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? Kriszta pedig a romantikus nőábrázolásról tesz fontos megálla-
pításokat.

A kötet két részre osztja a tanulmányokat, Műfajkoncepciók 
és Műfajtípusok címszavak alá rendezve őket. Az az érzésünk tá-
madhat azonban, mintha mindössze azért lenne meghatározva ez 
a két kategória, hogy legyen valamiféle csoportosítás a kötetben. 
Nehéz ugyanis magyarázatot találni arra, hogy Fried István Jókai 
Mór novellatípusaihoz című írása miért inkább műfajkoncepció, 
Kovács Gábor Rom és szó. Jókai egy novellatípusáról pedig miért 
inkább műfajtípus. Magyarázhatnánk a felosztást azzal, hogy a 
kötet első felében inkább elméleti kérdéseket feszegető, a máso-
dikban pedig egy-egy műre/kötetre koncentráló tanulmányok 
kaptak helyet, de tulajdonképpen a Műfajkoncepciók cím alatt 
szereplő szövegekről szintén — egyedül Hansági Ágnes írásának 
kivételével — elmondható ugyanez. A leginkább szembetűnő 
különbség a két szakasz között a bennük szereplő tanulmányok 
hossza. A kötet első felének szövegei minimum tizenöt olda-
lasak, míg a második részben levők tíz oldal körül mozognak 
(de itt ismét kivételeket kell említeni: a műfajkoncepciók közül 
Hajdu Péter, a műfajtípusok közül pedig Kovács Gábor írásait, 
melyek a hosszukat tekintve inkább a másik részbe illenének). 
Természetesen különös lenne oldalszámok szerint megalkotni 
egy kötet szerkezetét, de talán mégsem véletlen ez a pozicionálás 
és a súlypontok elosztása, ha figyelembe vesszük, hogy a könyv 
első írásai (Hansági Ágnes és Szajbély Mihály munkái) teszik ki 
annak körülbelül negyedét.

Tapasztalatom szerint A kispróza nagymesterének egyik nagy 
erőssége, hogy a benne közölt szövegek számos izgalmas pon-
ton kapcsolódnak egymáshoz, tárgyalnak hasonló, problémás 
kérdéseket különböző szövegek felől, más irányokból közelítve. 
Ezt egy másfajta kötetkompozíció akár jobban kidomboríthatta 
volna, mert így az olvasó pusztán a szerzők, a keveset mondó 
két részcím, illetve a tanulmányok címét vizsgálva tájékozódhat. 
Sőt, kifejezetten problematikusnak gondolom, hogy az alcímek 
nem szerepelnek a tartalomjegyzékben (mely lehet a könyvsoro-
zat gyakorlata, vagy annak az eszköze, hogy a címek elférjenek 
egy tartalom-oldalon — azonban jelen kötet esetében kifejezet-
ten szerencsétlen megoldás). A legtöbb tanulmánynál ez tartal-
mazza az abban tárgyalt művet, illetve több támpontot jelent 
annak kulcskérdéseivel kapcsolatban — példaként mennyivel 
más hatást keltenek a kicsit semmitmondó A miniszter félrelép, a 
Milyenek a nők? vagy a Rom és szó címek a hozzájuk társuló al-
címekkel, sorrendben: A gyémántos miniszter kontextusai; Jókai 
nőábrázolásáról; Jókai egy novellatípusáról?

A három novella címét tartalmazó alcím5 egyedül Hansá-
gi Ágnes tanulmányát illetően lehetne félrevezető, melyekről 
szó van ugyan a szöveg utolsó néhány oldalán, de nem azokból 
bomlanak ki a szerző kérdései és meglátásai. Hansági munkája 
mindenképpen kiemelendő — a könyv elejére kívánkozik, bár 
megkockáztatnám, hogy akár a „részeken kívül” is kerülhetett 
volna, az egész kötetet megalapozó tanulmányként. Ugyan a 
novella műfajával kapcsolatban az ötvenes évtizedre fókuszál, 

megállapításai Jókai rövidprózájának recepcióját illetően ki-
mondottan lényegesek, tulajdonképpen megnyitja a diskurzust 
A kispróza nagymesterének többi szerzője előtt. A narrációt és a 
fikció/valóság ábrázolási lehetőségeit tárgyaló szakaszai organi-
kusan kötődnek ahhoz, amit a műfajtörténettel kapcsolatban 
felvázol, azonban a három konkrét Jókai-novellát illetően mint-
ha túlnyúlna a saját tanulmánya keretén. Nem mintha ne lenne 
releváns a mondandója a szövegekről, vagy ne volna izgalmas 
őket tárgyalni a felvázolt elméleti keretben. Úgy tűnik azonban, 
mintha a művekről többet is képes lenne elmondani a szerző, 
azokat kimerítőbben tudná vizsgálni egy külön tanulmány ke-
retében. Emiatt gondolom, hogy talán a Jókai-novellák történe-
téhez kapcsolódva, a konkrét szövegeket egy másik írásban ele-
mezve, vagy azok megjelölését a szöveg elejéről elhagyva (hiszen 
később is szinte csak példák szintjén van lehetőségük előkerülni) 
jobban felhívhatta volna a figyelmet a rövidprózáról szóló, ösz-
szegző és nem utolsó sorban: lényeges megállapításaira.

Végezetül olyan közös pontokra szeretném fölhívni a fi-
gyelmet, melyek összekapcsolják a tanulmánykötet különböző 
darabjait — előrebocsátva, hogy nem szándékozom az összes le-
hetséges, hasonló kérdésfölvetés megnevezésére, pusztán néhány 
olyanra, melyek tárgyalása izgalmas lehet a további Jókai-diskur-
zusban, és amelyekre (feltehetően nem véletlenül) talált rá több 
szöveg szerzője is. Szajbély Mihály Jókai bohócait vizsgálja, nagy 
hangsúlyt helyezve a populáris irodalom és a bűnügyi regény 
működésének tárgyalására: „[m]íg az igazi nagy irodalmi mes-
termű a saját maga által létrehozotton kívül egyetlen más műfaji 
szabálynak sem felel meg, addig a populáris irodalom mester-
műve éppen azáltal tökéletes, hogy tökéletesen megfelel műfaja 
elvárásainak”. (54) Jókaival kapcsolatban egyre többen helyez-
nek hangsúlyt arra, hogy a korszakban milyen népszerűséggel 
rendelkezett, és ez hogyan hatott az írásmódjára, illetve a művei 
befogadására. Kifejezetten érdekes, ahogyan Szajbély a Jókai ál-
tal létrehozott szépírói világ valószerűségeit veti össze a bűnügyi 
regények valóság-horizontjával. Tarjányi Eszter6 hasonlóképpen 
felhívja a figyelmet a szakirodalmi érdeklődés változásaira, aho-
gyan az egyre inkább az irodalom szórakoztató jellege felé for-
dul. Az írását az is összeköti Szajbélyével, hogy más szövegből 
kiindulva, de hasonló figurával/figurákkal foglalkozik: a kópé-
val. A bohóc-alakokkal kapcsolatban a művek mesei vonásai is 
lényeges szerepet kapnak, és ugyan egészen más novellatípusról 
beszélve, de szintén erről a jellemzőről ír Hajdu Péter, mikor azt 
mondja: „Jókai történelmi novelláinak a románcos, mesés jelleg 
alapvető meghatározója”. (83) Fried István és Kovács Gábor szö-
vegeit nemcsak a novellatípusok elemzése kapcsolja egymáshoz 
(és egyúttal Hansági Ágnes tanulmányához), hanem a narráció-
nak, a valóság-ábrázolásnak, a poétikai és nyelvi eszközök jelen-
tésképző erejének és azok használatának vizsgálata.

A textuális jellemzők és a belőlük levont következtetések 
állnak Surányi Beáta és Rózsafalvi Zsuzsanna tanulmányainak 
középpontjában, illetve a tárgyalt szövegek kiadástörténete szin-
tén fontossá válik. A művek különböző megjelenési módjai, 
azok útja, elérhetősége, olvashatósága, a mindezek mögött rejlő 
koncepció adják meg Vaderna Gábor és Török Lajos írásainak 
nézőpontját. Miközben Török a recepció és a textológia felől 
vizsgálja A gyémántos minisztert, Vaderna A kétszarvú emberen 
keresztül Jókai Erdélyére helyez nagy hangsúlyt, a kiadástörténet 
jelentőségét a következőképpen indokolja: „egy szövegnek (ha 
egyáltalán beszélhetünk egy szövegről) nem csupán első megje-
lenése (periodika és kötet), esetleg egy kiemelt szerzői kiadása 
(Nemzeti kiadás), nemcsak a szerző életében született és halála 
utáni, rekonstruálható recepciótörténete jelölheti ki értelmezése 
határait, hanem lehetőségünk van olyan mélyfúrásokat végez-
ni, melyek inkább a különböző szövegek összjátékára figyel-
nek”. (123) A szövegek összjátéka azokban a tanulmányokban 
is kimondottan érdekes, melyek nem egy-egy műről, hanem egy 
novelláskötetről beszélnek: például Kiss A. Kriszta a Milyenek a 
nők?-ről, Szilágyi Márton a Véres könyvről. Utóbbi jelentős sze-
repet kap Eisemann György tanulmányában is, aki a Véres könyv 
egyik szövegéről, A veszélyes sakkjátékról ír. A kártyázás, a hábo-
rú, a halál, a fantasztikum olyan kulcsszavak, melyek különböző 
vonatkozásai (vagy közülük legalább három) lényegessé válnak 
Szilágyi, Eisemann, illetve Steinmacher Kornélia Nóra írásaiban 
is. Legutóbbi az utolsó szöveg A kispróza nagymesterében, záró-
mondata a következő: „[é]rdemes lenne ezzel a példatárral [t. i.: 
milyen lehetőségek rejlenek a nyilvánosságban] körültekintően 
foglalkoznunk: hiszen az irodalomban rejlő előnyök örökérvé-
nyűek, a rájuk irányított figyelem pedig napjaink kulturális vi-
szonyai között igen aktuálisnak tűnhet”. (277) Olvasatomban ez 
a zárás felhívást jelent (bár korántsem ez az egyetlen a kötetben): 
felhívást a Jókai-párbeszédbe való bekapcsolódásra, a közölt ta-
nulmányok eredményeinek továbbgondolására és egyben a rö-
vidprózák aktualitásának figyelembevételére. Kétségtelen, hogy 
ez a remekül összerakott tanulmánykötet a Jókai-korpusz lénye-
ges területe felé terelhet — kutatókat, érdeklődőket egyaránt.

5 A tanulmánynak két alcíme van, a műcímeket tartalmazó a második, az első 
pedig: Az ötvenes évtized a novella és a Jókai-novellák történetében.
6 A tanulmánykötetet a szerkesztők az ő emlékének ajánlják, méltó módon.
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MárTon László

Az exhumálás 
poézise
Andreas Gryphiusról

Fiatalkoromban, az 1980-as évek elején élénken foglalkoztatott 
a német barokk költészet, mindenekelőtt Andreas Gryphius 
(1616–1664) életműve. Az ő szonettjeinek és ódáinak fordítása-
kor tanultam meg verselni, anélkül, hogy valaha is saját verseket 
írtam volna. Az ő szóhasználatán és mondatfűzésén keresztül 
nyíltak meg előttem a német nyelv régebbi rétegei. Mélységesen 
depresszív költészete írói és gondolkodói menedéket nyújtott a 
Jaruselski-puccs utáni kétségbeejtő években. Kevéssel az angol 
forradalom után, 1653-ban írt Stuart Károly-drámája meghök-
kentő tisztánlátással állítja színpadra a felforgatás mechanizmu-
sát: Cromwell és cinkosai úgy szólalnak meg, mintha Lenin és 
Trockij vitatkozna barokk alexandrinusokban, és ennek radi-
kalizmusát az sem halványítja el, hogy a halálra ítélt uralkodót 
Krisztus posztfigurációjaként jeleníti meg a szerző. Másik nagy 
drámája, a Bizáncban játszódó Örmény Leó pedig azt mutatja be, 
hogy a zsarnok örökös rettegése miképpen teszi elkerülhetetlen-
né a zsarnokság ellen irányuló szervezkedést.

Első könyvem megjelenésének évében, 1984-ben a Helikon 
Kiadó közreadott egy vékony kötetet Gryphius verseiből az én 
fordításomban. Később Goethe és Kleist műveinek átültetésekor 
igen hasznosnak bizonyult az a tapasztalat, amelyre Gryphius 
műveinek tanulmányozása közben tettem szert. 

Íróként is sokat köszönhetek neki. Az ő szövegeiből értet-
tem meg, hogy egy fogalomban összeütközhet egy régebbi és 
egy újabb jelentés, és ez nagy nyelvi energiákat szabadít fel. Van 
például egy Einsamkeit című szonettje, amelyet annak idején 
Magány címmel fordítottam, merthogy a szó ma ezt jelenti. 
Csakhogy a régi jelentés „remetelak” volt, és az első személyben 
megszólaló lírai hős, aki az elhagyatott, sivár tájban a mulandó-
ságról elmélkedik, azonosítható egy remetével. Viszont a beszé-
lő végső felismerése — „hogy mindennek össze kell dőlnie egy 
olyan szellem nélkül, amelyet Isten tart fenn” — azt sugallja, 
hogy ez a szellem nincs jelen, Isten többé nem tartja fenn. Ez 
pedig mégiscsak a mai jelentés, a modern individuum elszige-
teltsége felé mutat.

Gryphius a harmincéves háború idején élt. Sok borzalom 
szemtanúja, sokféle pusztulás túlélője volt. Háborús verseit a 
mai vagy tegnapi olvasó a második világháború felől olvashat-
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ja. Ezek a versek nem a harci dicsőségről, hanem a traumáról, 
a kiszolgáltatott ember szenvedéseiről, a szervezetten működő 
világ megsemmisüléséről szólnak. Részben ezzel magyarázható 
Gryphius életművének háború utáni felértékelődése, részben pe-
dig azzal, hogy az Isten jelenlétébe vetett bizalom megrendülése 
Gryhiust az egzisztencialisták előfutárává teszi.

Életem úgy alakult, hogy harmincöt év szünet után ismét 
találkoztam Gryphius költészetével. Egy barátom kérésére le-
fordítottam egyik szonettjét, amely nem került be az 1984-es 
magyar kötetbe. Így hangzik:

A kihantolt Philosette csontjairól

Ó, szörnyű látomány! Jaj, hol az aranyló haj?
A homlok hava hol? És hol az orca-pír,
Mely liliom-fehér mellé vér-színnel ír?
A száj, a rózsa-szín? És benne fogakból raj?

A páros csillag is: a szem, a ragyogó? Jaj!
Szerelem tükre — volt! Az orr: versengni bír
Elefántcsonttal is? Az sincs: helye a sír!
Az állkapcsok között most nyüzsög rút kígyó-faj.

Akad-e, aki még jókedvvel, iszony nélkül
Nézi a fül helyét s a szemét, hol két lék ül?
Ily homlokot van-e, ki nem borzadva lát?

Gondolja meg, mivé lesz benne is az élet,
Ha majd hamarosan ő is enyészeté lett.
Mert rá is a halál feni már a nyilát.

Barokk alexandrinusokon ringatózunk a mulandóság újabb és 
újabb ismérvei felé, cezúrától sorvégig, sorkezdettől cezúráig. A 
cezúra (nem cenzúra, hanem sormetszet) egyszerre kapaszkodó 
az olvasónak és a fonetikai feszültség állandó forrása. Eljutunk a 
szonett műfajában kötelező csattanóig, amikor az olvasó felesz-
mél, és rákérdez: miért is feni a nyilat a megszemélyesített halál?

Nem félreértés: Gryphius a „wetzen” igét használja, és az ezt 
jelenti. Méghozzá „auff ihn”, vagyis a névtelen szemlélőre, aki-
nek ez kell, hogy eszébe jusson a szemek helyén tátongó lyukak 
láttán. No de lehet-e fenni a nyilat? Először az jut eszembe: a 
fogat sem lehet igazán fenni, mégis mondjuk: valaki feni a fogát 
valamire. Ez a szólás a régi német nyelvben is élt, sok példát 
hozhatnék fel rá. De van ennél konkrétabb válasz is. Gryphius 
korában még szokás volt íjjal vadászni. Szebbnek, sportsze-
rűbbnek számított, mint a lőfegyver használata. A vadásznyíl-
vessző hegye szélesebb volt a harci nyílénál, kétélű késpengére 
hasonlított. Az volt a funkciója, hogy a meglőtt nagyvad sok 
vért veszítsen, hamar elgyengüljön, és addig is követhető legyen 
a vérnyomon. Sokszor használták (mindaddig, amíg egy köny-
nyebben sérült vad el nem szaladt vele, vagy el nem veszett — ha 
a vadász túllőtt a célon — valahol a bozótban). Használat után 

kiköszörülték, vagyis fenték egy újabb vadra. Így cselekszik a 
halál is: Philosettét már elejtette, most új zsákmány után néz. 
Talán éppen te leszel az, te, aki a szonettet olvasod.

No és ki lehetett Philosette, hangzó e-vel a végén? A beszélő, 
a lírai Én-hős személyes ismerőse lehetett. Vannak emlékei róla. 
Ezáltal az antikvitásból a barokkba átmentett, ügyesen halmo-
zott toposzok élettel telítődnek. A versben érződő megrendülést 
mintha nemcsak a mulandóság századszor is felidézett, köz-
helyszerű tapasztalata, a „memento mori” parancsolata okozná, 
hanem egy ismert — és talán szeretett — lény elvesztése is. A 
beszélő bizonyára nem a helyszínen, a sírnál értesült róla, hogy 
Philosette meghalt, viszont most kell rádöbbennie, hogy a szép 
fiatal nőt megfestő emlékei, hiába képes felidézni őket, érvény-
telenek. Nyilván nem életrajzi verset olvasunk (a barokkban a 
kifejezetten életrajzi indíttatású versek is szereplíraként fogalma-
zódnak meg), mégis felsejlik egyfajta, későbbi korokra jellemző 
személyesség.

Ami a nevet illeti: Gryphius a verseiben előforduló szemé-
lyekre görög, latin, olasz vagy francia neveket aggat. Fontos le-
hetett neki, hogy avatatlan olvasók ne azonosíthassák az említett 
férfiakat és nőket. A lírai hős akkor is maradjon ismeretlen, ha 
a költő kigúnyolja egy epigrammában, és akkor is, ha mindösz-
sze annyit állít a vers, hogy Gretchen vagy Kätchen az enyészet 
martaléka. Egyébként divat is volt az ilyesféle névadás: magát 
Gryphiust „Meletomenus” azaz „Megszomorodott” néven em-
legették barátai.

Igaz is: miért kell szegény Philosettét kihantolni? Miért nem 
hagyják nyugodni békében? Van Gryphiusnak egy nagyszabású 
látomásos költeménye egy temetőről, ahol kibújnak a föld alól 
előbb a letisztult csontvázak, utóbb a felbomlás különböző stá-
diumaiban leledző friss hullák, egy pestisjárvány áldozatai, még-
pedig azzal a céllal, hogy a megszólaló Én a színjátékként felfo-
gott enyészet nézőjeként katharzisban, illetve az örökkévalóság 
vigaszában részesüljön. Csakhogy ebben a nagy költeményben 
(német címe Kirchhof-Gedanken, magyarul Gondolatok a cinte-
remben) a költő zaklatott fantáziája, mint valami poétikai kot-
lóstyúk, a szó szoros értelmében kikölti a porhüvelyeket; a szo-
nettben viszont kihantolt, kiásott („ausgegraben”) Philosettéről 
van szó.

Nem érdemes találgatnunk, mi lehetett az exhumálás oka. 
Biztosra vehető, hogy nyomós oka volt. Például azonosítani 
kellett, esetleg sok más holttesttel együtt. Elképzelhető, hogy a 
megbolygatott sír tömegsír volt. Elképzelhető, hogy ellenséges 
katonaság tartotta megszállva a települést vagy a vidéket, amely 
aztán gazdát cserélt, és most azonosítják a meggyilkoltakat. Nem 
tudom. Az ok, amely nyilvánvalóan megvan, a harmincéves há-
ború idején annyira magától értetődő lehetett, hogy nem fért 
bele egy szonettbe.

No de lehet-e azonosítani egy csontvázat vagy oszló tete-
met, amely a lírikusi cél szerint égbekiáltóan nem azonos az 
egykor élt személlyel? Mit jelent a költészetben az azonosság, az 
azonosíthatóság? Az első kvartettben az az identitás záloga, hogy 

a megnevezett kellék vagy testi attribútum nincs jelen. Gryphius 
nem azt állítja, hogy nincs, mint Berzsenyi a közelítő télről szóló 
ódában, hanem felteszi a kérdést, amelyre az evidens válasz a 
sehol, udvariasabban fogalmazva: itt és most nem található. Azaz: 
hol van? Az „aranyló haj” („die güldnen Haar”), a „homlok 
hava” („der Stirnen Schnee”) és a többi.

És hol van a lélek halhatatlansága mint vigasz? Hol vannak 
a hozzá kapcsolódó, a test megújulását ígérő spekulációk? Itt és 
most nem fordulnak elő.

A második kvartett már valami előfordulóról, valami létező-
ről beszél, méghozzá a tőle telhető legnagyobb borzadállyal. Azt 
mondja a költő, legalábbis a magyar változatban: „Az állkapcsok 
között most nyüzsög rút kígyó-faj.” És itt beleütközünk a vers-
fordítás korlátaiba, vagy inkább belső ellentmondásaiba. Néme-
tül ugyanis nem ez olvasható. Majdnem, de nem egészen: „Itzt 
pflechten schwartze Schlangen / Sich umb das weite Maul.” 
Vagyis szó szerint: „Most fekete kígyók tekergődznek / A tág(ra 
nyílt) pofa körül.”

Nem vállalkozom saját megoldásaim részletes magyarázatá-
ra. Miért kellett az egy szótagos „rút” a három szótagból álló 
„fekete” helyett? Miért lett „körül” helyett „között”? Miért lett 
az egyes számú tág pofából két állkapocs? Röviden: azért, mert 
Gryphius fordítójaként nem akarok elszakadni a nyugatos for-
dítói hagyománytól. Ez pedig kötelezővé teszi a hibátlan szonett-
forma újraalkotását (ABBA ABBA CCD EED rímképlet, válta-
kozó nő- és hímrímek, sorközépen sormetszet), és ajánlatosnak 
tekinti a szemléleti háttér, valamint a rekonstruálható értelmi 
egységek minél teljesebb megőrzését. Így a lefordított vers — 
állítólag — ugyanolyan (vagy majdnem ugyanolyan) művészi 
hatást kelt, mint az eredeti.

Mármost ez vagy így van, vagy inkább mégsem. A szonett 
formája evidenciának tekinthető, még az alexandrinusos barokk 
szonetté is. Tehát megvalósítható magyarul is, jó esetben csekély 
kompromisszumok árán. De másmilyen költemények formája 
már egyáltalán nem evidens, és ilyenkor látványosan rontja a 
fordítói teljesítményt az elvont (nemritkán fiktív) metrikai sé-
mák erőltetése.

Ennél talán érdekesebb egy apró mozzanat szemügyre vé-
tele. Mit keresnek a tekergődző fekete kígyók a tágra nyílt pofa 
körül? Léteznek-e olyan kígyók, már akár feketék, akár nem, 
amelyek a sírokban tanyáznak az elhunytak porhüvelye körül, 
esetleg azok belsejében? Hihetünk-e a szemlélőnek? Tényleg 
lát-e a kihantolás folyamán kígyókat? Vagy inkább arról van-e 
szó, hogy a barokkosan kezdetleges, tétova szemléletiséget elnye-
li a retorikus jellegű hiperbola?

Fellapozom Albrecht Schöne gigantikus embléma-könyvét, 
amelyben igen sok emblematikus kígyóábrázolás van: sírban 
tekergődző, holttestbe furakodó, abból napvilágra kúszó kígyó 
nincs köztük. A német babonák tizenegy kötetes kéziszótára sem 
hozza összefüggésbe a kígyót a síri enyészettel.

Gryphius a fönt említett nagy temetői versben is vizionál 
kígyókat. Látni és hallani véli őket, amint nyüzsögnek a föld 

alól kiemelkedő hullák belsejében. Azt mondja a költemény 29. 
strófája (szó szerint fordítom, lemondva a versforma érzékelte-
téséről): „Mi sustorog a gége légcsövében? / Mit hallok sziszegni 
a mellkasokban? / Nekem úgy rémlik, hogy kígyókat észlelek, 
/ Amint sivításuk viperákéval keveredik.” A beszélő nemcsak 
két különböző szót használ a csúszómászókra („Schlange” és 
„Natter”), hanem meg is tudja különböztetni az egyik fajzat siví-
tását a másikétól. Két strófával lejjebb pedig „kígyókék” penész-
ről beszél („schlangenblaue[r] Schimmel”), méghozzá nagyon 
erős látványelemek közé illesztve: „A bélsár kitüremkedik a bő-
rön keresztül, / Amelyet már összevissza lyuggattak a kukacok. 
/ Látom a beleket (jaj, elborzadok!), / Amint gennyben, vérben 
és vizenyőben úsznak. / A hús [= a test], amelynek nem nyújt 
oltalmat az idő, / Kígyókék penész(réteg) alatt / Sokféle férgek 
soha jól nem lakó / Hemzsegésétől marcangoltatik szét.” Azaz 
mégsem kígyókat lát a beszélő, hanem penészréteget, amely kí-
gyóra emlékezteti, valamint sokféle férget.

Más szavakkal: a retorika itt is, a Philosette-szonettben is 
egyszerre homályosítja el és világítja meg (rántja vakítóan éles 
fénybe) a szemléletiséget. Így válik a szonett utolsó sorában 
szemléletessé maga a halál is, amint feni a nyilát a vers olvasóira, 
azaz ránk: egyszerre barokk embléma és rég nem látott, már-már 
kedves ismerős.


