
Ciklus, tematikus
és témátlan vers
határán
József Attila: Eszmélet

Ha a recepció gazdagsága egy szöveg irodalmi szempontú értékes-
ségének jelzője, akkor József Attila Eszmélete kétségtelenül a legje-
lentősebb versek közé tartozik. Ugyanakkor újraértésének problémáját
is pontosan ez okozza: nehéz olyan aspektust találni, amelyet a ko-
rábbi szakirodalom ne tárgyalt volna igen részletesen. Ennek kö-
vetkezményeként az Eszmélettel foglalkozva fokozottan érvényes, hogy
a vers értelmezéstörténete hozzátartozik a szöveghez, bárhogy is kö-
zelítünk a vershez, egy már történő dialógusba lépünk bele.

Az Eszmélet értelmezéstörténetének kétségkívül kiemelkedő tel-
jesítménye Tverdota György Eszmélet-könyve, melyben a korábbi ér-
telmező kísérletekkel szemben a verset „tizenkét vers”-ből szerve-
ződő ciklusként írja le és értelmezi. Az értelmezés előtt pedig alaposan
tárgyalja a költemény és versciklus viszonyának kérdését. Dolgo-
zatomban Tverdota György elemzéséhez hozzászólva szeretném ki-
fejteni, miért nem tartom az Eszméletet sem egységes költeményként,
sem versciklusként leírhatónak.

Tverdota György szerint „a versciklus alapvetően mellérendelő,
az összetevők autonómiáját és egyenrangúságát tiszteletben tartó
kompozíciótípus, amelyben a kohézió ereje általában véve kisebb,
kevésbé mélyre hatoló, mint a költemény és az alkotó részek közötti
koherencia”.1 „Az összetartó erő nagysága egy költemény alkotórészei
és egy ciklus darabjai között általában szembeötlően és jól megha-
tározhatóan különböző.” Vers esetében ez a költői intenció felől néz-
ve eleve elrendelt, míg „[két] önálló vers szomszédsága vagy kö-
zelsége” csak akkor eredményez ciklust, ha ez a közelség „eltervezett,
szándékolt”.2 Úgy vélem, a mondottak legalább két nagyon fontos
kérdést vetnek fel, melyekre Tverdota György nem tér ki, s melyek
újabb kérdéseket implikálnak. Egyrészt „önálló vers”-ről beszél, azt
azonban nem határozza meg, hogy mit ért pontosan ez alatt, mi szá-
mít tehát önálló versnek. Vagyis, korlátozva a kérdés hatókörét: nem
teszi fel a kérdést, szükséges-e, hogy egy versnek saját címe legyen,
vagy elegendő, ha egy szám áll a cím helyett. Mivel azt is ciklusnak
tekinti, ahol csak sorszámot kapnak az egyes szakaszok,3 miközben
a ciklust önálló versek alkotják, a válasz az lehet, szerinte nem szük-
séges, hogy egy versnek saját címe legyen. Másrészt pedig úgy tű-
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nik, hogy véleménye szerint ciklusról csak akkor beszélhetünk, ha
azt a szerző hozta létre, és a szándékáról a szövegek materiális kö-
zelsége is tanúskodik, tehát például megjelentette egy kötetben.

Az első kérdést tekintve annyit mindenesetre el kell ismerni, hogy
a számozás linearitása az egymásra következés érzetét erősíti,
vagyis az inkább a rekurrenciára épülő ciklikusság ellen dolgozik.
Ez azonban nem jelenti, hogy ne lehetnének olyan önállónak te-
kinthető művek, amelyeknek nincs a hagyományos értelemben vett
címük, pontosabban, ahol a cím helyett egy szám áll. A leggyakrabban
idézett példa valószínűleg Kassák számozott versei. Az persze kérdés,
hogy ez ugyanaz az eset-e, mint az Eszméleté. De mi van akkor, ha pél-
dául egy szerző életében egyetlen olyan verset ír, aminek a címében
egy szám szerepel. Töredéknek kell azt tekinteni, vagy önálló versnek?
A kérdést természetesen nehéz teoretikusan megválaszolni, nyilván szer-
kezeti, verstani stb. szempontok is befolyásolnák a döntést, de úgy vé-
lem, inkább önálló költeménynek, mert ebben az esetben a szám nem
a vers linearitáson belül elfoglalt helyét jelöli, hanem a cím jelölő funk-
cióját látja el. Más kérdés, ha ezen szöveghez önálló cím is tartozik.
Ebben az esetben valószínűleg töredéknek kellene tekintenünk.

Kassák említett számozott versei ezzel szemben arra nézve szol-
gálhatnak jó példával, hogy egy szerző életében nagyszámú szá-
mozott verset írhat. Ha egy költői elképzelés szerint a szavak nem
arra vannak, hogy értelem hordozói legyenek, akkor a cím helyet-
tesítése számmal a koncepcióval összehangolhatónak tűnik, még ak-
kor is, ha a matematikai rendezettségre utaló szám esetleg — mint
Kassák számozott versei egy részének esetében — egy dadaista el-
képzeléssel éppen ellentétes értelmezői konstrukcióhoz vezethet (per-
sze az ilyesfajta „zavar” egyben jól szolgálhatja a dadaista elképzelést
is), miközben egy konstruktivista vers esetében nagyon is helyén-
való. Kérdés azonban, hogy az ilyen szövegek ciklust alkotnak-e.
Tverdota György azt valószínűsíti, hogy inkább egy kötetkompozíció
anyagául szolgálhatnak.4 Valószínűleg bonyolultabb lenne a hely-
zet, ha mondjuk a számozott versek egyes kisebb csoportjai közös
főcímek alá volnának rendelve.

A közös főcímmel bíró, de számozott vers(szakok) esetével rokon
az olyan szövegé, melyben az egyes darabok önállónak tűnnek, de
mondjuk csak csillaggal vannak elválasztva egymástól. A magam ré-
széről úgy gondolom, érdemes megfontolni azt az elképzelést, mely
szerint ciklus az, amely önállóan is olvasható darabokból áll, az egyes
darabok ugyanakkor önálló címmel is rendelkeznek, közöttük azon-
ban a ciklikus visszatérés dinamikus mintája a visszatérő szemantikai
elemek esetében jelentésbővülést eredményez (ami természetesen nem
jelenti, hogy a mintának ne lehetne része a grammatikai/formai is-
métlődés, vagy hogy ezek, illetve ezek variációi ne eredményezhetnének
jelentésváltozást — például egy adott rímmintához képest a valamely
helyen történő eltérés kiemel(het)i a sort, aminek szemantikai kö-
vetkezményei vannak, mint például József Attila Ki be ugrál… című
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versében az ötödik strófa középső sora esetében). Azt gondolom, hogy
ha az önálló mű kritériuma a cím, akkor egy ilyen szöveg nem tekinthető
ciklusnak, ha elfogadjuk azt az elképzelést, hogy a ciklusnak önállóan
is olvasható szövegekből kell állnia.

Ha a verset a ciklussal szemben egységesnek tekinthetjük, kérdés,
hogy mi biztosíthatja ezt az egységet, mi az a tulajdonság, amely esze-
rint a versnek megvan, a ciklusnak nincs? Tverdota György szerint
szükséges, de nem elégséges feltétel a mondattani kapocs zártsága,
vagy annak hiánya. Ezek szerint azonban Babitsnak a Messze... messze...
című verse felfogható volna olyan versciklusként, amelynek az egyes
darabjai nem rendelkeznek önálló címmel. Igaz, az utolsó szakasz adna
egy egységes szempontot az adott városok szemléléséhez, azonban
grammatikai kapcsolat nélkül. Van ugyan olyan elméleti iskola, amely
a grammatikának esetleg ez esetben is nagyobb szerepet tulajdoní-
tana, hagyományosan azonban az úgynevezett szövegkohézió (me-
lyet a Babits-vers esetben a tematikus párhuzam és a formai ismét-
lődés biztosít) is elegendő az ilyen jellegű kapcsolat feltételezéséhez,
a grammatikai ráutaltság hiánya ellenére ezért is nem szoktuk az ilyen
szövegeket ciklusként olvasni, jóllehet a ciklusszerűség más kritériuma
is felismerhető benne: jelesül a ciklikus visszatérés, mely az egyes stró-
fák szerkezetében érvényesül, ami az egyes strófákat egymás mellé
rendeli, nem feltételezve köztük semmiféle hierarchiát.

Nem gondolom azonban, hogy a ciklikus visszatérés körívet raj-
zolna ki, bármily csábító is a kifejezés más konnotáció okán is. Azért
nem, mert a megértés a szövegrészek egymáshoz való relációjában
egyben előrehaladást is jelent, ezt a kettősséget pedig a spirál pon-
tosabban írja le, méghozzá olyan spirál, ahol a felfelé haladó ív kül-
ső oldala szélesebb (hisz más lehetséges jelentéseket is hordoz) mint
a fölötte futónak a belső íve, és felülről körnek látszik. Minél nagyobb
ez az átfedés, a ciklus egyes darabjai között annál szorosabb a kap-
csolat, minél kisebb, annál lazább. Nem vitatom ugyanakkor, hogy
ez az elképzelés magában nem alkalmas arra, hogy elkülönítsük a
versciklus működésének és a megértésnek az általános modelljét.
Azért nem, mert a kettő közötti kapcsolat vitathatatlan, amennyiben
a megértés során a megértendő szöveg részei között kapcsolatokat
keres és hoz létre az olvasó. Minél könnyebb ezeket létrehozni, a szö-
vegeket annál inkább a folytonosság jellemzi, és minél nehezebb, an-
nál inkább a megszakítottság.

Körültekintő vizsgálata során Tverdota György természetesen szá-
mol ugyan azzal, hogy a modern versben a szövegkohézió és a foly-
tonosság nagyon minimálisra redukálódhat, mégis úgy gondolom,
hogy a ciklus-elméletét arra alapozza, amit nevezhetünk hagyo-
mányos versnek. Azt írja, hogy a „verset összetevő elemek folyto-
nosan és funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz”, „a ciklus részei
között ellenben mindig van megszakítottság”, és ezek a részek „ön-
állóságra” és „egyenrangúságra” tesznek szert, míg „a költemény
domináns elve” az „illeszkedés”,5 vagyis a verset (legalábbis a tematikus
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verset) alapjaiban (minden finomítás és határeset-vizsgálat ellené-
re) az Arany János-i modellnek megfeleltethetően gondolja el.

Mint az már nyilván kiderült, számomra kérdés, hogy egy olyan
költemény strófáit, ahol a szerző az egyes részeket számokkal jelö-
li, és az egésznek ad egy verscímet (hangsúlyozom, hogy nem kö-
tetcímről van szó), tekinthetjük-e egy versciklus önállóan is olvasható
darabjainak. A nagyobb szerkezetben betöltött helyet meghatározó
számozás ugyan is éppen nem a mellérendeltség képzetét erősíti. Fon-
tosnak gondolom ebből a szempontból, hogy eredetileg lettek6 vagy
lehettek volna címei az egyes daraboknak, ami az önállóságot és a mel-
lérendeltséget erősítette volna, de: végül nem lettek. Ezek szerint az
Eszmélet keletkezéstörténete talán értékelhető úgy is, melynek során
a ciklus felől az egységes költemény felé mozdult el. Ha ez a meg-
állapítás helytálló, akkor nem lehetetlen, hogy kevéssé tartható az a
megközelítés, mely az Eszmélet egyes darabjait kiemelve (leggyak-
rabban talán a 12-est), azokat önállóan elemzi. Illetve ebben az eset-
ben az is kérdéses, hogy a variabilitás úgy jellemzi-e az Eszméletet,
hogy az egyes szakaszai átrendezhetőek. Könnyen lehet, hogy igen,
ebben az esetben azonban vagy el kellene hagynunk a számozást, mert
a linearitás tekintetében a mai olvasói szokásoknak ellentmondana
az, hogy mondjuk a második számú szakaszra következzen az első
(azt feltételezve, hogy a szám hozzátartozik a szakaszhoz, vagyis csak
együtt mozgathatóak, ha már az elmúlt időben hamvából, ha más-
hogy is, mint ahogy a „halála” előtt gondolkodtak róla, de a feléledt
szerző beszámozta őket), vagy például számítógépes modellel el kel-
lene készíteni a vers három dimenziós változatát úgy, hogy a
spatialitás kiegyenlítse a rákövetkezés időbeli kívánalmát. Kétségtelen,
hogy az úgynevezett szerzői intenciót mindkét megoldás sértené, utób-
bi viszont technikailag kivitelezhető oly módon, hogy „egy másik ha-
gyomány épüljön az átalakított sorrendre”.7

A kérdés nehézségét ugyanakkor pontosan jelzi, hogy amikor Tver -
dota György felteszi a kérdést, „vajon a modern, a témátlanság öve-
zetébe eljutott versnek valamely mondattanilag zárt versszaka ön-
állósítható-e, megállná-e a helyét minden további nélkül különálló
versként”, akkor a választ a személytelen „olvasó”-ra bízza: „Ka-
tegorikus felelet nem adhatunk ugyan erre a kérdésre, az olvasó még-
is inkább a nemleges választ tartaná helyénvalónak.”8 Mint arról volt
szó, Tverdota szerint a ciklus kompozíciója az illeszkedés elve he-
lyett a variabilitásra épül, a kiemeléssel pedig a témátlan vers „kom-
pozíciójának egyensúlyvesztése” okán a „költemény töredék volta”
„igen nagy valószínűséggel nyilvánvalóvá válik a befogadó számára”.
Ez természetesen azt is kell jelentse, hogy, megfordítva a dolgot,
Tverdota szerint elhagyható az Eszmélet egyik vagy másik szakasza,
attól az egész kompozíciója nem sérül, illetve bármely rész önálló-
sítható, olvasható a többi nélkül.

Vagyis először felteszi, ahhoz, hogy a ciklus ciklusként működjön,
szükséges a szerzői intenció, később ugyanakkor azt állítja, akkor tud-
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juk belátni, hogy az Eszmélet esetében „nem a modern vers belső ko-
héziójának lazulásáról van (…) szó, hanem arról, hogy a strófák sza-
badon fölcserélhetők, mellérendeltek”, „ha el tudunk szabadulni a
költői döntés hagyomány-megszentelte tiszteletben tartásától”. Ér-
dekes ugyanakkor, hogy ez nem jelent teljes fölcserélhetőséget, a XII.
vershez csak „bizonyos határok között” nyúlhatunk hozzá, hogy ki-
cseréljük a másik éjszaka verssel.9 Úgy tűnik, ciklus és mellérendeltség
ide vagy oda, Tverdota György a szerzői döntés tiszteletben tartásától
csak bizonyos keretek között tud vagy akar elszabadulni.

A magam részéről egy szélsőséges példát hoznék. Amennyire az
Eszmélet szakaszai, annyira Pilinszky Négysorosának az egyes sorai
is önállósíthatóak, például az első: „Alvó szegek a jéghideg homok-
ban.” A vers versszerűségét grammatikai összetartozás nem igazol-
ja, sem szemantikai, az egyes sorokat tekintve. Azt, hogy az olvasó
mégis keres összefüggéseket, a közös cím alá rendeltség okozza, il-
letve a rím, az 1. és a 3. sorpár szótagszámának az egyezése, az 5. szó-
tag utáni szünet az első három sorban, vagyis verstani jellemzők. Ezek
nélkül kénytelenek volnánk négy egysoros vers ciklusaként olvasni,
és a szerző könnyen megtehette volna, hogy kiemeli például az első
sort, ad neki egy önálló címet. Pilinszkynek van is ilyen, azaz egy-
soros verse, az Egy sírkőre: „Túlhevített virágcsokor.”

Úgy gondolom, hogy mindez arra mutat, az Eszmélet vers ugyan,
de nem hagyományos vers, ráadásul nem is a hagyományos értelemben
felfogott modern (tematikus) vers. Nem tartom lehetetlennek, hogy
nagyon is termékeny volna a vershez afelől a hagyomány felől kö-
zelíteni, amelyet Tverdota György kizár a vizsgálódás köréből,10 vagy-
is a témátlan vers felől. A szerző más írásában meggyőzően bizonyí-
totta, hogy a Medáliák József Attila olyan verse, melyben az avantgárd
és a nyugatos modernség hagyománya találkozik. Ha ez a találkozás
ilyen formában egyedüli is marad az életműben, ennek tapasztalata
lehetett versalkotó tényező a későbbiekben is. Úgy vélem, ennek kö-
szönhető, hogy, akárcsak a témátlan vers esetében, legalábbis „komoly
nehézségekbe ütközik”, hogy „arculat”-át megragadjuk,11 miközben
a ciklusszerűség számos jellegzetességét mutatja, és nem valószínű,
hogy bármely rész elhagyható volna azzal, hogy „csak hozzáad va-
lamit tartalmi gazdagságához”.12 Érdekes mód ez a korábban említett
Messze… messzé…-ről sokkal inkább elmondható.

Az Eszmélet értelmezéstörténetében arra is akad példa, hogy az
egyes szakaszokat önállóan olvassák az egyes szerzők, még akkor
is, ha másrészről viszont mondjuk ugyanaz a szerző az egész ver-
set tekintve előrehaladást feltételez a versen belül. A magam részé-
ről elismerem, hogy megvan az alapja ennek a gyakorlatnak. Ez az
értelmező magatartás a fentiek alapján egyszerre kapcsol az Esz-
mélethez a ciklussal és a verssel társítható jegyeket (anélkül persze,
hogy ezt az értelmezésben reflektálná). Azt sem tartom kizártnak,
hogy ne lehetne olyan vers, amely egyszerre olvasható versként és
ciklusként is. A műfaj ilyenkor nem kizáró ellentétet, hanem játék-
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teret biztosít az értelmező számára, vagyis tulajdonképpen értelmezői
stratégiaként működik. Igaza lehet Tverdota Györgynek abban, hogy
a költemény és a ciklus közötti különbségeket érdemes a tematikus
vers felől tárgyalni. A mondottak alapján azonban valószínűnek lát-
szik, hogy az olyan szövegeket, melyek mindkét műfaj jegyeit hor-
dozzák, s nem írhatóak le valamelyik szélsőséges eseteként, éppen
a témátlan versek felől lehetne eredményesen leírni.

Az első két szakaszból szeretnék példát hozni arra, hogyan hoz-
za létre a szöveg a folyamatszerűség érzetét mintegy a témátlan vers
„szabályainak” megfelelően, s nem egészen a ciklusszerűség va-
riabilitása szerint.

A „Földtől eloldja az eget / a hajnal s tiszta, lágy szavára / a boga-
rak, a gyerekek / kipörögnek a napvilágra” sorokban a személytelen
beszélő, pontosabban a vers lejegyzője egy sorba helyezi a bogara-
kat és a gyerekeket, akik ugyanabból az okból ugyanazt a cselekvést
végzik. A vers versszerűsége okán (sorképzés) így a kettő között
egyenlőség áll fenn. A gyerekek ugyanúgy részét képezik annak a
mitikusan festett világnak, melynek újjászületéséről az első sza-
kaszban olvashatunk.

Nincs rá szorosabban vett szövegbeli bizonyíték, és könnyen el-
képzelhető, hogy az az elképzelés, amely a természethez való oda-
tartozás és a következő szakasz álomképei között párhuzamot, a „vas
világ” rendjével pedig ellentétet feltételez, csak annak a következ-
ménye, hogy az egy cím alá rendelt szövegegységek között az olva-
só nagyobb eséllyel próbál összefüggéseket keresni. Én azonban úgy
gondolom, hogy ebben az esetben a vers képisége igazolja az össze -
függéskeresést, amennyiben az első szakasz záró képe mintha egy
impresszionista (?) festmény ekfrázisa volna, olyan képé, mint ami-
lyen a következő szakasz álomleírásának képei lehetnek.

Érdemes arra felfigyelni, hogy a második szakasz utolsó két sora az
„éj”-t nem egyszerű természeti jelenségként írja le. A köznapi válto-
zat úgy hangozna: ha kinn éj(szaka) van, a versben azonban ezt olvassuk:
„ha kinn van / az éj”. Az „éj” itt talán fogalomszerűen, de a vers gram-
matikáját nézve megszemélyesítve áll, s mindenképpen túlmutat azon
a jelentésdimenzión, amely (mint fent láthattuk) a külső és a belső
ellentétét mutatja meg, vagyis visszakapcsol az álom s a vas világ más-
féle rendjéhez — miközben arra nem találunk semmilyen utalást, hogy
a világ az emberi világ volna-e, vagy éppen a kozmosz szinonimá-
ja. Mivel a második szakasz két négysoros része ellentétezésére épül,
múlt–jelen, álom–ébrenlét, a vasvilág és az álombeli rend, utóbbi pe-
dig a képiség okán, de máshogy nem igazolható módon visszakap-
csol az első szakaszhoz, a vasvilág rendjét nem túlzás a gyermeki és
a természeti világ rendjével szembeállítani. Az összefüggésre más, pél-
dául grammatikai bizonyítékunk persze továbbra sincs.

Úgy vélem, a fentiek azt igazolják, hogy az összefüggéseket kere-
ső olvasó felfedezhet a versben olyan, az egymásra következés kívá-
nalmát kielégítő összefüggéseket, melyeket azonban a (ciklusszerűen)
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visszatérő szövegrészek, visszautalások át is értelmez(het)nek, s hogy
ez a értelmezői játék intenzívebb lehet, mint azon versek esetében, amely
általában a ciklus és a tematikus vers határeseteiként írhatóak le, vagy-
is talán elmondható, ha az Eszmélet értelemképző struktúráit egy vagy-
vagy alapú értelmezői stratégia követelményeinek akarjuk kiszolgál-
tatni, azzal valószínűleg olyan értelmezői redukciót hajtunk végre, amely
csak nagyon feltételesen hangolható össze a szöveg igényével. A fen-
ti feltételes módok, lehetek és általábanok számomra pont azt jelzik,
hogy egy olyan vers esetén, mint az Eszmélet, a különböző olvasási stra-
tégiák együttes alkalmazása lesz képes a címben jelzett olvasási mó-
dok lehetőségeit kiegyenlítő értelmezői teljesítményre.
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