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Dolgozatunkban József Attila kései költészetének azon műveire össz-
pontosítjuk figyelmünket, melyeket Németh G. Béla nyomán létértelmező 
verseknek vagy a végső számvetések verseinek nevezhetünk. — Az időszembesítő-
verstípus ontológiai vonatkozásainak értelmezése során állapítja meg Németh 
G. Béla: e versek többségének „fogantató helyzete" az ember egyéni történel-
mének „elzárulási helyzete". „A léthelyzet: a végességnek átélése egy egyén 
léttörténete lehetőségének szemszögéből. A létállapot: egy egyén léttörténete 
elzárulásának, csődjének megvilágosodása." (Németh, 1970. 693.) 

Vizsgálódásunkban a „megvilágosodás" talaján születő létértelmező 
verseknek nem világképi sajátosságaival kívánunk foglalkozni. Közvetetten 
azonban mégis kapcsolódunk e kérdéskörhöz, hiszen „a legelvontabb létér-
telmezések mint nyelvben testet öltő értékszerkezetek" (Szegedy, 1975) jelen-
nek meg, tehát meghatározó érvényűek a költői szöveg nyelvi rendezésének 
minden szintjén. A jelzett verstípus (melynek kiemelkedő darabjai a Már 
régesrég . . . , Talán eltűnök hirtelen, Nem emel föl, Bukj föl az árból, Száradok, 
törődöm ... , Könnyű fehér ruhában, Az árnyékok . . . , Kiknek adtam a 
boldogot, Könnyű emlékek . . ., Négykézláb másztam . .. ,Le vagyok győzve . . . 
stb.) legáltalánosabb vonása a szemléleti elemek túlsúlyából és az ontológiai 
kérdésfelvetésből szervesen következő elvontság. Ez a minőség döntően 
befolyásolja a versek metaforahasználatát: „metaforikájuk elemeit az elvonás 
magas síkjáról veszik s még magasabban építik össze" (Németh, 1980). A me-
tafora domináns eleme e varstípusban nem érzéki jellegű, hanem mentális, intel-
lektuális, szellemi karakterű. (A LÉT TÜRELME, VILÁG VISSZÁJA, 
A SEMMI SODRA, AZ ÉSSZEL FÖLGOGOTT EMBERISÉG VILÁ-
GOSSÁGA). 

A fenti észrevételek értelmében figyelmünket a következő problémákra 
szeretnénk irányítani: 

1. milyen szemantikai folyamatok hozzák létre e metaforákat, 
2. milyen jelentéstani relációk érvényesülnek a metaforákon belül 

illetőleg, 
3. a metaforák között, 
4. milyen funkciót töltenek be a metaforák a szöveg szemantikai 

univerzumában, valamint 
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5. a szövegkoberencia megteremtésében. 
A metafora feltárását tehát két irányban végezzük: a metaforánál 

alacsonyabb szintű jelentésegységek valamint azon magasabb szintű egy-
ségek szempontjából, melyekben a metaforák sűrítődnek. A versek jelentéstani 
szerkezetét továbbá azon értékminőségek rendszerével szeretnénk összevetni, 
melyek e versek világképében domináns értékekként jelennek meg. 

Elemzésünk metanyelvének kategóriáit a költészetszemiotikán belül 
kidolgozott izotópia-elmélet valamint a szövegszemantika rendszere biztosítja. 
Az alkalmazott fogalmak meghatározása előtt néhány általános megjegyzést 
szeretnénk előrebocsátani. 

A költői szöveg globális egysége, „intenzív totalitása" a poétikailag 
homogénné tett tartalmi és formai elemek, értékek, értelem és jelentés szin-
téziséből, komplex összefüggésrendszeréből bontakozik ki. A költői szöveg 
szemantikai univerzumát e komplex struktúra részhalmazának tekintjük, 
melynek szabályszerűsége működésben levő jelentő egységek, szemémák 
(szemasziológiai) folyamatait generálják. 

A jelentések organizációjának feltárása közelebb viheti a poétikai vizs-
gálódást azon törvényszerűségek felismeréséhez, melyek elvont szinten meg-
határozzák 

1. a költői szöveg bonyolult struktúráinak létrejöttét, 
2. e struktúrák belső viszonyrendszerét (ko-textuális apsektus), 
3. e struktúrák kötődéseit az életmű kontextusában valamint, 
4. az adott korszak költői alkotásaiban előforduló domináns struktúrákhoz 

fkon-textuális aspektus; vö. Petőfi, 1971). 
A szemantikai univerzum sajátosságai tehát nem merítik ki a költői 

szöveg teljességének problematikáját, csupán rámutathatnak azon tényezők 
jelenlétére, melyek a szöveget szemantikailag koherens egységgé szervezik 
s amelyek kötődési lehetőséget biztosítanak a szöveg egyéb nyelvi szintjeinek, 
értékrendszerének, formaelemeinek és a szemantikai struktúráknak az ösz-
szekapcsolásához. Megítélésünk szerint a szövegkoherencia mindezen tényezők 
együtthatása következtében jön létre. 

A metafora az elemzett verstípus szemantikai univerzumának kitüntetett 
eleme. Nem nyelvi egységként (lexémaként), hanem sajátosan konstruált 
jelentésegyséként (szemémaként) tételeződik (vö. Greimas, 1972; Weinrich, 
1967, 1968;Eco, 1976;Lieb, 1964; Stierleé.n.) A metafora annak a szemantikai 
folyamatnak az eredménye, melynek során különböző mezőkhöz tartozó 
szemémák között interakció megy végbe. A metaforát tehát viszonyfogalomnak 
tekinthetjük; jellegét, minőségét azoktól a viszonylatoktól nyeri, melyek 
alkotóelemeit, nukleáris szemémáit összekapcsolják. 

A Greimas-i költészetszemiotikai modell (1. séma) értelmében a szemé-
mák a tartalomszint felszíni rétegében találhatók, a szemémákat konstruáló 
szémák (jelentéstani megkülönböztető elemek) pedig a tartalomszint mély-
struktúrájában. A szémák szemémákká 1. izotópiás viszony (ekvivalencia, 
összekapcsolás) és 2. oppozíciós viszony (szétkapcsolás útján egyesülhetnek) 
[vö. Rastier, 1972] Az általános retorika a szemémákon belül mag jellegű 
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és kontextuális szemémákat különböztet meg. (Vö. Rhétoripue générale, 
1970) E két viszonytípus azonban nemcsak a tartalom mélystruktúrájának 
szintjén, hanem a felszíni rétegben, tehát a szemémák metaforákká tömbösödé-
sének szintjén is érezteti hatását. Ez az észrevétel alapjaiban tér el a hagyo-
mányos metaforaelmélettől, amely a hasonlat, az analógia, a szubsztitúció 
viszonylatait ismerte csak fel a metaforában, tehát csak az átfedések, a közös 
vonások, az összekapcsolás gesztusait észlelte, az eltérések, a különbözés, 
az ellentét, a szétkapcsolás műveleteit viszont figyelmen kívül hagyta. (Wein-
rich megfigyelése szerint „A metafora szemantikája magában foglalja az 
ellentmondás szemantikáját is." Vö. Weinrich, 1967). 

A szemémák kereszteződésében létesülő metafora elementáris izotó-
piát alkot (vö. Rastier, 1972). Az izotópia egy szemantikai egységnek azon 
sajátossága, amely egy szöveg koherenciáját, jelentésbeli egységét biztosítja. 
Greimas szerint a jelentés hierarchikus összessége alkotja az izotópiás közle-
ményt. (A fogalom különböző meghatározásaihoz vö. Greimas, 1966a, 1966b, 
1970; Rastier, 1972; Rhétorique générale, 1970.) 

Az izotópia két tengely mentén jöhet létre: 
1. szintagmatikusan — a vízszintes tengelyen, valamint 
2. paradigmatikusan — a függőleges tengelyen összekapcsolt szemémák-

ból (2. séma) (vö. Wunderlich, 1971; Lotman, 1973; Eco, 1976; Barthes, 
1976). Ezen egységek képezik a szövegkoherencia alapvető fontosságú sze-
mantikai tényezőit. A metaforák a jelentésegységek függőleges sorából kelet-
keznek. A sorokat összekötő viszony neve a metaforikus izotópia. 

A jelentés Hjelmslev-i meghatározása, csak kontextuális jelentések 
vannak (a Hjelmslev-i kontextus fogalom a szöveg belső rendszerére vonatko-
zik, tehát a Petőfi által ko-textuálisnak nevezett viszonyokra; vö. Hjelmslev, 
1975), a metafora szemantikájában hatványozottan fontos. A metaforák nem 
szakíthatok ki eredeti belső szövegösszefüggésükből, mert kontextuális szitu-
ációjuk nélkül eldönthetetlenek e poliszémikus elemek jelentéskiterjedései. 
Weinrich szerint: a metaforát olyan szóként értelmezhetjük, melynek szöveg-
jelentését a szövegösszefüggés határozza meg(vö. Weinrich, 1967). A bochumi 
vitában pedig kifejti: a metafora szemantikai meghatározása csak a szöveg-
szemantika keretein belül lehetséges; a metafora szövegdarab, melynek 
kutatása a szójelentéstanon belül megvalósíthatatlan (Weinrich, 1968). A 
József Attila-kutatás már regisztrálta azt, hogy a hagyományos szókép fogalom, 
valamint a szó-terjedelmű metafora nem fedi azon tömbök, szövegdarabok 
lényegét, melyek e költészetben metaforikusán működnek. Hankiss a komplex 
kép kategóriáját használta, s ezt vette át Szabolcsi Miklós, amikor komplex, 
többsíkú, összetett, síkváltó képekről beszélt, tehát körülírta, de közelebbről 
nem definiálta a jelenséget (vö. Hankiss, 1969; Sazbolcsi, 1969). Megítélésünk 
szerint e tömbök, tömbösödések metaforikus izotópiákként működnek, 
felbontásukkal tehát megállapíthatók a tömböket alkotó metaforák között fen-
nálló viszonyok is. A költői szöveg specifikumai után kutatva, állapította meg 
Greimas, ki kell tapintanunk az izotópiák határait, átmenetét egymásba, meg 
kell állapítanunk az izotópiákat összekapcsoló fogások rendszerét, valamint 
az illeszkedési pontokat, melyekben átfedés történik két vagy több izotópia 
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között. A költészetre nem az izotópiák jelenléte, hanem egymásra épülése, 
hierarchiája jellemző (vö. Rzsevszkaja, 1979). 

Az 1937-es év elemzett verscsoportjának szembetűnő vonása a létértel-
mezés alapját képező felismerések megfogalmazása. Ez az attitűd áll a 

MÁR RÉGESRÉG RÁJÖTTEM ÉN (Már régesrég) 
MAGAMTÓL TUDOM (Könnyű fehér ruhában) 
MEGÁLLAPÍTHATOM MAGAM (íme, hát megleltem hazámat) 

típusú kijelentések hátterében: rájöttem én, tehát tudom, felismertem, 
megállapíthatom, tehát értelmezhetem. A (Már régesrég. . .) című vers — 
a József Attila-i gyakorlathoz híven — már a felütésben exponálja ezt a maga-
tartást. A felütés másik hangsúlyos eleme az időszembesítés (MÁR RÉ-
GESRÉG: LAPULOK MOST), a harmadik pedig a létállapot tömény 
megragadása, jellemzése: A ZÚGÓ EGEK FENEKÉN LAPULOK 
MOST. A jelzett vonások mellett könnyen regisztrálható két szimmet-
rikusan elrendezett szemémikus mező (a TENGER és az ÉG síkja), valamint 
az ÉN és a KÖLTEMÉNY kifejezésekhez kötődő elemcsoport jelenléte a 
versben. A négy szemémikus mező nucleusát tehát a TENGER, az ÉG, az 
ÉN és a KÖLTEMÉNY szemémák képezik. 

SZEMÉMIKUS MEZŐK 

TENGER ÉG ÉN KÖLTEMÉNY 

halak istenek rájöttem én e költemény ( . . . ) 
tengerben (élek) egekben élek kétéltű vagyok buborék 
tengerem zúgó egek béka 
(ölelő karok fenekén szorongó lelkem 
meleg homályu egem gazdáim nincsenek 
lágy világa) (az ésszel nem les parancsomra 

fölfogott féreg 
emberiség 
világossága) 

A négy szemémikus mező szintagmatikus izotópiákat alkot, melyekben 
a mezők kapcsolatra lépnek egymással. 

Az ÉN/ÉG mezők illeszkedési pontja az ISTENEK szeméma által 
következik be: EGEKBEN ÉLEK. 

Az ÉN/TENGER kapcsolat a HALAK által: TENGERBEN ÉLEK. 
Az ÉG/TENGER kapcsolat egy felcserélés, inverziós permutáció 

ZÚGÓ EGEK FENEKÉN: zúgó tenger fenekén helyett, valamint az ÉN 
szeméma által: TENGERBEN ÉS EGEKBEN ÉLEK. 

A TENGER/KÖLTEMÉNY kapcsolatot a BUBORÉK hozza létre. 
A szemantikai univerzumnak ezek az alacsonyabb szintű viszonylatai, az 
elemeknek a hasonlítással, felcseréléssel, érintkezéssel létrehozott kapcsoló-
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dás-típusai, szemémikus-szintagmatikus izotópiákat eredményező relációi 
is jelzik a versnek azon törkvését, hogy a jelentéselemeket többszörösen 
összefonja, egymásra vetítse, egymásból vonja ki, tehát többszörös transzfor-
mációnak tegye ki. 

Németh G. Béla A kimondás törvénye (NGB, 1980) című tanulmányá-
ban a következő rendkívül fontos észrevétel olvasható mostani kérdésünkkel 
kapcsolatban: „A láncszerű kapcsolással fejlődő versszerkezettel szemben 
költőnk mint eszményt a versmag, a nucleus köré gerezdszerűen növő szerke-
zetet állította. S valóban, ezek az intuíciós versmagok (többnyire fölütések) 
mintegy gömbszerű belső tágulással nőnek verstestté, versegésszé. Mintegy a 
versmagokból lövellő rádiuszok asszociációs előre-s visszacsapó mozgásvonalán 
feszülnek s telítődnek teljessé." 

A „rádiuszok asszociációs mozgásvonala" a mostani szemantikai olva-
satban azoknak a magasabbrendű szemantikai viszonyoknak, kapcsolódás-
típusoknak feleltethető meg, melyek a már érintett vízszintes irányú soroktól 
eltérően, a függőleges, paradigmatikus tengely mentén létesülnek. Termino-
lógiánkban ezek a vers metaforikus izotópiái, olyan tömbösödések, melyeknek 
elemeit metaforikus viszony köti össze. A vers négy szemémikus mezejének 
egységei ezen a szinten más elrendeződést mutatnak: különböző létszféráknak 
rendelődnek alá, e létszférák értékszerkezetét mint metaforikus tömböket 
mutatják fel. A vers izotópia-hálója tehát a jelentéstani szinteződésnek azon 
eleme, amely az értékszerkezettel való kötődést is felmutatja. 

A paradigmatikus tengely mentén kialakuló egységek 
1. a természeti lét (biológiai szint) — il (izotópia 1) 
2. a társadalmi lét (szocializált emberi 

viszonyok) — i2 (izotópia 2) 
3. az egyéni lét (a szubjektum szférája) — i3 (izotópia 3) kategóriáihoz rende-
lődnek. Az egyéni lét síkját a vers a) a pszichikum, b) az értelem és tudatvilág, 
valamint c) az alkotás aspektusából érinti. A vers ilyenformán össztett meta-
forarendszerével az egzisztenciát a maga komplexitásában ragadja meg. 

A természet-izotópia (il) két szemémacsoportot ölel fel: a BÉKA, FÉ-
REG, HAL elemeket, valamint az ösztönszféra metaforáját, a TENGERt. 
A TENGERrel ekvivalencia kapcsolatban álló tömb, ÖLELŐ KAROK 
MELEG HOMÁLYU LÁGY VILÁGA az előbbi elemcsoport ellenpárja. 
(A természet-izotópia a TENGER és az ÉN szemémikus mezeinek elemeiből 
építkezik). A TENGER metaforikus tömbje a vers szemantikai univerzumában 
a szubjektum szférájának alacsonyabbrendű, az animális léttel korresponde-
áló tartalmait egyesíti. Az izotópia két elemcsoportja egymással ellentétes 
attribútumokkal rendelkezik: a TENGER versbeli attribútumai a HOMÁLY, 
MELEGSÉG, LÁGYSÁG, a BÉKA, HAL közös szémái pedig a hidegség, 
kétéltűség, vizesség. A természet-izotópia tehát kettős meghatározottságú: 
olyan szemémák alkotják, melyeknek szémái egymással oppozíciós viszonyban 
állnak. Az izotópia magva, a TENGER metafora maga is kettős vonzásnak 
van kitéve: egységként mutatja föl a vele metonimikus viszonyban álló HAL 
nukleáris szémáját (hidegség) és a vele metaforikus (ekvivalencia) viszonyba 
állított elem, az ÖLELŐ KAROK nukleáris szémáját (MELEGSÉG). 
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A TENGER belső szemantikai vibrálása a vonzás / taszítás, pozitív / negatív 
tartalom, hideg / meleg ellentétekből származik, s e vibrálás erőteljesen 
kihat az egész természet-izotópia működésére. Az ösztönszférát tehát mint 
ellentétes értékek síkját mutatja föl a vers, melynek teljes jelentése a többi 
izotópiával való kapcsolatából bontakozik ki. A társadalom-izotópiához 
(i2) az ÉN szemémikus mezejének elemei rendelhetők. GONDOS GAZDÁIM 
NINCSENEK, NEM LES PARANCSOMRA FÉREG. Az izotópia egy 
in absentia működő metafora realizációja. A közösségnélküliség kifejezője, 
mégha a szocializált viszony a verskontextusban a felettes / alattvaló negatív 
értékű kapcsolatával egyenlídődik is ki. A vers e negatív értéket mint nem 
létezőt, mint hiányt mutatja föl. A KÉTÉLTŰ, szeméma besugárzása ebbe 
az izotópiába felerősíti a KÖZTES SÉG állapotának tudatát. A társadalmi 
szférában a szubjektum a hierarchiának sem felfelé, sem lefelé mutató ágán 
nem kötődik senkihez. A köztesség tudatát a KIVETETTSÉG tudata 
váltja fel. Az izotópia nukleáris szémája a hiány, a többszörös tagadással, 
NINCSENEK, NEM felerősített és a magánnyal azonosítható hiány. (A 
jelzett viszony negatív konnotációit a természet-izotópia elemét képező 
FÉREG szó kölcsönzése erősíti fel.) 

A szubjektum szférájának izotópiája (i3) a négy szemémikus mező 
elemeiből konstituálódik. Á psziché, az értelem, a művészi alkotás síkjait 
metaforikusán tömörítő izotópia az elemzett két szféra (ösztönvilág — társa-
dalmi szféra) kiegészítője. Á léthelyzet kivetítéseként olvasható metafora, 
ZÚGÓ EGEK FENEKÉN LAPULOK MOST is ennek az izotópiának 
az eleme. A LAPULOK szeméma a rejtőzés, megbuvás, passzivitás, alternatíva-
nélküliség jelentéstartalmait konnotálja. Pszichikai szinten e tudat mint 
SZORONGÁS jelenik meg. A SZORONGÁS azonban nemcsak mint 
a léthelyzetben gyökerező, a létállapot tudatossá válása által kiváltott érzés 
jelenik meg, hanem mint a vers létrejöttének forrása is: E KÖLTEMÉNY 
SZORONGÓ LELKEM BUBORÉKA. A létállapot metaforikus megragadá-
sát a korábbiakban mint a TENGER / ÉG mezők elemeinek felcseréléséből 
születő szemémát határoztuk meg. Ez a permutáció a KÖLTEMÉNY 
által nyer nyomatékot: a BUBORÉK nem az éggel, hanem a TENGER-
REL állhat metonimikus viszonyban. A ZÚGÓ EGEK FENEKÉN tehát 
a léthelyzetmetaforán túl az ÉG / TENGER oppozíciót is sűríti, valamint 
mindazokat a jelentésdimenziókat, melyeket a szövegkörnyezetben az 
ÉG / TENGER kontrasztja felölel. A KÖLTEMÉNY / BUBORÉK 
ekvivalencián alapuló metaforája konnotációk sorát indítja meg: a buborék 
attribútumai (áttetsző, tünékeny, szétpattanó, mulandó, létrejövő / meg-
semmisülő) át- tevődnek a költeményre. 

Az i3-al jelzett izotópia kitüntetett fontosságú eleme az értelem / tudat-
világ szférájához rendelt metaforikus tömb: EGEM AZ ÉSSZEL FÖLFO-
GOTT EMBERISÉG VILÁGOSSÁGA. 

A vers utolsó két sora a szemantikai univerzumban elfoglalt helye 
és jelentősége szempontjából központi egységnek, versmagnak fogható föl. 
A tömb első szava, EGEM konkrét jelentéstartalmú elem, mely a TENGER 
szemémával együtt közös számaként rejti a (kiterjedés) szémát. Á vers kontex-
tus azonban mindkét jelentésegységet megfosztja e közös szémától, mert 
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az egységeket megemeli, absztrahálja, azon a szinten működteti, mint a 
tömb egyéb, eredetileg is elvont elemét: ÉSZ, FÖLFOGÁS, EMBERISÉG, 
VILÁGOSSÁG. 

Az ÉG / EGEM szeméma egyik jelentésdimenzióját a tengerrel való 
ellentétből nyeri. Az ÉG / TENGER pár a fenn / lenn, világosság / homály 
elementáris oppozícióját felhasználva realizálja az ÉRTELEM / ÖSZTÖN 
kettősséget. 

Az ÉG / EGEM metaforikus tömbje a megvilágosult értelem, az 
értelem világosságába vetett feltétlen hit, szilárd bizalom pompás kivetítése, 
melyben az értelem az egyéni tudatot meghaladva mint az emberiség világos-
sága, áttetszően tiszta perspektívája ragyog. Az ISTENEK szeméma által 
behozott vallásos konnotációk is ezt a jelentéskiterjedést teszik hangsúlyossá. 
A metaforikus izotópia metafizikai dimenziója, elvontsága, az állítás higgadt 
biztonsága, a jelentés kilendülése az utópia irányába azonban kérlelhetetlenül, 
visszafordítják az értelmezés menetét a felütésben exponált megvilágosodás 
mozzanatához. 

MÁR RÉGESRÉG RÁJÖTTEM ÉN: a felütésbe foglalt felismerés, 
rádöbbenés terhes, nehéz szembenézés, könyörtelen szembesülés mindazzal, 
ami e tudatraébredést megelőzte és biológiailag, társadalmilag, lelkileg 
determinálta. A számvetés kibékíthetetlen ellentéteket és ellentmondásokat 
regisztrál az egyéni lét egyes szférái között. Az ellentétek a vers szemantikai 
univerzumában szémák, szemémák, metaforikus izotópiák oppozícióiként 
mutatkoztak meg. A természeti lét izotópiájának HIDEG / MELEG op-
pozíciója, a társadalmi lét fölöttes / alattvaló kettősége, az egyéni szféra 
ÖSZTÖN / ÉRTELEM pólusainak mint TENGER / ÉG, FENN / LENN 
oppozíciónak a működtetése annak a vers által is előtérbe állított kérdésnek 
a megválaszolását teszi elkerülhetetlenné: hol rögzítődik a vers szubjektumának 
helye. 

TENGERBEN ÉS EGEKBEN - mondja ki a vers. A TENGER / ÉG 
szemantikai fluktuációja, jelentésgyűrűsödése, sűrítődése, zsugorodása, te-
lítődése és lombosodása azonban a teljes elvontság szintjére emelték e szeméma-
párt, ahol megszűntek konkrét kiterjedésű fix pontokként tételeződni. 

A választ a felülés másik eleme vetíti előre: KÉTÉLTŰ VAGYOK. 
A kétéltűség kontextuális jelentése nem az, hogy két életem van, két 

szférában élek, hanem egyértelműen az, hogy a két szféra KÖZÖTT. Minden 
érintett létmóduszban a KÖZTESSÉG ténye világosodik meg, ez a tény 
az, ami tudottá, értetté teszi a szubjektum számára, hogy a LAPULÁS 
kényszerhelyzetéből a léthelyzet mint egymással szembeforduló és kibékíthetet-
len erők ütközési pontja élhető csak át. 
A TENGERBEN ÉS EGEKBEN élés a szöveg rendszerében mint nem 
földön élés, mint a dolgok határmezsgyéjén való élés, mint lebegés, mint 
nem élés, mint tiszta reménybe, önmagát is meghaladó, túlélő bizalomba 
szublimálódó eltávolodás fogalmazódik meg. 

Elemzésünk összefoglalásaként a dolgozat elején megfogalmazott 
kérdések válaszait szeretnénk körvonalazni. 

1. A metaforizálódás folyamatának vázolt menete igazolta az általunk 
hipotetikusan megfogalmazott jelentéstani modell érvényességét. (3. séma) 

5 



226 THOMKA B E Á T A 

2. A szemémák széma-szinten megmutatkozó bázisoppozíciói kivetülnek 
a szemémák metaforává egyesülésére is, s ennek folytán a központi metaforák, 
TENGER / ÉG ellentétes jelentéskiterjedésket tömörítenek. 

3. A metaforákat egymáshoz közelítő viszonyok izotópiás jellegűek, 
s e metaforikus izotópiák kapcsolatot létesítenek a létértelmezés ertékszerkeze-
tével. 

4. A metaforák nagyobb egységek (izotópiák) elemeiként funkcionálnak, 
vagy velük azonos kiterjedésűek. 

5. A metaforikus tömböket izotópiás viszonyok fűzik össze, vagy 
oppozíciós viszonyok fordítják szembe egymással. 

6. A metaforák tehát a szemantikai szinteződés központi elemei, melyek-
nek izotópiákká szerveződése hozza létre a szöveg jelentéstani koherenciáját. 

Befejezésül néhány észrevételt szeretnénk még megfogalmazni. Az 
izotópiák kutatása a francia költészetszemiotika műhelyében indult meg. 
A módszer, a fogalmak megközelítőleg sincsennek még a végső letisztultság 
állapotában. Megítélésünk szerint azonban új szempontokat szolgáltatnak 
a poétikai viszgálódásnak és hozzájárulhatnak azon sajátosságok megnevezésé-
hez, melyeket a költészet kutatói jó ideig meghatározatlanul hagytak. József 
Attila 1937-es verseit a metaforák, az izotópiák szemantikai olvasata felől 
közelítve meg, olyna vonások rajzolódtak ki előttünk, melyek az egyes szövege-
ken túl a kései versek egész csoportjára jellemzőek. Néhány alapvetően 
fontos metaforikus izotópia nemcsak egy-egy vers rendszerén belül működik, 
hanem kilépve az intertextuális térbe, kapcsolatot létesít a szövegek között. 
E kapcsolatok nyomán a korszak verseinek komplex izotópia-hálója bontakozik 
ki, ami azt a tételt támasztja alá, hogy a kései József Attila-versek koherens 
rendszert alkotnak. Az erős hatósugarú metaforikus izotópiák szövegközi 
mozgásának nyomán lehetővé válik e korszak verseinek intertextuális olvasata. 
Sürgető feladatként körvonalazódik tehát a kutatás előtt a József Attila metafora-
szótár, valamint e költészet izotópia-rendszertanának az elkészítése. 
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2. séma 

paradigmatikus 
tengely 

szintagmatikus tengely 

3. séma 

metaforikus izotópia 
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