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Rossz év a borra: fagy, gyér napsütés.
Szekeret rángattak ki őszi sárból.
Egymás szivének szegezték a kést, 
cseresznyét árultak fonott kosárból...
Kevés öröm, több gond, sok rettegés.

Kampóról függő fél disznón legyek.
Egy ágyban szültek, haltak -  váladék, vér.
Jég verte a sötét szőlőhegyet.
Borogatást cseréltek gyertyafénynél, 
ecettel tisztitottak pecsétes szőnyeget.

Szennyvíz és csillagfény, kútban halott 
magzat, a házak közt földek sötétje.
A tél, mikor a térig jöttek a farkasok...
A tűz, mikor megolvadt a nagyharangok érce... 
Lement a búza ára, vérszinre vált a Hold...

Szeles tavaszt aszályos nyár követ.
Minden valaminek a folytatása.
A név kitart: névtáblák, sírkövek...
Az újszülött halott ükanyja képe mása.
Kevés jóindulat, sok gyűlölet.

A háztetőkre nap süt, jég kopog.
Csontok, törött cserépedény a mélyben,
az utcakő alatt. Oscápafog
nyoma a pestisoszlop mészkövében.
A háztetők fölött holt csillagok.

Rába György

VALAMI A BELSŐ FORMÁRÓL

A belső forma fogalma nem ismeretlen a magyar irodalomtudományban. Erdélyi Já
nossal polemizálva Arany János IRÁNYOK című tanulmánya a Szépirodalmi Figyelőben 
(1860-61) említi a „belformát”. Követelményeiből kihüvelyezhető, hogy mit is értett 
belső formán. A „benső, lényeges költői formát” kéri számon a korabeli „népies” divaton. 
A verstan, allúziók, a költői nyelv: szókötések, a mondatfűzés külső formai jegyei elle
nében egyértelműen a jelentés, az invenció szétsugárzó erejét fogja föl belső formául, 
és ezt, ahogy megismételt utalásai tanúsítják, a műfajok hangulati különneműségével
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azonosítja. így nem lép túl, nem léphet túl a klasszicizmus kánontiszteletén. A roman
tikát is megemésztett kor művésze, Kosztolányi utóbb így ír: „Az alkotó költők eredetisége 
kizárólag a belső formában gyökeredzik.” Fónagy Iván újabb könyve egy teljes fejezetben 
foglalkozik a belső formával. Bár ezen a címen retorikai alakzatokat és társművészeti 
párhuzamokat sorakoztat föl, a belső forma más fölfogásának is kaput nyit, amikor „a 
mondaton túli elrendezési törvényekkel, a tartalmi szerkezettel, a jelentés szintjével” ítéli egynek.1

Gero von Wilpert vagy Wellek-Warren kézikönyve nem önálló címszóval ugyan, de 
a fogalom forrásául Shaftesburyt, az ő elődjéül Plótinoszt nevezi meg.2 De Shaftesbury 
a szép és jó hatékonyságáról elmélkedik, s ez az esztétikára, valamint az etikára tarto
zik, holott bennünket a belső forma ajelentés rendezőelveként érdekel. Plótinosz gon
dolatmenete még teleologikusabb: az abszolút szépség eszményét, emebben az isteni 
megnyilvánulását fürkészi. Esztétikatörténetek idevonatkoztatják még Platón PHAID- 
ROSZ-át és a SzÜMPOSZlON-t, de ő sem írt poétikát, és amit a mozgatóerőkről mond, 
az nem más, mint ideatana. Közelebb áll problémánkhoz Arisztotelész, aki POÉTIKÁ
jában csakugyan tételesen szól a műalkotás formálóelveiről, köztük a dianoiáról, amit 
leginkább a gondolati tartalom összességének értelmezhetnénk. De a dianoiát, akár
csak a többi alakítóelvet, a tragédiához tartozóként vizsgálja, napjaink poétikai tárgya 
azonban már több műnemet is érint, hiszen a görög bölcselő korában még nincs mai 
értelemben vett regény vagy novella. Ráadásul ő a dianoia működését az alkotóra vo
natkoztatja, és ez az utánzás, mimészisz keretében valami általánost fölismerő mozzanat, 
azaz metafizikai természetű, így sarkalatosan ellentétes a belső formát heurisztikusan 
kereső műértelmezésünkkel, valamely teremtőelvvel, mely egyszeri alakváltozatában 
mutatkozik meg.3

Mint minden fontos út, a miénk is Goethe bölcsességén halad keresztül. Ecker- 
mann-nal folytatott egyik beszélgetésében ezt mondja: „Egy darabokból készült gép egyes 
részeit összeilleszthetem, és egy ilyen tárggyal kapcsolatban csakugyan beszélhetek kompozícióról, 
de nem akkor, ha olyan szerves egész részeiről beszélek, amelyek elevenen fejlődnek, és egy közös 
lélektől vannak áthatva.”4 Goethével részben rokon, részben tőle eltérő módon belső 
formán azt a szerves egészet értem, mely a művet élteti, mozgatja anélkül, hogy min
den egyes részét többé-kevésbé föltételezné, tehát nem azonos a teljes művel. Ehhez 
a nézethez közel áll a lengyel Markiewicz álláspontja. Megfogalmazása szerint a belső 
forma: „a müben rejlő, azt belülről alakító alapelv vagy erő, s a tartalom és a külső alak egy- 
beforrasztásában nyilvánul meg”.5 Amikor Fónagy a nyelv sorompóin túl, a jelentés szint
jéhez rendeli a belső formát, hasonló nézetet fogalmaz meg.

Szemléltető képpel élve, a belső forma a mű szíve, létfontosságú szerve, de koránt
sem maga a szervezete.

Flaubert: BOVARYNÉ
A BOVARYNÉ a romantika kórleírása egy asszonyi sors tükrében. Ez a mű tárgya. A 
regény „iskolapélda-forma elemzése a romantikus vágynak, szenvedélynek és következéseinek” 
-  írta Babits.6 A BOVARYNÉ a fejlődésregény műfajába tartozik, szabatosabban: neve- 
lődési regény, még ha negatív értelemben is. Témája szerint megismétlődő házasság
törés históriája. Ha ezt a „témát” előjeleitől a végkifejletig követjük, megvilágosodik 
a mű élettana. „Ez a regény inkább életrajz, mint következetesen végigvitt bonyodalom” -  val
lotta Flaubert kedvesének, Louise Colet-nak írt egyik levelében.7

Amikor Emma föltűnik a színen, Bovary doktor beteggondozását segítendő pár
nácskákat varr „nagy vesződséggel”.8 Nyilvánvaló, hogy házias tevékenységre nem ter
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mett; Bovary doktor lánykérése után Emma fantasztikus „éjféli, fáklyás esküvőről” áb
rándozik,9 ám a családi élet apró kellemetlenségei meglepik és lehangolják. „Míg férj
hez nem ment, azt hitte, szerelmes, de mivel boldogság nem lett a szerelemből, mint várta, úgy 
gondolta, bizonyára tévedett.”10 íme, baljós nyitánya egy házasélet asszonyi érzelmeinek.

Emma visszatekintő jellemzése szemlélteti, hogy milyen talajra hulltak első hitvesi 
benyomásai. Zárdanövendékként az ima előtti szövegfelolvasást képzelgő lélekkel 
hallgatta: „Nyugodt látványokhoz szokott, ezért most a mozgalmas képek felé fordult. A tengert 
csak a tengeri viharokért szerette, a füvet csak akkor, ha romok közt sarjadt.”11 Már tizenöt 
éves korában falta a kalandos regényeket, főként Walter Scottot: balsorsú hőseikkel 
érzett együtt, és heroikus történetekbe élte bele magát. A házasélet első hetei, hónapjai 
kijózanítják új helyzetéről szőtt álmaiból. „Most nem tudta elképzelni, hogy ez a nyugalom, 
amiben él, ez volna az álmodott boldogság.”12

De még hordozza magában a mesebeli kifejlet romantikus vágyképét, mint valami 
hamuban sült pogácsát. Például skót falusi lakba álmodja magát férjével, „aki hosszú 
szárnyú fekete frakkot visel, puha szárú csizmát, csúcsos kalapot”,13 ezzel szemben a doktor 
nem felel meg az olvasmánybeli hősök egyetlen tulajdonságának sem: „Nem tudott se 
úszni, se vívni, se pisztollyal bánni, s egyszer egy lovaglási szakkifejezést sem tudott megmagya- 
rázni.”14 Ez utóbbi hiányossága végzetes lesz.

Emma elégedetlenségét fölerősíti részvételük Andervilliers márki estélyén Vau- 
byessard-ban. Az előkelő társaság, a választékos vacsora, a táncmulatság és kiváltkép
pen keringőzése a vicomte-tal elkápráztatja. Hazafelé fogatukat lovasok előzik meg, 
köztük talán épp a vicomte-é. Emma az úton talált szivartárcát legalábbis az övének 
véli, és egy szekrénybe rejti. „Vaubyessard-i utazása árkot hasított az életében” -  tolmácsolja 
hangulatát Flaubert, aki az asszony újabb úrhatnámkodásaihoz hozzáfűzi még: „Meg
halni vágyott, s egyszersmind Párizsban lakni. ”15

Bovaryné céltalan epekedése feszültségbe nő át. „Különösen az étkezések idejét bírta 
nehezen, elege volt a kis földszinti szalonból, a füstölő kályhájából, a nyikorgó ajtóból, az izzadó 
falakból, a nyirkos kőpadlóból; mintha élete minden keserűségét a tányérjába tálalták volna, és 
a leveshús gőzébe a lelke mélyéből felszálló undor másféle párája is belevegyült. Charles sokáig 
evett; Emma elropogtatott néhány szem mogyorót, vagy az asztalra könyökölt, és azzal szórakozott, 
hogy kése hegyével vonalakat húzogatott a viaszosvászonra.”10 Ezek a vonalak mintha az 
asszony életének korlátait jelölnék ki. Ezt a jelenetet magyarázza MlMESIS-ében Erich 
Auerbach, és az ő nyomán Georges Poulet hangsúlyozza, hogy a kis életkép Emma 
lelkivilágát belülről világítja meg, ahogy például az emberi tudatot egy tányérral 
szemlélteti.17

Bovaryné feszültsége betegséggé romlik, ezért férje a környezetváltozás gyógyha- 
tásának reményében Yonville-be teszi át otthonukat. Az új kisvárosi közeg ismétlődő 
léthelyzetei alapján Bahtyin a BüVARYNÉ-ban a megállt idő formateremtő szerepét 
látja.18 De így van-e?

Amikor a házaspár postakocsin Yonville-be érkezik, először az Arany Oroszlán fo
gadóba lépve találkoznak a helység jeles személyiségeivel, egyszersmind a kiteljesedő 
bonyodalom későbbi szereplőivel, mindenekelőtt Homais úrral, a patikussal, aki a ha
ladás kritikátlan híve és az aprópénzre váltott voltaire-ianizmus képviselőjeként Em
ma rajongó romanticizmusának ellenpontja, s már ekkor kimondja egyik jelszavát: 
„Haladni kell a korral!” Jön Binet adószedő, a kispolgár prototípusa, Bournisien, az 
atlétatermetű pap, Homais állandó vitapartnere. A házaspárral együtt érkezett Lheu- 
reux textilkereskedő, balkézről zsaroló és uzsorás, a tűzhelynél pedig ott a történet
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egyik nagyramenendő szereplője, Léon segédjegyző, maga is elvágyódó széplélek, 
akárcsak Emma. Flaubert ide és erre az alkalomra gyűjtötte az összeütközések szinte 
valamennyi szálának mozgatóit és áldozatait.19 Emma itt, a fogadóban vált először szót 
Léonnal, és Így jellemzi önmagát: „Utálom a köznapi regényhősöket és a mérsékelt érzelmeket, 
amilyenek a valóságban vannak. ”20 Ez a még mindig kordába szorított romantika nyil
vánul meg, amikor ezután az asszony új lakásuk környezeti benyomásait átérzi: „Emma 
már az előszobában érezte, hogy nyirkos ingként hull a vállára a vakolat hidege. Újak voltak a 
falak, a falépcső recsegett. Az emeleti hálószoba függönytelen ablakaiban fehéres fény derengett. 
Valamennyire látni lehetett a fák hegyét és távolabb a félig ködbe fúlt rétet, a folyó mentén füstölgő 
holdfényes ködöt. A lakás közepében egymás hegyén-hátán sublótfiókok, palackok, függönyrudak, 
székek, aranyozott lécek meg matracok, a földön mosdótálak -  a két ember, aki a holmit szállította, 
ott hagyott mindent, rendetlenül.”21 Ez az enteriőr a maga zűrzavarával előlegezi Bovary- 
né jövendő drámáját. Figyeljük meg a természet látványára, majd a fölfordult szoba
belsőre vetett pillantásának ellentétét.22 Flaubert, aki a részletek éleslátója is, közvetve 
sejteti az ábrándok balsorsát.23

De mindez csak előjáték. Mert lehet, hogy van a tárgyaknak könnyük, méregfoguk 
csak az emberi kapcsolatoknak van. Emma első tragédiája miniatürizált, pontosan: 
csecsemő méretű. Fiút remél, mert úgy véli, azt majd nem nyűgözik a női lét korlátai. 
Amikor megtudja, hogy lánya született, elájul. Dajkaságba adja az apróságot, és újra 
próbálja az életet. Léon és Emma sarjadó szerelme mintha a romantika megvalósulása 
volna, de a bátortalanok vonzalma nem realizálódik; a fiatalember Párizsba költözik.

Bovaryné kárpótlásul elkezd mindenfélét vásárolni. Rodolphe-nak, a közeli szok- 
nyapecér földbirtokosnak már könnyű prédája. A mezőgazdasági vásáron a férfi ud
varló szavaira Emmának előbb a kastélybeli est képei jutnak eszébe, majd Léon iránti 
érzései élednek újjá. Amikor Rodolphe-fal kilovagolnak, a férfi megkapja, amit akart, 
a nőt, Emma pedig ábrándjainak megvalósulását. „Eszébe jutottak olvasmányai hősnői, és 
a házasságtörő nők lelkesült légiója testvéri, varázslatos dalt dalolt emlékezetében. Maga is mint
egy valóságos része lett képzelgéseinek, most megvalósította ifjúságának hosszan tartó ábránd- 
ját...”24 Túláradó boldogságában drága ajándékokkal halmozza el Rodolphe-ot, ezzel 
adósságokba verve önmagát, kényelmetlen érzéseket keltve a férfiban. Ahogy szenve
délye mélyül, úgy találja egyre elviselhetetlenebbnek otthonát; rábeszéli szeretőjét, 
hogy szökjenek meg. O maga képzeletben már álomvilágában andalog szerelmesével. 
Hívatja is Lheureux-t, és útiruhát, bőröndöt meg piperetáskát rendel hitelbe, óráját 
adva zálogul. Rodolphe azonban visszaretten, és a szökésre kitűzött napon kereket 
old. Bovaryné hosszan tartó súlyos betegségbe esik; ez életútjának első mélypontja, 
fél halál.

Hitvese kedélyét fölhangolandó a jámbor doktor Rouenba viszi színielőadásra. Ott 
találkoznak az immár Párizs-viselt Léonnal. A régi vonzalom föléled, és a cinikussá 
ravaszodott ifjú eltökéli Emma elcsábítását. Egy későbbi alkalommal „Párizsban így szo
kás” fölkiáltással konflisba tuszkolja, és a kocsiban megvalósul első pásztorórájuk. Kap
csolatukban Emma ábrándjainak révbe érését szeretné látni: költekezik önmagára, a 
fiúra, találkáik színterére és díszleteire, miközben adósságai a körmére égnek, és Lheu- 
reux mind szorosabbra fonja köré hálóját. Emma díszelőadásnak tekinti együttléteit 
Léonnal, akit viszont zavar a házaséletnek ez az utánzata. „Dermesztette a zsivajgó szere
lem.”25 Lheureux végrehajtót küld Emmára, aki Léont venné rá sikkasztásra, és még 
Rodolphe-nál is kölcsönért alázkodik. Ám nincs segítség; öngyilkosságba menekül.

Minden, ami a regényben ezután olvasható, utójáték. A ravatal meg a temetés még
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összehozza a szereplőket, hogy Flaubert csoportképüket és egyéni vonásaikat kina
gyítsa. A doktor egyre-másra fizeti ki Emma adósságait; elszegényedik, elmagányoso- 
dik, az asszony szerelmes leveleit is megleli, nemsokára meg is hal; kislányuk egy távoli 
rokonhoz, majd gyári munkára kerül. A patikusnak viszont egyre szűkebb Yonville: 
tevékenyen publikál, és érdemei állami elismerését várja, ami nem is marad el. De 
mindez már nem „Bovaryné”. Ha Emma nem lép színre, nincs regény, bár az ő vi
szontagsága egymagában nem a mű teljes matériája. Bovaryné története az a belsőfor
ma, amelyhez a mű minden más mozzanata csupán kötőanyag vagy vakolat. Ez a belső 
forma pedig leszállás az Alvilágba, de alkalmazhatjuk rá a pokoljárás műszót is. A világ
irodalomból ismert toposz, melyet Flaubert egyszeri öntőmintába formázott. Wellek- 
Warren ugyan az Alvilágba való leszállást mint „klasszikus eszközt” a téma és a tárgy ré
szének tekinti a csatajelenettel egy kalap alatt, de épp a BüVARYNÉ-ban tapasztalhatjuk, 
hogy ez a pokoljárás nem alárendelt rész, és ha nem az, akkor a téma puszta eszköze 
sem lehet, hanem a művet alakító, éltető erő, a közös lélek: itt a leszállás az Alvilágba, 
ahogy Ernst Robert Curtius a toposzt mint motívumot, klisét, emblémát, sőt műfajt 
holmi retorikai fordulatnál magasabb rendű egységnek fölfogta. Ez a regény belső for
mája.26 Máskülönben, mint utaltunk rá, Bahtyin a regény színhelyét minősíti -  tévesen 
-  a mű központi tárgyának: a vidéki kisvárost, ahol minden és mindenki mozdulatlan. 
De a Bovary házaspár tragédiája, sőt Homais megdicsőülése sem ezt mutatja!

Pokoljárása első lépcsőfokára akkor ju t Emma, amikor ráébred, hogy férje mellett 
szétfoszlanak álmai: ábrándja fölfelé tör, a tapasztalat lejjebb-lejjebb taszítja. Vendé
geskedésük a kastélyban „árkot hasít” tudatában, mivel vágyait ott mások életében ér
zékelheti, amit magának is remélhet. Környezeti élményei viszont lefelé vezetik: előbb 
az étkezések és köznapjainak naturális mozzanatai, majd új lakóhelyükön vadonatfriss 
otthonának zűrzavaros enteriőrje hat rá tündérképeinek ellentéteként. A gyermek
várás reménye csalódásba fordul, a fiatal Léon iránti föllobbanása nem kaphat lángra, 
aztán viszonya Rodolphe-fal a vélt csúcsról szakadékba sodorja. Amit ezután megér
kezésnek hisz, szenvedélyes kapcsolata Léonnal, utolsó állomása alvilága előtt. Kriti- 
kátlan érzései ragadják a lelki, majd testi halálba.

Az európai kultúrkörben a pokoljárás ősképe Aeneas leszállása az Alvilágba. (Ver
gilius: Ae n e is  VI. 264-276.) Egyesek az Od ü s s z e ia  XI. énekében is alvilágjárást lát
nak, de ott a hős a felszínre idézi a holtakat, és nem maga ereszkedik világukba. Több 
joggal említhetnénk itt a GlLGAMES-eposzt, mégpedig Istár pokoljárása címén, csak
hogy a sumer-akkád kultúráról Európa csupán a XIX. században szerzett tudomást, 
agyagtábláik még később kerültek elő. Vergilius tehát az ős, mint ahogy Dante is nem 
utolsósorban ezért választja kalauzául a Pokolba és a Purgatóriumba. A magyar iro
dalom nevezetes pokoljárója Zsigmond király lovagja, Tar Lőrinc. A XVI. századi Pe - 
REGRINATIO LAURENTII TAAR nyomán született meg magyar nyelvű beszámolója az 
írországi szent Patrick barlangjában a túlvilággal történt találkozásáról, melynek rész
letét Tinódi históriás éneke őrzi.27 Mégis Emma Bovary pokoljárásához időben és al
kalmasint távoli ösztönzőként Balzac SZAMÁRBŐR-ének (LA PEAU DE CHAGRIN) belső 
formája áll. Raphael de Valentin nyomorának mélypontján mágikus szamárbőrhöz 
jut. Ezután vágyai sorra teljesülnek, de ezzel arányosan zsugorodik a szamárbőr, éle
tének ez a jelképe. A sóvárgások növekedésével, céljuk alkalmi, látszólagos elérésével 
közeledő halál a belső forma rokon fölfogása Balzac és Flaubert regényében. Wilde a 
Do r ia n  Gray ARCKÉPÉ-ben a Sz a m á r b ő r  példaadását követte, amikor hőse romlását, 
pusztulását híven jegyeztette portréjával.
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Azt hihetnénk, Emma pokoljárásának ellenpontja férjének, Bovary doktornak a 
regénybeli szerepe. De a pusztító romantikus álmodozás igazi ellenpontja Homais, a 
patikus. A tudományos és társadalmi haladás eszméinek aprópénzre váltója a józan 
észben éppoly megingathatatlanul hisz, mint Emma a maga regényes ábrándjaiban. 
„A materialista az igazi fanatikus. Flaubert már félig-meddig fölismerte ezt” -  írja Maurois.28 
Homais-nek amatőr gyógykovácsként és családi életében vannak eredményei, bár ku
darcok is érik. Jellemrajza szatirikus. Amikor Rodolphe szökésének hírére Emma esz
méletét veszti, Homais a vacsorához fölszolgált s egyébként a szerető búcsúajándéka
ként küldött sárgabaracknak tulajdonítja a rosszullétet. Hosszasan értekezik is a sza
goknak főként nőkre gyakorolt hatásáról, s amikor a terápia gondolata fölvetődik, így 
szól: „That is the question.” Arcképén Flaubert pompás jellemfestése, hogy a patikussal 
még hozzátéteti félműveltségét szemléltetendő: „Ahogy a minap az újságban olvastam.”29 
Homais kitüntetés utáni becsvágyában mérlegeli közhasznúnak vélt, jelentéktelen te
vékenységét. A regény végkicsengéséül megtudjuk, el is nyeri a becsületrendet. Thi- 
baudet mutat rá, hogy a regénynek két nézete lehet: szól Emma Bovary kudarcáról, 
de Homais sikeréről is,30 más szóval a kritikátlan romantika károkozásáról, ugyanakkor 
az olcsó materializmus érdemtelen, de természetes társadalmi mennybemeneteléről.

A regénynek ebből a vetületéből érthetjük meg egyszeri belső formáját. Akik Emma 
Bovary előtt „az Alvilágba szálltak”, valami bölcs tanulságért járták meg a poklot, ki 
is jutottak birodalmából. Flaubert hősnője azonban a halált kapja csodavárása ellen
értékéül, Homais viszont, a felvilágosodás eszméinek kiárusítója, saját mennyorszá
gába jut. A Bo v a ry nÉ belső formája nem más, mint a helyrehozhatatlan, letális po
koljárás tükörképe a filléres materializmus megdicsőülésével párban.

A Bova ry nÉ tanulsága szerint mi az állandó és mi az egyszeri valamely irodalmi 
alkotás belső formájában? Vergilius eposzában az alvilágjárás mítoszi, belső realitás, 
Danténál a társadalom erkölcsi képe. Emma pokoljárása az egyén hübriszéből, irreális 
életfölfogásából ered.

Vannak a létfeltételeknek, lelki életnek, interperszonális kapcsolatoknak olyan vi
szonyai, melyek az időben újratermelődnek, és az egyén más-más meglátásból ad rá
juk más-más feleletet. Erős kánonokkal működő korokban, a klasszicizmus szellemé
ben, a homogén teologikus világképű középkorban ezek a viszonyok sztereotípiákként 
jelennek meg, de a romantikától kezdve és kiváltképpen a XX. században az alkotó 
művész egyéni válaszai a jellemzők. így ellentétben a sosem halálos végű pokoljárá
sokkal, Bovaryné a halálhoz ju t el, amikor végigjárja az alvilágába vezető utat. Bal- 
zacnak az élettel összefüggően pusztuló szamárbőre misztikus szimbólumként végze
tes alvilágjárást példáz, Dorian Gray portréja hasonlóképpen, csak dekoratív, sze
cessziós szemlélettel.

A befogadás-lélektan beszél különböző horizontok, befogadó tudatszintek eltéré
sének fontosságáról. Jauss hangsúlyozza, nem utolsósorban Kant nyomán, hogy a tu
dat tapasztalatai és elvárásai nem fedik át egymást.31 Az ő fejtegetései azonban a mű 
információja és az olvasók megértése közti különbségre utalnak, azaz olyan problé
mára, melyet a magam meglátásából Thomas Hardy A Ge n t l e m e n ’s Se c o n d -Ha n d  
Su i t  című versével példázhatok. Hardy használt öltönye még egy zálogház ajtaján 
kínálja magát (By the pawn-shop door), ma viszont ilyen ruhadarabot turkálóban keres
nénk. Jauss és elődei recepciós horizontelméletének egy belső és egy külső tényezője 
van: a mű és olvasója. A belső forma toposza, esetünkben az „alászállás az Alvilágba”, 
nem az olvasáslélektan tudatos, bár nem szándékos indítékának módosulásából szár
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mazik, hanem a különböző történeti tudatformák lenyomata, mégpedig a természetes 
változás törvényei szerint. Flaubert nem gondolt arra, hogy Emma tragikuma vergi- 
liusi, dantei lejtőn halad, pedig mégis erről van szó. így a belső forma mint valamely 
állandó toposz variánsa egyedi megjelenését az emberi sors különböző létmódjainak 
köszönheti, alapja lételméleti.

Versek belső formái
Első meggondolásra a vers belső formáját könnyebb meghatározni, mint a regényét. 
Tudjuk, mi a vers külső formája: ritmusterv, rlmképlet vagy rlmtelenség, strófaszer
kezet vagy szakozatlanság, mondatfűzés az enjambement-t is ideértve, költői képek és 
természetesen a zárt struktúrák, szonett, stanza, rondó, villanella stb. így mintha 
könyebben kimondható volna, hogy a többi: belső forma.

Koránt sincs Így. Ami nem külső forma, azért még nem kizárólagos belső forma. A 
külső forma egyik-másik eleme pedig jellemző alkotóeleme lehet valamely belső for
mának.

A MINT KÜLÖNÖS HíRMONDÓ-ról korábban azt Írtam, hogy ez a hírnök „Nietzsche 
Zarathustrájának igehirdető magatartását eleveníti újjá”.32 Változatlan meggyőződésem 
szerint a vers előképe épp a költő által is -  részben -  fordított Nietzsche-mű (ÍGY SZÓ
LOTT Za r a t h u s t r a ) főszereplőjének magatartásformája, mindamellett a költemény 
toposzértékű prototlpusa a híradás motlvuma, ezért már a homéroszi eposzok adtak 
rá példát, jelesül „gyors hírnökként” Antilokhosz, mikor tudatta Akhilleusszal Patroklosz 
halálát; mint tudjuk, ez a híradás lett közvetve Trója lerontatásának egyik fontos elő
idézője.33

De már a homéroszi eposzok énekmondói, maguk a rapszódoszok is ilyen hlrhozók 
voltak. Ilion megvételének viszontagságos és véres történetét töviről hegyire elbeszél
ték, akárcsak az Odüsszeusz nevéhez fűzött csodálatos kalandokat. A híradás az euró
pai kultúrkörben, később kivált a színművekben sorsdöntő toposz. Shakespeare 
Ah o g y  TETSZlK-jében De Bois Jakab így tudatja: Frigyes herceg egy remete intelmére 
szélnek eresztette seregét. Ebbe a sorba illeszkednek az igricek és a históriás ének
mondók, köztük Tinódi, szóljon bár Losonczi István haláláról, Kapitán György baj
viadaláról vagy az egri vár hős védelméről. Babits hírmondója azért „különös”, mert 
nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud: ősz van! Ez a hír, ez az üzenet azonban másféle 
tényekkel feleselve hangzik föl a hírnök száján. Ellenpontja a társadalom kortárs je 
lenségeinek, melyeket a város lámpái tárgyiasítanak. Ezeket a hírhozó, ezzel is jelezve 
a természet, a kozmosz egészséges rendjét az eltorzult kérészéletű civilizációval szem
ben, nem látta sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, és a „hír” még inkább sarkít 
a háborús készülődések, hadgyakorlatok mulandó céljainak és a tenyészet ősi erejének 
ellentétére.

Az ősz beálltáról szóló hír nem igazi újdonság, szándéka szerint éppen a változat
lanságtól, történelem fölötti erejétől válik a híradás toposzának egyszeri, leleményes 
variánsává. ŐSZI MISSZIÓ, ezen a címen olvasta föl Babits a Kisfaludy Társaságban 
székfoglalójául 1930 októberében, ezen a címen jelent meg kétszer is, mielőtt kötetben 
végleges címét megkapta. Birtokomban van egy följegyzés a VERSENYT AZ ESZTEN
DŐKKEL kötettervéről, és címe ott egy fél sor jogán: J Ő A FEHÉR TIGRIS. A szőrehullató 
fehér tigris a tél, melyet a különös hírmondó beharangoz, a végkicsengés pedig a tél 
múlását is vizionálva, a természet körforgásának diadalát jelenti az „őrült népek” hábo
rúskodása fölött. Ez Isten versének ritmusa: erről a metaforáról írja beleélő plaszticitással
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Nemes Nagy Ágnes: „Mint aki egy rejtett, összenyomott kendőt gyüröget, először megmutatja 
a csücskét: óh szent Ritmus... átteszi az egyik kezébe: örök szerelem nagy ritmusa... átteszi a másik 
kezébe: évek ritmusa... aztán hirtelen előrántja, meglobogtatja a kibomló kendőt: Isten versének 
ritmusa.”"34 Ugyanakkor a természet önmagához visszakanyarodó, ciklikus életének 
megjósolt fölülkerekedése az emberi faj töprengésein mérsékelten derűlátó variáció 
egy másik, borúlátóbb toposzra, Nietzsche örök visszatérésére.

Babits hírmondójának közlése azért különös, mert egyáltalán nem rendkívüli: 
ősszel azt adja hírül, hogy ősz van, majd jön a tél, aztán az is elmúlik. Ez hírnek tau
tológia, hiszen régtől tudott természeti törvényt hírlel. Ám a szerepjátszásnak minél 
nagyobb naivitásával teszi ezt, annál erősebb, évmilliók óta igaz törvényt nyilvánít ki 
-  örökkék ég a felhők mögött, ahogy hat évvel korábbi verse ujjongta. Ennek a mohos, 
patinás igazságnak a hitelét, a nyílt szóval is ünnepelt Ritmus ritmikáját tudatosan 
rontott, torzított hexameterek sorozata kottázza le. Az 1. hatlábú sor („Mint különös 
hírmondó ki nem tud semmi ujságot”) uralkodó metruma a daktilus, rá is hangolt a ho
méroszi eposzok rapszódoszainak hősi hexameterére, csakhogy már itt az egyetlen 
kötelezően tiszta daktilikus láb, az 5. szabálytalan, a 3. láb pedig a hosszú ó-t erősza
kosan rövidnek olvastatva illik csak bele a ritmusba. Illyés figyelmeztet, a költemény 
versbeszéde „föl-föltörő és türelmetlenül tolongó szabad hexametereivel” mennyire a háborgó 
lélek lenyomata.35 Nemes Nagy Ágnes a sorok gyakori, hatvanszázalékos átlábolására 
(enjambement) utal,36 és ez a szintaktikai-verstani sajátság ugyancsak a zaklatottság 
ritmikai hatását mélyíti el. De nem kevésbé igaz, hogy a versben több szabályos hexa
meter is akad, mégpedig a Babits erkölcsi elmarasztalását gnómákban kinyilvánító so
rok: „balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, /  százakon át épít, s egy gyermeki cí- 
vakodásért /  ujra ledönt mindent; sürgősebb néki keserves /  jussa a bandáknak, mint hogy kivi
ruljon a föld és /  a konok isteneket vakítva lobogjon az égig /  szellem és szerelem...”.

A vers ritmusa célzatosan alludál, utal a hősi énekmondókra, és amikor a költő he
xametereit lesántítja, a fegyvercsörgésben élő XX. századi ember beszédhelyzetére 
szabott hangszerelésben adja elő intelmét. így a híradás régi toposzát nemcsak az örök 
visszatérés leckéjével telítette, hanem a hol szabálytalan, hol a profetikus intést szabá
lyosan kizengető ritmussal egy nagy hagyomány légkörének figyelemkeltő perspek
tívájával elevenítette, a külső formával átfedésben öregbítve egy belső formát. Németh 
G. Béla a Min t  KÜLÖNÖS HÍRMONDÓ „alkotásmódja roppantul fölgazdagodott változatai
nak is egybeötvözését”, valamint „a klasszicitásra való határozott törekvést is s a szabadvers öt
vözésének akarását is, a tudatmozgás rögzítésének szándékát is” méltatva a szerepösszegzés 
költeményének minősíti.37 Nézete egybecseng a toposznak és egyéni célzatú átformá
lásának mint belső formának jelenlétével.

A toposzok közül a csodálatos utazás osztályába tartozik a Ha zá m ! Elődei az OdÜSZ- 
s zeia , majd az Ezer eg y éjsza k a  Szindbádjának természetfölötti kalandjai szárazon, 
vízen és levegőben, a barokk képzelet ihlette utazások, így Ariosto Astolfójának útja a 
Holdba, utóbb a romantika örököseinek, egyszersmind fölszámolóinak, Baudelaire- 
nek és Rimbaud-nak a költeményei, Az uta zás, mely a tapasztalati világ kiábrándító 
végességével szemben a végtelen lelki életbe veti dacos reményét, illetve A részeg  h a jó , 
az örök útra kelés apoteózisa. Vékony szállal idefűzhető Tennyson Ló t u s z e v ő k - je, bár 
ez inkább a megérkezés keserédes idillje.

„Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!” A nyitány jelzi, ez az utazás nem fantasztikus 
környezetben, hanem a tudatban történik. Babits tájai részben valóságosak, szenzuá- 
lisan leírhatók, akárcsak a klasszikus és barokk elődökéi, még ha nem is mesébe illők,
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részben azonban allegorikusak, akárcsak a két francia remekműben. A költői én a szü
lőház, a szülőföld, a közigazgatási ország valóságából indul, aztán a szellemi hazába, 
sőt Európába, a világegyetembe emelkedve földrajzi, spirituális, mentális messzesé
geket ölel magához a lelki kalandban. Ez az utazás úgy csodálatos, hogy helyben ma
radva győzi le a fizika törvényeit, de még a geopolitika korlátozásait is.

A bölcsőhelytől a kozmoszig röptető utazás egy másik toposz, a mennybemenetel (as- 
censio) erőterébe is juttat, és képzetkörének kisugárzása Így kettős. Ám a vers még 
egy tagverssel, EPlLÓG-gal bővül, mely az érzések menetét az óramutató járásával el
lenkező irányban Írja le, a kozmoszból vissza a szülőházig, következésképpen a Ha zá m ! 
belső formája harmadik toposszal dúsul föl, és ez megint az örök visszatérés. Ha Írói 
portréról, irodalomtörténeti munkáról volna szó itt, ecsetelhetném a személyes tanú
ságtétel, a transzcendens gondolkodás, az erkölcsi küldetéstudat szerves egységét. De 
célkitűzésemhez hÍven beérem azzal, hogy rámutatok a vers mesteri polifóniájára, ar
ra a párját ritkító művészi eredményre, hogy Babits egy közös színkép komplementer, 
egymást kiegészÍtő, kölcsönösen erősÍtő összetevőiként jelenÍt meg három különböző 
toposzt.

Az ÁDÁZ KUTYÁM a gazda intelme virgonc, csavargó hajlamú foxterrierjéhez. Külső 
beszéd útján nemcsak a költői én szólal meg, hanem az eb kalandozásainak, viszon
tagságainak fölidézésével dialógus alakul ki ember és állat között. A párbeszéd az ösz
tönlény és a bölcs (sőt bölcselő) értelem közt zajlik. Ezért a vers a középkori irodalom 
óta ismeretes test és lélek vitájának a toposzát korszerűsíti.

Test és lélek vitája, disputatio corporis et animae az 1508-as Nádor-kódexben olvasható 
V is io  Ph il ib e r t i, látomás a testet elhagyó lélekről: utóbbi az előbbit kárpálja, mert 
miatta ju t pokolra. Mint költői tárgyat, ezt a helyzetet megverselte Nyéki Vörös Má
tyás, de Horváth János több földolgozást is megemlít, többek közt Pázmány egy pré
dikációját és, mert betétül tartalmazza, Bethlen Miklós önéletírását, Arany János meg 
éppenséggel a középkori legenda nyomán kívánta megírni lélek és test vitáját, de kí
sérlete töredék maradt. (MELYIK A BŰNÖS?)38

Test és lélek dialógusa a certamen (vetélkedés) műfaji családjába tartozván, rokon
sága kiterjedt. Babits versével nagyjából egy időben született Yeatsé (A DIALOGUE OF 
Se l f  a n d  So u l ), mégis az Ádáz ku ty á m  igazi fölmenője a világi lírában Villon verse, 
A SZÍV ÉS TEST VITÁJA (Le d éb a t  d u  c u e r  e t  DU CORPS DE VILLON), azé a lírikusé, 
akiről irodalomtörténete többek közt így ír: „Egy lélek, aki mindenen átment.”3

Babits és a sima szőrű foxterrier közti „vita” a nyugtalan eb megtestesítette indulati 
életforma, a nyers természet és a gondviselés bölcs belátása közti certamen, mely vég
kicsengésül az embert mint az én, az értelem képviselőjét hirtelen szerepváltoztatással 
egy felsőbb akarat beszélgetőtársává rendeli, ahogy előzőleg ő tette ebével. A Babits 
és kutyája „párbeszédén” átderengő spirituális eszmecsere a költői én és a kifürkész
hetetlen, nagyobb gondviselés közt váratlan fénytörésben kettőzi meg a test és lélek vi
tája toposzt, ki is élesítve egyszeri jelentését.

Az évek során ismételten érték támadások A GAZDA BEKERÍTI h á zá t  című Babits- 
verset. Valóságtartalma alkotói gesztusát kihívó elzárkózásnak, a konzervatív világné
zet programjának bélyegezték. Ám a vers is az európai civilizáció egyik régi toposzá
nak, a mágikus körnek az újjáértelmezése. Varázslataikat a sámánok egy elhatárolt kör
ben hajtották végre, miként a római augurok is a szent esküvést vagy jóslatot az ille
tékteleneket kirekesztő körben fogadták. Titus Livius nyomán ilyen esetet örökített 
meg a fiatal Babits Vil á g h is t ó r ia  című szonettjében (az Il l u s z t r á c ió k  m in d e n -
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FÉLE KÖNYVEKHEZ 1. darabja), de már első kötetének beköszöntője (In  Ho r a t iu m ) 
az avatatlanokat kitiltó és a V lLÁGHlSTÓRlÁ-ban latinul idézett szertartásszöveget (pro- 
cul esteprofani) magyarítja.

A GAZDA BEKERÍTI HÁZÁT Babitsék Esztergom-Előhegyen történt nyárilak-építésé- 
nek egyik mozzanatát örökíti meg. Egy hétköznapi cselekvés nő tágabb értelmű gesz
tussá. Ez a második jelentés a költőt egyidejűleg foglalkoztató gondra, „a bokszbajnok 
ideálja” elleni küzdelmére rímel. (Vö. Uj k l a ss z ic iz m u s  FELÉ című esszéjével.) De Ba
bits a szellem nélküli ösztönélettel vívott harcát az ellenfél elé emelt kerítés alakjában 
az emberiség egy régi magatartásformájára mintázta át. A vers a Nyugatban Uj  BARBÁR 
SZÁZAD JÖVETÉRE (sic!) alcímmel jelent meg. A fiatalkori szonettből nyilvánvaló, hogy 
a „barbár” jelző itt nem csupán erkölcsi ítéletet sugall, hanem antik történeti jelentést 
hordoz: a civilizált világon kívüliekre alkalmazandó, akiket annak idején ki akartak 
zárni a beavatottak szakrális köréből. Babits értékőrző gesztusán így sugárzik át a régi 
toposz értelme.

Számos Ady-vers belső formája alakul úgy, hogy valamely korábbi toposz üt át rajta. 
Az ÁLOM egy MÉHESRŐL az Arkádia-toposz önarcképre formált változata. Az ógörög 
Árkádia napjainkig a megvalósulni remélt vágyak színtere. A görög mitológiában de
rűs ligetek, mezők terepe, ott született Hermész, az isteni hírnök, aki főként álomban 
nyilatkoztat ki, szülőhelye is j oggal lehet álomkép. Az ő fia Pán, ezért panteista vágy kép 
Árkádiába sóvárogni. Az ókori mítosznak már irodalmi lendületet adott a nápolyi San- 
nazaro ARCADlÁ-ja (1502). Ez a költői prózákkal váltogatott eklogafüzér álomvilágként 
elevenítette föl a mitológiai színhelyet, és teremtette meg a pásztorköltészet évszáza
dokra életképes metaforáját.40 A bolognai festőiskola mestere, Guercino festményén 
(Et  in  Ar c a d ia  e g o ) a barokk gondolkodásának hatására a természet derűjét a ha
lálfej emblémája ellenpontozza. Francia festők (Poussin, Watteau) is földolgozták az 
Árkádia-örökséget, előbbi kétszer is: először a morbid fölfogásban, majd a rémítő att
ribútum elhagyásával, bár a halál békéltető szellemében festette meg látományát. Az 
angol irodalomban Sir Philipp Sidney már a lovagregények mintájára használta föl a 
mitológiai tárgyat (Ar c a d ia , 1580), Itáliában viszont 1690-benArcadia néven irodalmi 
akadémia alakul, s noha tagjai magukat pásztoroknak mondták, az intézmény egyre 
inkább a merev akadémizmus bürokratikusságát képviselte. Árkádiát az idilli fölfo
gásban emlegeti Diderot, Schiller és Goethe, nálunk Kazinczy ebben az értelemben 
javasolja Csokonai sírjára az „Árkádiában éltem én is” föliratot.

Ady saját szülőhelyére sóvárog vissza, a vers motívumai falusi magyar porta díszle
tei, az Ér meg éppenséggel a költő szülőfalujának patakja. Az elképzelt idill egy zak
latott, nagyvárosi élet ellenpólusa. „Párizs helyett: falu csöndje”, olvassuk a nyitányt, de 
a kicsiny hely a költő tudatában fölmagasztalódik, ellentéte a csalogató, hamis, nagy
betűs Életnek. Elgondolkoztató, hogy az álomba kalandozó kép egy méhesé, márpe
dig a kaptárból kirajzó méhek a tavasz hirdetői az ókori, illetve a természeti népek 
mítoszaiban, sőt termékenységi szimbólumok. Amikor Ady fölzaklatott napjaiból a 
szülőház boldog Árkádiájába vágyik vissza, képzeletben újra kezdi az életet.

Az Ady versénél nem sokkal későbbi, így lényegében kortárs mű, Yeats SAILING TO 
BYZANTlUM-a (Ha józá s  By z a n t iu m b a ) ugyancsak az Árkádiába vágyódás belső for
májára épül. A költő röpke, festői környezetrajzot ad, és elvágyódását megértetni hi
vatott, szigorú önarcképe után fohásszal köszönti Bizáncnak a természeten túl, örök 
változatlanságban trónoló isteneit. Northrop Frye miután fölvázolta a komikus-tragi
kus szemléletpáros öt változatát, épp Yeats e verséről mondja el, hogy a komikus szem
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lélet valamennyi változatának motívuma föllelhető benne: a fa, a madár, a város, a 
bölcsek köve és kilépés az időből. De Frye „komikuma” a tragikum ellentéteként kapja 
meg minősítését, és így azonos az álomképpel.41 A HAJÓZÁS BYZANTIUMBA Árkádia- 
képzete azonban sarkalatosan különbözik Adyétól. Amennyire Yeats belső formája 
időtlen, és költői énje a változhatatlanokhoz sóvárog, az ő vágyképe a halál birodalma, 
mint ahogy Hermész, Árkádia isteni szülötte lélekvezető (pszükhopomposz), az alvi
lági lelkek kalauza. „That is no country for old men” -  Jékely Zoltán fordításában: „Vénnek 
nem jó e táj” -, a versnek ez a fölütése a költői én jelenének elmarasztalásával egyértel
mű: az a léttelen béke, ahová innen hajózik, a halálé. A Yeats-vers Árkádiája mint belső 
forma úgy ellentétes Adynak egy méhesről szőtt álmával, hogy ez az élet megszüntetve 
javított változata. Ugyanabból a toposzból kettéágazó belső forma, Adyé és Yeatsé a 
konstans alap meg egyszeri metamorfózisainak irodalmi használhatóságát szemlélteti.

A SÉTA BÖLCSŐHELYEM KÖRÜL belső formája másféle eredetű. Gyökere, mintája a 
seregszemle (enumeratio), ismert eposzi kelléke a homéroszi eposznak (ILIÁSZ, II.), a 
Sz ig e t i  VESZEDELEM-nek (I.), a Zalá n  f u tá sa  I-II. énekének, akár Csóri vajda né
pének bemutatásáig A NAGYIDAI ClGÁNYOK-ból. Ady szülőhelyének nevezetes pontja
it, a Bence-dombot, az Ér vizét, Kóté falu hűlt helyét mutatja sorban fiktív vendégé
nek, ezt a személyes haderejét, énje anteuszi gyökereinek romlott látványát tárja 
elénk. Ady az utóromantika szellemében az elátkozott költő arcmását szülőföldje pusz
tuló jelenével érteti meg. A verset alakító belső forma így a klasszikus eposz kliséje, 
toposza, de az egyéni sorsot a couleur locale önarcképpé árnyalja.

Ady sétájának belső formai rokona József Attila verse, a Fa l u . A nyugovóra térő 
paraszti világ -  a kéményfüst, a hajladozó akáclomb, kutyaugatás, lámpagyújtás, a 
holdfényes rét növényei és állatai, utóbb a földművesmunka szerszámai -  a költő tollán 
úgy hat, mint hadra kelt vezér díszszemléje. A költő szóba öntött érzése a szorongás, 
mégis a fölsorolás harmóniát, föloldódást sugalló képecskéi idilli ellenpontot terem
tenek. Seregszemléje végén ez a hadúr bizalommal nézhet csatája elé. Aligha gondolta 
J ózsef Attila vagy korábban a szoborromboló Ady, hogy egy eposzi klisét, a seregszem
lét alakítja tovább, éppen csak egy analóg helyzetre reagáltak hasonlóképpen. Az egy
kori seregvezér az ő haderejét vette számba, korunk alanyi költője a maga csapatát 
szemléli végig. Megjegyzendő, hogy a krónikás szerepe is változott: az epikus költők 
más héroszok hadát mutatták be, a modern lírikusok a magukét.

A műfajok -  a költőiek közül az óda, elégia stb. -  szervezőelvek, minthogy maga
tartást föltételeznek, és tónusuk, célképzetük van, ezért toposznak tekinthetők. Ahogy 
utaltam rá, Arany éppenséggel a költői műfajokban érzékelte a belső formát. Wellek- 
Warren a pasztorált meg a szatírát már a belső formával azonosítja.42 Álláspontom 
szerint azonban valamely mű mint egy meghatározott toposz alakváltozata csak akkor 
kapja meg belső formáját, ha műfajának egyszersmind metamorfózisa.

József Attila ELÉGlÁ-jának címe előre jelzi a belső forma különleges célját. A görög
római antikvitásban az elégia fuvolaszóval kísért sirató volt, szubjektív fájdalmat pa
naszoló, lelki gyötrelmet kivetítő költemény. De már szeretőjének verebét gyászolva 
Catullus a veszteség kisszerű tárgyát olyan jóval csekélyebb dimenzióba vonja, mely
nek játékossága eltörli az elégia pátoszát. Az újkorban a preromantika (Young, Gray) 
föléleszti az elégia kultuszát. André Chénier a guillotine árnyékában szerepversként 
is hellén ízlésű siratóéneket ír (A FOGOLY LÁNY), mint ahogy a német romantika, jelesül 
Hölderlin (MENON PANASZA Dio t im ÁÉRT) „a végtelen nosztalgiákat hordozó romantikus 
szerelem nyugodt, elvérző fájdalmát” zengeti ki.43 Goethe RÓMAI ELÉGIÁI-t viszont itt-ott
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ironikus szkepszis, sőt idilli oldódás fűszerezi, Ma r ie n b a d i ELÉGlÁ-ja pedig, lévén A 
SZENVEDÉLY TRlLÓGlÁjÁ-nak tagverse, a rapszódia és a katartikus magatartásforma 
közt csapong. Rilke DUINÓI ELÉGIÁI hellyel-közzel imába átcsapó meditációk, Tóth 
Árpád viszont a tűnődés sodrában sztoikusan emelkedik fölül az emberi sors egyéni 
és emberközi tragédiáin (ELÉGIA EGY REKETTYEBOKORHOZ).

József Attila ELÉGlÁ-ja azzal lepi meg az olvasót, hogy közvetlen benyomásra leíró 
vers, mint például A PUSZTA TÉLEN. Minthogy azonban minden cím rámutatás, élnünk 
kell a gyanúperrel, hogy az előrejelzés keltette várakozás és a szöveg természete közti 
ellentét vezet a belső formához. A vers gyászának tárgya a pusztuló külváros, köze
lebbről egy elhagyott gyárudvar naturális zsánerrajza, melyet épp csak megérint egy- 
egy sirató észrevétel. A műfaj eredendő elvárása és a kompozíció szociális vádirata 
teremti meg a toposz egyszeri alakváltozatát.

Ugyancsak az elégikus magatartásformára mintáz gyökeresen más, József Attiláétól 
is eltérő variánst René Char Fa st e s  című prózaverse; a cím leginkább ÜNNEPEK-nek 
értelmezhető.

„A nyár kedvenc szikláján dalolt, amikor megpillantottalak; a nyár dalolt, távol tőlünk, akik 
csönd voltunk, vonzódás, szomorú szabadság, tengerebb még a tengernél is, melynek hosszú, kék 
ásója előttünk szórakozott.

A nyár dalolt, és szíved messzire úszott tőle. Csókolgattam bátorságodat, megértettem zavaro
dat. Az örök hullámokon át magas tajtékcsúcsok felé vezet az út, melyen házunkat hordozó kezünk 
halálos erényei keresztezik egymást.

Múltak az évek. Meghaltak a viharok. Elmentek az emberek. Elkeserített az érzés, hogy szí
vedben bizony nincs helyem többé. Szerettelek. Arcom távollétében és kiüresedett boldogságomban. 
Szerettelek, hozzád hűségesen a mindenné változtattalak. ”

René Char elégiájának fájdalmát eleve tompítja az emlékezésbe feledkező derű, 
ugyanakkor a kompozíció a veszteségeket halmozottan jeleníti meg: a nőt, a találkozás 
színhelyéül szolgáló tengert, az élmény utóéletéül az elmagányosodást. A halmozott 
fölidézés a veszteségeket mégis az önszemlélethez tartozó nyereségnek sugallja, ami
kor fölfedi, a költői én eltűnt szerelmét mindenütt viszontlátja, mint ahogy hajdani 
jelene is a tanúskodó elemekkel forrt össze. René Char prózaversének belső formája 
az elégiának ez az ambivalens alakváltozata: a siratás húrját többször megpendíti, de 
rendre fölidézi az egykori boldogságot, sőt végső soron jelenvalónak éli át, ezért tó
nusa idilli.

A belső formaként működő elégia mint lírai műfaj abban különbözik a híradás, a 
csodálatos utazás, az ascensio, a test és lélek vitája, a szakrális mágikus kör vagy az Árkádia 
hasonló rendeltetésű toposzától, hogy az utóbbiak fizikai cselekvést vagy lelki történést 
jelenítenek meg, ezért minden nehézség nélküli öntőminták, szabásformák valamely 
egyénileg átélt külső vagy belső folyamatrajzhoz. A műfajok viszont, akárcsak olyan 
eposzi kellékek, mint a seregszemle, lévén sémák, klisék, azaz egy irodalmi közmeg
egyezés normái, csak úgy alakíthatnak egyszeri megnyilatkozást jelentő belső formát, 
ha az előfeltételtől különböző esztétikumot, sorselvet, magatartást közvetítenek. Meg
erősítő például hivatkozom Illyés versére: az ÓDA EGY HIVATALBA LÉPŐ AFGÁN MINISZ
TERHEZ a címben jelzett műfaj magasztaló természetével kiáltó ellentétben maró sza
tíra -  egyébként kortársként tudtuk, alkalmasint az utókornak is nyilvánvaló, hogy a 
meghökkentő „afgán” jelző a honi viszonyokat hivatott elkendőzni. A belső formaként 
működő műfaj abban eltér a toposzok hasonló rendeltetésétől, hogy rájátszásuk tu
datos, költőjük célja a palinódia. A toposzok eredetileg az emberi egzisztencia alap



Rába György: Valami a belső formáról • 1491

képletei, és amikor Ady, Babits, József Attila, Yeats és mások minden program, föltett 
szándék nélkül, többé-kevésbé öntudatlanul variálják naiv eposzok és későbbi kollek
tív gondolkodású korok toposzait, hajdani sztereotípiákat, a humán lét kikerülhetet
len beszédhelyzeteiben szólalnak meg. Műfajok, óda, elégia és társaik deformálói 
ugyan tudatos célképzettel rajzolják át a hagyományt, de gesztusuk így is a változott 
sorsföltételeket tükrözi.

Módszertani szomszédságról
Ha nem is belső formáról, de külső és belső fölépítésről (äuszerer und innerer Aufbau) 
beszél Goethe MAlLlED-jéből kiindulva Wolfgang Kayser. Csakhogy ő a szakozott vers 
egyes strófáit minősíti. Ez nem a belső forma problémája, hanem szerkezeti kérdés, 
mint ahogy Kayser tételesen is annak tartja.44

Az antik irodalom általános továbbélését fejtegető könyvében Ernst Robert Curtius 
külön fejezetet szentel a toposzok vizsgálatának. Toposzon mindenekelőtt retorikai 
alakzatokat ért, de egy alfejezete foglalkozik motívummal is, nevezetesen a fölfordult 
világ (Verkehrte Welt) motívumával. A fölfordult világ legkorábbi példáját a Ca r m in a  
BURANÁ-ból vette, és szemelvényei történelmi személyeket, illetve állatokat termé
szetük fonákjával állítanak elénk. Hivatkozásai így többek közt Chrétien de Troyes 
CLlGÉS-ére (XII. sz.), majd a XVII. századi Théophile de Viau-ra a fauna és a flóra 
teremtményeinek gyökeres szerepcseréjén sarkallanak, úgyhogy ez a motívum is kli- 
sészerűen működik.45

Nem így a XX. századi irodalomban. Utalok Kosztolányi ESTI KORNÉL-jának ne
gyedik fejezetére, a „becsületes város” példázatára. Ez az a hely, ahol csak egymást be
csülő, szerető emberek váltanak köszöntést, a ruházati bolt, a vendéglő, a cukrászda 
mind kínálatának silányságát hirdeti, az újságok címe Hazugság, Önérdek, Gyáva úton
álló, Bérenc, s folytatható a sor a mindennapi és közélet számos fordított előjelű meg
nyilvánulásáig. Kosztolányi városát akár „megfordított világ”-nak is nevezhetnénk, hi
szen a társas viselkedési normák mintegy kifordítva működnek: itt már nem retorikai 
kliséről, hanem az újkori civilizáció szatírájáról van szó. Negyedszázaddal később Sár
közi György költeménye, a H IGGY A CSODÁBAN! Ady EMLÉKEZÉS EGY NYÁR-ÉJSZAKÁRA 
című versének rokonaként a háború küszöbére ért világot ítéletidő, tűzvész, földren
gés képeivel festi. Ady versének már nyitánya -  „dühödt angyal dobolt riadót” -  termé
szetfölötti mozzanattal hangol a fölfordult világ képzetére, Sárközi rendkívüli, de nem 
fantasztikus jelenségekből csap át vizionárius képbe: „ürgelyukba súgja a költő utolsó da
lát”. Curtius Théophile de Viau-tól vett idézetében egy ökör a harangtoronyba mászik, 
vipera medvével párzik, kígyó sast tép szét, egyszóval a természet túllép határain, de 
mindezt sztereotípiák fejezik ki, melyek fölsorolása önnemző párhuzamokká válik. 
A fantasztikum fölveti a dilemmát, vallja Todorov, hogy elhiggyük-e vagy sem, a csoda 
pedig elhitetni próbál velünk valamit, amit nem hiszünk.46 Ady versindítása termé
szetfölötti világba visz, és épp ez a fantasztikum vetül rá e világi valós, lehetséges vagy 
túlzott jelenségekre. Sárközi tapasztalható természeti katasztrófák retorikai fokozásá
val sugallja a rendkívüliség képzetét: a költő különös gesztusa egyenes folytatásnak, 
következménynek tűnik. Ady a fölfordult világ vízióját, Sárközi romantikus tragédiáját 
ecsetelve teremti a toposzból a belső forma egyéni változatát.

A belső forma jellegének és szerepének megközelítése Northrop Frye elméletének 
rokonságába kapcsolja kísérletemet. A kanadai tudós az egyes művek őstípusainak 
vizsgálata útján nézett szembe az alakító konvencióval. Ezt a konvenciót Jung mély
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lélektana nyomán nevezi archetípusnak. Egyes kritikusai minimalizálják a lélekbúvár
nak Frye-ra gyakorolt ösztönzését, ám A KRITIKA ANATÓMIÁJA sokszor, szám szerint 
kilencszer hivatkozik Jungra, és mindig követőleg. „Archetípuson olyan szimbólumot értek, 
amely az egyik költeményt a másikkal összeköti”, írja Frye. A korábbi konvencióra -  például 
tenger, erdő -  visszavezetett mű és archetípusa a kettős tükrözésben már-már allegó
riaként működik. Egyébként hasonló ősszimbólumokra, tűz, víz stb. építette egész el
méletét Gaston Bachelard. Ahogy Frye nézetét kifejti, és például a MOBY DICK előz
ményét a Leviatánban, a sárkányszörnyekben nevezi meg, a jelenséget fantáziaél
ménynek minősíti.47

Ez az elmélet az irodalmi alkotást a mélylélektantól, tehát egy másik rendszertől 
teszi függővé, másrészt a későbbi mű elsősorban mint az előzmény megnyilvánulása 
érdekli. Frye ugyan megállapítja, hogy „az archetípusok asszociatív nyalábok”, sőt „komplex 
változók”, és még azt is kijelenti, „rendszerint olyan, tanultságra valló kulturális archetípu
sokra gondolunk, mint a kereszt, a korona”, melyek éppenséggel emblémák. Igaz, szóba 
hozza a toposzokat, mint konvencionális ősképeket, és megpendíti, hogy „strukturáló” 
elvként gazdagíthatják a művet. Másik végpontnak mondja az újítást, mint a komp
lexitás növelésének módját, de Coleridge-re hivatkozva ki is nyilatkoztatja, hogy „a 
konvencióellenes költészet hamarosan maga is konvencióvá lesz”.48 Végső soron a kísérletem 
és Frye elmélete közti lényegi eltérést a következőkben látom. Amint példáim szem
léltették, az egyes művekben egy-egy toposznak mindig más-más alakváltozata ismer
hető föl, és maguk a toposzok is, lévén események, helyzetek, ha műfajokra gondo
lunk, magatartásformák, már dinamikájuk miatt is föltételezik az egyszeri kifejezést. 
Frye a műveket viszont eleve mítoszok alakváltozatainak tekinti: ez a fölfogás statikus 
képet ad a későbbi alkotásról, és nem kedvez az egyénítő gesztus megragadásának, se 
a kézjegy, se az egyszeri intenció fölmutatásának, modern szépirodalom megközelíté
sére kevésbé is alkalmas, mint klasszikus alkotások magyarázatához.

A mesekutatás klasszikusa, Vlagyimir Propp szintén a mű fölépítésével foglalkozott. 
A hősök mintegy harminc szerepkörét fölsorolva azonban sztereotípiák rendszerét ál
lította föl, és rendszerezése bármennyire meggyőző, a népmesére korlátozott, érte
lemszerűen nem is vet számot az alkotói gesztussal. A különböző változatokban is a 
minta érdekli: az éltető belső formához mérve a szabvány, a típus, a már-már holt 
anyag.49

Lényegében hasonló észrevételt tett Propp elméletére Jolles, aki a mesét magát az 
„egyszerű formák” fejleszthetetlen műfajai közé sorolja.50 Az irodalmi alkotások világá
ban életszerűbb Souriau elmélete: ő a dráma „kétszázezer szituációjáénak véges kom
binációjában határozza meg ennek a műnemnek tág körű, mégis önmagába korláto
zott lehetőségeit.51

Bachelard követőjeként lépett föl Gilbert Durand, aki a teremtő képzelet antropo
lógiáját nyomozva az irodalmi tevékenységet ugyancsak a mítoszok alakváltozatainak 
fogja föl. Mivel szemében a képzelet mélylélektani jelenség, nem a műalkotás, hanem 
a mintázó személyiség izgatja, mégpedig a társművészetek határain is át. A képzelet 
nappali és éjszakai műszakját szembeállítva az antropomorf nőiség típusaként nagyítja 
ki a rontó némbert Goya Ca p r ic h o s  sorozatában éppúgy, mint Hugo műveiben (Les 
BURGRAVES, La  Fin  DE Sa ta n). Az éjjeli, horizontális képzelet ellentétéül a nappali, a 
vertikális a fölülemelkedést, átlényegülést, mennybemenetelt képviseli Durand szerint. 
Szimbólumai a jogar és a pallos, példázza a mitológia, ősköltészet, képzőművészet.52 
Stendhal-központú könyve következetesen a mitikus feltételrendszerből indul ki. Ám
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itt sem a művek morfológiáját vizsgálja, A PÁRMAI KOLOSTOR taglalását Ígérő kötetei
mére cáfolva az Író egész életművében fölbukkanó lélektani rögzültségeket veszi sorra, 
nevezetesen a családi élményre visszavezetett „testvérharc”-ot, illetve „a végzetes 
arany”, a hatalom és az önzetlen, csupa érzés hős viaskodását, hogy a tucatnyi tipusese- 
tet két példával érzékeltessem. Ez a kritikai eljárás az Írói személyiségrajz föltárásának 
kulcsa, nem a művek belső formájáé.53 Durand harmadik könyve hiába elemez élet
műveket, Gide-ét, Baudelaire-ét, Proustét, Hesséét, ezek az esszék a mítoszok dicsősé
gét öregbÍtik, mivel a mÍtoszelemzéseket az adott szociális környezet és kulturális pilla
nat függvényében végzi, ezért az egyes műalkotások poétikájához nem nyitnak utat.54

Genette „transztextualitást” emleget, amikor korábbi művek tudatos vagy célzatos 
átírását rendszerezi könyvében: példa rá az ODÜSSZElÁ-ból eredő Ae n e is , majd Joyce 
ULYSSES-e. Ám ebben a megvilágításban az új s újabb művek már-már a kritika mű
fajához tartoznak, a belső formához édeskevés a közük.55

Fónagy Iván új könyve külön fejezetben szemlézi a belső forma jegyeit. Szól a zenei 
szerkesztésnek néhány, drámát, verset, regényt egyaránt átható eljárásáról, ezek azon
ban a megfogalmazást megelőző formaelvek, és a művekben analógiásan vagy meta- 
forikusan észlelhetők. Az ismétlődés változatait pedig a poétika nyelvész kutatói már 
a vers strukturáló elveként tárgyalták.56 Fónagy ezt a jelenséget nemcsak szövegte
remtő erőként mérlegeli, hanem szemléleti formaként: szemszögváltás, látszat és va
lóság ellentéte, személyek megkettőződése strukturáló esetével. Példái epikus műfa
jokból és színművekből valók, most a lírát mellőzi, mint ahogy meghatározásánál fog
va (lásd a személykettőződést) a jelenség valamennyi műnemre általánosíthatatlan 
szervezőelv. Egyébként sem mond semmi egy énítőt valamely regényről lírai és drámai 
mozzanatainak váltakozása, holott a szerző többek közt Flaubert-re is hivatkozik. 
Mond ez bármit is a Bo v a ry nÉ belső formájáról? A „lírai cselekményt” kifejtendő pe
dig következetesen retorikai alakzatokat sorol föl, és nemegyszer a freudizmus mani- 
fesztációinak, olykor mítoszok alakváltozatai fölbukkanásának örülhet.57

Ha meggondolom, kísérletem kiknek az elméletéhez állhat viszonylag közel, Frye- 
ra és Durand-ra utalva a következő különbséget tehetem szóvá. Mindkettejüknek az 
egyedi műalkotás a mitikus gondolkodás továbbélését szemlélteti. Fónagy érzékeny 
műjellemzéseiben viszont nagy világszemléleti rendszerek: freudizmus, mitikus gon
dolkodás, társművészeti analógiák szinkretizmusa érvényesül. A belső forma így csak
ugyan „a tartalmi elemek művészi elrendezése”,58 s noha valóban nem önkényes játék, de 
nem is a tudatmozgást irányító elv.

Példáim közös, más rendszerektől eltérő elvét, a Curtius fölfogásában alkalmazott 
toposzokat szerintem áthatja a mintázó fantázia. A képzeletről van szó, a mű szüle
tésekor és csecsemőkorában még nem céltudatos alakításról. Kerülöm a képzelet je l
zőjéül a „teremtő” szó használatát, mert a teremtés a Bib l ia  szerint Isten ügye: ő alkot 
a semmiből, az író már valamire vési rá egyéni képzeteit, még ha már volt gesztusokat 
értelmez is át. Képzeleten nem a fantasztikumot vagy éppenséggel a romantikus kép
zelgést értem, bár ki sem zárom a belső forma születésének lehetőségei közül, nem: 
elsősorban az érzékelést, az észlelést befolyásoló, tágabb, olykor többszörös képzetkap
csolásának tekintem. A mintázó képzelet a korábban már említettem egyénítőerő: így 
a fölfordult világ toposza mint „becsületes város” Kosztolányi ESTI KORNÉL-jában az 
asszociatív fantázia szülötte, Ady verse, az Em lék ezés  egy  ny á r -éjsza k á r a  vérbeli fan
tasztikum, hiszen a költői én tapasztalaton túli mozzanatokat tolmácsol, mégis mind
két alkotás azonos toposz más-más alakváltozata.
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NYUGAT-KELETI DÍVÁN
Részletek

Teremtés és életre keltés

Mi volt Ádám? Agyagdarab, 
mit emberré dagaszta 
az Úr, de bizony ott ragadt 
még sok otromba rajta.

Az orrán át befuvatott 
jó Elóhim-lehellet; 
ettől már többnek látszhatott, 
mert, lám, prüszkölni kezdett.


