
¢s kirÀlyn¢mmal Àgyba bÃjnom
ism¢tlendû ny´gve sikongva
staf¢tÀjÀt cÀrnak parasztnak
min ¡gyk´dtek ¢vezrek Âta
elgondolnom is iszonyÃ
folytatnom az emberis¢get
eszem iszom sat´bb az ürben
lebegve ¢s talppal az ¢gnek
csillagjÂsom miniszterem
idû s t¢r sodrÀbÂl emelj ki
lÁrai °n nyers ingereddel
hadd tudjak m¢g rÀd is figyelni

FÂnagy IvÀn

A FELSOROLçSRñL

Nem foglalkozott vele igazÀban sem a szintaxis, sem a szemantika, sem a szemiolÂgia.
A felsorolÀs szabÀlyai a müv¢szi (k´ltûi, ÁrÂi) szabÀlys¢rt¢sek alapjÀn rajzolÂdnak ki
fokozatosan. K´r¡lhatÀroljÀk, meghatÀrozzÀk a k´znapi, semleges felsorolÀsokat.

A szabÀlys¢rt¢sek szabÀlyai
Irodalmi prÂzÀban, posztromantikus k´ltem¢nyben a felsorolÀs keret¢ben egymÀst
k´vetû fûnevek, ig¢k vagy az ûket kÁs¢rû mell¢knevek ́ sszhatÀsa t´bbnyire kellemesen
disszonÀns. Az egymÀst k´vetû k¢t szÂ m¢g ha k´znapi is, nem k´vethetn¢ egymÀst
ebben a sorrendben k´znapi besz¢lget¢s folyamÀn akkor sem, ha k¢t egyetemi tanÀr
vagy k¢t ÁrÂ besz¢l egymÀssal.

MegkÁs¢rlem irodalmi korszakoktÂl f¡ggetlen¡l, nyelvi szempontok szerint csopor-
tosÁtani a szabÀlys¢rt¢seket.

(a) A legenyh¢bb szabÀlytalansÀgot tenn¢m elsû helyre: az egymÀst k´vetû antitetikus
minûsÁtûket.1

àThou wovest dream of joy and fear,
Which makes thee terrible and dear, äÊ

(Shelley: TO NIGHT)

KosztolÀnyi ker¡li fordÁtÀsÀban a kettûs antiszimmetriÀt (à´r´mteli ¢s f¢lelmetes... bor-
zasztÂ ¢s kedvesÊ). Az elsût tompÁtja, felbontja (a àkev¢lyÊ-t a rÁm is vonzotta), ¢s csak a
mÀsodik esetben tartja meg a nyÁlt antit¢zist.
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1 A szÂpÀrokat a felsorolÀs k¡ltagjainak tekintem. Ugyanazokat a szemantikai szabÀlyokat k´vetik vagy s¢r-
tik, mint a hÀrom- ¢s t´bbtagÃak.



àhol a verûf¢nyben kev¢ly
s bÃs Àlmokat szûtt a kezed,
te kedves ¢s te rettegett ä
 j´jj, ne heny¢lj!Ê

(AZ °JHEZ)

Az antit¢zis meglepû, hiszen ¢ppen az ellenkezûj¢re voltunk felk¢sz¡lve. A leg-
messzebb esik a vÀrttÂl. EnyhÁti a meglepet¢st, hogy ¢ppen az ellenkezûje a vÀrtnak. A
vÀrt megfordÁtÀsa, t¡k´rk¢pe. A vÀratlan ¢s a vÀrhatÂ kettûss¢ge r¢v¢n vÀlt kedvelt
retorikus alakzattÀ ä ¢s ezÀltal eleve vÀrttÀ ä ez a pÀrosÁtÀs. Eszt¢tikai ¢rt¢k¢t igazsÀg-
foka, valÂdisÀga hatÀrozza meg. Shelley vers¢ben mind a k¢t ellent¢tpÀr a szÂ szoros
¢rtelm¢ben m¢lys¢gesen indokolt. Az elsû pÀr Freud Àlomelm¢let¢t elûlegezi: a tudat-
talan vÀgy teljes¡l¢se ´r´mforrÀs; ugyanakkor a tudatos ¢nt megr¢mÁtheti a tudatta-
lan fantÀzia. A m¢lyl¢lektan keret¢ben a mÀsodik ellent¢tpÀr is k´nnyen megjegyze-
telhetû: a jegyzetben Freud DAS UNHEIMLICHE cÁmü cikk¢re utalhatnÀnk.2 Freud a
szÂban rejlû informÀciÂt hozza felszÁnre: a borzongÀs forrÀsa az, ami egykor (az elte-
metett r¢gmÃltban) nagyon is otthonos (heimlich) volt szÀmunkra; àterribleÊ (àborzal-
masÊ) ¢s àdearÊ (àkedvesÊ), aszerint, hogy milyen m¢lyen szÀllunk alÀ az idûben vagy
tudatunkban.

Az antit¢zis nem a legmeglepûbb fordulat. Mintha a 180 fokos vÀltÀs, a ä1-gyel valÂ
beszorzÀs (a megfordÁtÀs) kev¢sb¢ lenne meglepû, mint egy enn¢l, 180 foknÀl kisebb
vagy nagyobb elt¢r¢s, nagyobb a hÁr¢rt¢ke a szÂ technikai ¢s mindennapi ¢rtelm¢ben.

(b) Nem lehet egyszerü megfordÁtÀssal kik¡sz´b´lni a jelzûk szempontvÀltÀsÀt.

àAm Abend liegt die St¤tte ´d und braun.Ê
(Puszta ¢s barna este a helys¢g.)

(Trakl: VORSTADT IM F¹HN)

Mindk¢t jelzû fizikai term¢szetü. De a barnasÀg (àbraunÊ) àegyszerüÊ, primer, k´zvet-
len szÁn¢lm¢ny, a àpusztasÀgÊ, àsivÀrsÀgÊ (à´deÊ) bonyolultabb elemz¢st ¢s ¢rt¢kel¢st
t¢telez fel. A mÀsodik jelzû utÂlagosan vÀratlannÀ ¢s Ágy ¢rz¢kelhetûv¢ ä elemzendûv¢
ä teszi az elsût. Itt is, mint mÀs esetekben, a k¢t ´ssze nem illû jelzû k´lcs´n´sen meg-
vilÀgÁtja egymÀst. A sivÀrsÀg szÁnt kap, ¢s a barnasÀg sajÀtos ¢rtelmet: most ¢rezz¡k
igazÀn az ember nem jÀrta f´ld sivÀrsÀgÀt, hol nem nû se fü, se fa.

Mi¢rt nem f¢r meg egymÀs mellett hÀrom elvont fogalom ä a ravaszsÀg, butasÀg,
elûkelûs¢g?

àB¢cs megmaradt volna,
Elûkelûn, ravaszul, butÀn,
PorciÂnak azutÀn.Ê

(Ady: SíRVA GONDOLOK Rç)

Az àelûkelûnÊ a vÀros fizikai, szociÀlis aspektusÀra vonatkozik, a mÀsik k¢t jelzû a lakÂi-
rÂl vetûdik a vÀrosra (magyar szemsz´gbûl tekintve). A megszem¢lyesÁt¢s ezÃttal nyil-
vÀnvalÂbb, mint az elsû jelzû eset¢ben. HozzÀtartozik a felsorolÀs mondanivalÂjÀhoz
a decrescendo: az ¢rt¢kek fokozatos devalvÀciÂja (elûkelû > ravasz > buta).
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(c) Nem türi meg a k´znapi felsorolÀs, hogy ¢rz¢ki (àkonkr¢tÊ) ¢s k´zvetlen¡l nem
¢rz¢kelhetû, elvont elemek k´vess¢k egymÀst. Iskolap¢lda: àAz oroszlÀn bÀtor ¢s sÀr-
ga.Ê Leplezettebb ¢s egyÃttal kifejezûbb a szabÀlys¢rt¢s Ady egyik k¡l´n´sen t´m´r
verscÁm¢ben: BOSSZöS, HALK VIRçG°NEK. Mibûl adÂdik a kifejezû disszonancia?
Mindk¢t jelzû teljes joggal minûsÁti a jelzett szÂt. A virÀg¢nek lehet bosszÃs is, halk is.
Egyik minûsÁtû sem k¢sztet korrekciÂra, metaforikus ¢rtelmez¢sre. EgymÀssal nem
f¢rnek meg: a àhalkÊ szÂ fizikai (akusztikai) sajÀtsÀgra utal, arra, hogy a virÀg¢nek hal-
kan szÂl; a àbosszÃsÊ az ¢nekes lelkiÀllapotÀra. MÀs-mÀs a viszonyuk a jelzett szÂhoz,
az eleve k¢t¢rtelmü àvirÀg¢nekÊ-hez. A vers cÁme alapjÀn a àvirÀg¢nekÊ müfajmegjel´l¢s,
a mÃltba utal, a reneszÀnsz n¢pi ihlet¢sü szerelmes ¢nekeit s azon tÃl a trubadÃrk´l-
t¢szetet id¢zi. A vers elsû sorÀbÂl kitünik, hogy maga a virÀg ¢nekel, a k´ltût szimbo-
lizÀlÂ virÀg, szÂl az örhoz, az ör àsz¢p, Àlnok, nagy parkjÀbÂlÊ. °rz¢kletes ¢s morÀlis tu-
lajdonsÀgok keverednek ezÃttal is a jelzûsorozatban. Pontosabban, a morÀlist zÀrja
k´zre a k¢t ¢rz¢kletes, a f´ldi paradicsom ÀlnoksÀgÀt a park fizikai sajÀtsÀgÀnak t¡n-
tetve fel. A k¢t pozitÁv ¢rt¢k a negatÁvat. SajÀtos, perverz maga a sorrend is. Megszok-
tuk felsorolÀsban a crescendÂt. A hÁr¢rt¢k fokozÂdni szokott a verbÀlis alkotÀs elemei-
ben, akÀrcsak a mü eg¢sz¢ben. Itt a legbanÀlisabb jelzû zÀrja a sort, mely gyakori mÀr
a mÀsf¢l ¢ves besz¢d¢ben is (àNekem a nagyobbatÊ). A cÁm k¡l´n´s intenzitÀsa r¢szben
¢ppen tompÁtott, szordÁnÂs jelleg¢bûl adÂdik. Tartalma ¢s alaphangja szerint ironikus
¢less¢ggel tÀmadÂ, szÀmon k¢rû a virÀg¢neknek ÀlcÀzott ima.3

àUgye Uram, hogy mosolyogjak
S tovÀbb virÁtsak Te sz¢p, Àlnok,
Nagy parkodban,
Mik¢nt a fiatal virÀgok?Ê

(Ady: BOSSZöS, HALK
VIRçG°NEK)

Az ironikus szordÁnÂ k¡l´nb´zteti meg F¡st MilÀn ¹REGS°G-¢nek tragikus, agresszÁv
hangv¢tel¢tûl.

Ugyanaz a jelzû szerepel elûbb elvont, utÀna ¢rz¢ki vonatkozÀsban Andrew Marvell
egyik verssorÀban:

àAnnihilating all that's made
To a green thought in a green shade.Ê
(àElt´r´l mindent, nem marad,
csak z´ld Àrnyban z´ld gondolat.Ê)

(THE GARDEN)

Az Àrny¢k valÂban, a szÂ szoros (k´zvetlen) ¢rtelm¢ben z´ld, ha z´ld gyepre esik. JÂval
nagyobb utat kell megtennie a àz´ldÊ szÂnak a szemantikai t¢rben, hogy a gondolatra
vonatkozz¢k.

(d) Komikus hatÀst kelt a szemantikai mezûk szesz¢lyes vÀltogatÀsa.
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3 KirÀly IstvÀn megfogalmazÀsa szerint: àgrimaszt vÀgott a hatalmas ör fel¢ az imÀdkozÂ emberÊ. (ADY ENDRE. 2.
k´tet. Budapest, Magvetû.)
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àHÂfrÀt ¢s bakter kellene,
plattdajcs ¢s durva t¡ske,
kis szûke paplÀny, rozskeny¢r,
s pipÀk goromba f¡stje.Ê

(Heine: N°METORSZçG.
BöCSö PçRIZSTñL.

Kardos LÀszlÂ fordÁtÀsa.)

¹sszef¡gg¢stelens¢g¡k biztosÁtja Villon felsorolÀsainak groteszk jelleg¢t.

àTudom, mi a tejben a l¢gy,
Tudom, ruha teszi az embert,
Tudom, az Ãj tavasz mi sz¢p...Ê

(APRñ K°PEK BALLADçJA.
SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)

MÀsutt, a K¹ZMONDçSOK-ban, a KIFORGATOTT IGAZSçGOK-ban bizarr sorrendben k´-
vetik egymÀst a mÀr ´nmagukban is meglepû paradoxonok.

(e) Egy Trakl-sor arra utal, hogy k¢t k´zvetlen ¢rz¢ki ¢lm¢ny sem f¢r meg mindig
egymÀssal felsorolÀs keret¢ben:

àEin Schober flieht vergilbt und schiefÊ
(Kazal sz´kik sÀrgultan ¢s ferd¢n)

(SPAZIERGANG)

A àsÀrgultÊ szÁn¢lm¢ny, de felt¢telezi a sÀrgulÀs, elszÁnezûd¢s term¢szetes folyamatÀ-
nak ismeret¢t. A mÀsodik jelzû a lev¢l es¢s¢nek sz´g¢re vonatkozik. Enn¢l l¢nyege-
sebb, hogy a àvergilbtÊ ¢rtelemszerüen, m¢lyszinten, a fûn¢vhez tartozik, azt minûsÁti
(der Schober ist vergilbt), a àschief Ê pedig az ig¢hez (der Schober flieht schief). A mon-
datr¢szek felszÁni egyez¢se nem elegendû ahhoz, hogy k´znyelvi felsorolÀsban egymÀst
k´vethess¢k. A szerkezet ferdes¢ge mintha a k¢pbeli ferdes¢get t¡kr´zn¢.

HasonlÂ okokbÂl disszonÀns a szÁnn¢v ¢s a szÀmn¢v pÀrosÁtÀsa egy Shakespeare-
szonettben:

àWhen yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold.Ê
(àPÀr rût lev¢l [vagy az se] leng, a tar
fÀk Àgai reszketnek a hidegben.Ê)

(73. SZONETT. SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)

àYellowÊ a levelek szÁn¢t hatÀrozza meg (a fûn¢vi szerkezet keret¢ben); ànoneÊ azt jelenti,
hogy nincsenek levelek a fÀn (az igei szerkezet eleme). SzabÂ Lûrinc zÀrÂjellel oldja fel
a disszonanciÀt. A prozÂdia zenei nyelven ism¢tli, amit a sz´veg ¢s a mondatszerkezet
mond: az elsû sor ÀthajlÀssal zÀrul, az ig¢rûl levÀlt vonzat a k´vetkezû sorba ker¡l. A àhangÊ
befejezetlen¡l cs¡ng a sor v¢g¢n, a sÀrga nem l¢vû lev¢l paradoxonÀt jelenÁti meg.

Ugyancsak felszÁnes az egyez¢s Shakespeare egy mÀsik szonettj¢nek egyik sorÀban:

àSo that eternal love in love's fresh case
Weighs not the dust and injury of age.Ê



(àFriss dÁsz¢ben az ´r´k szerelem
nem m¢ri az ¢vek sÃlyÀt, porÀt.Ê)

(108. SZONETT. 
SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)

àDust of ageÊ (à¢vek poraÊ) alapja: àdusty age [poros ¢v]Ê < àage covered by dust [por
borÁtotta kor]Ê, a minûsÁtû hat a minûsÁtett szÂra; àinjury of ageÊ (àa kor ÀrtalmaÊ) ¢r-
telme szerint àinjury due to age [a kor Àrtalma]Ê < àage injured somebody [Àrtott a
kor]Ê. EzÃttal a minûsÁtett hat a minûsÁtûre.

Nem k´vethet helyhatÀrozÂ vagy idûhatÀrozÂ mÂdhatÀrozÂt.

àBünben s ezen a napon / [...] lettem az ´v¢.Ê
(SzabÂ Lûrinc: A HUSZONHATODIK °V.

80. SZONETT)

A k¢t hatÀrozÂ pÀrhuzama felszÁnes. Ez kitünik, ha helyreÀllÁtjuk az alapul szolgÀlÂ k¢t
kijelent¢st: (a) Ezen a napon lettem az ´v¢, (b) ez bün volt. Az ellentmondÀs tompul,
ha megcser¢lj¡k a k¢t hatÀrozÂt: àEzen a napon bünben lettem az ́ v¢.Ê EzÃttal azon-
ban lemondtunk a felsorolÀsszerü kapcsolatrÂl. Ezzel elveszett a sor l¢nyege: a àbün-
benÊ ¢s az àezen a naponÊ pÀrhuzama. Az a nap kil¢p a naptÀrbÂl, az egymÀst k´vetû
napok v¢gelÀthatatlan sorÀbÂl, ¢s tÀrgyiasul, eml¢ktÀrggyÀ vÀlik, mint a bünbees¢s el-
sû, mindenkor eml¢kezetes napja, a tovÀbbi talÀlkozÀsok archetÁpusa.

(f) Tiltott hatÀrÀtl¢p¢snek nyilvÀnul a hÁr¢rt¢k-szint hirtelen mÂdosÁtÀsa:

àLa nuit nous nous unissons
Dans une lutte faible et folle.Ê
(°luard: LES SEPT POéMES

D'AMOUR EN GUERRE)

(àAz ¢j mely lanyha s t¢bolyult
K¡zdelemben füz ́ ssze minket.Ê)

(H°T HçBORöS SZERELMES VERS.
Illy¢s Gyula fordÁtÀsa.)

A harc lehet vad, elkeseredett, eszeveszett, ûr¡lt, t¢bolyult a mindennapi szÂhasz-
nÀlatban vagy annak perif¢riÀjÀn. Nem tÀrsÁthatÂ vele a àlanyhaÊ jelzû, bÀr az alapszÂ-
kincs eleme. Mint jelzû korÀntsem àlanyhaÊ. VÀratlan ¢s sok¢rtelmü. A szerelmi csata
ûsi szimbÂlum. A k´z´s¡l¢st jelentû ig¢k eredeti jelent¢se nemegyszer àharcÊ, à¡t¢sÊ.4
A kisgyerek vereked¢snek fogja fel a k´z´s¡l¢st. A àfolleÊ ehhez az ontogenezisben ¢s
filogenezisben ûsi k¢pzethez tartozik (´nkÁv¡leti Àllapot). A àfolleÊ-hoz alliterÀciÂval
füzûdû àfaibleÊ (àlanyhaÊ, àgyengeÊ) a vad (ûr¡lt) k¡zdelmet id¢zûjelbe teszi, eredeti
jelent¢s¢t gyengÁti, hiszen csak szerelmi àharcrÂlÊ van szÂ. A àfaibleÊ-hez az adott kon-
textusban olyan klis¢ket is felid¢zhet, mint àgy´nge nemÊ, àmegint gy´nge voltamÊ.
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4 A baszik ige Ât´r´k k´lcs´nszÂ. Eredeti jelent¢se ànyomÊ. SzinonimÀja, a gyakik ige ugor kori ´r´ks¢g. A
vogulban àÀtszÃrÊ, az osztjÀkban à¡t, verÊ a jelent¢se.



Mindk¢t szÂ konszonanciÀja (à...Âh az l dallamaÊ KosztolÀnyi ILONç-jÀban) alkalmas a
puha (nûi) test sejtet¢s¢re.

(g) Nem vÀltogathatja jelent¢s¢t az ige, nem Àllhat egyszer cs´kkent, mÀsszor teljes
¢rtelm¢ben. A klasszikus retorika terminolÂgiÀja szerint a felsorolÀs nem f¢r meg a
szillepszissel, melyben az ige skizofr¢n mÂdon viselkedik, eredeti s egyszersmind Àtvitt
¢rtelm¢ben Àll.

àHear thou, great Anna! whom three realms obey,
Dost sometimes council take ä and sometimes tea.Ê

(Pope: THE RAPE OF A LOCK, canto III)

(àHÀrom hazÀn nagy Anna! Ãr ki vagy,
Itt tartsz tanÀcsot ä s t¢a-partikat.Ê)

(A FºRTRABLçS. Julow Viktor fordÁtÀsa.)

A àtakeÊ elûsz´r a komoly tanÀcskozÀsra utal mint jelent¢s¢ben gyeng¡lt seg¢dige, mÀ-
sodszor eredeti, teljes jelent¢s¢ben, hagyomÀnyos teÀzÀsra.

(h) Nem mÂdosulhat gy´keresen az egymÀst k´vetû k¢t szÂ pragmatikai jellege, kon-
notÀciÂja.

àBut we, brave Britons, foreign laws despised,
And kept unconquer'd and uncivilised.Ê
(De mi, der¢k britek, megvetett¡k az idegen t´rv¢nyeket:
meghÂdÁtatlanok maradtunk, ¢s civilizÀlatlanok.)

(Pope: AN ESSAY ON CRITICISM)

Az angol szavak azonos szerkezete (unconquer'd, uncivilised) m¢g hatÀsosabbÀ teszi a
pozitÁv konnotÀciÂt hirtelen felvÀltÂ negatÁv konnotÀciÂt.

A konnotÀciÂvÀltÀs szemsz´gvÀltÀssal pÀrosulhat.

àOn imagine difficilement
A quel point le succªs rend les gens stupides et tranquilles.Ê

(Apollinaire: LA VICTOIRE)
(àElgondolni is neh¢z,
Milyen ostobÀvÀ ¢s magabÁzÂvÀ teheti az embert a siker.Ê)

(A DIADAL. SomlyÂ Gy´rgy fordÁtÀsa.)

A mÀsodik jelzû szubjektÁv, a sikeres ember lelkiÀllapotÀnak felel meg. A k´zv¢lem¢nyt
t¡kr´zi az elsû jelzû.

(i) Nem vÀlthat a felsorolÀs stÁlusszintet sem. Heine prÂzÀjÀban gyakran esik a felso-
rolÀs magasrÂl m¢lyre. A fennk´lt hangnemet felvÀltja a nagyon is k´znapi. így ami-
kor elmondja, hogy szenved¢lye àa szerelem, az igazsÀg, a szabadsÀg ¢s a rÀklevesÊ (DAS
BUCH LE GRAND, 7. fej.). ºgyetlen¡l ¢s alighanem feleslegesen felszÁnre hozhatjuk a
hÀtt¢rben ÀllÂ ideolÂgiai mondanivalÂt: (a) NegatÁv hangnemben: sz¢p ¢s lelkesÁtû esz-
me az àIgazsÀgÊ, àSzabadsÀgÊ, de az¢rt rÀklevest enni sem rossz. (b) PozitÁv hangnem-
ben: nem el¢g, ha a szerelem, az igazsÀg- ¢s szabadsÀgeszme mindennapi kenyer¡nk-
k¢ vÀlik, olyan ¢lvezetes is lehetne, mint a rÀkleves.

(j) SÃlyosan s¢rti a felsorolÀst a szÂfajvÀltÀs, mivel ez a felsorolÀs alapszabÀlya ellen
v¢t. A XX. szÀzad lÁrÀjÀban erre is akad nem egy p¢lda.
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   àthe little
lame balloonman
whistles
whistlesfar and weeÊ
(a b¢na kis l¢gg´mbÀrus
f¡ty´r¢sz
f¡ty´r¢stÀvol ¢s pici)

(e. e. cummings: IN JUST-)

Kereshetj¡k, hogy a tiltott hatÀrÀtl¢p¢s ´r´m¢n tÃl mi indokolja a szÂfajvÀltÀst. Meg-
k´nnyÁti, hogy az angolban ige ¢s n¢vszÂ, hatÀrozÂ ¢s jelzû k´z´tt kisebb a tÀvolsÀg, s
Ágy k´nnyebben ÀthidalhatÂ. Elk¢pzelhetû, hogy a szÂpÀr elsû tagja, a hatÀrozÂ, be-
ÀllÁtja a tÀvolsÀgot (objektÁv eljÀrÀs), s ezutÀn megjelenik szem¡nk elûtt a messzi tÀvol-
ba kitolt parÀnyi l¢gg´mbÀrus (szubjektÁv ¢lm¢ny).

(k) Nem mÂdosulhat a felsorolÀsban az elemek logikai szerkezete. Ez ellen v¢t W.
H. Auden, amikor egy szintre hozza a k¢tvÀltozÂs Át¢letf¡ggv¢nynek ä f (x,y) ä meg-
felelû àaimlessÊ àc¢ltalanÊ-t ¢s az egyvÀltozÂs ä f (x) ä àaloneÊ àegyed¡lÊ-t:

àA ragged ursine, aimless and alone...Ê
(Egy kopott mackÂ, c¢ltalan ¢s magÀnos...)

A àc¢ltalanÊ az alanyhoz mÀsik vÀltozÂt, hiÀnyzÂ c¢lt rendel, àx mackÂnak nincsen y
c¢ljaÊ. A àmagÀnosÊ tulajdonsÀgjelzû: àmagÀnos mackÂÊ < àa mackÂ magÀnosÊ. De
nem besz¢lhet¡nk k´znapi nyelven àc¢ltalan mackÂÊ-rÂl (ez azt jelenten¢, hogy a mac-
kÂ c¢ltalan, felesleges), ¢s nem mondhatjuk, hogy àa mackÂ c¢ltalanÊ, ha ezzel azt
akarnÀnk kifejezni, hogy nincs c¢lkitüz¢se.

A szabÀlys¢rt¢s hozama
A szabÀlys¢rt¢s szabÀly a k´lt¢szetben, Árja Pope verses po¢tikÀjÀban (AN ESSAY ON
CRITICISM v. 149 ¢s 179). Az à¢des rendetlens¢gÊ-rûl szÂl Robert Herrick egyik k´ltem¢-
nye. A rendetlens¢g szabÀlyait keresi Elide Pittarello (VERSO LE REGOLE DEL DISOR-
DINE. In: ESPADAS COMO LABIOS. 1984).

A k´znyelvi felsorolÀsban jÂr¢szt egymÀsbÂl k´vetkeznek az egymÀst k´vetû minû-
sÁtûk, mondatok. Ez erûsen cs´kkenti az elemek hÁr¢rt¢k¢t, hatÀsÀt. Az elemek vÁz-
szintes (szintagmatikus) k´t´tts¢ge elvesz kifejezûerej¡kbûl, lazÁtja a szavak ¢s a tÀr-
gyak k´z´tti kapcsolatot. A szavak hasznÀlatÀnak ezt a k¢tf¢les¢g¢t eltÃlozva naivan
Ágy ÀbrÀzolhatÂ a k´ltûi ¢s a k´znapi felsorolÀs ä a k´ltûi ¢s k´znapi szÂhasznÀlat ä
k´z´tti ellent¢t:

1. Àbra. A k´tetlen ¢s k´t´tt szÂkapcsolatok s¢mÀja. Sz = szÂ, T = tÀrgy (a szÂ tÀg ¢rtelm¢ben). A k´t´tt
szÂkapcsolatokban a szavak k´z´tti koh¢ziÂ lazÁtja a szavak ¢s az ÀbrÀzolandÂ valÂsÀg kapcsolatÀt.



A szabÀlys¢rt¢sek ¢s a szabÀlys¢rt¢sek puszta lehetûs¢ge lankadatlan figyelemre
k¢szteti az olvasÂt. A k´znapi besz¢lget¢s sorÀn a f¢lig kitalÀlhatÂ szÂ csak f¢l figyel-
m¡nket k´ti le. A vÀratlan jelzû felszabadÁtja a szomsz¢dos vÀrhatÂ jelzûk energiÀjÀt.
M¢g az olyan banÀlis jelzûk¢t is, mint a àsz¢pÊ vagy a ànagyÊ Ady Endre BOSSZöS, HALK
VIRçG°NEK-¢ben.

Andrew Marvell KERT-j¢ben a fü z´ldje megfesti a gondolatokat, ¢rz¢kiv¢ teszi a
metaforÀt. A àfakÂÊ, az àijedtÊ hagyomÀnyosan, k´zvetlen¡l kapcsolÂdik az àarcÊ-hoz,
ellent¢tben az ¢rtelmez¢sre szorulÂ à¡resÊ-sel.

àArcunk fakÂ, ijedt, ¡res.Ê
(TÂth çrpÀd: A F¹LD ALATT)

Ez a szomsz¢dsÀg arra k¢sztetheti az olvasÂt, hogy az à¡resÊ jelzût is a szÂ szoros ¢rtel-
m¢ben vegye, ¢s ¡res profilt, kit´ltetlen keretet k¢pzeljen hozzÀ (mint Matisse egyes
k¢pein).

A szintvÀltÀs k´lcs´n´sen megvilÀgÁtja a szomsz¢dos elemeket. A HUSZONHATODIK
°V id¢zett 80. SZONETT-j¢ben az idûhatÀrozÂval egy szintre helyezett àbünbenÊ a bünt
az eml¢kezetes talÀlkozÂ adott keret¢v¢ alakÁtja Àt.

A pragmatikus ¢rt¢kvÀltÀs mÂdosÁtja mindk¢t elem ¢rt¢k¢t, kettûs ¢rt¢ket k´lcs´-
n´z nekik. így Pope id¢zett soraiban az àuncivilisedÊ k¢rd¢sess¢ teszi az àunconquer'dÊ
pozitÁv ¢rt¢k¢t, utalva a Pax Romana elûnyeire, s az àunconquer'dÊ menti a civilizÀlat-
lansÀgot, mint a szabadsÀg ÀrÀt.

A àtake councilÊ ¢s àtake teaÊ egy szintre hozÀsa sokat elvesz a tanÀcskozÀs komolysÀ-
gÀbÂl, ¢s szertartÀssÀ emeli a teaivÀst.

A fennk´ltbûl k´znapira vÀltÀs felszabadÁtÂ, gÀtlÀsoldÂ hatÀsÀt jÂl ismerj¡k a vic-
cekbûl (legalÀbbis Freud 1905-ben megjelent tanulmÀnya Âta).5 Heine a fennk´lt ¢r-
zem¢nyeket a rÀkleves szintj¢re hozza, de ezÀltal konkr¢tabbÀ, valÂsÀgosabbÀ, hitele-
sebb¢ teszi a szabadsÀgszeretetet.

A felsorolÀs vonzereje
A felsorolÀs ûsi formÀja a kijelent¢sek sorolÀsa. Elemi mÂdja az à´nfelsorolÀsÊ. Egy
kijelent¢s monoton ism¢tl¢se k¢pez sorozatot a szertartÀs¢nekekben. A kijelent¢s
egyik vagy mÀsik elem¢nek mÂdosÁtÀsa vezet az ism¢tl¢stûl a paralelizmushoz. Robert
Lowth elûadÀsai hÁvtÀk fel a figyelmet a BIBLIA formai k´t´tts¢g¢re, arra, hogy vers-
ben ÁrÂdott.6 A gondolatritmus szÂ utal arra, hogy a verss¢ szervezûd¢s a tartalombÂl
indul ki a K´z¢p-Kelet k´lt¢szet¢ben, az Âegyiptomi intelmekben, hÀrfÀsdalokban, a
sum¢r ¢s akkÀd mitikus eposzokban, a hettita n¢pi imÀkban. A paralelizmus alkotja
a KALEVALA vÀzÀt, a csuvas medve¢nekek¢t, hagyomÀnyos formÀja a kar¢liai finn ¢s
votjÀk n¢pk´lt¢szetnek.7

FelsorolÀsrÂl igazÀban akkor besz¢lhet¡nk csak, amikor a felsorolÀs mÀr nem ke-
rete, szerkezete a sz´vegnek.

A k´z¢pkori himnuszok magvÀt J¢zus vagy MÀria er¢nyeinek felsorolÀsa alkotja.
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àTe Ige az ör szÁv¢bûl, öt, IgazsÀg ¢s Ige,
akit Jesse vesszej¢nek, oroszlÀnnak olvasunk,
atyÀd jobbja, hegy ¢s bÀrÀny, sarkalatos sziklakû,
vûleg¢ny, isten, galamb, lÀng, ¢gi pÀsztor ¢s kapu!Ê

(Szent HilÀrius: HAJNALI °NEK 
KRISZTUS °LET°RýL.

Babits MihÀly fordÁtÀsa.)

Az er¢nyek sokasÀgÀn ¢s sokf¢les¢g¢n kereszt¡l az isteni hatalom v¢gtelens¢g¢t ¢rz¢-
kelteti a felsorolÀs. A felsorolÀs erre eleve alkalmas: a tagok szÀmÀnak nincsen felsû
hatÀra.

A kegyes felsorolÀsok szer¢nyebb vilÀgi vÀltozata a tizenkettedik ¢s tizenharmadik
szÀzadi lovagreg¢nyekben a h´lgy fizikai ¢s erk´lcsi er¢nyeinek felsorolÀsa.

Mell¢rendelt tagmondatokbÂl ÀllÂ tirÀdÀban sorolja fel Cicero mindazt, amit a jÂ
szÂnoknak tudnia kell (ORATOR, caput 29). Harminchat gondolatalakzatot sorakoztat
fel. EmlÁtetlen¡l hagyva, amit a mondat p¢ldÀz: a felsorolÀst.

A felsorolÀs stilÀris k´zhely a didaktikus irodalomban, fantasztikus ÃtleÁrÀsokban
(SZENT BRANDçNUS UTAZçSA). A teljess¢gre, hüs¢gre t´rekv¢s menti. Szak¢rtelem ki-
mutatÀsa. EvokÀciÂ. Humoros vet¢lkedû a felsorolÀs egyes fabliau-kban. Hatalmas
pinc¢t megt´ltû palackok halmazÀt k¢pezi le a borok hosszÃ sora;8 olvasni is fÀrasztÂ
a parasztok munkaeszk´zeinek szÀmbav¢tel¢t,9 megelevenednek a vÀrosok utcÀi, a
kik´tûk, el¢nk tÀrul az Àruk sokasÀga a kereskedûk dics¢ret¢t tartalmazÂ fabliau-
ban.10 IrÂniÀval vegyes hivatÀsos ́ ntudatot t¡kr´z az igricek hangszereinek, er¢nyei-
nek ¢s gyeng¢inek lajstroma.11

Az ÂriÀsok m¢reteihez igazodnak a felsorolÀsok Rabelais GARGANTUA °S PANTAG-
RUEL-¢ben. A kis Gargantua fogmosÀs utÀn 215 k¡l´nf¢le jÀt¢kot jÀtszik.

Az anafora, az azonos indÁtÀs, nyomat¢kosÁtja, kiemeli a felsorolÀst. Az elûrevetett
alapt¢mÀt, a magÀnyt, variÀlja a mondatok hosszÃ sora Christine de Pisan k´ltem¢-
ny¢ben:

àMagam vagyok, ha ablakom kitÀrom,
magam vagyok szobÀmba rejtezetten,
magam vagyok hallgatni nagy sirÀsom,
magam vagyok, let´rve, ernyedetten...Ê

(MAGAM VAGYOK... Illy¢s Gyula fordÁtÀsa.)

Az ism¢tl¢sre eleve hajlamos zenei nyelv k¢szs¢ggel ad teret a felsorolÀsnak a vÁg-
operÀban. Leporello listÀja ä Don Juan szeretûinek m¢rf´ldes listÀjÀt mutatja be Le-
porello àvigasztalÀsk¢ntÊ Donna ElvirÀnak, az utoljÀra elhagyott szeretûnek ä a felso-
rolÀs karikatÃrÀja (a da capo megsokszorozza, t´bbsz´r´sen visszhangozza a harci si-
kereket). ä Donizetti CSENGý-j¢ben Enrico valÂszÁnütlen¡l hosszÃ listÀval jelenik meg,
hogy megzavarja vet¢lytÀrsÀt, Don Annibal¢t, a patikust, aki nÀsz¢jszakÀjÀra k¢sz¡l.
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8 DES VINS D'OUAN XLI. RECUEIL G°N°RAL ET COMPLET DES FABLIAUX DU XIIIE
 ET XIVE

 SIéCLE. Ed. Mon-
taiglon, Anatole de; Raynaud, Gaston (Paris, 1872ä1890). Genªve, Slatkine, tome 2: 140ä144.
9 DE L'OUSTILLEMENT AU VILAIN XLIII, FABLIAUX, tome 2: 148ä156.
10 LE DIT DES MARCH°ANS XXXVII, FABLIAUX, tome 2: 123ä129.
11 DES DEUX BORD°ORS RIBAUX I, FABLIAUX, tome 1: 1ä12.



TÃl a mondottakon: felsorolÀsbÂl Àll Jacques Pr¢vert negyvensoros LA BATTEUSE
(CS°PLý)-je. FelsorolÀs a cÁme ¢s müfaja INVENTAIRE (LELTçR)-Ànak, melyben egy-
mÀst k´veti a mosÂmedve, a NapÂleon-szobron dolgozÂ szobrÀsz ¢s a bÀnatvirÀg (a
k´ltem¢ny 102 tÀrgyat lajstromoz). AnalÂg esem¢nyek lÀncolata, a szÂ tÀgabb ¢rtel-
m¢ben vett felsorolÀs k¢pezi a GILGAMES-eposz ¢s nem egy n¢pmese gerinc¢t.

A felsorolÀsok hÁr¢rt¢ke
A felsorolÀs elemeit tartalmi megfelel¢s¡k füzi egybe. Miben ¢s milyen m¢rt¢kben
egyeznek az elemek. Cl¢ment Marot bÃcsÃdalÀban nagym¢rvü az egyez¢s, szinte elûre
lÀthatÂ a k´vetkezû lÀncszem. àH´lgyekÊ, àlÀnyokÊ; àbÀlokÊ, àtÀncokÊ; a àlengedez¢sekÊ szi-
nonimÀja a àhajlongÀsokÊ. ä Th¢ophile de Viau ÂdÀjÀban f¡ggetlenek, szÀnd¢kosan
k¡l´nb´znek egymÀstÂl az egymÀst k´vetû mondatok:

àElûttem s´t¢t varjÃ kÀrog,
szemembe Àrny¢k ujja vÀg,
k¢t meny¢t s k¢t rÂka fut Àt
az ´sv¢nyen, amelyen jÀrok;
lovamnak lÀba megbotol,
szolgÀm elm¢je megbomol,
hallom, a felhûk hogy d´r´gnek,
egy l¢lek csak elûmbe Àll,
amonnan KhÀron kiabÀl
¢s lÀtom k´zep¢t a f´ldnek...Ê

(ñDA. Illy¢s Gyula fordÁtÀsa.)

A mondatok szerkezete, ritmusa l¢nyeg¢ben azonos. Alany nyitja meg a mondatot,
ezt k´vetik a bûvÁtm¢nyek, s ÀllÁtmÀny zÀrja le a tagmondatot. A felsorolt tagmondatok
tartalma annÀl vÀltozatosabb. AsszociÀciÂk, nincs k´z´tt¡k tudatos ´sszef¡gg¢s, leg-
feljebb tudattalan kapcsolat.

Apollinaire egyik k´ltem¢ny¢ben csak az anaforikus IL Y A (ITT VAN) k´ti ´ssze a
felsorolt kijelent¢seket. Az anafora egyÃttal a k´ltem¢ny cÁme is.

àItt van egy tengerjÀrÂ amely elragadta kedvesemet
Itt van hat virsli az ¢gen s ha j´n az ¢j mintha lÀrvÀk volnÀnak amelyekbûl kibÃjnak a csillagok
Itt van egy ellens¢ges tengeralattjÀrÂ amely megharagudott kedvesemre
Itt van egy fiatal fenyû melyet megt¢pÀzott az aknarobbanÀs k´r´ttem
Itt van egy baka akit a m¢rgesgÀz megvakÁtott ¢s Ãgy jÀr fel s alÀ...Ê

(SomlyÂ Gy´rgy fordÁtÀsa.)

Az egymÀstÂl f¡ggetlen, egymÀstÂl elszakadt (tag)mondatoknak magas a szÂ (tech-
nikai ¢rtelemben vett) hÁr¢rt¢ke, mely a lehets¢ges vÀlasztÀsok szÀmÀtÂl f¡ggûen nû
vagy cs´kken. De igen magas lehet n¢gy egymÀst k´vetû jelzû hÁr¢rt¢ke is, a szÂ tech-
nikai ¢s k´znapi ¢rtelm¢ben.

àS ¢gtek lelkemben kis rûzse-dalok:
F¡st´sek, furcsÀk, bÃsak, bÁborakÊ
(Ady: PçRIZSBAN JçRT AZ ýSZ)
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A jelzûket pÀrosÁtÂ alliterÀciÂ (f...f, b...b) egy´ntetüs¢ge m¢g jobban kiemeli a jelzûk
szemantikai f¡ggetlens¢g¢t. A f¡st´ss¢gbûl nem k´vetkezik a vers furcsasÀga, a fur-
csasÀgbÂl bÃs jellege, sem ebbûl a bÁbor. A k´tetlens¢g felszabadÁtja a jelzûk energiÀjÀt.
Metaforikusak, de egyÃttal megûrzik eredeti jelent¢s¡ket, ¢rz¢kletess¢g¡ket. Az alli-
terÀciÂ ugyanakkor egybefogja a verssort, megk´ti az elszabadult jelzûket. A tartalmi
k´tetlens¢g ¢s formai k´t´tts¢g szervesen hozzÀtartozik a k´ltem¢ny mondanivalÂjÀ-
hoz. Ennek egyszerü prÂbÀja a fordÁtÀs. A sorok jelent¢ktelenn¢ vÀlnak francia fordÁ-
tÀsban.

Nyitott k¢rd¢s: a hÁr¢rt¢k ¢s a humoros hatÀs kapcsolata. Nem oldhatÂ meg meny-
nyis¢gi szinten. A hÁr¢rt¢k n´vel¢se ´nmagÀban nem humoros. Ha c¢lszerütlen a fel-
fokozÀs (ha nincsen mondanivalÂja), egyszerüen groteszk. ValÂszÁnüleg felt¢telezi a
hirtelen ellazÁtÀst, a magas fennk´lt szintrûl valÂ hirtelen alapszintre es¢st (mint Heine
id¢zett felsorolÀsai). Ez egybeeshet a k´z´ns¢g fel¢ fordulÀssal, az olvasÂval valÂ cin-
kossÀggal. A sz¢p¢rzetet keltû szintvÀltÀsok tÀrgyilagosak a szÂ szoros ¢rtelm¢ben: c¢l-
juk a jelens¢gek min¢l hitelesebb ÀbrÀzolÀsa.

A lÁrai k´lt¢szetben nem komikus az ism¢tl¢ssel, Ágy a visszat¢rû anaforÀval tÀrsulÂ
felsorolÀs. Ellent¢tben a Ionesco A KOPASZ °NEKESNý-j¢t bevezetû szerzûi utasÁtÀssal:
àAngol polgÀri csalÀd lakÀsa, angol karossz¢kekkel. Hüv´s angol este. Mr. Smith, angol Ãr, angol
karossz¢kben, angol papucsban angol pipÀjÀt szÁvja, s angol ÃjsÀgot olvas az angol kandallÂ
mellett. Angol szem¡veget hord, s kis ûsz, angol bajuszt visel. Mellette egy mÀsik angol karos-
sz¢kben Mrs. Smith, angol h´lgy, angol zoknit stoppol. HosszÃ angol csend. Az angol faliÂra
tizenh¢t angol ÂrÀt ¡t.Ê (Gera Gy´rgy fordÁtÀsa.)

EllenÀllhatatlanul komikus, abszurditÀsban messze tÃlmegy az anglomÀnia parÂ-
diÀjÀn. Po¢nnel zÀrul. A po¢nt jellege k¡l´nb´zteti meg EsterhÀzy P¢ter egyik drÀmai
zÀrlatÃ, sokban lÀtszÂlag ¢s t¢nylegesen hasonlÂ (nem kev¢sb¢ parodisztikus) felsoro-
lÀsÀtÂl.12

A felsorolÀs egys¢ge
A felsorolÀs term¢szet¢n¢l fogva nyitott forma: elvben hatÀrtalan. Az ¢lû szÂ ugyan-
akkor vilÀgosan jelzi, hogy a felsorolÀs egys¢get k¢pez. Szemantikai tesztek13 is iga-
zoljÀk azt a mindennapi tapasztalatunkat, hogy elûre tudjuk, mikor ¢r a felsorolÀs v¢-
g¢re a besz¢lû. Az nä1 tagnÀl mÀr tudjuk, hogy a k´vetkezû taggal lezÀrul a felsorolÀs.
A felsorolÀst alkotÂ szÂlamok megk´zelÁtûen azonos dallamk¢plete jelzi, hogy szerke-
zeti szerep¡k azonos. Az utolsÂ elûtti szÂlam dallama igyekszik az elûzûk¢tûl elt¢rni:
magasabb vagy m¢lyebb szintet vÀlaszt, ¢s az utolsÂ szÂtagban figyelmeztetûen felhaj-
lik a dallam. Az elvben v¢gtelen felsorolÀs is alÀ van vetve a feszÁt¢s ¢s oldÀs zenei t´r-
v¢ny¢nek. K´ltûi szintre emelik a felsorolÀs dinamikÀjÀt V´r´smartynak A GUTTEN-
BERG-ALBUMBA Árt, egyetlen mondatbÂl ÀllÂ ajÀnlÂ sorai.
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hÁvnak, magyarok lakjÀk, kik magyarul besz¢lnek, pontosabban magyar szavakat hajigÀlnak egymÀs orcÀ-
jÀba, magyarul esznek, magyar fogaikkal magyar hÃst marcangolnak, magyarul szeretnek, magyar kez¡k
magyar combon pihen, magyarul sz¡letnek ¢s magyarul halnak meg.Ê (HAHN-HAHN GRñFNý PILLANTçSA.
Magvetû, 1991. 33.)
13 FÂnagy IvÀn ¢s Magdics KlÀra: A MAGYAR BESZ°D DALLAMA. Akad¢miai KiadÂ, 1967. 123ä128. ä I. FÂnagy:
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àMajd ha kifÀrad az ¢j s hazug Àlmok papjai szünnek
[...]
Majd ha kihull a kard az erûszak durva kez¢bûl...Ê

Az utolsÂ elûtti szakaszig n´velik a fesz¡lts¢get az egymÀst k´vetû pÀrhuzamos felt¢-
teles jellegü idûhatÀrozÂ mell¢kmondatok. A K¹LTýI NYELV HANGTANçBñL-ban fel-
id¢ztem Ascher OszkÀr interpretÀciÂjÀt. Ascher felszÁnre hozza az Árott k´ltem¢nyben
rejlû dallamot. A sorkezdû mell¢kmondatok egyre magasabb szintre emelkednek, egy
teljes oktÀvot fut fel a dallam, mire az utolsÂ, a legl¢nyegesebb felt¢telt tartalmazÂ szÂ-
lamhoz ¢r: àS a zajbÂl egy szÂ vÀlik ki: igazsÀg...Ê Ascher elûadÀsÀban az àigazsÀgÊ szÂ elsû
szÂtagjÀban ¢ri el a tetûpontot a dallam:

2. Àbra. V´r´smarty MihÀly A GUTTENBERG-ALBUMBA cÁmü k´ltem¢ny¢nek dallammenete
Ascher OszkÀr elûadÀsÀban. A vers elsû, harmadik, hetedik sorÀban visszat¢rû anaforikus àmajdÊ szÂ

¢s a kulminÀlÂ àigazsÀgÊ hanglejt¢sg´rb¢je. (A K¹LTýI NYELV HANGTANçBñL-ban id¢ztem
bûvebb kommentÀrral, mÀs ´sszef¡gg¢sben.)

°s csak hosszÃ (nyolc tizedmÀsodpercig tartÂ) sz¡net utÀn oldÂdik a zenei ¢s tar-
talmi fesz¡lts¢g.

A felsorolÀs eszmei mondanivalÂja
A felsorolÀs ´r´mforrÀsa az ism¢tl¢s, a legkisebb erûkifejt¢st ig¢nylû nyelvi/szellemi
tev¢kenys¢g. Ugyanakkor siker¡l kibontakoznia az ism¢tl¢si k¢nyszer b¢klyÂibÂl: a
vÀltozatlan szerkezeti keretet mÀs ¢s mÀs elem t´lti ki. VÀltozatlanul vissza-visszat¢r
ugyanaz a zenei motÁvum, de a sz´veg mÂdosul. Ehhez hozzÀ kell tenn¡nk: a sz´veg
nem mÂdosul szabadon. A minûsÁtût nem k´vetheti bÀrmilyen mÀsik minûsÁtû, m¢g
ha talÀlÂ is. A k´znyelvi felsorolÀs szigorÃ szemantikai korlÀtozÀsoknak van alÀvetve.
Az ism¢tl¢si k¢nyszert ezen a szinten sem siker¡l teljesen kik¡sz´b´lni. A felsorolÀs
sÁneken fut. Ragaszkodnunk kell meghatÀrozott szemantikai, stilisztikai, pragmatikai
keretekhez (m¢g ha nem tudjuk is ma pontosan meghatÀrozni a kereteket).

MÀs szÂval: bizonyos jelent¢selemek orgonapontk¢nt v¢gigkÁs¢rik a szavak, tag-
mondatok, kijelent¢sek sorozatÀt.

T´rt¢neti szemsz´gbûl n¢zve, a k´ltûi ¢s irodalmi müvek tanÃsÀga szerint, a felso-
rolÀs elemeinek hÁr¢rt¢ke n´vekszik a szÀzadok folyamÀn. A jelzûk egyre pontosab-
bakkÀ vÀlnak, a kijelent¢sek a valÂsÀghoz igazodnak, ¢s egyre kev¢sb¢ engednek az
ism¢tl¢si k¢nyszernek. Egyre nagyobb Àrat fizet¡nk az ism¢tl¢s ´r´m¢¢rt. K¢szs¢ggel
fizet¡nk, mert a valÂsÀg megragadÀsa, lelki tartalmak kifejez¢se nagyobb ¢s teljesebb
(zavartalanabb) ´r´m´t szerez az egyszerü, puszta ism¢tl¢sn¢l.
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A felsorolÀs a maradÀs ¢s vÀltozÀs siker¡lt egys¢ge, a kettû egys¢g¢nek prototÁpusa.
Ezt az eszmei keretet sz´vegtÁpusonk¢nt k¡l´nb´zû ideolÂgiai tartalmak t´ltik be.

JÂsua k´nyv¢nek 15. r¢sz¢t k¢t felsorolÀs alkotja. (a) JÃda fiai f´ldj¢nek hatÀrait k´veti
tizenk¢t versen Àt, (b) JÃda ´r´ks¢g¢t sorolja el: àA JÃda fiai nemzets¢g¢nek vÀrosai pedig
a d¢li v¢gtûl kezdve Edom hatÀra fel¢ valÀnak: Kabse¢l, °der ¢s JÀgur; Kina, DimÂna ¢s Adada;
Kedes, HÀsor ¢s IthnÀn...Ê (KÀroli GÀspÀr fordÁtÀsa.)

NegyvenhÀrom versen Àt k´vetkeznek a k´tûszÂval egybefüz´tt f´ldrajzi nevek. A
nagysÀg ¢s hatalom ´r´me tÀrsul itt a felsorolÀs ´r´m¢vel.

A szokott keretein tÃlÀradÂ ism¢tl¢s (fabliau-k, Rabelais, Leporello listÀja) a korlÀt-
lan ¢tvÀgy, a bûs¢g ÀradÀsa ¢s k¢zzelfoghatÂ bizonyÁt¢ka. EgyÃttal ¢tvÀgyunk, erûnk,
potenciÀnk tudatÀnak narcisztikus ¢lvezete. Rabelais reneszÀnsz ÂriÀsÀnak uretrÀlis
potenciÀjÀt mutatja be, amikor Gargantua vizelet¢vel tüzv¢szt olt. Eml¢keztet ez ka-
masz gyerekek egyik kedvelt versenyjÀt¢kÀra: ki tud messzebb vizelni. Ez lehetne a
àki tud hosszabb felsorolÀst ÁrniÊ egyik ´szt´nforrÀsa.

K´z¢pkori himnuszokban, litÀniÀkban a felsorolÀs az isteni hatalom korlÀtlansÀgÀt
hivatott kifejezni.

VarÀzs¢nekekben, rÀolvasÀsokban a felsorolÀs (az ism¢tl¢s) hipnotikus, mÀgikus
ereje ¢rv¢nyes¡l.

CatenÀval ä lÀncos szÂfüz¢ssel ä pÀrosulva (a b b c c d... m n) az egymÀst sz¡ks¢gsze-
rüen k´vetû, az egymÀsbÂl k´vetkezû esem¢nyek lÀncolatÀt, a sorsszerüs¢get fejezi ki
a felsorolÀs. így a generÀciÂk felsorakoztatÀsa a BIBLIç-ban: à°lt vala pedig çdÀm szÀz
harminc esztendûket, mikor nemzen¢ az û fiÀt az û k¢p¢re ¢s hasonlatossÀgÀra ¢s nevezn¢ annak
nev¢t S¢thnek [...] °le pedig S¢th szÀz´t esztendût, ¢s nemz¢ °nost [...] °le pedig °nos kilencszÀz
tizenk¢t esztendûket ¢s nemz¢ K¢nÀnt...Ê (MñZES I. 5. 3ä32.)

A sz¡ks¢gszerüs¢get fejezi ki a catena tÁpusÃ felsorolÀs a k´z¢pkori halÀltÀncokban:
nyelvi vet¡lete az egymÀs kez¢t fogÂ tÀncba k¢nyszerÁtetteknek. Egy sorba ker¡l (a
felsorolÀsban a szÂ szoros ¢rtelm¢ben) a paraszt, a katona, a patkolÂkovÀcs, a keres-
kedû a kirÀllyal, a pÀpÀval.

Az àelszabadultÊ felsorolÀs, melyben rendszertelen¡l k´vetik egymÀst az elemek,
szavak vagy kijelent¢sek, az apokaliptikus kÀoszt ¢rz¢keltetik Th¢ophile de Viau ñDç-
jÀban. VilÀgv¢g¢vel zÀr Rimbaud anarchikus felsorolÀsa a SZíNES METSZETEK II. cik-
lusÀban. Apokaliptikus hangulatot teremt Ady a kijelent¢sek k´z´tti kapcsolat drÀmai
hiÀnyÀval az EML°KEZ°S EGY NYçR-°JSZAKçRA cÁmü versben.

Dallammal pÀrosulva a felsorolÀs befogja, egys¢gbe foglalja a v¢gtelent. A felsoro-
lÀsnak ezt az aspektusÀt mutatja be Heine (lefordÁthatatlan) hatsoros k´ltem¢nye:

àDie Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt' ich einst alle in Lebenswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Bronne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.Ê

(DIE ROSE, DIE LILIE...)

(àRÂzsÀba, galambba, napf¢ny-, liliomba
voltam szerelmes ifjÃi koromba.
Ma mÀst szeretek; bevonult a szivembe
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a szende, a zsenge, a gyenge, a lenge.
Minden gy´ny´r´mnek û maga az orma:
û rÂzsa, galamb, napf¢ny, liliom ma.Ê)

(RñZSçBA, GALAMBBA... 
KomlÂs AladÀr fordÁtÀsa.)

A felsorolÀssal, a felsorolt fûnevek sokf¢les¢g¢vel ¢rz¢keltetett v¢gtelen bizonyul
megbonthatatlan, a v¢gtelent magÀba foglalÂ egys¢gnek. Heine ezt fonetikai antici-
pÀciÂval ¢rz¢kelteti: az àEineÊ eleve benne rejlett a felsorolt szavakban.

Az Árott felsorolÀs elfelejtethetn¢, hogy idûben lejÀtszÂdÂ folyamatrÂl, idûsorozatrÂl
van szÂ. EsterhÀzy P¢tern¢l a HAHN-HAHN GRñFNý PILLANTçSç-ban, a reg¢ny k´zepe
tÀjÀn szokatlanul hosszÃ ä egy tizenegy soros, majd egy harminchat soros ä tagmon-
datsorozat lepett meg (112ä114.). En¢lk¡l talÀn eszembe se jutott volna a felsorolÀs
m´g´tt valamif¢le, az egyes felsorolÀsok funkciÂjÀn tÃlmutatÂ àeszmei tartalmatÊ ke-
resni. (Megfelejtkeztem arrÂl, hogy a felsorolÀs k´ltûi alakzat, akÀrcsak a chiazmus
vagy a reddÁciÂ.) àFiatalon vadul ¢s viharosan utazott, igenekbûl Àllt ´ssze az ¢lete [...], min-
denre vÀgyakozott [...] ¢s sok foggal nevetett. Volt, hogy a Ïg´mb´lyüÎ PassaunÀl megvonta a
vÀllÀt, ¢s hagyta a fen¢be a DunÀt [...] tanulmÀnyozni kezdte a mathezist kicsit ´sszevissza [...]
a sz¡netekben Rilk¢t fordÁtott, ezer ¢letet k¢pzelt magÀnak, egyet Eschingenben, egyet az obligÀt
Ulmban, egy aranysz¢lüt (Ïkatolikus pogÀnytÎ) Melkben, egy kicsi ¢letet B¢cs utÀn Petronelln¢l
(alias Carnuntum), Marcus Aurelius Àrny¢kÀban, egyet KomÀromban (a barÀtja ott volt jampec
az ́ tvenes ¢vekben) [...] egyet a MohÀcsi sÁknÀl, a Csele-patak partjÀn neveln¢ rakoncÀtlan k´ly-
keit egy gonosz lelkü, de nemileg vonzÂ asszony jÀrmÀba k¢nyszer¡lve [...] ezer ¢letet!, s minden
k´nnyen mÃlÂ nap jelezte is ezt az ezer-s¢get [...] habzsolta, szÁvta magÀba, amit lÀtott [...] dar-
vakat, kÂcsagokat, verssorokat [...]Ê

A felsorolÀs egyed¡l k¢pes arra, hogy megadja a m¢rt¢ktelens¢gre a lehetûs¢get a
grammatikÀlis kereteken bel¡l. (Nincsen olyan nyelvtani szabÀly, mely hatÀrt szabna a
felsorolÀsnak.) De mÀsra is k¢pes. °s a felsorolÀs rejtettebb funkciÂja kifejez¢sre jut a fel-
sorolÀson bel¡l. A b¢csi parkban ¡lve arra gondol a narrÀtor, hogy àegyszerre ott van min-
denki, Schnitzler, Trakl [...] halottak s¢tÀlnak az Àpolt utcÀcskÀkonÊ (112.). A narrÀtor àa DunÀra
gondolt, az ezer DunÀra, melyet û n¢z, errefel¢ tudni, ezer ¢ve [...] Az idû, az ¢rintette megÊ (114).

Az egymÀst k´vetû nyelvi esem¢nyek azonos szerkezet r¢szei. VirtuÀlisan egyide-
jüek. Nyelvi szinten megvalÂsÁtjÀk a narrÀtor fantÀziÀit: àMost ¢ppen annyi esztendûs va-
gyok, mint apÀm a deportÀlÀsunkkor. Most meg annyi, mint volt az a bizonyos tanÀrom [...] az
¢retts¢gimkor [...] Mozart meg mÀr halott.Ê (116.) A felsorolÀs minden eleme felt¢telezi a
megelûzût, ¢s elûlegezi a k´vetkezût.

àIm Gegenw¤rtigen Vergangenes und Dauer im Wechsel.Ê
(A jelenlevûben ott a mÃlt, s az ÀllandÂ a vÀltozÀsban.)

(Goethe: EINS UND ALLES)

KiindulÀsunkhoz visszat¢rve, a reddÁciÂ alakzatÀnak megfelelûen ¢s a felsorolÀst
mitikus m¢retekre n´velve Ãgy is mondhatjuk, hogy szint¢zise annak a k¢t elemi erû-
nek, melyekrûl Freud Ár AZ ¹R¹MELVEN TöL-ban: az ism¢tl¢si k¢nyszer formÀjÀban
megjelenû halÀl´szt´nnek, Thanatosznak, ¢s az ezzel talÀn sikeresen harcolÂ nemi
´szt´nnek, ErÂsznak.




