
Szerintünk a két színmű parodikus, szatirikus 
jellege összetettebb, nagyobb szerep jut az 
iróniának és a komikus körébe tartozó válto
zatoknak, különösen pedig a nyelvi komikum 
forrásai gazdagabbak, mint ahogy az egyéb
ként élvezetes tanulmányból kiderül. 

A magyar irodalmi művek értelmezései 
közül első A mikszáthi mosoly kritikai élei 
című, amely nem az író haragját és szánal
mát mérlegeli, hanem iróniáját vizsgálja. 
Közismert, hogy Mikszáth életműve a humo
ros elemek bőséges tárháza, de nem véletlen, 
hogy Robotos elenyészően csekély példát 
idéz, amely a „mosoly kritikai élét" mutatja. 
Humorában hit és kétely keveredik ugyan, 
de a derűs életszeretet erősebb, mint a bíráló 
hajlam. A jókedély nemcsak életét kísérte 
fiatal korától, de műveinek is jellemzője. 
A kritikai realizmus felé mutató fejlődés két
ségtelen eredményeit elismerve azt mondhat
juk, hogy Mikszáth humora inkább a mindent 
egybemosó, problémákat áthidaló atmoszféra
teremtésre szolgált — műveiben és az életben 
is —, mint a kritikai leleplezésre. Sugárzó 
jóságában keserű mosoly is bujkált a nemesi
polgári világ bomlása, csökkent eszmeisége 
miatt. Megtartó eszméket, hősöket nem ta
lált. Utolsó nagy regényei ezért is nélkülözik 
a létezés korábbi anekdotikus derűjét és 
éreztetik az író intő-figyelmeztető szándékát. 
A tanulmány mérsékelt színvonalát az 1955-
ös dátum is magyarázza, elhagyásával nem 
csökkent volna a könyv értéke. 

A témaválasztás adta lehetőségek kiak
názása A kétkedés és hit ellentétpárja Karinthy 
Frigyes humorában című írásban valósul meg 
legjobban. Elveti az írói tudat és mű azono
sítását, amint Karinthy írói tudata is elvetet
te a harmónia legendáját, bár olthatatlan 
igény élt benne a lehetséges harmónia iránt. 
Találó paradoxont alkalmaz: „Mértéktelen 
hitetlensége jelzi hitének emberfeletti ará
nyait" (133.) 

A tanulmánykötet egyik legemlékezete
sebb példája Tomcsa Sándor humorfelfogá
sának igazát bizonyítja. Egy életből vett 
példával kérdőjelezi meg azt az Arisztotelész
től eredő tételt, amely szerint csak a „fájda
lommentes" jelenségek tartoznak a humor 
körébe. A Volhiniában ágyútűzben felvonuló, 
majd golyózáporban rohamra induló 22-es 
honvédeket] a helyzet humora segítette át a 
halálveszélyt jelentő övezeten. A pergőtűzben 
előrenyomuló katonák közül az egyik lyukas 
esernyőt talált a földön, és mint szakadó 
zápor idején, a feje fölé emelte és egykedvűen 
tört előre. A katonákba lelket öntött, kétség
beesésüket levezette a látvány kontrasztja: 
a süvítő golyók ellen emelt lyukas esernyő. 
Robotos Imre nem is tanulmányoknak, ha
nem „értelmezések"-nek nevezi írásait, ame
lyek a műelemzés sajátos szempontú lehető
ségét bizonyítják. Néhány kritikai észrevé

telünk is érzékelteti, hogy nem mindig egyen
letesen magas színvonalú ez a tanulmánykö
tet. A szerzőnek néha nem sikerült az elem 
zést és értelmezést az esztétikai alapvonások
ra összpontosítania, de szinte mindegyik írás 
igazolja a könyvíró alapos felkészültségét, 
otthonosságát a humor és szatíra körében. 
A könyv értékét növeli Robotos élvezetes 
stílusa, az öngúny fölényét is felcsillantó 
elemző módszere. 

Cs. Varga István 

Török Gábor: Költői rébuszok. Bp. 1974. 
Magvető K. 2891. 

Több mint jó, ha a verselemzésben vagy 
-értelmezésben világos, átgondolt alapelvek 
vezetik a kutatót. Ha egy percre sem téveszti 
szem elől, hogy a költői mű motívumait bi
zonyos ésszerűség fűzi egybe, hogy a meta
forikus szövegrészek a denotátum azonosí
tását követelik meg, hogy feltétlenül szüksé
ges a mű tágabb, irodalmi és életbéli kontex
tusának ismerete, s hogy végül is meg kell 
találni az alkotás „ideológiáját", tehát azt 
az eszmei világot, melynek kiépítését szolgál
ja valamennyi mozzanat. 

Az alapelvek következetes alkalmazását 
azonban gyakran veszélyezteti eltúlzásuk le
hetősége: s Török Gábor könyve, a benne 
foglalt négy nagylélegzetű versmagyarázat 
elejétől végéig ez utóbbit illusztrálja. 

József Attila „intellektuálisan képi" 
költő — mondja bevezetésképpen, s ezt így 
magyarázza: „ . . .a vers elemei, részei, mon
datai, képei közötti logikai viszonyoknak ki
emelkedő fontosságuk van a teljes jelentés
szerkezetben !" Nos, ezeket a logikai viszo
nyokat többnyire az asyndetonos szerkeze
tek kiegészítésével igyekszik rekonstruálni. 
Példaként az Éji dal második szakasza szol
gálhat: „Jusson a néniknek nagy bögre, 
szerető mindnek, ki szeret — / áldott, mert 
élek én örökre, / aki egy éjre eltemet." Az 
értelmezés olyan logikai szerkezetet (rekonst
ruál, mintha a szakasz egy ilyesfajta szöveg 
rövidítése, tömörítése lenne: „Aki engem sze
ret, és egy éjre szállást nyújt, legyen áldott, 
sőt kapjon meg mindent, mire vágyik, ha 
néni, akkor jusson neki nagy bögre, ha szerel
mes, akkor szerető társ." A szövegek puszta 
egymás mellé állításából is kiderül, hogy a 
„prózai parafrázis" nem felel meg a „költői 
üzenet"-nek: az 5—6. ill. 7—8. sorok eltérő 
modalitása ugyanis olyan elhatárolást jelent, 
melyet nem érdemes (a szintaktikai szerke
zet folytonossága érdekében) feloldani: az 
meg már egyenesen tilos, hogy azután el
feledkezzünk a feloldásról, s az elemzéskor a 
racionalizált szöveget állítsuk az eredeti he
lyébe. 



A racionalizálás „falláciája" különösen 
szembetűnő a Harmadik Medália tárgyalá
sakor. Az utolsó sorban („Virág volt ez a 
vers, almavirág") nem azt a tradíciót látja, 
melyben a költő összegezésként visszatekint 
saját művére, s azt minősíti metaforikusán, 
hanem egy bonyolult logikai összekapcsolást, 
mely szerint a költőben élő homályos „vers
előtti" komplexum a virág, maga a vers a 
„fáradt alma", s így az első szakasz „vers a 
versben". A 2—3—4. sort pedig úgy kap
csolja össze, hogy a vers hőse, miközben a 
madarakat nézi, belelép a tehénlepénybe — 
s ez drámailag fejezné ki öntudat és valóság 
viszonyát. Török Gábort láthatólag nagyon 
zavarja a lírai költemények nem-lineáris 
szintaxisa, s az ilyen formákat mindenáron 
vissza akarja vezetni valamilyen szigorúan 
logizált közlésmódra, holott az „ugrásos", 
„réshagyó" szövegszerkesztés nem egysze
rűen valamilyen logikus mondatforma tömö
rítése (pl. asyndeton által), hanem egy más
fajta vezérelv, a konnotációs azonosítás al
kalmazását jelenti. Ezt az eljárást azonban 
Török „illegális asszociációnak" tekinti, s az 
esetek többségében érvényesülésüket csak 
afféle „háttérsugárzásként" engedi meg. 

Különös dolog, hogy milyen analitikus 
szenvedéllyel keres metaforákat — nem is 
metaforákat: allegóriákat a „talány"-ként 
felfogott művek egyes motívumai között. 
A Második Medáliában pl. eszébe sem jut, 
hogy a gyermekkorra visszatekintő sorokat 
szemléleti képnek értelmezze: magától érte
tődőnek tartja, hogy ezek szóképek: a „tarka 
malac" Vágó Márta vagy Luca, a „tompa 
tó" a költő lelke, a „csöngetés" nem a disznó
tereléshez tartozik, hanem egy városi lakás
hoz, amelybe egy téli hajnalon még becsön
gethet a kedves, aki elhagyta a költőt . . . 
Még a jéglapba fagyott fehér virágot is csak 
úgy tudja elképzelni, hogy az egy jégvirágos 
ablakot jelent! Sem a belső, motivikus ösz-
szefüggéseket, sem a ciklus többi tagjához 
vezető szimbolikus konnotációkat nem veszi 
figyelembe, eltekint a Második és a Harma
dik Medáliában egyaránt fellépő tájképi ele
mektől, pedig maga is megállapítja, hogy ép
pen ez a két darab épül bele legszervesebben 
a ciklusba a motívumok ismétlődése révén! 

Olykor az életrajzi adalékok túlzott tisz
telete akadályozza meg, hogy helyesen ér
telmezze a verseket. Mindjárt az Első Me
dáliában rossz útra kanyarodik, mikor a kül
városi jósnő (s a hozzá fűződő borzongásos 
gyermekkori játékok) emlékét véli feltámad
ni az „elefánt" misztikus rajzában, az élmény 
ironizálását, s az 'éretlenség'-gel való azo
nosítást keresvén benne. Holott ez a vers 
minden bizonnyal a modern költészetnek ab
ba a nagy vonulatába tartozik, mely a költő 
újkori lealacsonyodását panaszolja, az (el
képzelt) „aranykor" mágikus hatalmú mű-
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vészét a bohóc-szerepbe kényszerült utód 
groteszk figurájával állítja szembe. Igaz: 
a versmagyarázat során Török kimondja az 
„aranykort" és kimondja a „költőt" is, de 
szigorúan csak másodlagos, „háttérjelentés
ként", meg sem próbálván ezeket a „főjelen-
téssel" összehangolni: ami nemcsak a hibás 
konstrukciókat áttörni képes spontán elem
zési érzékenység, hanem egyben az eklekti
cizmus jele is. 

A versmagyarázat, versértelmezés csakis 
abban a pillanatban lesz verselemzés, ha si
kerül megtalálni és működésében bemutatni 
a mű elemeit meghatározó eszmerendszert, 
a vers „ideológiáját". Török Gábor elemzési 
kísérleteiben úgy érezzük, mintha a szerző 
nem a vers, hanem csak a versmagyarázat 
ideológiáját keresné. Példaként a Hatodik 
Medália szolgálhat: ennek magyarázata meg
győző, az elemeket összefogó ideológia vi
szont nem más, mint a „forradalmár-etika" 
szegényes és közhelyes jellemzése: „Az elő
készítő versszak az t . . . fejezi ki, hogy milyen 
alapra épül a forradalmár indulata... elő
ször közösséget vállal mind a kicsikkel, mind 
a nagyokkal... A természettel való azono
sulás. . . mélyebb jelentése az egyszerű em
ber kis életével is, a társadalom nagy ügyei
vel is azonosságot vállaló ember magatartása, 
egyéni és osztálysors átélése... vallja, hogy 
hajnalt hívó, háborúk súlyos árán is hajnalt 
hívó emberiség óriásaként éli meg a történel
met a hős." Ebből az ideologizálásból éppen 
az eszmerendszer struktúraalkotó hatékony
ságának bemutatása hiányzik: a „mikro-
elemzéseket" kellene az ideológiával összhang
ba hozni! Ilyesmire azonban csak ritkán tesz 
kísérletet, s amikor igen, akkor meg a dialek
tika formaalkotó szerepét hangsúlyozza („tri-
ádikus szerkezet"), márpedig a dialektika a 
tudományos visszatükrözés, nem pedig a 
művészi újrateremtés módszere. „A líra lo
gika — de nem tudomány" ! 

Külön térek ki a Klárisok magyarázatára, 
most már nem elsősorban az elemzési meto
dika bírálatát, hanem a tárgyul választott 
költeményt állítva előtérbe. Török Gábor 
summázatában a mű első két szakaszát impli
cit udvarlásként, második két szakaszát pe
dig a szerelmestől való búcsúzás fájdalmas 
előérzeteként interpretálja. Ami az első két 
szakasz magyarázatát illeti, az merő raciona
lizálás, az asyndetonos szerkezet önkényes 
kiegészítése. A második rész értelmezése helyt
álló, de részleges: tanulságos megfigyelni, 
milyen szenvedéllyel igyekszik megcáfolni 
Timár György alapgondolatát tekintve két
ségtelenül helyes, reveláló erejű megfigyelé
sét, hogy ti. az „aranyöv" — „kenderkötél" 
párhuzam mélyén a szegénylegény szerepbe 
stilizált lírai hős akasztásának képe húzódik 
meg. Magyarázatlanul hagyja a vers népies 
és villoni mozzanatait (melyekre egyébként 



precízen felfigyel), indulatosan tagadja a 
„harang"-motívum halál-konnotációit, a 
„két jegenye" „szerelmespár"-konnotációját 
stb. Igaz, Timár is túlságosan racionalizál, s 
megfigyelését kissé mereven alkalmazza. 
A vers műfajilag nem betyárballada, hanem 
három, a tudattalan síkján egymással össze
függő álomkép szürrealista rögzítése: a szere
tett leány, az akasztás és a lélekharang álom
képe mosódik egybe, a képeket pedig (s azok 
egybefolyását) a társadalmi ellentétekkel terr 
hes szerelem s a közeli elválás sejtelmének 
tudattalan feszítése sugallja. Érdekes, hogy az 
álomszerűségre a vers egyik magyarázója 
sem figyelt föl eddig, holott ezt pl. a nyári 
és a téli motívumok egymásmelletisége kéz
zelfoghatóan jelzi. 

Persze egy ilyen rövid recenzió bizonyos 
mértékig szükségszerűen igazságtalan. Hi
szen a négy versmagyarázatban számos jó 
mozzanat, megfigyelés rejlik, pl. az Első 
Medália „szegény" jelzőjének mikroelemzé-
se, a Nyolcadik „borostyánkő"-motívumá-
nak és átképzeléses jellegének tisztázása, a 
Kilencedik első szakaszában levő tudattalan 
gyilkolásvágy hátterének értelmezése, s igen 
jelentős elméleti újítás (sajnos, csak az elmé
let szintjén marad) az „olvasási utasítás" 

fogalmának kidolgozása. A részletelemzések 
alapvető hibája azonban az, hogy Török a 
denotativ összefüggéseket többre becsüli a 
konnotatív kapcsolatoknál (ezért is fárado
zik olykor túlzott akribiaval a metafora és a 
metonimia megkülönböztetésén). így aztán 
hiába az elemző érzékenység megnyilvánulá
sai a részletekben, a műegészre vonatkozó 
magyarázatok lehangolóan távol kerülnek 
az alkotások esztétikai szerkezetétől. 

Több jót tudtam volna mondani Török 
Gábor máshol publikált rész-elemzéseiről 
(pl. Lírai igefüggvények stilisztikája c. érté
kes kismonográfiájáról). A rész-megfigyelé
sek egybefűzése azonban ebben a könyvben 
nem sikerült. S már maga a szándék is mint
ha túl szerény lenne; indokolatlannak tar
tom, hogy a szerző ilyen alapos kutatómunka 
után, s ekkora terjedelemben megelégszik a 
művek értelmezésével: a teljes, minden haté
kony elemet és réteget figyelembe vevő és 
elhelyező strukturális elemzést meg sem 
kísérli. Igaz, ehhez feltétlenül szakítani kel
lene az explication de texte elszigetelő fel
dolgozásmódjával és lineáris előadómodorá
val is. 

Kelemen Péter 
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