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A disszertáció témája és módszere: 

 

A főcímben megjelölt kérdésfelvetés látszólag fejlődéselvű, előzmény-következmény logikára 

épül, azonban az alcím pontosítja, kiegészíti a főcím historizációt sejtető tartalmát, s azt 

implikálja, hogy az értekezés ettől eltérő, ezt árnyaló, komplex szempontrendszer működtetését 

kísérli meg. Gondolatmenete divergens, témáit többféle elméleti keret és módszer szerint 

közelíti meg, sajátossága tehát, hogy analitikus, szövegközeli írásaival párhuzamosan elméleti, 

filológiai, illetve történeti jellegű fejezet(rész)eket váltogat egymással. A párhuzamosan 

különféle aspektusokat, modelleket működtető fejezetek közös pontja a vizsgált versszerkezet, 

vagyis minden alfejezet a magyar szonett különböző irányultságú vizsgálatát tűzi ki céljául, 

olykor close reading-gel, máskor egy-egy életművön keresztül, vagy épp korszakokra, 

tendenciákra koncentrálva. A kronologikus, hiánytalan felsorolások helyett arra kíváncsi, hogy 

az egyes, kiválasztott életművekben, vitákban, játékokban, fordítási koncepciókban vagy 

paradigmaváltó elképzelésekben miként játszott központi szerepet a szonett, az a verstípus, 

amelynek jelenléte állandó az európai irodalomban. A szonettre mint a(z európai) líra egyik 

központi szerepet játszó formájára és az irodalomtörténeti változások leképezőjére 

tekinthetünk: e költői megszólalásmód felől megrajzolható egy egyedi irodalomtörténet, 

amelyhez a poétika történeti feladata nem a hiánytalan szonettvariáns-lista elkészítése, hanem 

mikroelemzések, interpretációk sorának előállítása volna. Utóbbiakat az értekezés elvégzi az 

Arany Jánossal, Nemes Nagy Ágnessel, Weöres Sándorral, Faludy Györggyel, Szilágyi 

Domokossal, Tandori Dezsővel vagy Petri Györggyel foglalkozó fejezetekben, s átfogóbb 

igényű, kevéssé szövegközeli, mint inkább tendenciákra és korspecifikus sajátosságokra 

rákérdező attitűddel fordul a szonett felé annak gócpontjai tanulmányozásakor: az első magyar 

szonetteket és a 19. századi állapotot tárgyaló fejezetben, a nyugatos, a posztmodern, valamint 

a kortárs szonettet bemutató, deskriptív-analizáló fejezetekben. Az értekezés a műfajok 

hagyományos osztályozó szempontjainak kérdésességét úgy vezeti fel és bontja ki, mint műfaj 

és beszédmód kapcsolatát, elképzelése szerint a szonett mint kulturális termék egyszerre 

jelölhet beszédet és hordozót, nyelvi-szemantikai mozgást és konceptuális szerkezetet, 

performativitást és struktúrát.  

A disszertáció a vizsgálati tárgyául választott szövegeket nem tekinti lezártnak, az 

olvasó esztétikai tapasztalatában megképződő műalkotásra kíváncsi, hogy annak létrejöttében 

a fogalmi elemeken túl milyen effektusok működnek közre, hogyan hat az, ami nem mutatkozik 

meg explicit, szövegszemantikai szinten (pl. ritmus, hangzás, hangulat). Emellett a 

hagyományba  ágyazottságot  (petrarkizmus), a  mediális   határátlépést (zene  és líra  viszonya)  
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vagy a paradigmaváltó szerepet (modernség/posztmodern) járja körül, mindig csatlakozva a 

szonett történetiségéhez és önreflexivitásához, ami a költői szereppel (ars poétika) és a líra 

közvetítő funkciójával (egyszerre médium és üzenet) is összefügg. A szonetthagyomány és a 

tradíciótól elmozdulás kettőssége abból a többirányú nézőpontrendszerből világítható meg, 

amit a dolgozat működtet: a szonett történetiségét, recepcióját, formáját, felépítését, típusait, 

egyes lírai életművekben való szerepét és intermediális lehetőségeit vizsgálva többek között 

arra keresi a választ, hogyan képes ez a versszerkezet több évszázadon át fennmaradni, 

megújulni, atmoszférát teremteni (hangulat és hangzás kettősében) és megszólalni (szonálni). 

Ezen túl az interpretációk az egyes fejezetekben tárgyalt szerzők lírai életművének 

recepciójához, illetve (elsősorban) a modern magyar líra értelmezéséhez is hozzájárulnak, 

olykor az először itt közölt szöveg(részlet)ek és az elvégzett filológiai munkák által nemcsak a 

másodlagos, de az elsődleges irodalom korpusza is kitágul.  

 

Az értekezés az alábbi, a szonettről megállapított propozíciók köré épül: 

 

1. A szonett egyszerre tekinthető műfajnak és formának, története legalább nyolcszáz évvel 

ezelőttre vezethető vissza. 

 

2. Alapvetően tizennégy soros – két fő típusa közül a petrarcai oktávára és szextettre, a 

Shakespeare-i tizenkét sorra és egy couplet-ra osztható –, de vannak ezektől eltérő sorszámú és 

osztatú szonettek is. A két- vagy háromosztatúság, ha tipográfiailag nem is, logikailag szinte 

mindig jellemzi a szonettet, amely tehát olyan antitetikus versszerkezet, amelyet cezúrák 

határolnak. A rögzített fordulópont(ok) eltérő(ek) a két említett típusban, de a fő metszéspont 

mindegyiknek a végén található. A petrarcai szonettben az utolsó tercina, a Shakespeare-iben 

pedig a couplet funkciója a változás, a csattanó, a kérdés, a szintézis vagy az önreflexió 

kifejezése. 

 

3. A szonettre nagyfokú önreflexivitás jellemző. Reflexiója nemcsak az évszázados formai és 

műfaji hagyományra vonatkozik, hanem a szubjektumszemlélet reflektivitására is: a huszadik 

századi szonett az én és a szétesett világ szembe helyezkedő viszonyára reflektál, amelyre kettős 

választ kínál: őrzi a harmóniát, vagy épp a széteső világ fragmentáltságát és bizonytalanságát 

tükrözi mise en abyme-ként. 
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4. A szonett-test felépítése összefüggésbe hozható az aranymetszés szabályaival, szerkezete 

szimmetria és antiszimmetria között mozog, az egyes egységei nem egyenlő hosszúak, mégis 

kiegyensúlyozott. Ebben az organikus, természeti formákhoz hasonlít, olyan, mint egy fa (C. F. 

Johnson), hiszen annak is egymáshoz arányló, meghatározott részei vannak (gyökér, törzs, 

lombkorona), szabályok szerint nő, mégis alapelve, s ebben rejlik szépsége, hogy a 

differenciáltsága által egyensúlyoz. Koronáját a nap és a szél formálja, ezáltal egyénivé válik: 

ahogy a lombkorona a fa legszabadabb, föld fölötti, égbe törő lehetősége, úgy ezt teljesíti be a 

szonett zárlata (zárótercina vagy couplet) is. A szonett hagyományokhoz kötött tehát, mégsem 

zárt, hanem kötetlen forma, amely sokféle variációra képes.   

5. A szonett a szabadságvágy metaforája. Népszerű a szabadsághiányos állapotokban (háború, 

forradalom, rendszerváltás), amikor elégedetlenséget, illetve a kaotikus világban megtalált 

harmóniát egyaránt kifejezhet. Az elnyomást elszenvedők, a túlélők, az emigránsok, a 

szamizdatosok, s a politikai tiltakozást megfogalmazók gyakori formája. 

6. A szonett a szép – jó − igaz, kalokagatheiából eredeztethető harmóniájára törekszik, mint az 

újkori humanizmus és neoplatonizmus kiemelt műalkotása, vagyis a művészetek 

legemelkedettebb megnyilvánulásának, a költészetnek a reprezentáns, fennkölt formája. 

7. A szonettben felülíródnak a konvenciók – egyszerre kötődik a hagyományokhoz, s újul meg 

folyamatosan, e kettős tulajdonsága, mozgása biztosítja létét. A tradicionális jegyek 

felülíródását saját struktúrája generálja, hiszen a szonett ellenpontozó, szillogikus szerkezetű 

(J. Fuller), tézis – antitézis – szintézis logikára fűzhető fel, s ez az elv eleve permanens felülírást, 

önreflexiót, újragondolást implikál.  

8. Ebből következik a szonett ciklikussága. Állandóan ismétlődő, rekurzív szerkezete hasonló 

a természet körforgásához, s ez még inkább kibontakozik a szonettekből álló nagyobb 

egységekben: a szonettciklusban vagy épp a szonettkoszorúban, amely egy rendkívül összetett 

logikai szerkezet. 

9. A szonettben a lírai szubjektum beszédpozícióit oszcilláló elmozdulások jellemzik, a 

bezárkózást és a kinyílást egyszerre tematizálja, s mindezt a test és szellem, illetve hülé és morfé 

kettős játéka által viszi színre. 

10. A szonett a művészetfilozófiákkal párhuzamosan fejlődő, reprezentáns intermediális forma 

– töretlen mozgása, változása során a vizualitás és az auditív médiumok között mozog, átjárás 

zene és költészet között (lásd a Vivaldi Négy évszakával foglalkozó Szilágyi-fejezetet vagy az  
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Arany zeneiségét tárgyaló részt), ugyanakkor a képzőművészetbe is át-átfordul (lásd 

festményekre íródó szonettek a romantikában vagy képversszonettek a posztmodern lírában).  

11. Nemcsak eredete (hangszeres kísérettel történő előadások), a szonett etimológiája (lat. 

sonus = ’hang’), Virágh Benedek hangzatkája, de Andreas Gryphius szóalkotása 

(Klanggedicht) is megerősíti, hogy e versszerkezetnek mindig van zenei minősége, tehát a líra 

„hallható” eszköztárát is igénybe veszi, azaz a metrum és a rímszerkezet jelentésessé válik a 

szonettekben. 

12. A szonett képes hasonló médiumként viselkedni, mint a több szövegben is tárgyalt harang-

motívum: bizonyos korszakokban (kifejezetten a nem-szekularizált világképek idején) közvetít 

Isten és ember, ég és föld, holtak és élők, egyén és társadalom között. A szonettnek tehát, a 

haranghoz hasonlóan, gyakran közösségi szerepe van, s mozgása is analóg a harang kongásával: 

saját kerete, határai között kilengve szonál. A szonett üres vázként, kongó, megtöltendő, 

tartalommal felruházandó testként is értelmezhető. 

13. Az emlékezethez és a temporalitáshoz kötődik: a múló idő értelemmel felruházása, az idő 

megőrzésének vágya tematizálódik a szonettekben. A posztmodernben és a kortárs magyar 

lírában ez a megőrzés (a váz megtöltése tartalommal) új jelentést nyer, s új szonettfajtákat hoz 

létre. 

14. A szonett olyan, mint egy matematikai-kibernetikai modell (lásd J. Roubaud és M. Dyck). 

A kibernetikus rendszerek közös jellemzői a kontroll, az információfeldolgozás és -tárolás, az 

átalakítás, az önszerveződés vagy az önreprodukció – e markereket a szonettre alkalmazva egy 

lírikus metódust és poétikai processzort, kódrendszert fedezhetünk fel, amely vizsgálata által a 

vers drámai pillanata, mutációi, szemantikája jobban megközelíthetővé válik. 

 

A disszertáció felépítése: 

 

A munka kiindulópontja a posztmodern és kortárs magyar líra, elsősorban Petri György 

(szonett)költészete volt; elmondható, hogy az értelmezői tekintet kronologikusan fordított 

sorrendben, visszafelé haladt, a közeli múlttól az egyre távolabbi felé, közben azonban folyton 

vissza-visszatérve origójához, nem tévesztve szem elől a disszertáció forma- és műfajelméleti 

kérdéseit. A munka az elméleti bevezető után néhány, a magyar szonett történetében fontos 

korszak összefogására törekszik, ezenkívül pedig olyan szerzőket választ értelmezései tárgyául, 

akiknek csoportja a szonett magyar története szempontjából megkerülhetetlen (lásd Kazinczy 

Ferenc,  Ady  Endre,  Babits  Mihály,  Szabó  Lőrinc, József  Attila,  Weöres Sándor,  Faludy  
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György, Tandori Dezső vagy Petri György), mások lírai teljesítményük, és a kötött vershez való 

izgalmas viszonyuk miatt léptek az értelmezői tekintet homlokterébe (Nemes Nagy Ágnes, 

Szilágyi Domokos, Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc), megint mások pedig a 

hatásvizsgálat vagy a műfordítói attitűd miatt kerültek rövid időre a fókuszba (Tóth Árpád, 

Juhász Gyula). Közülük több szerző határhelyzetben, peremen alkotott, mint az erdélyi 

Szilágyi, az emigráns Faludy vagy a szamizdatos Petri – e lírai korpuszokban a fentebbi 

premisszák közül az 5. pont is kiemelkedő vizsgálati keretet jelentett (a szonett szabadsághoz 

való kötődése).  

Az értekezés műfajelméleti fejezettel (II.) kezdődik, amelynek célja a mára bizonytalanná vált 

műfaj fogalom körüljárása, a lírai műnem specifikusságára történő rámutatás, majd a szonett 

műfajelméleti helyének megtalálása. Ezután röviden a szonett kialakulása, etimológiája, 

szerkezete és válfajai kerülnek vizsgálat alá, tematizálva a szakirodalomban máig vitákat képző 

problémákat: a szonett vajon műfaj-e vagy forma, a szicíliai iskolából vagy a trubadúrlírából 

ered-e (esetleg a jóval korábbi gazalokból), kötöttsége szigorú vagy megengedőbb-e, 

szillogizmusa és metszéspontja struktúrájának alapvető része-e. E fejezet második fele a szonett 

20. század előtti hazai alakulásával foglalkozik, érintve ismét a műfaj – forma problematikát. 

Általában Faludi Ferenc 18. század végi Pipadalát szokás az első magyar szonettnek tartani – 

amelyet Kazinczy nem ismert –, azonban, mint arra Szigeti Csaba felhívja a figyelmet, 1677-

ben Mikloss Déak szerzői néven megjelent egy nyolcsoros vers, a Magyar Sonnet, s szintén 17. 

századi az Ungarisches Sonnet, amelyek szonettnek tekinthetők műfaji értelemben – már csak 

azért is, mert születésük idején valószínűleg nem az a konvenció volt érvényben (cím és 

műfaj/forma tekintetében), mint ami ma széles körben elfogadott. A disszertáció e fejezete ezért 

többek között azt hivatott értelmezni, mennyiben íródnak át/felül a korábbi paktumok, 

Kazinczy szabályrendszere kialakíthat-e egy olyan magyar szonett-konszenzust, amely eltöröl 

minden korábbi szonett-előzményt. A fejezet e kérdések fókuszba helyezésével nyújt elemző 

filológiai-recepciótörténeti áttekintést a korszak verstanainak és tankönyveinek szonett-

elképzeléseiről.  

 

A III. fejezet Arany János szonettjeivel foglalkozik, azok értelmezési hálóját kiterjesztve mind 

időben, mind térben, megpróbálva figyelembe venni a nyelvek és a médiumok közötti átjárás 

kettősségét, segítségül hívva a líraelméleti-zenei, sőt mitológiai és etnográfiai szakirodalmat. E 

rész – ahogy később főként a VI. és VII. fejezet is – igyekszik felhívni a figyelmet a szonettben 

rejlő numerológiai és kombinatorikai lehetőségekre. Az ihlet perce (1855) és a Naturam furcâ 
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expellas… (1877) számos szálon kötődik a szonetthagyományhoz, a közvetlen, kimutatható 

szövegelőzményeken túl, elemzésük – főleg ez utóbbi versé – sokkal közelebb visz tehát a 

szonett immanens atmoszférateremtő voltához, az érzéki tapasztalat számára hozzáférhető, de 

nem materiális jelenségek interpretálásához. A disszertáció e szövegek segítségével igyekszik 

előkészíteni, s ezek által jobban megérteni a 20. századi magyar szonett tárgyalt előfordulásait, 

s megkísérelve összefüggő, de korántsem pozitivista hangsúlyú képet nyújtani e forma 

előzményeinek tekinthető megjelenéseiről. 

A IV., s azon belül a IV/1. fejezet a modernitásra összpontosít: a 20. század első két-három 

évtizedében született szonettekből a IV/2. alfejezet egy eklatáns és mintaszerű példát emel ki 

annak céljából, hogy rámutasson, hogyan kezd a századforduló után újra népszerűvé válni egy 

a 19. század végén (a magyar lírában) kevéssé virágzó versszerkezet, e szöveg a hogyanra 

közelít rá, kimutatva az Ady Endre és Szép Ernő szonettjei közötti szoros szövegkapcsolatot, 

nem elfelejtve az eredendően Baudelaire-i motiváltságot sem. Ezt viszi tovább a IV/3. és IV/4. 

alfejezet, amelyekben a disszertáció előbb a nyugatos, majd a magyar szonett fogalmára világít 

rá, s utána a Nyugat első két évtizedének idején született szonetteket veszi számba – elsősorban 

a Baudelaire- és Shakespeare-szonettfordításokra koncentrálva, rendhagyó módon nem 

versértelmezésekkel (a recepció ezt többé-kevésbé megelőlegezte), hanem inkább irodalom- és 

fordítástörténeti, filológiai adatok elemzésével, összetett korszakkép láttatására törekedve.  

 

Az V. fejezet a ’45 utáni vagy későmodern szonettformák négyféle szempontú és négyféle 

életműben megjelenő változatait vizsgálja. Közösnek látja ezekben azt, hogy a kötött vers, s 

azon belül kifejezetten a szonett választ adhat az ars poétikus kérdésekre; a szonett lázadás és 

egyúttal kapaszkodó a széteső, bizonytalan világban. A ’45 utáni irodalom gyakori formája a 

társadalmi-politikai erőszak és barbárság elleni tiltakozásul a szonett, ami jelentős szerepet 

játszott az emigráció lírájában (Faludy) vagy az ellenállásban (Petri), s a háború utáni filozófiai 

reflexió gyakran szonettben talált önkifejezésre. E fejezet Nemes Nagy szonettjeinek 

elemzésével nyit (V/1.), aki szerint a kötött vers ellentmondásos, nézete összeolvasható azzal, 

amit Wordsworth egy szonettjében így fogalmaz meg: „ó, aki önmagát börtönbe zárta, // az 

nincs börtönben” (Szonett, ford. Kosztolányi Dezső). A szöveg nemcsak a szonett, de a vers 

objektivitásának a mibenlétére, s a költészet önreferencialitásának jelentőségére is keresi a 

választ Nemes Nagy életművében, ezért sokrétű kitekintést tartalmaz, felhasználva a költő 

kéziratos hagyatékának néhány nem kiadott anyagát is, amelyek – a nemrég megjelent 

összegyűjtött versek (2016) ellenére még mindig – új adalékokkal szolgálnak. 



VIII 

 

Az V/2. fejezet Weöres Sándor szonettjeinek immateriális, térbeli és temporális trópusait 

vizsgálja a ’30-as évektől a ’80-as évekig, kimutatva azokban a hangulatiság és a mítosztudat 

mellett a forma jelentőségét, hiszen a szonett több alkalommal kiemelt helyet kapott Weöresnél: 

ilyen például a Holdbéli csónakos bevezetője, a negyven szonettből álló Átváltozások-ciklus, 

vagy a Weöres 1939-es disszertációját (A vers születése) záró alkotás. 

 

Az V/3. fejezet szintén a térbeliség szerepére kérdez rá, ezúttal Faludy György 

szonettköltészetében, aki a petrarcai és michelangelói szerelmi szonett megújítójaként tartható 

számon, ugyanis olyan szerelem- és testreprezentációkat, illetve önreferens gesztusokat használ 

szonettjeiben, amelyek gyökere a trubadúrlírában és a dolce stil nuovo-ban lelhető fel, mégis 

jellegzetesen 20. századi az a líra, amelyet a tradíciókra alapozva létrehoz. 

 

A fejezet negyedik írása (V/4.) Szilágyi Domokos egyetlen versét teszi meg elemzése tárgyául, 

egy másik médiummal, Vivaldi zenéjével való szoros összehasonlítást kitűzve céljául. Ez a vers 

és a hang egymásba fonódását bontja ki – amelynek lehetőségére már a II. fejezet is megkísérelt 

rámutatni, ugyan más fókusszal –, utólagos választ ajánlva a médiumváltás által történő 

akusztikus és vizuális motívumok versbeli immateriális és materiális térnyerésére. 

 

Az VI. fejezet a posztmodernnek nevezett líráról, s abban a szonett helyéről tudósít, 

mindenekelőtt problematizálva használt fogalmait, a posztmodern és a versválság terminust. E 

korszak tárgyalt darabjaiban a grammatika a legtöbb esetben fellazul, a szóhasználat, az 

intertextusok és a formák mégsem táplálkozhatnak másból, mint a múltból: a nyelvnek való 

alárendeltség nyomása és a hagyomány terhe önvizsgálatra késztető: „Ó Shakespeare! 

Velazquez! tündöklő palotátok / márványlépcsőjén koszosan nyomorgok.” – íja Weöres, s „a 

józsefattilai tradíció folytathatatlan” – véli Petri. A hagyományba ágyazottság 

kényszerűségéből vagy épp a politikai tiltás miatti szorongásból fakadó kifejezhetetlenség a 

kimondhatóság paradox szükségletével párosul. A VI. fejezet két költő, Tandori és Petri 

szonettjeit elemzi, azok rendkívüli autoreflexivitását előtérbe helyezve. Az előbbihez (VI/1.) a 

paradigmaváltás és a Tandori által sokat citált Wittgenstein, illetve a kézírás-írógép probléma 

felől közelít, utóbbihoz (VI/2.) pedig a megjelent szövegeken túl segítségül hívja a filológiát is, 

hiszen – bár ez esetben lezárt életműről van szó – a hagyaték egy részének (nem könnyen 

hozzáférhető) kéziratos anyaga bőven szolgál meglepetésekkel, a szonett terén is. 

 



IX 

 

A VII. fejezet kitekintésként pillantást vet a kortárs szonettre, azt reprezentálja, hogyan, 

mennyiféle változatban, minőségben és céllal él tovább, hagyományozódik át a szonettforma a 

mai magyar irodalomba. 

 

19−21. századi művek kortárs szépirodalmi olvasatai alakítják tehát az értekezés építkezését, a 

fő kérdésirány: a szonett műfaji és formai viselkedése tükrében. Emellett a szonett sikerének, 

különleges önreflexív és atmoszférateremtő képességének, egyszerre vizuális és akusztikus 

jellegének megértési vágya, s a mediális átlépések kérdése működteti, több szövegben keresi a 

választ például arra, vajon hogyan képes hangzóvá válni egy papírra írt szonett, hogyan 

vagyunk képesek meghallani, kihall(g)a(t)ni annak hangját. Az motiválja továbbá, hogy 

rákérdezzen, a magyarul hangzatkának is nevezett szonett – amely szó eredendően a ’dallam, 

ének’ jelentésű szótőből származik – vajon mindig dalszerű-e, vezérlő partitúrája-e az emberi 

hang artikulációjának, s mennyiben kötődik az énekelt hagyományhoz, illetve a hangszerhez, 

hangtesthez, s mindez hogyan függ össze a – legalább értelmileg – tagolt strofikájával. A 

szonettek interpretáció talán választ adhatnak a kérdésekre, hiszen a költeményt nem(csak) 

halljuk, hanem kihallgatjuk. A költő helyett maga a költészet beszél, vagyis sokkal inkább a 

befogadó néma olvasása közben megképződő hang (a belső fül hangja) hallatszik, mintsem a 

felolvasások, előadások által létrejövő másodlagos médium hangjai, mert azok „egy egyszeri 

előadás véletlenszerűségébe kényszerítik azt.” A szó tehát – mint ahogy Gadamer írja – „a 

költői szóban válik teljessé – és lép be a gondolkodó gondolkodásába.” 
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