonlatá-
tól eltekintve), mely – ahogy Cullernél ol-
vashattuk – a Te arc-adásának és ezzel bizonyos fokú „olvasásának” legfőbb eszköze le-
het, hanem az érzelemkifejezés vagy érzelmi azonosulás megnyilvánulása is. Vagyis az
önmegszólítás „ön”-je olyannyira eltávolított, hogy maga a kifejezés akár félrevezető ér-
telmezésekre is alkalmat adhat. József Attila versében nincs megkonstruálva olyan kohe-
rens személyiség, mint amilyen az idézett Babits-versben. Babitsnál életrajzi tények
(szempontunkból teljesen mindegy, hogy ezek mennyiben felelnek meg a költő tényleges
életrajzának) és egy élet stációi jelennek meg, amelyekből egy emberi sors rajzolódhat
ki. József Attila versében, hasonlóan Szabó Lőrincéhez, a Te nem egy világbeli szubjek-
tum, mégsem deperszonalizált azonban (s ennek okát részben szintén a trópusok hiányá-
ban kereshetjük, amit általában a költemény fogalmisághoz való közeledésével szoktak
leírni). A konkretizáció hiánya, a fogalmiság eltávolítja a megszólítottat, ugyanakkor a
tér-idő meghatározottságok kikapcsolásával egyszersmind közelebbivé is teszi a megszó-
lító számára, mint egy olyan konkrét (múltbeli) ént, akitől időbeli távolság választja el.
A vers megszólítottja ettől válik személyiségtől mentessé s marad mégis fokozott közel-
ségben. Ezt az elválasztottságot, melynek az önmegszólító és a megszólító jelleg szi-
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A megszólításban mindig jelen
kell lennie valami abba integrál-
hatatlan vagy legalábbis idegen
(tematikus) nyelvi elemnek is,

mivel a megszólítás allokutív ak-
tusa soha nem lehet tiszta meg-

szólítás. A másik mindig a szoci-
ális (ami itt a nyelvit is jelölheti)
meghatározottságok hálózatá-
ból lép elénk. A megszólításnak
vagy tágabb értelemben az eti-
kai nyelvhasználatnak a tétje
abban áll, képes-e kiemelni a

másikat ezekből a meghatáro-
zottságokból, hogy létrejöjjön
egy nem-tárgyi dialógus, mely

nem a világbeli dolgok és a hét-
köznapi szubjektumok szintjén

zajlik. 
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multaneitása az egyik következménye, tovább erősíti, ahogy már részben utaltam rá,
hogy a „témának” Szabó Lőrincnél megfigyelhető hangnemi/poétikai leképeződése egy-
általán nem figyelhető meg a versben. Sem hangnemi, sem poétikai értelemben (ritmika,
versmondatok, versszerkezet). József Attila verse egészen más poétikai szinten
„dialogikus”, mint Szabó Lőrincé. A költemény belső feszültségét mindenekelőtt az ad-
ja, hogy a felszólítások tartalma és a költői én megnyilatkozásmódja eltérő „irányba” mu-
tatnak. Sokak által megfigyelt jelenség, már Szabolcsi Bence is megemlíti (33), hogy a
kései József Attila-versek egyik legfőbb jellegzetessége abban lenne meghatározható,
hogy bennük elkülönülni látszik a vers tematikus rétege a verselés könnyed, dallamos
hangzásától és dalszerű versformáitól. Ez azonban csak az egyik, bár az adott versek
majd’ mindegyikére kiterjedő poétikai sajátosság. A ,Tudod, hogy nincs bocsánat’-ban is
megfigyelhető másik jellemző az a fölényes, provokatív, néha gúnyos hangnem, amelyet
egyéb, a korábbi versekben nem fellelhető tropológiai sajátosságok is kiegészítenek. A
,Tudod, hogy nincs bocsánat’ szilenciumai mindenképpen ebbe a sorba illeszkednek. Az
első versszak „Légy, ami lennél: férfi” sorára éles váltással rákövetkező, köznyelvből
kölcsönzött elhasznált képe, a két sor közötti szükségszerű kis szünettel, a fölényes han-
got poentírozó, szarkasztikus hangnemmé formálja át, s ezt csak tovább fokozza a követ-
kező versszak második, inverziójával is mesterkéltté tett ironikus versmondata: „Hogy
bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed”. Ez a hangoltság később is feltűnik a vers-
ben, a pszichoanalízis „romlott kölkeinek” más versekben is feltűnő kiábrándult gunyo-
rosságában, vagy az éppen banalitásával önmaga ellen forduló „töltött fegyver” és „üres
szív” szintén köznapi, holt metaforáinak összekapcsolásával. Egy dologra azonban külön
is felhívhatjuk a figyelmet, ami a vers olvasási folyamatának sajátosságához tartozó
elem. Az olvasási folyamat annyiban fontos, amennyiben a folyamat-jelleget hangsúlyo-
zó szempont világíthat rá arra, miért okoz állandó nehézséget a verset olvasó számára a
költemény eszmeiségének koherens megalkotása. A szöveg felütése egy látszólag kizá-
rólagos érvényt igénylő férfieszmény kibontásának szándékával indul, amely a múltba
nézésre való, először indokoltnak tűnő felszólítás révén végül az öngyilkosság konklúzi-
ójába torkollik. Az erre felelő hirtelen váltás, a vagylagosság megjelenése, a rövidtávú
memóriából ekkorra már kitörlődő férfi-képzet helyett az alternációhoz egy pszeudotagot
rendel: úgy tűnik, nem a „Légy, ami lennél: férfi” és a szerelem reménye között kellene
választania a megszólítottnak, hanem az öngyilkosság és a „Vagy vess el minden elvet /
s még remélj hű szerelmet” felszólítás között. Az újraolvasásnak erre a tapasztalatra va-
ló reflexiója emeli ki az alternáció kötőszavát a versből, s teszi meg a vers problémát
okozó fókuszpontjának. Az újraolvasás azonban már áthangolja az alternatíva két tagjá-
nak érvényességi státuszát – a szükségszerűen komparatív olvasás mindkét elem érvé-
nyét elbizonytalanítja, előtérbe állítva azokat a hangnemi, megformáltságbeli és tropikus
elemeket, amelyek először észrevétlenek maradtak, az alternatíva igazságigényének kér-
désére helyezve át a hangsúlyt.

Maga az ellentét, a férfi-eszmény és a kutya-hűséggel jellemzett szerelemkép közötti
ellentmondás tehát még nem lenne elég ahhoz, hogy az alternatíva ne lehessen valós.
Mindehhez az szükséges, hogy egyrészről az alternatíva, másrészről pedig a költemény
énjének fölényes, könnyed megszólalás- és megszólításmódja, a trópusok, a dalszerű
versforma, a pattogó versritmus és az olvasási folyamat elbizonytalanító hatása közötti
feszültség révén a versbeszéd egésze ironikus hangoltságúvá váljon,  vagyis hogy végül
ne az alternatíva valótlansága bizonyosodjon be – ahogy Németh G. Béla írja –, hanem
az váljon eldönthetetlenné, hogy vajon ez a vers szerkezeti alapvázát alkotó alakzat tény-
legesen valós-e vagy sem. Németh G. Bélával tehát abban sem értenék egyet, hogy az a
modalitásváltás, amelyet a kijelentésnek a felszólításba való átfordítása okoz, önmagá-
ban elégséges volna ahhoz, hogy a felszólítás segítségével valamiféle megoldás ígéreté-
hez juthassunk el. Mint láttuk, az alternáció egészén keresztül magán a felszólításon is
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eluralkodik az irónia katakrézise, s ennek következtében a vers poétikai potenciálját tel-
jes egészében ez az alakzat határozhatja meg. (34) A versbeszéd ily módon már nem a
férfi-szerep vagy a szerelem témáját teszi ironikussá, hanem magát az alternációt. József
Attila költeménye, úgy gondolom, ennek a lépésnek a megtételében alapvetően különbö-
zik Babits, de Szabó Lőrinc megszólító verseitől is. A Te megszólíthatóságának eszkö-
zévé az az egyébként is katakretikusnak értelmezett alakzat lép elő, amely retorikai jel-
legével éppen a közlés tartalmának elbizonytalanítását, meghatározhatatlanságát vagy
felfüggesztését teszi lehetővé, ez pedig az irónia. Az irónia beíródásának köszönhető a
versben, hogy a szerkezet látszólag zárt egysége (egy kizáró alternatíva végérvényessé-
gének szerkezeti megjelenítése) az olvasás folyamata során nyitottá válik, s így a meg-
szólítás funkcionális többletre tesz szert, vagyis a megszólított másikat képes „előhívni”
a beszédbe. A vers nem akar sem közölni, sem létezésében valamit fel- vagy megmutat-
ni. Ebben az értelemben utaltam arra, hogy József Attila versének tulajdonképpeni témá-
ja véleményem szerint nem az identitáskeresés vagy a személyiség megosztottságának
problémája, hanem maga a megszólítás, vagyis a „te” megszólíthatóságának nyelvi és
poétikai lehetősége. Ha szabaddá tehető a beszéd a mondott „mi”-től, vagyis ha ironiku-
san elbizonytalanítható a mondás tartalma, akkor nyelvbe hívhatóvá válhat a megszólí-
tott, aki maga természetesen kimondhatatlan. A költemény, úgy gondolom, ezért van
olyan feltűnően híján a hasonlatoknak, metaforáknak illetve általában az azonosítás és
megjelenítés eszközeinek. Az életeseményekre való hivatkozás nem oldódik fel egy me-
taforikus metanyelvben, ahogy Babits „csak posta voltál” kifejezésében, s a megszólítás
mint „mondás” sem azonosul a kifejlő dilemma fölötti vívódás lelkiállapotával. A költe-
mény éppen ezért nem a szerelem mint eszmény felülkerekedése a férfi-szerepen (Jan-
zer Frigyes), de nem is pusztán a nyelv retorikai természetének önmegszólítást és önmeg-
értést elbizonytalanító jellegének megmutatkozása (Kulcsár-Szabó Zoltán), hanem az
(ön)megszólító verstípusnak egy olyan megvalósulási formája, mely a megszólított meg-
határozásának vagy megértésének szükségszerű kudarcát a megszólítás aktusának előtér-
be helyezésével kívánja helyettesíteni. Ezzel persze a kudarcot elkerülni nem képes, de a
kudarc tényének jelentőségét talán igen. 

Jegyzet

(1) MILLER, J. Hillis: The Ethics of Reading. Columbia UP, New York, 1987. 2. old. A következő oldalon
pedig egyértelműen leszögezi, hogy „történetmondás nélkül nem létezhet semmiféle etika-elmélet”.
(2) DE MAN, Paul: Allegories of Reading. Yale UP, New Haven – London, 1979. 206. old. A részletet
MILLER is idézi, i.m. 41. old. Magyarul: DE MAN, Paul: Az olvasás allegóriái. deKON-könyvek, Ictus,
Szeged, 2000. 278. old. (A fordítást módosítottam).
(3) MILLER: i.m. 37. old.
(4) MILLER: i.m. 18. old.
(5) Vö. például EAGLESTONE, Robert: Ethical Criticism: Reading after Lévinas. Edinburgh UP, Edinburgh,
1997. EAGLESTONE azt írja: „A törvény jelölője, a narratíva, előfeltételezi a törvény jelen nem lévő jelöltjét,
amely maga soha el nem érhető.” 69. old.
(6) MILLER: i.m. 47. old.
(7) MILLER: i.m. 50–51. old. MILLER elméletét természetesen alaposabb elemzés tárgyává kellene tenni, a
dolgozat keretei azonban ezt nem teszik lehetővé. Részletesebb elemzést igényelne, hogyan egyeztethetők
össze, helyesebben összeegyeztethetők-e a referencialitás, a katakrézis, az allegória, a parancs, az olvashatat-
lanság stb. fogalmai, s nem utolsósorban az, vajon MILLER értelmezése megfelel-e DE MAN általa átvett refe-
rencia-fogalmának. 
(8) EAGLESTONE: i.m. 166. old.
(9) EAGLESTONE: i.m. 170. old.
(10) Azzal a fontos kérdéssel most nem foglalkozhatunk, hogy ez a mondás milyen idegen „feleletigényre",
„megszólítottságra” válaszol, tehát hogy a dialógus-etikák teorémája szerint az eticitás alapvetően a másik felől
konstituálódik.
(11) CULLER, Jonathan: Apostrophe. In: uő: The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction. Cor-
nell UP, Ithaca – New York, 1981. 146. old.

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

1/
4

51

Seregi Tamás: A személyiségen innen



(12) DE MAN tanulmányának magyar változatában egy prózai fordítás szerepel: „Hagyd kezed az ég lejtőjén
pihenni / és tűrd némán, amit sötéten veled teszünk.” CULLER egy DE MAN-idézettel támasztja alá érvelését:
„Az uralkodó középpont, a vers »du«-ja, csupán azért van jelen a versben, hogy potenciális tevékenységét
úgymond követségbe küldje a beszélő hanghoz; a két záró sorban mindez egyértelműen a vers témájává is
válik.” In.: DE MAN, Paul: Allegories of Reading. 29. old. Magyarul 47. old. (A fordítást módosítottam).
(13) CULLER, Jonathan: Reading Lyric. In.: HOSEK, Choviva – PARKER, Patricia (szerk.): Lyric Poetry
beyond New Criticism. Cornell UP – Ithaca, London, 1985. 99. old. CULLER definíciójának problematikájáról
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán is tesz értékes megjegyzéseket A „te” lírai alakzatának kérdéséhez című tanul-
mányában. In: uő: Az olvasás lehetőségei. 48. old.
(14) JACQUES, F.: Dialogiques. Recherches logiques sur le dialogue. Presses Universitaires de France, Paris,
1979. 32. old.
(15) JACQUES említ néhány lehetőséget: a másik, aki bárki (quilibet), a másik, aki valaki, de nem tudom, ki
(aliquis), vagy a másik, akit ismerek bár, de épp nem tudom megnevezni (quidam), stb. In: i.m. 16. old.
(16) DE MAN, Paul: Lyrical Voice in Contemporary Theory: Riffaterre and Jauss. In: Lyric Poetry Beyond
New Criticism. 57. old.
(17) WALDENFELS, Bernhard: Das Zwischenreich des Dialogs Sozialphilosophische Untersuchungen in
Anschluß an Edmund Husserl. Martinus Nijhoff, den Haag, 1971. A később idézett részek magyarul:
WALDENFELS, Bernhard: A dialógus köztes tere. (Ford. Bujáki Tibor és Seregi Tamás) In: Szép literatúrai
ajándék, 1998/2–3. sz. 39–64. old.
(18) WALDENFELS: i.m. 49. old.
(19) WALDENFELS: i.m. 51. old.
(20) LÉVINAS, Emmanuel: Autrement qu'etre ou au-dela de l'essence, „Livre de Poche”. Kluwer, Dordrecht,
Boston – London, 1990. (Martinus Nijhoff, La Haye, 1974) 60–75. old.
(21) WALDENFELS: i.m. 52. old.
(22) THEUNISSEN, Martin: Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Walter de Gruyter &
Co., Berlin, 1965, 380. old.
(23) WALDENFELS: i.m. 52. old.
(24) WALDENFELS: i.m. 53. old.
(25) Ugyanezt foglalja össze egyetlen rövid kijelentésben ROBINS, Jill: Altered Reading. Lévinas and Litera-
ture. (The University of Chicago Press, Chicago – London, 1999.) című könyvében, amikor azt mondja: „Az
etikai nyelv csak egy vokatív vagy imperatív beszédmódban alapozható meg” (76. old.). Az előbbi és utóbbi
nem áll feltétlenül szemben egymással, mégis – ha durva leegyszerűsítéssel akarnánk élni – az elsőt a
WALDENFELS–JACQUES–LÉVINAS-féle, a másodikat pedig a DE MAN–MILLER-féle értelmezéssel
azonosíthatnánk.
(26) MILLION, Pierre: Dialogue et subjectivité. In: VERNANT (szerk.): Du dialogue. G.R.P.L., Grenoble,
1992. 159–187. old.
(27) MILLION: i.m. 184. old. MILLER szintén említi a kérdést az olvasás és a hazugság kapcsolatára utalva:
„Hazugság abban az értelemben, hogy minden olvasási aktusnak szükségszerű velejárója a referenciális
értelmezés aktusa, amely etikai konklúziót fogalmaz meg, etikai ítéleteket és előírásokat gyárt” (MILLER: i.m.
53. old.).
(28) EAGLESTONE: i.m. 143. old.
(29) Elemzésem, ahogy látható lesz, annyiban is részlegesnek tekinthető, hogy nem az „olvasás” etikájáról,
hanem a versben felmutatható etikai jellegre való rámutatásról szól. MILLER ugyanis négyféle etikai „momen-
tumot” különböztet meg, amely vizsgálható lehet, s amelyek a szerző, a narrátor, a szereplők, illetve az olvasó
alakjait érintik. MILLER, ahogy Jill ROBINS, Robert EAGLESTONE vagy az EAGLESTONE által elemzett
Martha NUSSBAUM-művek is elsősorban az olvasás etikai koncepciójának kidolgozására fektetik a hangsúlyt. 
(30) NÉMETH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. In: NÉMETH G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról.
Tankönyvkiadó, Bp, 1982. 140–141. old. A részletet JANZER Frigyes is idézi. In: i.m. 907. old.
(31) JANZER Frigyes: Tudod, hogy nincs bocsánat (versértelmezés és motívumértelmezések). Irodalomtörténet
1993/4. sz. 908. old. Tegyük hozzá, hogy az a változtatás, amit ILLYÉS Gyuláné említ könyvében (ILLYÉS
Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp, 1987. 49. old.), s amelyet
SZABOLCSI Miklós rekonstruált: „S ezt az emberiséget / magaddal együtt vesd meg” sorok „S ezt az
emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg” változatra cserélése is a vers keletkezési folyamatát tekintve
éppen a „valós alternatívától” való távolodásról árulkodnak (SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár. József Attila
élete és pályája 1930–1937. Irodalomtörténeti Könyvtár, Akadémiai Kiadó, Bp, 1998. 835. old.).
(32) Vö. KABDEBÓ Lóránt: Vers és próza a modernség második hullámában. Argumentum, Bp, 1996, 1–44.
old. és KULCSÁR SZABÓ Ernő: A kettévált modernség nyomában (a magyar líra a húszas-harmincas évek
fordulóján). In: KABDEBÓ L. – KULCSÁR SZABÓ E. (szerk.): „De nem felelnek, úgy felelnek”. A magyar
líra a húszas-harmincas évek fordulóján. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992.
(33)„Ez, a férfi-szerep komolyságával éles ellentétben álló, azt ironizáló könnyed dallamosság jellemzi a ver-
set – egészen az utolsó versszakig”, idézi JANZER Frigyes, i.m. 915. old.

52

Seregi Tamás: A személyiségen innen



(34) Az ironikus hangnem jelenlétét KULCSÁR-SZABÓ Zoltán is említi idézett tanulmányában (49. old.),
illetve kicsit más értelmezésben SAJÓ László is (vö. SAJÓ László: „A legutolsó menedék”. József Attila
legutolsó versei. In: „A lét dadog...” ELTE ülésszak, ELTE, Bp, 1980. 209–236. old. itt 213. old. skk.). Hozzá
kell azonban tennünk, hogy nem minden hasonló hangnemű kései JÓZSEF Attila-verset lehet ironikusan olvas-
ni. A legjobb ellenpélda talán a Karóval jöttél lehetne.

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

1/
4

53

Seregi Tamás: A személyiségen innen

A Mecseknádasdi Német Kisebbség Települési Önkormányzat és a NKÖM könyveiből


