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Az európai filozófiai gondolkodás történetében Heidegger életművében kell
látnunk azt az egység-szerinti, %z egységet helyreállító valóságszemléletet, amely napjaink-
ban a társadalomtudományok újfajta felfogásában, az én jelenségkörének egység-

szerinti Megközelítésében is megnyilvánul. A filozófiában ez a helyreállító szemlélet a 
lét és a létezők világának egységesítését veszi célba, az utóbbi tudományok számára
azonban az én ontogenetikus eredetének tárgyalásában jelentkezik. Az egység-
szerintiség itt azt jelenti, hogy az én többé nem tárgyalható szociális kontextusa
nélkül, az egyén csak a másokhoz való viszonyával együtt írható le.

Az én vagy - a szociológusok által használt — identitás szociális termékként vagy
reprezentációként való felfogásában csaknem minden jelentős én-teoretikus
egyetért, így az én az 1980-as évek végétől egyre markánsabban személyközi vagy
interperszonális énként értelmeződik. Különbséget az egyes teóriák között inkább
abban tehetünk, hogy képviselőik másképp és másképp értékelnek néhány jelen-
séget, mindenekelőtt azt, hogy az én és a másik közötti interakciónak milyen
mértékben van szerepe az én létrejöttében, működésében és fenntartásában,
mennyire alakítja és korlátozza az ént a másik. Az eltéréseket okozó — egyben
említsük meg azt is, hogy kevésbé emlegetett és kidolgozott - kérdésekhez sorol-
hatjuk azt is, hogy a másik milyen módon, mechanikusan, impulzusszerűen épül-e
be az énbe, vagy éppen ellenkezőleg, az én stratégiai és pragmatikus irányultsággal
építi-e be a másikat? Mennyire figyelmes és tudatos az én a másokkal folytatott
interakciós folyamatokban, azaz mennyire működik ezekben a belső folyamatok-
ban az önmagunkra irányított figyelem vagy - más szóval — az éntudatosság?

Az én—másik viszony ilyen nagy mértékben megváltozott felfogásával, amelynek
végső lényege a másik belsővé tétele, a társadalomtudósok nyomán az alkotóknak
és az irodalomtudósoknak egyaránt számot kell vetni. Az irodalomtudományban
napjainkra közkeletűvé vált az a gondolat, hogy az intertextualitás jelenségében,
amely a posztmodern irodalom alapvető szövegalkotó technikája, szintén az én-
másik viszony testesül meg szövegi szinten. Háttérbe szorul ugyanakkor az a 
világszemléleti vonatkozás, amely az én—másik viszony értelmezésekor a másikra
mint fizikai és pszichikai predikátumok hordozójára tekint; amely számol a másik
viselkedésformáinak, intencióinak és mozgásainak ént konstruáló szerepével, illetve
ezek megjelenítésével.

Paul Ricouer, ez utóbbi világ- és irodalomszemlélet teoretikusa, a másik vagy a 
harmadik személy fogalmát szintén összeköti a pszichikai események kérdés-
körével, majd ezt az egymást átszövő logikai menetet belehelyezi a narratív
elbeszélőművészet mint makrokeret tárgyalásába. Ennek a hármasságnak egymásra
vonatkoztatásakor beszél arról a technikai eljárásról, amelyet „a személy azonosító
gesztusába átültetett önmegjelölés"-nek nevez, s amelynek lényege, „hogy a 
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harmadik személyben leírt hős szájába első személyű kijelentéseket adhatunk"1. Ez
az olvasztótégely, amely technikai szempontból az első személy és a harmadik
személynek az összeolvadását jelenti, lételméleti alapjaiban a fent vázolt én—másik
viszonynak feleltethető meg.

Jelen tanulmány annak vizsgálatára vállalkozik Kányádi Sándor versein keresztül,
hogy a befogadó — a megszokott irodalomelméleti kereteken túl, a narratív
elbeszélőművészet kereteiből kilépve - ugyanezt a technikát fedezheti-e fel
azokban a művekben is, amelyeket eddig - hagyományosan - szerepverseknek,
tágabban szereplírának neveztünk? Ahhoz azonban, hogy a szociális konstrukciójú
én-fogalomra építő felvetésekig eljussunk, röviden tekintsük át az eddig használt,
az én—szerep szembeállításán alapuló szerepvers fogalmát, amely a befogadó
olvasási szokásait mind a mai napig elemi szinten befolyásolja.

A szereplíra korábbi fogalma 

A magyar irodalomtudományban napjainkig használatos kézikönyvek a szereplíra
kategóriáját kétféleképpen alkalmazzák: a lexikonok a szereplíra elnevezést
egyértelműen műfaj fogalomként használják, szűkítő módon azonosítják a 
helyzetdallal2, az enciklopédikus művek viszont az alkotói technika osztályozása
szempontjából született sajátos líratípusként kezelik. „Egy másik felosztási szem-
pont az, hogy ki az az ember — az ún. lírai alany vagy lírai én - , akinek érzelmeit-
gondolatait a lírai mű megszólaltatja. Legtöbbször az alkotó maga, s műve ilyenkor
[...] a személyes líra típusába tartozik. [...] A személyes lírával szemben áll az ún.
helj^eílíra vagy s^ereplíra, amelynek alkotásaiban a költő nyilvánvaló módon nem
saját, hanem más emberek érzelmeinek ad hangot."3 (Kiemelések az eredetiben).

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a szereplíra fogalmát nemcsak a helyzetlíra,
hanem az álarclíra szinonimájaként is használják, bár született már indítvány a 
három fogalom — újabb szempontú — elkülönítésére: „Az azonosság—azonosulás,
illetve távoltartás—elutasítás közötti különbséget tekintetbe véve tanácsos megszív-
lelni azt a terminológiai javaslatot, hogy a helyzetlírán belül az előbbi, azonosuló
esetekre az álarclíra, az utóbbiakra a s^ereplíra kifejezést alkalmazzuk, bár
megjegyzendő, hogy e két véglet között az átmenetek igen széles sávja húzódik."4

(Kiemelések az eredetiben.)

Ugyanakkor, ugyanezek a kézikönyvek korszerűbb megközelítési szempontot is
jeleznek: „A lírai költészet újabb felosztási szempontját nyújtja a megnyilatkozás

1 RlCOKUR, Paul, A narratív azonosság = Narratív pstgchológia, Szerk. LÁSZLÓ János, ТНОМКА
Beáta. Bp., 2001, 21.
2 Világirodalmi lexikon, 14. kötet. S. v. S^erepdal, s^erepltra, s^erepvers. Főszerk. SZERDAHELYI
István, Bp., 1992, 293, 295.; valamint vö. Hely^etdal — Irodalmi fogalmak kiss^ótára 

kiegészítésekkel, Bp., 1998, 201.
3 SZERDAHELYI István, Műfajelmélet mindenkinek, Bp., 1997, 197.; valamint vö.
SZERDAHELYI István, Irodalomelmélet mindenkinek, Bp., 1996, 166.
4 SZERDAHELYI István, Műfajelmélet... i. m. (3. jegyz.), 59.
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grammatikai formája. A leggyakoribb az enformcfown. (más néven első st^melyss 
előadásmódban), azaz egyes szám első személyben megszólaló énlíra azon válfaja,
amelynek beszédhelyzetében a költő mintegy „a szélbe kiabált" Urai monológot vagy
önmaga, illetve — a helyzetlíra esetében — lírai hőse ki nem mondot t gondolatait
rögzítő ún. belső monológot ad elő. E formákban semmiféle utalás nincsen arra, hogy
szavait bárkihez intézné...".5 (Kiemelések az eredetiben.)

Ez utóbbi megközelítési szempont egyrészt azt az irodalomelméleti megfigyelést
sugallja, hogy az eddig önállóként kezelt líratípus ontologikus besorolása válto-
zóban van, önálló léte mindinkább megszűnik, és az énlíra, az első személyes
előadásmód egyik válfajává válik. A fenti meghatározások egybevetése másrészt egy
másik elvi alapvetést is sugall: úgy tűnik, a szerepversekben ugyanaz az „interna-
lizációs elv"6 működik, mint a 19. század végi és 20. századi tudatfolyam-
regényekben. A hangsúly áttevődése a hős külsődleges életkörülményeiről7, a 
helyzetéről, helyzetének ábrázolásáról az érzelmek kifejezésére, majd a tudati
folyamatok érzékeltetésére, jelzik a tudat mimézisének előretörését, a külsőségek
bens ős egekké való szublimálását a lírában is.

A szereptira elméletei, kutatásának irányai és lehetőségei 

A szereplíra vizsgálata történeti szempontból az egyes költői életművek
elemzéséből nőtt ki, elmélete az egyedi életművek továbbgondolásából, általánosí-
tásából származik.

A szereplíra észlelésének korai vonulatát az elméletek első és kevéssé teoretizált
szakaszának tekinthetjük. Ezek a 20. század eleji, leíró jellegű, ám elméletképzésre
mégis alkalmasnak bizonyuló eredmények nagyrészt az 1960-as és az 1970-es évek-
ben a strukturalista irodalomtudomány révén váltak rendszeres elméletté. Napjaink
új, többnyire posztstrukturalista alapon álló irodalomtudományi nézetei viszont
nem képzelhetők el e második, ma már klasszikus szakasz teljesítményei nélkül.
Ebben a részben csak jelzésszerűen említek néhány olyan értelmezést a három -
korai, klasszikus és kortárs - korszakból, amelyeknek tárgya a szereplíra és annak
különböző formái, de amelyek kérdésstruktúrája, egymással polemizáló válaszai e 
lírai jelenség további taglalásához szükségesek.

5 SZERDAHELYI István, Műfajelmélet... Lm. (3. jegyz.), 202.; valamint vö. SZERDAHELYI
István, Irodalomelmélet... i. m. (3. jegyz.), 170.
6 MANN, Thomas: Die Kirnst des Romans, — M., Т., Gesammelte Werke, Frankfurt, 1960, X.,
356-357.
7 Lásd a szereplíra koronként változó definícióit: 1. „helyzetdal; szereplíra: a lírai költészet
egyik válfaja, melyben a költő más személy (gyakran érdekes, regényes alak) helyzetébe
képzeli magát, s az elképzelt helyzettől sugallt monológot mondat vele." {Világirodalmi 
lexikon, 4. kötet, 365.) 2. „...ki az az ember — az ún. lírai alany vagy lírai én — , akinek
érzelmeit-gondolatait a lírai mű megszólaltatja" (SZERDAHELYI István, Műfajelmélet... i. m. 
(3. jegyz.), 197.) 3. „ ... a költő [...] lírai hőse ki nem mondott gondolatait rögzítő ún.
belső monológot ad elő." (SZERDAHELYI István, Műfajelmélet. ..Lm. (3. jegyz.), 202.)
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Korai korszak

Irodalomtudományi szempontból a szereplírával foglalkozó alapmunkának
tekinthető Horváth János Petőfi Sándor (1922) című monográfiája, amelynek első és
második „szakasz"-ában a tudós a 19. századi költő „lyrai egyéniségéében rejlő
szerepelvűséget vizsgálja.

Horváth János két fontos okot nevez meg a szereplíra kialakulásában, majd
fenntartásában: az egyik a költő eleve meglevő cselekvő, szereplő hajlama, a 
szerepjáték iránti vonzalma, a másik a nyilvánosság, a fogadtatás hatása. Rámutat
arra a tényre, hogy „...a mimikus játék [Petőfi] költői egyéniségének első eredeti
formája".8 További alakulásában döntő tényező a nyilvánosság: „a nyilvánosságnak
személyével kapcsolatos, fokozatos kiterjedése fokozott mértékben fogja kifej-
leszteni azon - typus-idomító, szerepjátszó - tulajdonságait, melyek első feltűnését
éppen a nyüvánosság hatásának tudtuk be."9 Antropomorfizáló olvasatában a 
szereplíra egyik referenciapontja tehát a szerzői mentalitás, másik pedig a 
nyilvánossággal való kölcsönhatás. A befogadói közeggel történő kommunikáció
meghatározóvá, mintegy létokká válik. „Ez a magyarázat a nyilvánossággal való
kölcsönhatásra, a közönség (vagyis a befogadás) visszahatására, illetve részint
bizonyos irodalmi hatásokra épül, ami azt sejteti, hogy a >szerep< Horváth
felfogása szerint is egyfajta szükségszerűség, az — ez esetben közvetlen értelemben
vett — irodalmi kommunikáció terméke."10

Horváth János további megfigyeléseiből két kérdéskört részleteiben érdemes
idéznünk, mert az ezekhez fűzött megállapításai líraelméleti érvényességűek marad-
tak, meglepően modernnek bizonyultak — mind a mai napig. A két, egymásra épülő,
egymást komplex módon determináló kérdéskör: a szerep megképződésének (lírai
alany és szerepe közti azonosság/távolság) szempontja az egyik; a szerepjátszó
hajlam és műfaj/iság összefüggéseinek gondolatköre a másik.

Az irodalomtudós két műfajt nevez meg, amelyben Petőfi színészkedő,
szerepjátszó hajlama „klasszikus kifejlődésre juthatott"11, a „genrekép"-et és a 
(Petőfi-féle) „népdal"-1.

Napjaink irodalomtörténészei és lexikográfusai számára már-már elcsépelt
gondolat az, hogy Horváth János Petőfi „genrekép"-einek elemzésekor, értéke-
lésekor szembeállítja azokat Vörösmarty, Kölcsey, s még inkább Bajza helyzet-
dalaival, s kedvezően ítélkezik Petőfi javára. „Azt mondhatni: a Petőfi-féle
genrekép csak tisztultabb fejlettségi foka a helyzetdalnak; egy zavaros, heterogén
vegyülék kitisztulása a legtermészetesebb egyneműség felé; kiűzése a műfaj hamis
elemének, mely a szubjektív és tárgyi igazság korcs vegyüléke volt; döntés a tárgyi

8 HORVÁTH János, Petőfi Sándor, Bp., 1920, s. L, 57.
9 HORVÁTII János, i. т., 58.
10 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, A „s^erepvers poétikája". — Tanulmányok Ady Endréről. Szerk.
KABDEBÓ Lóránt, Bp., 1999, 206.
11 HORVÁTH János, i. m. (8. jegyz), 57.
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igazság: a szerep javára. Egy szóval tiszta műfaj kialakulása, mi Vörösmarty
kezdeményezése után Petőfi műve."12

Az irodalomtudós a helyzetdal és a „genrekép" tüzetesebb vizsgálatában a költő
és hőse, más kifejezésekkel a lírai én és a szerep/maszk, a versbeli én és a versbeli ő 
azonosságának és távolságának vonatkozásait vizsgálja. Napjaink „Ki beszél?"
líraelméleti kérdésének előzménye Horváth János „Ki kerül előtérbe?" kérdése, aki
azt a „genrekép"-et méltatja, amelyben a hős előtérbe helyeződik és a lírai én
háttérben marad. „Horváth János okfejtése szerint a helyzetdalból fejlődött ki a 
genrekép, melyben — a költő helyett — hőse kap nagyobb jelentőséget."13 Ezt a 
műfajt azért is becsüli, mert benne a hős, a hősök szerepeltetése révén a költő
típusalkotó képessége bámulatos módon bontakozhat ki.

Amit viszont kevésbé emlegetünk monográfiájából, az a tudósnak a népdal mint
műfaj és a szerepjátszó hajlam összefüggéseiről vallott gondolatköre. Horváth
János Petőfi népdalköltészetét vizsgálva, amelyet egyébként „a szerepjátszás másik
remeké"-nek tart, azt állítja, hogy a szerepjátszó költő soha nem utánoz, hanem
lelkileg idomul, átlényegül, beleél, majd önálló, autonóm művet hoz létre. „A Petőfi
pályája első szakaszának csúcspontját jelentő verstípust Horváth a >népdalban<
jelöli ki, melynek jellemzése - a >szerep< szempontjából - strukturálisan
megegyezik a >genreképével<. [...] A >népdal< strukturálisan szintén szerep-
vers<, csakhogy a szerep tulajdonságai már nem teszik lehetővé az >én< torzulását
a nyilvánosságban.".14

E versek három csoportra bonthatók, a népdalon belül genre-dal, önarckép-dal és
tiszta népdal kategóriájára. Az első két változatban határozottan érezhető a 
szerepszerűség: ez összefügg a költői helyzet- és típusalakítás gyakorlatával, a 
harmadik változatban viszont valamilyen megszólalásmód, egy műfaji hagyomány.
egy stiléma megidézésével bővül a szerepjáték tartalma. Úgy általánosíthatnánk ezt
a folyamatot, hogy költészettechnikailag a szerepjáték több módon nyilvánulhat
meg: az ábrázolótechnika alkalmazásától elmozdulhat a szerző a műfajban,
nyelvben, versformában, verselésben, „modor"-ban (Horváth János), verstechnikai
részletek, esetleg szemléleti elemek felidézésében megnyilvánuló szerepjáték felé.

A klasszikus korszak

A szerepvers klasszikus definíciói lényegében a strukturalista irodalomtudomány
korszakában születtek. Ide sorolhatók azok a meghatározások is, amelyeket A 
s^erepvers fogalma című részben már említettem, de közülük e helyt csak Barta János
és Király István elemzéseire támaszkodunk.

Barta János a lírai költészet alanyának vizsgálatakor alkotta meg azt a definíciót,
amely közel négy évtizeden keresztül, napjainkig ható érvénnyel élt az irodalom-
tudományban. „A lírai alany problémájának fölvetése vezet át a s^ereplíra (kiemelés

HORVÁTH János, /. m. (8. jegy2.), 58.
Irodalmi fogalmak kiss^ótára kiegészítésekkel, Szerk. SZABÓ B. István, Bp., 2002, 202.
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, /. m. (10. jegyz.), 206-207.
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Barta Jánostól) poétikai ketegóriájához. Voltaképpen itt is az egyéniség transz-
ponálódik - de a stilizálás, a transzponálás olyan fokot ér el, hogy a költő,
tudatosan, belehelyezkedik egy idegen, a maga számára emberileg és művészileg
jelentős művészegyéniségbe vagy emberi magatartásba; mintegy félig áttetsző
álarcot ölt magára. A szerep tehát nem csupán idegen költői motívumok és
kellékek alkalmazását jelenti, nem is idegen érzelmek tárgyias átélését — sokkal
többet ennél. A kultúrán, a motívumokon, a formai készleten túl egy emberi-költői
magatartás elsajátítását, sugalmazó hatását, - amely a befogadóban elveszti
idegenségét, mert személyiségéhez reális szállal kapcsolódik." 15 Barta János
pszichológiai szempontokat tartalmazó meghatározásában a Horváth János-i
megfigyeléseket finomítja tovább: felvillantja a szereplírában rejlő kettősség, a 
személyességre és személytelenségre törekvő költői tendenciák lehetőségét. Bár
gondolatmenetében a hangsúly a személyiség belső magjának kivetítésére kerül,
fogalomalkotásában (félig áttetsző álarc) annak valószínűsége mutatkozik meg -
igen elmosódottan —, hogy a szereplíra a rejtőzködés eszköze. Barta János a 
szereplíra kategóriáját végső fokon összekapcsolja az identitásépítés aktusával,
rámutatva, hogy az irodalmi szerepjátszásban a szerep mindig a költői személyiség
részévé váük, a szerepjátszás önazonos gesztus. Irodalomról és ezen belül a 
szereplíráról alkotott gondolatait alapvetően az irányítja, hogy a versbeli jelenségek
mögött szuverén szubjektumok megképződését látja.

Témám szempontjából prioritást élvez még Király István — szintén klasszikussá
váló, ám kissé elfeledett - stiláris hős fogalma, amelyet Ady Endre kuruc-verseinek
mélyebb megértéséhez alkot.

„A szavak, a képek s egyéb formai elemek összjátékában, egybecsengésében
minden költészet mélyén ott él egy sajátos, rejtett, nyíltan csak elvétve, egy-egy
költői önstilizációban felbukkanó hős. Annak ellenére, hogy többnyire láthatatlan
ő: mégis meghatározza a nyelvi sugárzást. Az a nehezen megragadható formai
mozzanat, melyet a stilizációtól megkülönböztetendő nyelvi hangoltságnak lehetne
nevezni, s mely az egyik leglényegesebb összetevője az író egyéni nyelvének (noha
nem azonos azzal): mintha csak ezen virtuális hős: a stiláris hős nyelvének vetülete,
szétáradása lenne: б mindig a titkos nyelvi tanácsadó. Bárkinek nevében, bármilyen
személyben beszél is a szerző: a logikai-gondolati tartalomtól s a megjelenített lírai
szereplőktől teljesen függetlenül a szavak, a kifejezések, az árnyalatok
megválasztásában ez a hős ad folyvást életjelt magáról. Jelen van a mélyben, a vers
zenéjében. Nem pöffeszkedőn, nem kirívóan, de mégis jellegadón. A nyelvi
hangoltság milyenségének megértéséhez legbiztosabban az ő felfedésén át vezet
mindig az út."16

A Barta János-i meghatározással szemben Király elhagyja a „művészegyéniségbe
vagy emberi magatartásba" történő belehelyezkedés gondolatát, a stiláris hős nyelvi
jellegű szerep. A nyelvezetével együtt megjelenített hős vagy a nyelvén keresztül
megjelenített hős lesz elemzéseinek központi kategóriája. Általános érvénnyel

15 BARTA János, Uraelmékti alapfogalmak, Studia litteraria, 1(1963), 4—5.
16 KIRÁLY István, Ady Endre. II. kötet, Bp., 1972, 547.

256



S^ereplíra vágj/ „olvasztótégely"? 

mondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel a szerepverseknek azt a típusát jelle-
mezhetjük ezzel a fogalommal, amelyekben a szereplői szólam korfestő beszédet
tartalmaz.

Kortárs elméletek — szerepvers és líraolvasás

Az újabb keletű retorikai olvasás több líraelméleti fogalmat is problematical, és
képviselői egyértelműen elutasítják a „szereplíra" fogalmát.

A retorika és grammatika összjátékában kibontakozó líraolvasásban kérdéssé
válik az a korábban egyértelműnek kezelt tény, hogy a beszélő lehet-e álarc, lehet-e
szerep valamiféle biztos pontként elgondolt „én"-hez képest. Továbbá probléma-
ként vetődik fel az is, hogy „lehet-e egy lírai műalkotásnak szereplője, olyan
módon, ahogyan egy regénynek vagy drámának".17

Itt csak jelzem azt az ellentmondást, amelyet két folyamat egyidejű jelenléte hoz
létre. A fiktív szereplő, a hős megképzésének alapvetően valóban prózapoétikaiak
az ismérvei, így a lírai alkotásokban végső instanciának állítása megkérdőjelezhető,
de figyelembe kell venni a műnemek és műfajok fellazulásának és összemosó-
dásának folyamatát is. Ez utóbbi alapvetően megváltoztathatja irodalmári-olvasói
gondolkodásunkat.

Menyhért Anna szerint a hagyományos líraolvasás a szerzői név által képviselt
egyes szám első személyt megosztja egy grammatikai „ő" és egy grammatikai „én"
között, s „ezzel tulajdonképpen — és el nem ismerten - a szerzői nevet meg is
fosztja önálló lététől, önálló nyelvtani személyétől. Az elsődleges — szerzői név által
képviselt — egyes szám első személy felosztódik egy egyes szám harmadik személy
és egy másodlagos, elbeszélt egyes szám első személy között, s ezáltal egyrészt
kicsúszik minden definíciós kísérlet alól, másrészt >létéről< mégis tanúbizonyságot
tesz: >önfeláldozása< teszi hitelessé azt, hogy a címnek [ti. Esti Koméi éneke] és
az első sornak ugyanaz a referense. A szereplíra kategória azért sem működhet
ebben a kontextusban, mert az a nyelvtani személyek logikáját követve azt
feltételezné, hogy Esti Kornél a szerep, és az >én< az >igazi<, a szerzőhöz
köthető, ily módon viszont a szerep hatósugara a címre korlátozódik".18

A retorikai olvasás szerint nem indokolható a grammatikai személyek
azonosítása, képviselői az egyes szám első személyű és a harmadik személyű
léttanúsítás között semmiféle közös referenciát nem ismernek el, s így közvetett
módon semmisítik meg a szereplíra hagyományos fogalmát és hagyományos
olvasatát.

A szubverzív olvasás egy másik változata konstruktívabb megközelítést alkalmaz
az áttételesség, a distancia versbeli funkciójának magyarázatára azzal, hogy a 
pragmatikai viszonyok vizsgálata meHett versértelmező erővé teszi a nyelv kognitív
és performatív szólamai közötti paradox viszonyt. Palkó Gábor a stilizáltság

17 MENYHÉRT Anna, Dialógus — ideológia — retorika. Urai szövegek olvasásának alakzatairól, 

Kézirat, Bp., 2001, 60.
18

 MENYHÉRT Anna, i. m.6\. 
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magasabb fokával, a performatív és kognitív szólamok szakadásával magyarázza a 
szerepvers mibenlétét.19 Ugyanezt az elgondolást fejti ki Bahtyin beszédelméleti
szemszögből megalkotott nézetében: „Bahtyin beszédelméleti szemszögből
kétszólamúságként értelmezi ugyanezt a jelenséget: [...] az intonáció, a hangsúly,
vagyis a szupreszegmentális elemek és a gesztusok más szólamot képviselnek
(Bahtyin szerint a tiszta viszonyt), mint a szavaknak a nyelvben adott jelentése". 20

Palkó Gábor módszertanilag a temporalis paradoxonok vizsgálatát kiterjeszti
minden szövegontológiai szintre azért, hogy elkerülje a hagyományos olvasási mód
hiányosságát, amelyben a paradoxonok vizsgálata megmarad tematikai és
szemantikai szinten. Elemzésének további érdeme, hogy a retorikai én ontológiai
primátusára folyamatosan utal, mindkét szólam (beszéd)tevékenységét aprólékosan
szembesíti a retorikai én értelmező tevékenységével.

Palkó Gábor elgondolását azonban érdemes szembesíteni Kulcsár-Szabó Zoltán
véleményével, amely a performativitás kiterjesztésében rejlő csapdahelyzetre hívja
fel a figyelmet. Kulcsár-Szabó szerint bármely performatív aktus lehet szerep,
amennyiben idézhető. „Ebben az értelemben viszont minden performatív aktus
egyben >szerepjátszás< is, legalábbis elfogadva azt a felismerést, mely szerint a 
performativitás nem a szubjektum, hanem a nyelv teljesítménye, egy beszélő azt
tehát csak idézni képes. A nyelv elsődlegességének bármifajta elismerése minden
megnyilatkozást szükségszerűen felruház valamilyen >szereppel<, ebben az
értelemben minden vers >szerepversnek< minősíthető, ami azt is jelenti, hogy
bármely lírai én létesülése egyben magával vonja valamilyen >maszk< létrejöttét az
olvasás során."21

A szerepversek Kányád/ Sándor költészetében 

Kányádi Sándor költészetében is létezik egy olyan vonulat, amelynek darabjai
között az én—másik viszony kifejeződésének tekinthető jellegzetes poétikai
megformálás, az egyes szám első személyűség és a harmadik személyűség össze-
olvadása létesít egyfajta modális kapcsolatot. A versek között így az olvasó számára
a folyamatosság és összetartozás élménye teremtődik meg.

Tartalmi-tematikai vonatkozásban is létrejön ez az összetartozás; e versek három
fő téma köré csoportosulnak: a sors általános antropológiai értelemben, emlékezet
és történelem, valamint a költészettörténet tárgykörei köré.

Az 1960-as és az 1970-es években született versek — a költő által használt
fogalommal szólva — a sorsversek variánsai, sajátos megvalósulásai. Egzisztenciális

19 PALKÓ Gábor, Ósi dalok visszhangja. A hagyomány mint afc irodalmi) nyelv emlékezete. 
http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/20Q206/28.html. 7.

Itt kell utalnunk arra, hogy Palkó Gábor „szerep" fogalma egybeesik Paul de Man
„álarc" fogalmával. Paul de Man magát az iróniát határozza meg egyfajta álarcként, amely
„az empirikus én rovására jön létre". Vö. de MAN, Paul, A temporalitás retorikája, — A% 
irodalom elméletei. I. Szerk. ТНОМКА Beáta, Pécs, 1996, 43.
20 Idézi D. RÁCZ ISTVÁN, Költők és maszkok, Debrecen, 1996, 25.
21 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, i. m, (10. jegyz.), 204.
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dilemmákat, válsághelyzeteket, közös emberi létgondokat kifejező művek ezek,
amelyekben a bemutató előadásmód tárgyilagosságát a költő belsődleges, átélő
alkotásmódja váltja fel.

Ezzel szemben az 1980-as évtized versei, amelyeket technikai szempontból
hagyományosan szerepverseknek nevezhetünk, erős ebben kötődnek a történe-
lemhez mint témaforráshoz. Ez az évtized a költői életműben az allegorikus
történelmi példázatok ideje. Bár az irodalmi élet jelenségeit „nem korszerű"
tevékenység külső biográfiai tényekhez kötni, most mégis meg kell tennünk: a 
szerepversek számbeli megnövekedésének és a történelmi példázatok megszapo-
rodásának okaként mindenképpen külső okot kell megjelölnünk. Az erdélyi
magyarság nyolcvanas évekbeli embertelen történelmi-politikai helyzete, s a hatalmi
tiltás, hogy erről a helyzetről tudósítsanak az írók, költők, indokolja a 
szereptechnika eluralkodását a művészi alkotásokban. „A nyolcvanas évek Romá-
niájában tetőzött a diktatúra, összességében szűnt meg a civil társadalom és a 
terrorállam között mindennemű konszenzus, de a diktatúra szorításai a 
nemzetiségieket kétszeresen sújtották. Számunkra — és ma már - elképzelhetetlen
nyomás nehezedett az országra [...J."22 Kányádi ez időben írt szerepversei arra
szolgálnak például, hogy ahol a nyílt, őszinte beszéd lehetedenné válik, előtérbe
kerül az analógiás-metaforikus beszédmód.

Velük egy időben, tőlük elválaszthatatlanul jelennek meg a költészettörténeti
hagyományokat őrző forma- és stílusimitációk. Kányádi a hagyományt azonban
nemcsak felhasználja, hanem folytonos interpretációs tevékenysége által élővé,
elevenné, jelenné változtatja. Az interpretáció segítségével a költő saját perspek-
tíváját, lehetőségeit is megteremti. A hagyomány léte, lényege folyamatként
rajzolódik ki ebben a költészetben, olyan folyamatként, amely - jelen esetben
költészeti - lehetőségeket tár fel és tart nyitva.23

Az e vonulatot alkotó versek a Kányádi-életmű egészében - kivéve első alkotói
korszakát, amely a Virágaik a cseresznyefa (1955), a Sirálytánc (1957) és a Harmat a 

csillagon (1964) című köteteket fedi le — fellelhetők, logikailag mintegy keresztezik az
alapszövegeket. Viszonylag kis számú verscsoportról van szó, mégis meghatározó
erejű az oeuvre egészében. A Kányádi-szerepversek számbavételekor Ady kuruc-
verseinek meghatározásához hasonló jelenséget tapasztalunk: Ady értelmezői csak
mintegy tizenöt verset említenek, mégis ez a kis csoport az egész életmű kiemelt
korpuszát jelenti. Hatásuk tehát jóval nagyobb az arányuknál, s ez a megállapítás
mindkét költő pályájára vonatkoztatható.

Kányádi költészetében megjelenésük az 1966-os Kikapcsolódás című kötetéhez
köthető, amelyből az Apokrif énekei (1966), valamint a Poéma három hangra (1965-
66) című ciklus négy kisebb darabját sorolhatjuk ide {Cigánytánc, Szonett a 

cigánytáncboZj, Lakodalmas, Rum és erkölcs). Az 1968-ban megjelent Függőleges lovak 
című kötetéből csak a Részeges Agamemnon (1966) tekinthető szerepversnek, az

22 PÉCSI Györgyi, Kányádi Sándor, Pozsony, 2003, 134.
23 Vö. GADAMER, Hans Georg, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, Bp., 1984,
212.
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1979-es Fekete-piros versekből pedig két újabb darab: a Hallomásból (197'3) és а К Gy,
s^ínművés^ utolsó monológja (1977).

Mint már jeleztem, számuk az 1980-as években nő meg feltűnően. A Sörény és 

koponya (1989) című kötetéből tíz újabb költeményt sorolhatunk a szerepversek
közé: Invokáció (1983), Koszorú (1983), Románc (1983), História (1983), Históriai 

pillanatok (1984), Pergamentekercsekre (1985), Egy öreg ember utolsó fohásza (1988), A 

bujdosni se tudó szegénylegény éneke (1985), N. Stánescu búcsúja (1984), Krónikás ének (Illyés 

Gyulának - odaátra) (1988).
Ezután mintha eltűnne ez a költői eljárás, majd a Felemás ó's^i versek (2002) című,

mindeddig utolsó kötetében egy pillanatra ismét felbukkan az Iss%a versei című
haiku-ciklusban.

Kányádi költészetének a szerep technika szempontjából történő vizsgálatakor
ambivalens folyamat rajzolódik ki az értelmező számára. Egyrészt az a benyo-
másunk, hogy Kányádi Sándor mindig is készen állott a szerep technika alkal-
mazására. Valószínűleg erre predesztinálta őt Petőfi öröksége is: a 19. századi
költőtől nemcsak a természetes verselés, az élőbeszéd közvetlenségét humorral
átitató népi líra örökségét kaphatta, hanem a „mimikus játék"-ra való kedvet is.
Személyes vallomások hiányában azonban nem állítható bizonyosan, hogy Kányádi
alakító játék iránti elkötelezettsége Petőfi költészettechnikai öröksége lenne.

Másrészt biztosan állítható, hogy a szereptechnika költői felfedezése az 1960-as
évek lírai paradigmaváltásával függ össze. Az 1966-os lírafordulatot a recepció
szinte egyöntetűen a hagyományos, konkrét, lineáris idő elvetésében látja, ehhez az
időszemlélethez csatlakozik a lírai személytelenség igénye. Mindkét poétikai-szem-
léleti változást számon kell tartanunk a lehetséges magyarázatok sorában.

A Kikapcsolódás (1966) című kötet poétikai formaváltozást is eredményező újítása
az objektív időbeliség korlátaitól való elszakadás. „E [...] versek imaginárius ideje a 
mítoszokig és az emberiség történelmének kezdetéig fut ki, s a versekben általában
is képlékeny, meghatározhatatlan történelmi korokhoz, helyszínekhez társuló idő
uralkodik. [...] Mindjárt kötetnyitó, kissé programízű darabjában mintegy egzaktul
meghatározza új viszonyulását: szinte elhatárolódik korábbi énjétől, a valóságban
otthonos, természetes költő a tapasztalati világ bensőséges belakása helyett az
emlékezet idejét (a virtuális valóságot) jelöli meg versei színhelyeinek, s a törté-
nelmet, a mítoszokat tekinti személyisége integráns részének."24 Egészítsük ki
mindezt azzal a gondolattal, hogy a valóság dimenzióinak kötöttségeit a térke-
zelésben is áttöri a költő. A folyamatos téralakítás elmetszése, a vágások, a 
különböző események egyszerre létezése, a tér transzmutációs alakzatainak 
alkalmazása szintén ennek a kötetnek a hozadéka, Kányádi lírájában idő és idő, tér
és tér fűződik egybe. Poétikai újdonság az is, hogy az e kötetben felbukkanó
példázatos látomások a szerepjáték nyújtotta lehetőségekkel kombinálódnak (Rege, 

Apokrif ének, Barbár szonettek, Részeges Agamemnon, Néma), de nem mindegyik
kombinációból születik egyértelműen szerepvers.

PÉCSI Györgyi, /. m. (22. jegyz.), 66.
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Jóllehet a személytelenség igénye is vezethet egy költőt a szereptechnikához, de
meg kell említeni, hogy a szerep technika kialakulásának két, egymással ellentétes
szándék is oka lehet. A romantikában gyökerező önkivetítő szándék éppúgy
determináló erőként hathat, mint a 20. századi költők lírai énjének elrejtésére
irányuló igény. Kányádi költészetében ez utóbbi látszik meghatározónak: a 
hatvanas évek kísérletei során ő is eljut az Újhold klasszicizáló hermetizmusára
emlékeztető megoldásaihoz, az alkatától távolabb eső objektív lírához, amelyet az
illyési tárgyias-realizmussal ötvöz.

Ugyanakkor két monográfusa is észreveszi ugyanazt az ellentmondást Kányádi
költészetében: a költő „úgy érvényesíti a személyesség jogát, hogy a lírai alany
ugyan eltűnik, de a lélektani ábrázolás révén — valami hasonló — ismét meg-
jelenik".25 „A Kányádi-líra — akárcsak a hozzá más-más aspektusból közelálló Illyés,
Szabó Lőrinc, József Attila, Csoóri Sándor versvilága — azzal a tanulsággal szolgál,
hogy a lírai én akkor is kifejezésre juthat — méghozzá változatos nyelvi,
grammatikai, ritmikai, képi eszközökkel - , ha látszólag meg sem jelenik. Ezért
aztán bizonyos esetekben — Kányádi esetében is — szimpla személytelenség és
tárgyiasság helyett pontosabb felületi vagy stílus szintű személytelenségről és
tárgyiasságról beszélni."26

Kányádi kihasználja azt a kettőséget, amelyet alkotás technikai szempontból ez az
eljárás nyújt: a szerepversekben az én már viszonylagossá válik, de ez az instabilitás
még nem jár együtt a lírai szubjektum teljes eliminációjával. Korábbi líraelméleti
fogalmakkal: Kányádi költészetében helyzete szerint háttérbe szorul a lírai én, de a 
költő előadásmódjában — a szerepen keresztül — a hagyományos, vallomástevő lírai
alany hangját halljuk.

Ez az 1960-as években kialakított technika csak megerősödni látszik az 1980-as
évek műveiben, úgy tűnik, ekkor már tudatos használattá válik — valószínűsíthetően
a külső okok miatt. Ennek az évtizednek a szerepverseiben a beszédformák sok-
félesége a lírai nézőpontok változtathatóságával párosul, és a — talán — legfonto-
sabbal, a tudati és szövegvuágbeli határok átjárhatóságának tudatával. Ennek a 
felismerésnek a megtestesülései a nemzeti költészet hagyományait, a versformák és
a nyelvhasználat nemzeti jellegét újból éltető és olvastató szerepversek, amelyek
közül A bujdosni se tudó szegénylegény éneke című verset emelem ki.

Mindezeket összevetve, Kányádi szerepverseit célszerű két logikai vonulatba
rendezni, amelyek alapvetésként szolgáló szempontjait a nyelvészet, szűkebben a 
pragmatika eredményei kínálják. Kányádi szerepversei részben gondolatokat,
gondolkodási folyamatokat közvetítenek (Koszorú, К Gy. színművész monológja, 

Históriai pillanatok L, Krónikás ének [Illyés Gyulának — odaátraj), másrészt a ténylegesen
elhangzottakat, a beszédet, olykor korfestő beszédet imitálnak (Apokrifének, Szonett 

a cigánylányhoz. Részeges Agamemnon, História, Pergamentekercsekre, Egy öreg ember utolsó 

fohásza, A bujdosni se tudó szegénylegény éneke, N. Stanescu búcsúja). 

25 PÉCSI Györgyi, i m. (22. jegyz.), 78.
26 KÖDÖBÖCZ Gábor, Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében, Debrecen, 2000, 57.
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(Egészen különleges poétikai helyzetet teremtenek azok a versek, amelyekben a 
műfajok közötti kapcsolat kombinálódik a szerepvers lehetőségeivel [Cigánydal, 
Románc, Invokáció). Csak utalásszerűén említem meg, hogy Horváth János ehhez
hasonló jelenséget vett észre Petőfi „tiszta népdal"-aiban. Kányádi ráadásul a 
Románc című versében direkt módon felszólít a költemény szerepversként történő
olvasására. Ezeket a költeményeket érdemes összevetni azokkal a művekkel,
amelyek szintén műfaji hagyományokat idéznek, de a belső szemléleti formák
mélyebb és az egész szövegre történő, rendszerszerű átélése nélkül (Elrontott rondó, 
Szürke szonettek, Kettős ballada, Ballada, Rondó). Az előző csoport a genette-i
hypertextualitás kategóriájába tartozik, az utóbbi az architextualitáséba.)

Kányádi Sándor, a címadó költő 

Mielőtt áttérnék a fenti két csoport egy-egy reprezentatív példájának bemuta-
tására, röviden utalnék a költő címadó gyakorlatára, amely szerepversolvasási
stratégiánkat nagymértékben meghatározza.

Kányádi a szövegalkotás folyamán gyakran kifejezésre juttatja és értelmezhetővé
teszi költői szándékát. Olvasója szempontjából ugyanez a jelenség úgy fogal-
mazható meg, hogy a szövegekből az értelmezői utasítások világosan és
egyértelműen bomlanak ki. E költészet befogadása az implikált szerző és implikált
olvasó együttműködésének klasszikus és tiszta esete.

Hangsúlyosan igaz ez a megállapítás a költő paratextusaíra is. Kányádi
szembeödően sajátos címadási gyakorlatára Márkus Béla hívta fel a figyelmet:
„Dísztelen dalok, Körömversek, Szürke szonettek, Históriás énekek odaátra — már a 
ciklusok címe is műfaj fogalmakat takar. Aztán az egyes darabok: Hely^etdal, 
Dokumentumlíra, Hattyúdal, Esti dal, de ide tartozik a dedikáció és az invokáció, a 
cáfolat, a metszet, a könyvjelző, a bagatell, a románc is. A haiku, az előhang, a 
ballada, a mese, a tagoló vers, a rondó, a passió, a fohász, a krónikás ének
megjelölés még kiegészíthető más, ugyancsak a paratextus körébe utalható
elnevezésekkel. A Dachaui képeslapokra Radnóti razglednicáit idézi, a Pergamen-
tekercsekre a fáraók írnokának feljegyzéseit, az Örmény sírkövek a sírfelirat-irodalmat.
Másutt harangfölirat az elnevezés; Л prédikátorok könyve önmagáért beszél. A 
Zsörtölődő egyéni lelemény lehet. A biztató ugyancsak elindulhat — József Attila
altatójához hasonlóan — az Írodalmiasodás útján. Telitalálat az élet és a művészet
szoros összetartozását példázó sor(s)vers-fogalom; a Tömegsír-vers а zsoltároknak állít
emléket; a Gyülekezési szabadság zárójelekkel a hivatalos iratformát, az engedélyt
választja témájául. Fabulatémákra íródott csaknem egy teljes ciklus; az egyik vers
rigmusnak tituláltatik stb."27 Kányádi Sándor tudatosan épít a műfajokhoz
kapcsolódó, történeti és közösségi jellegű olvasói elvárásokra, mintha címadásában
újfajta irodalmi anyanyelvet szeretne megteremteni önmaga és közönsége között.

27 MÁRKUS Béla: „Irodalom csak játék a\ egés%" Kányádi Sándor újabb verseiről, — M. В., Л 

betokosodott kudarc, Bp., 1996, 24-25.
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A költő azonban kiaknázza a címadásban rejlő egyéb, főként pragmatikai
lehetőségeket is, amelyek révén kapcsolatot teremthet olvasójával. Genetíe is azt
hangsúlyozza a paratextualitásról szólva, hogy „e kapcsolatterület kétségkívül a mű
pragmatikai dimenziójának, vagyis az olvasóra gyakorolt hatásának egyik kivált-
ságos helye".28 Kányádi címei, alcímei, ajánlásai leggyakrabban az olvasóval
folytatott kommunikációs szituáció elemeire utalnak: olykor a résztvevőkre {Illyés 

Gyulának — odaátra; Ad notam .Ady Endre D. G. barátomnak mondom), a szituáció
idejére {Krónikás ének ezerkilencszáznyolcvannyolc januárjából), a szituáció miértjére, azaz
az alkalomra {Simon Bolivar és San Martin emlékének), vagy a hogyanra, azaz a 
közlésmódra (monológ, búcsú, könyörgés, lamentáció, ének).

Két alcíme különösen erőteljesen szólítja fel olvasóit a hagyományos, szerep-
líraként történő olvasási stratégiára: Románc — Federico Garda ljorca elpattant húrjaira 

szerezte egy magyar vándorénekes; A bujdosni se tudó szegénylegény éneke —Ad notam 

Ady Endre D. G. barátomnak mondom). E két esetben explicit szövegutasítást kapunk,
amelyek révén a költő az olvasói beállítódást előre meghatározza, megszabja.

Ezek az alcímek azt a benyomást keltik az olvasóban, rnintha létezne egy hang,
„amely kedvesen [...] beszél hozzánk, s maga mellé akar állítani minket."29 Eco ezt
nevezi mintaszerzőnek, egészen pontosan ezt a hangot vagy ezt a stratégiai erőt,
amely az utasítások sorozatát adja az olvasónak.

Az első alcímben a költő önmagát egyes szám harmadik személyben említi, azt a 
hatást keltve, mintha egy harmadik „valaki", egy tőle független hang is lenne.
Ugyanakkor az alcím hangja egy egymondatnyi szövegben össze is foglalja a két
költőszemélyiség, Garcia Lorca és Kányádi együvé tartozását. Még markánsabb a 
hang jelenléte a második alcímben a mondom, beszédtevékenységet, szólást kifejező
ige jelenléte miatt. Az alcímekben „megszólaló" hang a továbbiakban vagy teljesen
eltűnik, vagy éppen ellenkezőleg, „nyíltan" és „szégyentelenül" (Umberto Eco)
befurakodik a versszövegbe. Bárhogy is legyen a versszöveg folytatásában, az
értelmezőnek érdemes elkülöníteni a paratextus és a versszöveg szólamait.

A transztextuális alakváltás példája 
(Kányádi Sándor: A bujdosni se tudó szegénylegény éneké) 

Mindazok a lényeges vonások, amelyek Kányádi költészetét már a Kikapcsolódás 
című kötettől jellemzik, vagyis a tér-idő élményének kitágítása és a hagyományok
éltetésének szándéka, meghatározó módon érvényesülnek A bujdosni se tudó 
szegénylegény éneke című versének alkotásmódjában is.

A vers értelmezésével csak futólagosan találkozhatunk a Kányádi-recepcióban,
pedig fontos társadalmi mondanivalója mellett a szöveg többszintű kidolgo-
zottságot is mutat, amely révén mélyebb értelmeket is aktualizál a magyar irodalom
és a magyar nyelv történeti vonatkozásaiból. A történeti szövegi szálak figyelembe
vétele árnyaltabbá teheti a szereplíra poétikai lehetőségeiről alkotott benyomá-

GENE1TE, Gérard, Transztextualitás, ford. Burján Monika. Helikon, 1996. 1-2. 84.
ECO, Umberto, Egy. Bevezetés az erdőbe. — E., U., Hat séta a fikció erdejében, Bp., 2002, 26.

263



Jakab Judit 

sainkat, és aprólékosan feltérképezhetjük egy sajátos eljárás, a transztextualitáson
alapuló történeti jellegű alakváltás módszerét.

A vers szembeötlő nyelvi-poétikai jellegzetessége a versbeli beszélői státuszban
megnyilvánuló kettősség, amely a címtől az utolsó sorig fenntartja az olvasó
figyelmét. Ez a kettősség mutatkozik meg lexikai-stilisztikai síkon, a szintaktika, sőt
a ritmikai eljárások tekintetében is, de soha nem a széthajlást, hanem ellenkezőleg,
a két komponens összetartozását érzékeltetve.

A beszédhelyzetben a kettősség kialakítása, majd a két szál összefűzése már a cím 
és az alcím által megtörténik. A cím a magyar történelem és egyben költé-
szettörténet hagyományaira irányítja a figyelmet, de a hagyomány ez esetben
disszonanciával párosul. A bujdosás motívumának negatív szövegkörnyezetben
való feltüntetése, a cselekedet lehetetlenként való feltüntetése a megszokottól
eltérő értelmezhetőségi irányt jelöl ki a befogadó számára.

Az alcím konkrétan rámutat a vers alkotás történeti előzményére, de egyben a 
közlés módjára, egy beszédszituáció „hogyan"-jára is utal. A D. G. barátomnak 
mondom szerkezet azért érdekes, mert tovább bővíti a beszédhelyzettel kapcsolatos
információinkat: a mű két ember közötti dialógust ígér, vagy legalábbis olyan
monológot, amelynek van egy néma hallgatója, egy fiktív befogadója is — az
olvasón kívül. Az egyes szám első személyű ige a műbeü szerzői szubjektum
jelenlétét implikálja, ezután a költő maga „végzi el" az azonosítást e szubjektum és
a szegénylegény alakja között az ének főnév és a mond ige szemantikai azonosítása
révén. Ez a cím-alcím felépítés tehát nemcsak a szokásos szemiotikai funkcióban
válik el a vers szövegétől, hanem azáltal is, hogy a vers beszédhelyzetének
összetevőit rendre kibontja, felsorakoztatja, és szerzői utasítással látja el az olvasót,
hogy hogyan értelmezze az utána következő verstestet.

A paratextus által felvillantott versbeli beszélői kettősség a beszédmód
kettősségében is megnyilvánul: Ady kuruc-költeményeinek archaizáló hangja és egy
20. századi kortársi, olykor értelmiségi szófordulatokat létrehozó hang keveredik a 
mű szövegében. A versbeli beszélő által elmondott monológba folyamatosan
beleszövődik - helyenként rátelepül - a másik hangja - „nyíltan" és „szégyen-
telenül". Az archaizálás és a finom aktualizálás dinamikájából épül fel ez a 
monológ.

Ugyanez a kettősség alakítja a kompozíciót is. A monológ monotonitását csak a 
versbeli beszélő megszólításai (3. és 6. versszak: nem kellünk mi testvér, lejárt testvér 
lejárt) szakítják meg, a 4-5. versszakban azonban radikális fordulatot, a beszéd-
helyzet gyökeres változását tapasztaljuk. A hallgatóhoz való közvetlen odafordulás
megszakítja az eddig egy tömbben haladó szöveget, ezáltal is erőteljesen „kiugrik" e 
sorok érzelmi közlendője: a beszélő mély fájdalmat érez egy valamikori barát
immoralitása, inkorrektsége, árulása miatt, aki anyanyelvi-szellemi közösségét
valamikor elhagyta.. De a szöveg más nyelvi eljárásai is (a kérdő modalitás, a 
lexikai-stilisztikai változás, az eddigi egyes és többes szám első személyű igealakok
második személlyel történő felcserélése) erre a központi érzelmi részre és központi
gondolatra irányítják az olvasó figyelmét. E műveletek a beszélő és a megszólított
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sokszorosan kettős viszonyát hozzák létre, végső fokon az a benyomásunk támad,
hogy a versbeli beszélő identitása is megváltozik ezekben a sorokban: a műbeü
szerzői szubjektum egyértelműen a „szegénylegény" alakja fölé nő.

A szöveg szintaktikai szerveződését a szintaktikai struktúrák fellazítása, helyen-
ként megszakadása jellemzi. Az 5. versszak 3-4. sora és az utolsó versszak 2. sora
mellérendelő mondat ugyan, de a hétköznapi beszélt nyelvre jellemző módon, laza
asszociációs tartalommal kötődnek az előttük elmondottakhoz, s így törik meg a 
szerkesztettséget. A 6. versszak 2. sora pedig közbeékelt mondatként erőteljesen
szakítja szét a konstruált szöveget. Ez a közbeékelt mellérendelő mondat
intonációváltást is eredményez: a patetikus deklamáció a hétköznapi beszélt nyelv
hanghordozására vált át. Mindezek a szöveg beszédszerűségét jelzik, bár a 
megszakítottság ellenében hat az egyes mondatok grammatikailag teljes szerkezete,
amely a vers nyelvét inkább az írott szöveggel rokonítja. Az alapvetően kijelentő
mondatokra épülő modalitás egyformasága két helyen változik (3. versszak kérdő
mondata, 9. versszak felkiáltása); a monotonitás az archaizáló nyelvezet limitálá-
sának szándékához köthető, a modalitás rendszertelen váltásai azonban inkább a 
szerzői hang leplezeden megnyüvánulásaihoz. A szövegben túlsúlyban szerepelnek
- logikai minőségük szerint - a tagadó mondatok, gyakori a szövegben a nem, sem, 

se tagadószó, senki névmás, semerre tagadó határozószó.
A lexika szintjén szintén a kettősséget tapasztaljuk. A szereplői beszédmód nem

szűkölködik nyelvi archaizmus okban {burkus, vittünk, vettük meg a sáncot, taris^nyáltak, 

kigyérült), a kortársi beszédmódot ezzel szemben az egyéni neologizmusok
határozzák meg (emberboltos, nemkellésekbe, nyelvpecér). A neologizmusok ugyanakkor
jelképi szerepű fogalmakká válnak, erőteljes erkölcsi színezetet kapnak. A felsorolt
fogalmakat olyan szóalkotásoknak tekinthetjük, mint Nagy László egyéni eredetű,
erkölcsi tartalmú metaforáit. A neologizmusok túlnyomórészt a szöveg első
részében, az 5. versszakig bukkannak fel. Ezt az egységet a vers születésének
idejére jellemző nemzetközi társadalmi-politikai helyzet burkolt rajzának tekint-
hetjük, szemben a 6. és 9. versszak közötti résszel, amely az előzőekből következő,
kollektív tudati-érzelmi állapot megjelenítése.

A ritmikai elemzés ugyancsak a kettősség, az archaizáló kötöttség és kortársi
beszédmód szimultán jelenlétének észleléséhez vezet. A vers (egyik lehetséges) rím-
es ritmikai előképe Ady Endre Es%e Tamás komája című műve. Az „örökölt"
rímképlet: „örökölt" ritmus ütemhangsúlyos, így Kányádi hiánytalanul
hatszótagú sorai is 4/2-es ütemekre bomlanak. Az ütemhangsúlyos formához
meglehetősen ragaszkodó versritmust a kortársi beszédmód helyenként módosítja.
Az intonáció (4., 9. versszak), a hétköznapi nyelvhasználatot imitáló szaggatottság,
a helyenkénti ötletszerűség megzökkenti (6. és 9. versszak) az alapritmust, ahol
pedig az ütemhangsúly szóalakot vág félbe, ott egyenesen a beszéd dinamikája
kerekedik felül az alapritmuson (pl. 2. versszak 3-4. sor; 4. versszak 3. sor; 6.
versszak 3. sor; 7. versszak 3-4. sor). A versnek tehát kétféle ritmikai szervezőelve
van: az egyik a szabályosnak mondható versritmus, a másik pedig az élőbeszéd
jellegzetes ritmusa. A beszéd ritmusának hangsúlyozását, s az alapritmus bizonyos
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fokú leépítését az enjambement-ok nagy aránya is lehetővé teszi. A versbeszéd
három alkalommal szakít szét a sor végén szószerkezetet (az 1. versszak 2-3.
sorában és a már többször hangsúlyozott 4. versszak 3-4. sorában jelzős szó-
szerkezetet; a 6. versszak 3-4. sorában birtokosjelzős szerkezet válik szét), hét(!)
esetben pedig megbontja a mondatstruktúrát (kétszer predikatív szerkezet bomlik
fel: 1. versszak 3-4. sor, 7. versszak 3-4. sor; kétszer határozós szerkezet lazul fel: 3.
versszak 3-4. sor, 5. versszak 3-4. sor; kétszer tárgyas szintagma válik szét: 8.
versszak 3-4. sor, 9. versszak 3-4. sor). Külön esetként kell megemlíteni a 4.
versszak 1-2. sorát, amelyben a versbeszéd úgy szakítja meg a mondatstruktúrát,
hogy a tárgyas alárendelő mondat tartalmaüan kötőszója és tartalmas elemei
elválnak egymástól. Már az előzőek során is utaltunk rá, hogy a 4. és 5. versszak
különösen hangsúlyos része a versnek, most — összekapcsolva a szintaktikai
szemponttal - megállapíthatjuk, hogy a vers a 14. sortól a 19. sorig egyeden
kétszeresen alárendelő összetett mondat. A kérdő modalitású főmondathoz egy
tárgyas, ehhez pedig egy kijelölő jelzői alárendelt mondat fűződik. A hűdenség
felett érzett személyes fájdalom, a személyes érintettség érzése a kollektív
reménytelenségben fejeződik itt ki oly módon, hogy az élőbeszéd hatása
erősebbnek érezhető, mint az archaizáló versritmusé. Őszinte, kertelés nélküli,
világos beszéd ez.

Az enjambement-ok szisztematikus elhelyezkedése (a 2. versszak kivételével
minden egyes versszak 3-4. sorában találhatók) végső fokon szabályszerűségre utal,
s ezt a gyanút felerősíti az a tény, hogy az archaizáló gondolatritmusok jobbára az
egyes versszakok 1-2. sorában találhatók. Ez a jellegzetesség a két beszédmód, a 
két szólam egymáshoz való viszonyát, egymáshoz képest történő elhelyezkedését is
kifejezi. Kányádi szerepverse úgy szerveződik, hogy a költő a két szólam folytonos
elválásában és finom, jelzésszerű egybeépülésében rejlő művészi lehetőségeket
tökéletesen kiaknázza, s két szólam folyton megszakadó folyamatosságát hozza
létre.

A vers hypertextuális jellege és intertextuális rétegzettsége

Kányádi versének - a beszédhelyzetben megmutatkozó kettősségen túl — másik
jellegzetessége a külső szövegátvételek gazdagsága, amelyek azonban sokrétűségük
ellenére egyetlen markáns értelmezés felé mutatnak, azaz a jelentés alkotók minden
egyes eleme egyetlen szemantikai körre utal.

Módszertani szempontból célszerűnek látszik először a vers rétegzettségét
áttekinteni, majd ezután részletesebben vizsgálni, hogy a különféle regiszterekbe
tartozó kifejezések és allúziók milyen módon szerveződnek egyeden koherens
szöveggé.

A cím alaptagja alapvetően a Rákóczi-szabadságharc költészetéből a politikus
szegénylegényénekeket idézi (Szegénylegény éneke, 1706; Egy bujdosó szegénylegény ...,
1670-1700 között). A szegénylegény-motívum azonban a 'kuruc kor hőse, katonája'
történeti jellegű tartalom mellett a 'betyár, haramia' jelentést is magába vonja. Ez
utóbbi értelem aktivizálása már Ady Endre költészetében megtörténik {Paris, a\ én 
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Bakonyom), Illyés Gyula Szegénylegény (1928) című versében, amely a Nyugatban
jelent meg, ugyanígy aknázza ki e fogalom értelmét, Nagy László Versben bujdosó 

(1968) című költeményében pedig szintén ugyanezzel a tartalommal használja. A 
két jelentésréteg között a kapcsolatot az 'ellenállás', a 'valamivel való szem-
beszegülés' gesztusának kifejezése teremti meg. A továbbiakban e körből csak a 
Rákóczi-szabadságharc politikus szegénylegényénekeire utalok.

A cím determinánsa hangsúlyosan negatív formája ellenére is {bujdosni se tudó) a 
bujdosás motívumát tartalmazó verseket hívja elő az olvasói emlékezetben.
Legerőteljesebben Ady Endre bujdosó-helyzetdalai (Bujdosó kuruc rigmusa, 1909; Att 

utolsó kuruc, 1910; A menekülő lovas, 1913; Sípja régi babonának, 1914; Két kuruc 
beszélget, 1918) idéződnek fel, de természetesen - mögöttük - felsejlik a 17. századi
és 18. század eleji bujdosóénekek alap tónusa is {Buga Jakab éneke, 1668; Zöld erdő 
harmatát ..., 17. század, 18. századi lejegyzések 1728 körül). A bujdosás
motívumának értelmezéséhez pedig ismét Nagy László Versben bujdosó című
művére kell utalnunk, amelyben a költő új tartalommal jelképpé növeli ezt a 
vándormotívumot.

Két kisebb horderejű utalás a burkus szó és a sem inde sem unde kifejezés. Az
előbbit a magyar népmesék szókincséből kölcsönözhette Kányádi, bár meg kell
jegyezni, hogy a szó - első írott formájában — erdélyi hivatalos okmányokban tűnt
fel; a második kifejezés latin igehatározók összetűzéséből keletkezett, amelyeket a 
tér, majd az idő, kezdet, ok stb. jelölésére használnak.

A vers zárósorai a Bibliára utalnak: az utolsó ítélet megjelenítésének legismertebb
szöveghelye a jelenések könyvében található (János Jelenésekről 20,11-15), bár az
Otestamentumban a prófétáknál is találkozunk a végítélet gondolatával (Ám 2,16;
3,14; 5,18; Szof 1,8; 1,14-15), és az Újtestamentum egyéb helyein (2Kor 5,10) is
megjelenik. A teljesség kedvéért azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szakrális
szókincs- és fogalomrendszer a forrásirodalmat, a kuruc bujdosóénekeket eleve
áthatja.

Az intertextus eredetével, nyelvi szerkezetével és poétikai mnciójával kapcso-
latban néhány gondolatot kell megelőlegeznünk.

Gadamer a szövegközöttiség jelenségének magyarázatában az intertextualitás
szövegi, nem pedig befogadói létmódjáról beszél: „Az intertextualitásnak [...] a 
szövegből kell jönnie, nem pedig egy rendkívül művelt olvasótól. Ez az
ellenvetésem a manapság divatos dekonstruktivizmus túlzásai ellen irányul."30 A 
szövegben eszerint létednek az intertextusra utaló poétikai nyomok, amelyek a 
befogadót rávezethetik először egy szövegelem jelenlétének felismerésére, majd
esedeg azonosítására is. Ezzel, az intertextus alkotói meghatározottságának a 
nézetével egyetérthetünk, bár ki kell egészíteni azzal a megjegyzéssel, hogy az
intertextusok felismerése mindenkor az olvasótól függ, az átvett szövegrészlet

30 GADAMER, Hans Georg, Költeni és gondolkodni Hölderlin Emlékezés с verse tükrében, — G , H-
G , A s%ép aktualitása, Bp., 1994, 207.
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azonosítása mindig az olvasó történetiségének, kulturális meghatározottságának,
intelligenciájának függvénye.

Ricoeur az intertextusok poétikai szerepének elemzésekor elszakad az „idézés" és
az „idézettség" nyelvi műveletétől és az alkotói átértelmezés, az újraszerzés
gondolati műveletéhez köd őket. Az intertextust olyan nyelvi szerkezetnek tekinti,
amely csak alakilag idézet, valójában a változatlan verbális kifejezés új értelemmel,
új tartalmi vonatkozással vesz részt a szövegképzésben. A 22. zsoltár második
versének Márk és Lukács evangélisták általi közlése kapcsán állapítja meg: „A
haldokló Jézus a zsoltár szavaiba öltözteti szenvedését, melyben ily módon belülről
lakoqjk".^ (Kiemelés az eredetiben.) Az intertextus az új kontextusban egyrészt
aktualizálódik, másrészt az újraértés révén az addig figyelmen kívül hagyott
értelmezési lehetőségeket is felszabadítja

Kányádi költeményeiben ugyanez az újra- és átértelmezésen alapuló aktualizálás
művelete figyelhető meg, sőt más értelmezője még erőteljesebbnek láttatja ezt a 
folyamatot és eredményét. Deák István szerint Kányádi verseiben a vendég-
szövegek mindig valaminek a szimbólumaként vesznek részt a jelentésképzésben.32

A címbeli szegénylegény éneke szintagma valójában architextus. Eredetileg a 
szegénylegényénekek a Rákóczi-szabadságharc válságának éveiben keletkeztek, s 
bennük „a nemesi vezetés alá került szabadságharccal meghasonlott szegény-
legények elkeseredése" jelenik meg. Kétféle hangot szólaltatnak meg hitelesen: a 
hetyke bizodalom, a katonadölyf és a megromlott életkörülmények miatt érzett
panasz, a keserűség hangját. Jelen esetben a kétféle hangból az utóbbi érvényesül.
Kányádi (és korábban Ady Endre) a panasz alapintonációját veszi át, amelyet
Kányádi kiegészít egy másik ismert, „szegénylegényének"-es eljárással: az élettények
(az eredetiben: a hadiesemények) felsorolásának módszerével.

Ebből az időszakból, erről a „költészetarcheológiai" szintről származnak a 
bujdosó-versek vagy bujdosóénekek, ezek a száműzöttek, földönfutók érzelmeit
bemutató, bánatos hangvételű dalok. A bujdosó katonák sorsát megörökítő
szegénylegényén ekek (Egy bujdosó szegénylegény.,., Buga Jakab éneké) és Kányádi verse
hangulatilag, stílusban, sőt helyenként szövegszerűen is közel állnak egymáshoz.

Mii búsuls^j kenyeres, midőn semmid sincsen? 

O, édes pajtásom, hogy ne búsulgatnék, 
Midőn sok búbánat rajtam uralkodik! 

(Buga Jakab éneké) 

A megszólítás azonosságán túl a versbeli beszédhelyzet hasonlóságát kell
kiemelni: a versben a dialogizáló társ jelenlétét, akinek ottléte ellenére bontakozik ki

31 RICOEUR, Paul, A panasz mint ima. - Bibliai gondolkodás. Szerk. RlCOEUR, Paul,
LACOCQUK, André, Bp., 2003, 351.
32 DEÁK István, Székelyföld, 2004. 5. sz. 97.
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a monologikus dikció; valamint azt a tényt, hogy a beszélő az egyéni panaszok
felsorolásától eljut a kollektív számvetésig. Ady Endre is ezt a szituációt rögzítve
írta kuruc verseinek nagy részét.

A bujdosóénekekben tűnik fel a társak elmaradásának, árulásának, elpártolásának
motívuma, de a szerző csak úgy említi, mint egyetlen szomorú tényt a többi közül:

Szerelmes barátim, régi jó társaim 

Tőlem elpártoltanak. 

{Zöld erdő harmatát..^) 

Kányádi versében a baráti hűúenség felett érzett fájdalom kompozíciót szervező
erővé válik: a monológ iránya a 4. versszakban megfordul, és a rákövetkező sorok-
ban a műbeli szerző, a szerzői szubjektum részletesen, ezáltal hangsúlyosabban
kifejti érzelmeit.

A bujdosóénekek szerzői a nyomort úgy ragadják meg, hogy az nem válik
lesújtóvá. „A nyomorba került embernek ez az első teljesen világi, minden vallásos
vigasztalás nélküli ábrázolása irodalmunkban. Mégsem kelt pesszimizmust [...]."33

Talám a\ idő megfordul, 

A%jós%erencse megmozdul... 

(Egy bujdosó szegénylegény...) 

Mit búsulsZ} kenyeres, midőn semmid sincsen? 

Jó a% Isten, jót ád, légy jó reménségben! 

(Buga Jakab éneke) 

A reményelv Kányádi versében nem nyilvánul meg: vagy úgy értelmezzük a 
szöveget, hogy a remény érzete teljesen hiányzik a vers világából, és egyértelműen a 
tragikum uralja el a költeményt, vagy úgy értelmezzük, hogy a zárósorok
transzcendens síkra vetített, áttételesebb reményt sejtetnek.

Kányádi művének korban közelebbi költészettörténeti előzményét Ady kuruc
versei képezik. Kányádi maga is utal arra az alcímében (Ad notam Ady Endre), hogy
közvetlen ihletője Ady Endre.

A 20. század eleji, a klasszikus modernség poétikájára távlatot nyitó költőnk
pályája minden szakaszában felelevenítette a kuruc bujdosóénekek jellegzetességeit,
így lett legjellemzőbb műfajainak egyike a bujdosó-helyzetdal. Ennek közvetlen
hypertextusának tekinthetjük Kányádi versét. Ady Endrétől műfaji, beszéd-
helyzetbeü, motívumbeli, stilisztikai és ritmikai örökséget kapott az erdélyi költő.
Ezzel szemben nem vette át Ady jellegzetes képalkotási módszerét és kuruc
verseinek szenvedélyes hangját. Ady nem konkretizálható, rendkívül tág jelentésű,
areferenciális képei önelvű hálózatot építettek a kuruc versekben, Kányádi jelen
versében ebből néhányat (múlt, ma, jövendő, világ, nádas, erdő) átörökít, még jelképi

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY'Tibor, Bp., 1964, 484.
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tartalommal, de sokkal kisebb intenzitású hatással. Nem imitálja Ady szenvedélyes
hangnemét sem, a hajthatatlanság, olykor a heroizáló pátosz hangját, amelyek
erősen dinamizálják a kuruc versek szövegeit. Kányádi alapintonációja a 17. és 18.
századbeli kuruc költészet hosszas, egyhangú panaszos, lamentáló hangja.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy Kányádi műfaji, forma- és stílusimitációjának
alappilléreit Ady bujdosó-helyzetdalai jelentik, de ezt a képalkotásbeli és hang-
nembeli egyéni törekvések módosítják a Rákóczi-szabadságharc kuruc költészete
irányába.

A bujdosás motívumának címbeli, tagadó formában történő szerepeltetése külö-
nösen hangsúlyossá teszi ezt a motívumot, amely a magyar irodalomtörténetből
világnézeti, költői magatartásbeli, értékszemléletbeli tartalmakat is átörökít.

Ady bujdosó kuruc rigmusa című versét a recepció a költő kuruc tárgyú alkotásai
egyik legsikerültebb darabjának tartja. A bujdosás motívuma ebben a versében
ambivalens tartalmakat kap: „Mikor a magyar életről beszélt a költő, csupa tagadó
szó, csupa sóba, nem, se, sem, csupa nincs tolult fel benne. Csupa hiány, csupa
negatívum volt ekkor minden körülötte [...]. A lengyel urak világában viszont a van
uralkodott: állapothatározók sokasága jelezte az ottani békét [...]. S mégis: а адя-Ьап 
szenvedett a lélek, s a nmcs-htn érezte magát igazán itthon. [...] Feleselt egymással a 
felszíni érdek, s a lelkét teljessé tevő morális igény". (Kiemelés az eredetiben.)34 A 
motívum morális tartalmakkal való összekötése tehát már Ady költészetében
megtörtént, majd újabb és egyben más jellegű értékekkel telítődik Nagy László
összegző szerepversében, a Versben bujdosóban. 

Nagy László „nagy jelentőségű költői hagyománya az, hogy Ady kuruc-versei
után is képes volt a szegénylegény-szerepnek új, korszerű érvényt adni".35 A vers
alapmetaforája „a küzdelemre kényszerült költői létezés metaforája. S a foly-
tatásban is egyértelmű - az ösztönző hagyományok jelenlétének sejtelmén át is - a 
bujdosás és a szellemi szféra összekapcsolása".36

A bujdosás motívuma költészettörténeti beágyazottságában így nemcsak az eredeti
jelentésre, a menekülésre utal, hanem életre hívja a morális erők és a szellemi
alkotás létrehozásának, illetve a létrehozás kérdésességének szemantikai körét is.
Kányádi versében a negatív forma (a bujdosni se tudás) egyrészt jelenti a 
hazátlanságot, a be nem fogadottság állapotát, de - költészettörténeti előzményei
miatt — konnotációként aktivizálja az alapértékekkel, a morális erőkkel és a szellemi
szférával való kapcsolatát is. A menekülésre képtelenség állapotában mindezek
leépülnek. Ezt fejezi ki a vers 4. versszakában a nyelvpecérré váló valamikori barát
képe, és ezt érzékelteti a 8. versszak utolsó két sora: „egy-két e^er évet/vissza kell 
butulnunk".

Ebben a makrokeretben, ebben az alapvető forma- és stílusimitációban léteznek
olyan szóalakok és kifejezések, amelyek kevésbé illeszkednek a „felszíni" beszéd-

34 KIRÁLY István, Ady Endre, II. kötet, Bp., 1972, 717-718.
35 GÖRÖMBEI András, Nagy László költészete, Bp., 1992, 290.
36 GÖRÖMBEI András, i.да.,291.
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módhoz, és történeti heterogenitásuk miatt az olvasót fokozottabb értelmezői
munkára késztetik.

Ilyen értelmezésre késztet a vers felütésében szereplő burkus szó, amely egy
másik nyelvi rétegből emelődött be a vers alapszövegébe. Első megközelítésben a 
mesék szövegében előforduló burkus népnévre gondolunk, amelyet valamiféle
határozadan, mesebeli országra szoktunk vonatkoztatni. Pontos jelentéseit a 
Magyar Nyelv Értelmező Szótára tárja fel: legkorábbi főnévi jelentése 1742-ből
'porosz ember; Preuße', majd 1838-tól 'nyers; roh kemény természetű;
unnachgiebig' jelentéssel bővült. Szócsonkítás eredménye. A brandenburgus

'brandenburgi, porosz' második felével azonos, amely a német Brandenburger,

branderburgisch 'brandenburgi1 latinos végű módosulata.
Kányádi versében a leírtak közül a legkorábbi főnévi jelentés aktivizálódik,

áttételesen a romániai szászokra, németekre utal - szemben a már említett bujdosó-
énekek vagy Ady nyílt „német" szóhasználatával:

Ama^pántlikás német urakot, 

Varjú gránátéros kavallérokot 

Szegénylegényből lőtt vitéz vágta azpkot... 

{Szegénylegény éneké) 

Tollasult s%erb hajcsárt, 

Tisza-urat bántni, 

Ha császárhoz P^ß°K, állott,

Paphoz némethez komiszhoz 

El tudtuk találni. 

(Két kuruc besaget [Tyukodipajtásom...])

Kányádi szóhasználatának oka van: a sok tekintetben az előző évtizedtől is
nyomorítóbb nyolcvanas években nem utalhatott közvedenül „arra a romániai
hatalmi-gazdasági gyakorlatra, amely a nemzetiségi szászok, németek kitelepedését
fejpénzhez köti („kelendő a burkus"). Ebből - a vers szavát követve - az
„emberboltos" praxisból bontja ki a másik nemzetiség, a magyarok ítéletét, a „nem
kellünk mi múltnak / nem kellünk mi mának; / kivált jövendőnek / minket itt
utálnak" keserű panaszát".37 A költő célja tehát nem újabb szemantikai kör
megnyitása, hanem a nyílt beszéd elfedése, álcázása egy olyan történelmi
időszakban, 1985-ben, amikor nem lehetett néven nevezni politikai folyamatokat

A sem inde sem unde szintagma hangzásával harmonikusan illeszkedik a 17. és 18.
századi bujdosóénekek siralmas, panaszos lamentálás-imitációjába. A kifejezés egy
latin beszélt nyelvi univerzálét vegyít a magyar sem tagadószóval, azaz tagadó
formában citál a költő. Szójátékszerűvé az teszi, hogy a második határozóban (unde) 

a román „hol?" kérdő névmás is benne rejlik. A latin citátum román kérdőszói

37 MÁRKUS Béla, L m. (21. jegyz.), 29.
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áthallással, magyar tagadással egyetlen sorában idézi meg a vers mondanivalójának
egészét.

A vers zárlatában működésbe lépő bibliai allúzió kétfelé is szemantikai mozza-
natokat hív életre. Egyrészt - stilisztikai szinten - nem mozdulunk ki a kuruc
költészet és Ady Endre kuruc-verseinek világából, hiszen a szakrális hang vagy
motívum itt sem ismereden. A kuruc költészetben, de még Ady Endre
helyzetdalaiban is feltűnik a Gondviselés kérdése. Az alkotók általános emberi
tapasztalatként párosítják a szakraütást a reményelwel, a Gondviselésbe vetett
bizalommal:

Jó a% Isten, jót ád, légyjó reménségben!

(Buga Jakab éneke) 

Keserű a% nékem, Istenem, a%t kérem, 

Utamban légy vezérem. 

(Zöld erdő harmatát...)

Mi a célunk, mi a célunk 
E nagy bujdosásban?

„[...] A Mennybéli régen-régen 
Erre küldött minket. 

Majd eligazítja, 
Hogyha jónak látja." 

(Ady Endre: Két kuruc beszélget [Nagy tü^et csináltunk..,]) 

Másrészt — szemantikai síkon — a hasonlat {várjuk mint a holtak / a% ítélet napját) 
kirajzolja a holtak, a közösségi halál és az utolsó ítélet tragikus tartalmú
összefüggéseit, és a hasonlat ebben a körben lesz interpretálható.

A főmondat állítása tartalmilag még a reményt sejteti a feltámadás, az isteni
igazságszolgáltatás és az esedeges örök élet tekintetében.

Es látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani a\ Isten előtt; és könyvek 
nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely a^ életnek könyve; és 
megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, a% ő cselekedeteik 
szerint. (János Jelenésekről 20,12) 

A hasonlító alárendelt (mint a holtak) azonban már nemcsak az utolsó ítélet
látomásához kapcsolható szemantikai értelemben, hanem előre is hat, a főmondat
többes számú igéjére: nemcsak a várakozás módjára, hanem a várakozók állapotára
is érthető az azonosítás. A várakozók holtakként való megjelenítése és a hang-
súlyosan többes szám első személyű igealak a nemzethalál képét asszociálja. A vers
zárlata súlyos végkövetkeztetést foglal magába egyeden bibliai allúzió azonosító
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erejének kiaknázása révén: „a magárahagyatottság, a tehetetlenség, a jövőtlenség, a 
reménytelenségre kárhoztatottság, a kiúttalanság — >semerre az utunk< — 
nyomasztó helyzete nem egy személyt, de egy egész közösséget tesz élő halottá. A 
költemény távlattalan távlatával [...] ugyanarra mutat, amerre a kötet búcsúversei, s 
ahová az egyetemes magyar irodalomból Kölcsey, Vörösmarty, Babits és Illyés is
mutattak: a nemzet sírja felé".38

E belső intertextualitás jegyében a szövegnek mélyebb értelmei is kibontakoznak:
a bujdosástól, azaz az új hazától, egyáltalán a haza lehetőségétől megfosztott
kisebbség különböző stádiumokon keresztül halad, morálisan, érzelmileg és
szellemileg is elkorcsosul egészen a végkifejletig, a közösségi halálig. Ady és
Kányádi kuruc-versei között a legszembeötlőbb különbség az Ady-versek
hajthatadanságának, erkölcsi dacának, a mégis-morál megszólaltatásának a hiánya.

A hypertextualitás, amely alapvetően meghatározza Kányádi versének szervező-
dését, és az intertextusok együttes jelenléte ellenére sem merül fel az olvasóban a 
montázs gondolata, hiszen ezek az elemek egyfelől harmonikusan — morfológiai és
szintaktikai eljárások révén formailag is — illeszkednek egymáshoz, másfelől
magasabb szinten egy közös szemantikai kört is kirajzolnak. Másképpen szólva: az
intertextusok között zajló dialógusban létrejön egy közös nyelv és megképződik
egy közös értelem.39 E szemantikai kört az erdélyi magyar kisebbségnek a 
szétbomlás jeleit mutató lelki-szellemi állapotrajzában és az ellenállásról való
lemondásban határozhatjuk meg. Harmadik összefűző erőként pedig meg kell
említeni azt a tényt, hogy a versben a különféle textusok kizárólag egyetlen
beszédben, a szegénylegény „ének"-ében, azaz inkább panaszában, jaj szavában
mutatkoznak meg, vagyis minden szövegrész alá van vetve e versbeli beszédnek.
Összegezve: a hypertextus elemei és az intertextusok is - interaktív jellegüket
mindvégig megőrizve — el nem különülő módon épülnek be a verstestbe, a 
különnemű elemek belsővé válnak és szintézist alkotnak.

A rejtőzködő szerző verse 
(Kányádi Sándor: К Gy. színművész utolsó monológja) 

Egészen más szövegszerveződést mutat Kányádi К Gy. színművész utolsó monológja 

című verse, amely egy évtizeddel korábban, 1977-ben született. Az előző költe-
ménnyel összevetve most azt vizsgálhatjuk, hogyan választhatók szét a „szabad
függő gondolat"-ot és a „szabad függő beszéd"-et (Kocsány Piroska) megjelenítő
szerepversek. Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke egyértelműen elhangzott beszédet
érzékeltet, а К Gy. színművész monológja terjedelmesebb, középső részében ki nem
mondott gondolatokat, emlékeket közöl, illetve a kisebb részekben a még
beszédszerűnek ható elemek beszédmivolta is megkérdőjelezhető.

38 MÁRKUS Béla, i. m. {21. jegyz.), 29.
39 KULCSÁR SZABÓ Emő, A saját idegensége. (A nyelv „humanista perspektívájának " változása és 

műfordítás a kései modernségben, - K. Sz. E., A megértés alakzatai, Debrecen, 1998, 82.
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A vers címének és beszédszituációjának összefüggései

A cím alap tagja, a monológ fogalom a színpadi monológra enged utalni a s%ínművés\ 

megnevezés miatt. A színpadi monológ „a színjátékok egyik lényeges szerkezeti
eleme, a dráma folyamatában hangossá váló belső beszéd. Pszichológiailag
dialogikus helyzetet tételez fel: egy párbeszéd egyik fele, melyet a színész valakihez
intéz".40 A versszöveg hálózata azonban átminősíti az evidenciának tűnő értelmet,
az olvasás folyamán a 'színpadi monológ' értelem felől egyre inkább a 'belső
monológ' értelem kezd kirajzolódni, azaz az a technika, amellyel a belső beszédet
érzékelteti a modern epika. Ez az átértelmezés, ez az áttűnés, a kint és bent, a külső
világszerűség és a belső tudati világ egymásbajátszása a vers szövegszervező elvévé
válik, s az olvasói tudat is a versbeszéden belüli két vüág finom oszcillálását
érzékeli.

Az utolsó jelző a színpadi monológ fogalmával - a tragikus felhangtól sem mentes
— az 'utoljára előadott' értelmet aktivizálja. Az előzetes elvárás és a vers olvasása
utáni élmény tartalma azonban éles ellentétbe kerül: az utolsó jelző a belső monológ
olvasói élményével párosítva a tudatban utoljára felmerülő gondolatokat, az utolsó
emlékeket, az utolsó érzéseket jelenti. Ez utóbbi jelentés sejteti, felidézi a halál
témáját.

A vers szereplője, hőse színművész. Emberi nagyságát a költő emelkedettebb
hangzású szakmai megnevezéssel érzékelteti, nem tulajdonnevének súlyával. Az
emberi dimenzióról így a hivatásra, tágabban a művész szférára esik a hangsúly. A 
monogram alkalmazása azt az olvasói benyomást erősíti, hogy — szemben
Kosztolányi soraival {„Ilyen a\ ember. Egyedüli példány. / Nem élt belőle több és most sem 
él, I s mint fán se nő egyforma két levél, / a nagy időn se les% hosgá hasonló.") — nem az
ember egyedisége, hanem az általában vett művészsors témája foglalkoztatja
Kányádit.

A paratextus egyben meg is jelöli azt a versbeli beszédszituációt, amelyre
vonatkoztatva az egész szöveget olvasnunk kell: azt a helyzetet rögzíti, amelyben a 
műbeli szerző egy másik szubjektummal tökéletesen azonosítódik. A beszéd-
szituációt tehát itt nem a műbeli szerző által nyíltan deklarált kettősség jellemzi,
mint Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke című versben, hanem a szorosság, az
egység, az egyeden hangon elmondott történetmondás. A transzponálás révén így a 
szöveg terében egyeden beszélő, a fiktív szereplő van jelen, a szerzői hang
„eltűnik" hőse mögött.

A vers nyelvi-poétikai jellegzetességeit a már a befogadó számára először
érzékelhető szint, a történet is meghatározza. A halál, egy ember halálának
ábrázolása ismert témája a magyar és a világirodalomnak, egy haldokló színész
utolsó pillanatainak bemutatása azonban szokadanabb, egyben újszerűbb. A halál
témája a leggyakrabban a szeretett vagy tisztelt személy (vagy istenség) halála miatti
megrendülést kifejező gyászdal műfajával kapcsolódik, vagy a halálozás óta

40 Világirodalmi lexikon. VIII. kötet. Főszerk. KIRÁLY István, Bp., 1982, 546.
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hosszabb idő eltelését érzékeltető emlékdal műfajával. Általánosságban fogalmaz-
hatunk így, hiszen a két fenti műfaj-pólus között még számtalan egyéb, kevésbé
használatos műfaj (siratóének, búcsúztató, planctus, epicedium stb.) helyezkedik el,
témánk szempontjából azonban ezek részletes tanulmányozása nem fontos.
Kányádi versében a rendhagyó témához a szerepHra költői technikája társul, úgy is
fogalmazhatnánk, hogy az utolsó emberi tudati tevékenységek (eszméletvesztés,
öntudadanság) „ábrázolása" a tudatfolyamatok rögzítésének technikájával párosul.

A létből a nem-létbe fordulás témáját a beszédmódban meghatározott lexikai-
szemantikai, grammatikai-szintaktikai, sőt fonológiai (hangzási-vizuális) eljárások is
erősítik.

A versben alapvetően háromféle beszédmódot különíthetünk el (az 1. és 3.
egység rokon változatok, amelyek szemben állnak a 2. egységgel). Az első és a 
harmadik szakasz, a halál előtti és a halál utáni időszak megjelenítése hasonló nyelvi
eszközökkel történik, a 2. egységé azonban élesen elválik a közreölelő szaka-
szokétól.

Az - ily módon - kétfélének számítható beszédmód alapja - stiláris szempontból
— a köznapi beszéd, illetve annak művészi újrafogalmazása, de a költemény
második, legterjedelmesebb részében - az öntudatlanság megjelenítésében - még a 
spontán beszéd imitálását is felváltja egy „patologikus", a normától még
fokozottabban eltérő beszédmód. Ugyanakkor helyesebb lenne mindkettőt
gondolatmódnak nevezni, hiszen közös vonásuk az, hogy nem hangzanak el,
valójában csak a szereplő belső gondolatait közli a költő. A vers a „szabad függő
gondolat" (Kocsány Piroska) kifejezésének tipikus esete, szemben Л bujdosni se tudó 
szegénylegény éneke című verssel, amely egyértelműen a hangzó beszédet érzékelteti.

A vizuálisan is jól elkülönített utolsó egység egyetlen mondatból áll: ennek nyelvi
minősége nem áll szemben az előzőekével, de a szemantika szintjén annál inkább
különválik, sőt erőteljes jelentéses elemmé alakul.

Kompozíció, grammatikai-szintaktikai szint

A kompozíciót ugyanakkor nem a hangzás szervezi, hanem a történet kibon-
tásának logikai rendje; a kompozíció a „cselekmény" linearitására, a tér- és időbeli
viszonyok egymásutániságára épül, amely a szereplő „gondolatmódjának"
váltakozásaival, a szereplő nézőpontjának finom elmozdulásaival, és a saját
idejének szerkezetével is összefüggésben van.

A szöveg szintaktikai szempontból is a háromféle - a továbbiakban az
egyszerűség kedvéért nevezzük így - gondolathelyzetnek megfelelően szerveződik.
Az 1. egység lazább szerkezetű szövegépítkezése alapvető jegy a költeményben.
Általában laza a mondatkapcsolás, már a vers felütésében is szerepel befejezeden
mondat (a másodszor ismételt talán csak a% ügyelő), a szakasz többször pragmatikai
implikációkat sejtet, nyelvileg ki nem fejtett jelentéselemeket tartalmaz {dübörög [a
taps, a nézősereg], mert a% a szamár ügyelő [nem ereszti le a függönyt]). A 3. egység is
követi még ezt az ösztönösebb, az írott szövegtől igénytelenebb megformáltságot,
de az 1. egységhez képest hierarchikus a mondatkapcsolás. Kétszeri megszólítás
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ritmusára épül a szakasz (ti egyre távolabbról tapsolók; ti akikért végigéltem), a két
megszólításhoz pedig egy-egy alárendelő mondat csatlakozik (az elsőhöz egy jelzői
alárendelt, amelynek folytatása egy hasonlító tartalmú időhatározói alárendelés; a 
másodikhoz pedig alanyi alárendelt mondat). A grammatikáikig jól formált
mondatokhoz, a mondatok befejezettségéhez, a tudatosabb, igényesebb megfogal-
mazáshoz jelentéses funkciót társíthatunk: a metafizikai tapasztalás az értelem-
képzés igényével kapcsolódik. A klasszikus retorika igényeit is kielégítő, több-
szörösen alárendelő mondatszerkezet intonációváltással is jár: az előző szakaszok
hétköznapiságának hanghordozása itt patetikus deklamációba csap át.

A 2. egység a tudat elhomályosulásának, az eszméletvesztés folyamatának nyelvi
kifejezése. A szintaktika az 1. egység laza szerkesztésmódját is felülmúlja, a szakasz
inkább agrammatikusnak mondható. A szukcesszív mondatok a gondolatok,
emlékek, érzések szabályozatlan feltolulását és helyenkénti, ötletszerű kommen-
tálását tartalmazzák. A témaváltogatást sok megszakítás és hezitációs szünet kíséri.
Itt említjük meg, bár ritmikai kérdés is, hogy a beszédszakasz gyakran sort metsz,
majd ugyanezek a sorok enjambement-okba torkollanak {még sohasem sikerült csehov / 
se írhatta volna különbül; gyönyörű gyönyörű akár / e^ek a nők itt, szóljon már valaki annak 
aK. I ügyelőnek engedje le végre / a%t a függönyt ^oltán / ^oltári). 

Az 1. szakaszban az alapvetően kijelentő mondatok még a szereplő bizony-
talanságát, kétkedését fejezik ki. Az intonáció megszakadásai és az utolsó sor
nyelvi tautológiája (a% ügyeletes ügyelő) azonban már az ájulás, vagy valamiféle
önkívületi állapot jelzései. A 3. egység alapvető modalitása a felszólító mód,
amellyel akaratát, kérését fejezi ki a beszélő. A szakasz egyetlen - mondat-
szerkesztés szempontjából - szorosan szervezett megszólítás, amelynek címzettje a 
többes szám második személlyel jelölt nézősereg, illetve a — vele azonosítandó — 
gyászolók.

A 2 egységben az előző szakasz kijelentő mondatainak rendszertelen váltásai a 
felkiáltásokba, majd a felszólító módba nem a költői szöveg beszédszerűségét
jelzik, hanem a teljes tudati szétesést. Ezt erősíti a fatikus nyelvi elemek (jó estét 
catavencu úr, igen tisztelt kétlábúak, tisztelt nagyérdemű, féltve-s^eretve tisztelt barátaim) 

rendszertelen és különböző stílusszintek keveredésével történő használata is.

Lexikai és képi-szemantikai szint

A kompozíció első egységében kifejezett alapszituáció alanyát személytelen
szakkifejezésekből rajzoljuk meg (hajolni illenék, függönyre menni^ fölkelni nem lehet). A 
„cselekmény" tere és ideje is ugyanezen lexikai szókincs (a\ ügyelő késte le a függönyt) 
utalásai, a szcenírozás révén bontakozik ki: az olvasó egy színházi előadás végén a 
színpadon fekve maradt színész gondolatainak, érzéseinek „kihallgatója". A szakasz
utolsó két sorának hezitációs szünete és a nyelvi tautológia előrevetíti az
eszméletvesztés tragikus tényét, amely folyamatszerűen a második egységben
rajzolódik ki részletesen.

A második szakasz a szereplő alakjának, emberi életének egyre részletesebb
konkretizálása, ugyanakkor a tudat elhomályosulásának egyre pontosabb rajza. Az
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„én" fogalmát ebben az esetben nemcsak a szokásos explicit és implicit
grammatikai eszközök tartják fenn (igei személyragok, birtokos személyragok, az
én személyes névmás birtokos jelzőként, a magam visszaható névmás alanyként),
hanem számos tartalmas főnév is. A versbeli beszélő élete a szerepek kalei-
doszkópja: ő Illyés Fáklyalángjának Kossuthja, Katona Bánk bánjának Biberachja,
Madách Az ember tragédiájának Luciferé, Csehov Sirályának Trigorinja, ő 
Tyetyerev Gorkij Kispolgárok című drámájából és Ca£avencu Caragiale Az
elveszett levél című darabjából. De magára ismer Móricz Úri murijából Szakhmáry
Zoltán szerepében is. Az „én" képzetéhez tartozik származásának, vallási-felekezeti
hovatartozásának kifejezése is (én titkos nagy jehovám). A beszélő életének múltbeli
konkrét élettényei, a valós emlékek azonban nem összefüggésükben, nem realitá-
sukban, hanem a hallucináció és vizionálás töredékes módján jelentkeznek. A 
versbeli beszélő szavaiban a múlt és a jelen pillanatai keverednek oly módon, hogy
még egy bizonytalan jövő képe is kibontakozik (ha valaha kell majd neked az^ életem / 

csak gyere érte és vidd). 

A második egység sajátos belső kompozíciós elrendezése a megszólítások és a 
képi sík előtérbe kerülésével párosul. A kompozíció két része kevés híján 2/3 — 1/3
arányban viszonylik egymáshoz, csaknem az aranymetszés szabályai szerint. (A
versszöveg egésze [49 sor] úgy aránylik a kompozíció nagyobbik egységéhez [36
sor], mint ahogy a nagyobbik egység a kisebb részhez [13 sor].) így a szöveg
mennyiségi mutatóinak tekintetében szinte klasszicista tisztaságú versszerkezetet
mutat, amelynek rendezettsége meglehetősen szemben áll a belső monológ
tartalma által sugallt rendezetlenséggel. A 2. egység 36. sora a versbeli beszélő
önfelajánlásának gesztusát fejezi ki, azaz az életről való lemondást, a csendes
beletörődést nyüvánítja ki.

A következő 13 sorban nagyszabású allegorikus szerkezetű kép bontakozik ki,
amelynek minden eleme a színházi realitás és az áldozat/halál/átváltozás
szemantikai körének egymásra vonatkoztatása. Az ezt az egységet indító kétszeres
megszólítás (nagyérdemű', tisztelt barátaim} a belső monológ címzettjeit, a „ti" fogalmát
tágítja, ugyanakkor a kétszeri megszólítás elő is készíti a kétfelé hajló interpretációs
rendet. Kétféleképpen - színházi és tanatológiai értelemben - értelmezhető a vége a 

komédiának kifejezés is, akárcsak az utolsó 7 sor látomásos-metaforikus képe.
Ebben egy színházi jelenet elemei keverednek az utolsó vacsora áldozatbemutatás
képével („Jézus kezébe vette a kenyeret és ezt mondta: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, 
mert e% a% En Testem, mely értetek adatik. Majd vacsora után kezébe vette a borral telt kelyhet, 
s így szólt: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert e\ a\ én Vérem, mely értetek és 
mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára"), az olvasó a színész-Krisztus, serleg-
kehely-urna, ital-bor-vér, hamu-kenyér-test megfeleltetéseket hozza létre. A 
krisztusi és az emberi áldozat és halál metaforikus azonosítása a vers legfontosabb
üzenete: a színész halála éppoly áldozati önátadás, akárcsak Jézusé. És a művész
éppoly engedelmesen fogadja el saját reális halálát, akárcsak Jézus.

Teológiai értelemben az önátadásnak üdvösségszerző ereje van, úgy tűnik, a 
költő is — a vers folytatásában - ezt az elvet élteti tovább. A vers harmadik egysége
a halál utáni állapot rögzítése. Kányádi költeményének ez a része egyben a 
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transzszubsztanciáció folyamatának finom megrajzolása, azaz annak a teológiai
tételnek a művészi megjelenítése, amelynek értelmében a világ valóságának egy
darabja az áldozati történés által egy másik valósággá válik, amely egészen Istené
lesz 41 Ugyanezt az eljárást alkalmazza a költő Apokrif ének (1966) című őstörténeti
szcenériájú szerepversében is, amelyben egy — a törzs vezetője által meggyilkolt és
már lélekké vált - hajdani feltaláló beszéli el élettörténetét, retrospektív módon.

A hét soros versszak a tiszta tudat és tiszta beszéd klasszikus szabályosságának
jegyében szerveződik, az előző szakaszoktól elüt azonban a nézőpont elmoz-
dulásának kérdésében: a szöveget itt a versbeH beszélő távolodást érzékeltető
perspektívája fogja össze. Az élőbeszéd ellenében hat a fokozódó patetikus
deklamáció is, de a tartalom mélyen indokolja ezt a hangnemet. Az utolsó szakasz
színész és közönsége kapcsolatának visszatekintő-emlékező értékelése. A kétszeri
megszólítással bevezetett sorok a színész sorsában osztozó, katarzist átélő
közönség és a közönségével eggyé váló színész fenomenológiai jellegű kapcso-
latának teljes feltérképezése és bemutatása. A korábbi szakasz utolsó 13 sorát
eluraló, a „halál" szemantikai körébe tartozó képeivel szemben e versszak utolsó
három sora az „élet" szemantikai mozzanatait {végigéltem, keserű életei) idézi meg.
Megrendítő a versbeli beszélő vallomása a művészlét legbensőbb lényegéről: a 
színész élete „a létteljesség sohasem feledhető igézetével"42 párosul, és értelmet
csak a befogadójával való interaktív kapcsolatban kap. Az akikért végigéltem kifejezés
az előző szakaszban felmerült krisztusi áldozat képzetét, a megváltás gondolatkörét
is asszociálja.

Az utolsó sor önálló szemantikai egység. A mű szövegterében maradva,
értelmezhetjük az eddigi beszélő, a szereplő elköszönéseként. Ezt az olvasatot
erősíti az a tény, hogy - a hétköznapi köszönésformulán túl - intertextusként is
felfoghatjuk; Shakespeare S^entivánéji álom című darabjából Puck monológjának egy
sorát idézi:

Most uraim, jó'ts^akát. -

fel, tapsra hát, ki jó barát... 

(Ford. Arany János) 

A színész - lélekhangként is - egy ismert színházi monológ utolsó szavaival
zárja le saját végső búcsúját; ez igen logikus olvasatnak tűnik. A mű így egységes
belső monológként értelmezhető.

Az elköszönés azonban felfogható az eddigi némán dialogizáló szereplők vagy
akár a szerzői szubjektum hangjaként is. A „Ki beszél?" vagy még pontosabban a 
„Ki köszön el kitől?" kérdése itt már nem dönthető el egyértelműen.

41 Teológiai kisszótár. Szerk. RAHNER, Kari S. J., Bp., 1980, 668.
42 KÖDÖBÖCZ Gábor, i. m. (26. jegyz.), 48.
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Ritmikai szint

A Kányádi-vers ritmikai elemzése megerősíti a beszédmódról/gondolatmódról
elmondottakat. A szöveg csak itt-ott villant fel ritmikus egységeket, jobbára a 
beszéd lüktetését imitálja. Az első és a harmadik egységben hangzati szempontból a 
sorkezdő szólamnyomatékok szabálytalan visszatérése teremt ritmust, a második
egységben azonban még ritkább és még következetlenebb a szólamnyomatékok
elhelyezkedése.

A rövid szólamsorok — akár a költői szándéktól függetlenül is — át-átcsapnak
jambusi mértékkapcsolásba. „E jelenségnek csak egyik (nem feltétlenül a legfőbb)
oka a jambusi hagyományok szívós továbbélése. Sokkal inkább azzal magya-
rázhatjuk, hogy beszédritmusunk szótagmérő összetevője eleve kedvez a jambusi
lejtésnek."43

A mértékhez csak alig-alig ragaszkodó versritmust a gondolatok cikázását imitáló
szaggatottság, az ötietszerűség, a befejezetlenség tovább tördeli.

A vers szembeötlő ritmikai jegye a sorhatárok lezáradansága. Alapvetően
rímtelen szabadvers, amelyet helyenként a rímszavak egyszerű ismétléséből születő
párrímek szakítanak meg [szamár ügyelő-ügyeletes ügyelő', zpltán zpltán-szakhmáry zoltán; 

barátaim vége-le a masakkal végé). Második variációjukban ezek távoli rímként
helyezkednek el {ember-tenger), egy helyen pedig ragrím fordul elő (szülővárosomban-

hotels^obában).

A sorhatárt a mondatdallam sem érzékelteti, a verselésre nézve bizonyos
mértékben leépítő szerepű enjambement-ok nagy aránya is a beszéd vagy
gondolatcikázás ritmusának dominanciáját idézi elő. A sorközépről induló és
sorközépig tartó enjambement-ok a második szakaszban különösen gyakran
fordulnak elő (sokszorpróbáltam de ennyire / még sohasem sikerült csehov / se írhatta volna 

különbül; szóljon már valaki annak a% / ügyelőnek engedje le végre / a%t a függönyt zpltán 

Zpltán), ám szövegbeli szabálytalan elhelyezkedésük ismét csak a tudati folyamatok
rendezetlenségét érzékelteti; nem teremtenek zsongító harmóniát.

A versbeszéd szubjektuma - a versszöveg szubjektuma44

Pusztán elméleti kérdés annak felvetése, hogy van-e ennek a költeménynek
műbeli szerzői szubjektuma úgy, ahogyan Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke című
versben annak tekinthetjük a paratextus megnyüatkozóját vagy a leplezedenül
megnyilvánuló szerzői hangot, amely helyenként a szereplői beszéddel egybeépül.

Kányádi költeményében, a teljes szöveget figyelembe véve, fel kell figyelnünk a 
szöveg integritását biztosító szubjektum jelenlétére, egy olyan „jelentésegység"
jelenlétére, amely a mű fiktív világán kívül — mintegy fölötte — helyezkedik el, s 

43 KECSKÉS András, SZILÁGYI Péter, SZÜROMI Lajos, Kis magyar verstan, Bp., 1984, 24.
44 Horváth Kornélia Héj és mag (Petri György: A hagyma szól) című tanulmányában már
felhívja a figyelmet a versszöveg és a versbeszéd szubjektumának különbségére. A 
versszöveg szukbjektuma azonban az ő koncepciójában nyelvi-retorikai jellegű, jelen
tanulmány felfogásában viszont strukturáló erő, szövegszervező erő.
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mindent tud, mindénről beszámol. Ismeri a szereplője érzéseit, gondolatait,
életének valós tényeit, sőt akkor is szavainak meghallója, amikor a szereplő már
lélekként beszél.

E szubjektum jelenlétét ismerjük fel a kompozíció vizsgálatakor is, amennyiben
elfogadjuk, hogy a vers szövegterében működik egy tér- és időbeli, valamint oksági
kapcsolatrendszer, amelyet valaki lineáris módon összerendez és megjelenít.

A szöveg szubjektumának tevékenységét kell felismernünk a második egység 36.
sorától keletkező allegorikus képben, amelynek minden egyes eleme, a 
megfeleltetések sorrendje szigorú oksági-logikai rendezőelv jelenlétét feltételezi.

S végül, bizonytalanabb erejű érv ugyan a vers utolsó szemantikai egységének a 
szerzői hanghoz kötése, de teljes egészében nem vethetjük el ezt az interpretációt
sem.

Mindezek a rendező erejű eljárások a teljes szöveg szubjektumának arcát és
munkáját mutatják. A hagyományos olvasat szerint a szöveg beszédében a 
színművész, vagy a színművész szerepébe bújt lírai én szól, ugyanakkor számolni
kell azzal a ténnyel is, hogy a versszöveg szubjektuma a vers nyelvi (sőt biográfiai45)
alapegységeinek összerendezésében van jelen folyamatosan. Míg a színész mint a 
beszéd alanya mondja el a vele történteket, addig a versszöveg alanya rendező-
formáló erőként működik, és fejezi ki alkotói és személyes viszonyulását.

Kányácü Sándor költeményében tehát a műbeli szerzői szubjektum ugyanúgy
jelen van, mint Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke című versében, de nem nyelvileg
kifejtett módon, nem szerzői hang formájában, hanem szöveget strukturáló vagy
formáló erőként. Ebben a művében is a versbeszéd és a teljes versszöveg
szubjektuma közötti különbségről beszélhetünk, de ez utóbbi nem explicit
formában ragadható meg.

Öszegzés

Az elemzett versek szövegszerveződése arra enged következtetni, hogy a 
hagyományosan szereplírának nevezett kategóriát műfajhoz, egyáltalán a műfajiság
kérdéséhez kötni nem célravezető, sokkal inkább alkotói technikaként,

45 Kányádi Sándor költeménye Kovács György (Kolozsvár, 1910 - Kolozsvár, 1977)
színművész, rendező életének eseményeiből építkezik. Kovács Györgyről az Új magyar 
életrajzi lexikon (III. kötet. Fószerk. MARKO László, Bp., 2002, 1128.) a következőket írja:
A Kolozsvári M. Színház örökös tagja (1973). - 1933-ban a kolozsvári M. Színházban
kezdte pályáját 1934—40-ben a bp.-i színházakban is fellépett. 1940 után csak a kolozsvári
Zsidó Színház előadásain szerepelhetett. 1946-tól a marosvásárhelyi Székely Színház alapító
tagja. 1965-ben a kolozsvári All. M. Színházhoz szerződött. Eletének utolsó szakaszában
főként filmszerepeket és rendezői szerepeket vállalt. Főbb szerepei: Szakhmáry Zoltán
(Móricz: Úri muri); Kossuth (Illyés Gy.: Fáklyaláng); Tyetyerev (Gorkij: Kispolgárok);
Lucifer (Madách: Az ember tragédiája); Biberach (Katona: Bánk bán); Trigorin (Csehov:
Sirály). Kányádi verse a biográfiai vonatkozások figyelembevételével nekrológ-versnek is
minősíthető.
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közlésmódként érdemes felfogni, amelynek alkalmazása során többféle verstípus,
többféle válfaj születhet.

Az alaphelyzet az, hogy a szereplíra befogadásakor - nagy általánosságban igaz,
hogy - két ágenst érzékelünk, a költő és egy fiktiv, dramatizált szereplő jelenlétét. A 
két ágens azonban nem különül el olyan élesen, mint ahogyan - korábban - a 
szerepvers fogalma sugallta. Bonyolultabb szövegjelenségek jönnek létre a versbeli
beszélői szálak egybeépülése és szétválása, vagy éppen fordítva, a két beszélői hang
kialakítása, majd összefuzése folyamán.

A nyelvészeti szakirodalom szintén figyelmet szentel ezeknek a szövegeknek, ám
azt a jelenséget, amelyet az irodalomtudomány belső monológként vagy átkép-
zeléses előadásmódként említ, a nyelvtudomány szabad függő beszédként
tárgyalja.46 „Erre a szövegtípusra jellemző, hogy a beszélő személy egyszerre két
világban él: egyfelől mint gondolkodó és nyelvileg ábrázoló személy, másfelől mint
cselekvő személy (ahol a gondolkodás is cselekvés). Ez a szövegtípus az ún. belső
vagy talán pontosabban átképzeléses monológ. Jellemzője, hogy az ábrázolás és a 
gondolat (a cselekvés) között nincs a szöveget létrehozó, konstitutív időbeli
eltolódás, szemben a függő beszéddel, amelyben ez az időbeli eltolódás meg-
határozóan fontos." 47

A pragmatikai szempontokat alkalmazva jellemezhetjük ezeket a verseket úgy is
mint olyan műveket, amelyek kettős illokúciós céllal rendelkeznek. A költő egyfelől
tájékoztatni kíván a szereplő szavairól vagy gondolatairól, másfelől arról a módról
is, ahogyan azok megformálódtak. Sőt esetenként a hős beszélői beállítódása, a 
nem propozicionáüs jelentés, a gondolat létmódja fontosabbá válik, mint a kife-
jezett gondolat.

Tartalmilag-tematikailag is pontosíthatjuk, illetve bővíthetjük a korábbi szerep-
vers-meghatározásokat.

Részben el kell fogadnunk azt, hogy az irodalomelméletben „a regényről
értekezők nagy része kézenfekvőnek tekinti az epikai figurák tudatának áttetsző
voltát. [...] Kate Hamburger volt az első, aki Die hugik der Dichtung című
munkájában alapos vizsgálat tárgyává tette ezt a kérdést. Hamburgernél a szereplő
belső világának az ábrázolása egyszerre kritérium a valóság és az irodalmi fikció
világának elkülönítéséhez és egy másik, nem-reális realitás látszatának (Schein)
megteremtéséhez. [...] Hamburger végkövetkeztetése az, hogy [...] a narratív
fikció az egyetlen olyan irodalmi műnem és ugyanakkor a narrativitás egyeden
olyan neme, melyben egy, a beszélőtől különböző személy kimondaüan gondolatai,
érzései, percepciói ábrázolhatók."48 Másrészt azonban Hamburger végső
megállapítását kiegészíthetjük a saját tapasztalatunkkal: a szereplíra ugyanúgy
felfogható a mentális tevékenység hordozójának, a tudatfolyamatok kifejezési
eszközének, mint az epikai művekben a belső monológ. Sőt, a 19. századi

46 KOCSÁNY Piroska, A szabad függő bestédtől a belső monológig, — Hol tart ma a stilisztika? 

(Stíluselméleti tanulmányok), Szerk. SZATHMÁRI István, Bp., 1996, 329.
47 KOCSÁNY Piroska, i. т., 338.
48 COIIN, Dorrit, Áttetsző tudatok, = A% irodalom elméletei, IL, szerk. TlíOMKA Beáta, Pécs,
1996, 86-87.
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szerepversektől napjaink ilyen típusú alkotásaiig tapasztaljuk azt a tematikai
változást, amelynek lényege, hogy a szerepvers hőseinek külső eseményei egyre
inkább belső történéssé szublimálódnak, s ezzel párhuzamosan egyre kevesebb
külsődleges elem keveredik a versek szövegébe. Ezt a változást megtoldhatjuk azzal 
az észrevétellel, hogy a beszéd, a beszédtevékenység szubtilitásainak érzékeltetése is
tematikai alapját képezheti e líra típusnak.

így a szereplíra lényege tartalmi szempontból - tág megközelítésben - az
„áttetsző tudatok" (Dorrit Cohn) megjelenítése, a pszichikai predikátumok (Paul
Ricoeur) vagy textuális ágensek egyidejű jelenlevésének nyelvileg történő érzékel-
tetése még abban az esetben is, ha az egyik predikátum nincs explicit módon
megformálva.

A továbbiakban tehát ezeket az alkotásokat olyan monológokként foghatjuk fel,
amelyekre két tudatvilág vagy két beszédmód, de mindenképpen két szólam
megformálása jellemző, amelyek az én-másik logikai viszonyt érzékeltetik ugyan,
de sajátos módon: az egymásra vetülést, az egymásba játszást hangsúlyozva.
Jellemzőik végső soron egybeesnek azzal a monológfajta sajátságaival, amelyet Paul
Riceur is leír, Dorrit Cohn munkásságára hivatkozva, s amelyet ő maga „narratív
monológ"-ként említ, Dorrit Cohn munkájában viszont az „elbeszélt monológ"
kategóriájának felel meg. Ahogy az epikai művekben a narrátor beszédmódjában
átveszi a szereplő beszédmódját, sőt a szereplő saját hanghordozását is, ugyanígy a 
lírai alkotásokban a költő is „magáévá" teheti szereplője beszédmódját. E technika
legfontosabb vonását, „a harmadik személynek - ez megfelel a beszédmód
referenciális irányultságának - és az első személynek — ami a reflexív irányultságot
konstituálja — az összeolvadását"49 tapasztaljuk azokban a versekben is, amelyeket
korábban szerepverseknek neveztünk.

Az összeolvadás érvényesítése érdekében a költő a versben olyan meggyőzési
technikát alkalmaz a szöveg különböző (formai, akusztikai, szemantikai, gram-
matikai, pragmatikai, szerkezeti, stilisztikai) szintjein, amely révén az olvasóban
ugyanaz az élmény születik meg a szerepversek olvasásakor, mint amikor epikai
műalkotásokban, az első és harmadik személyűséget egyszerre fenntartó
szövegekben, a szereplő beszédének vagy belső tudatának ábrázolási módszereivel
szembesül.

49 RICOEUR, Paul, A narratív azonosság, = Narratív pszichológia, szerk. LÁSZLÓ János,
THOMKA Beáta. Bp., 2001, 22.
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Role-Lyrics or 'Meltm-po^
Role-Poems in the Poetry of Sándor Kányádi

Summary

The essay analyses the basic structural and logical build of several special poems
written by the Transylvanian-born Hungarian poet Sándor Kányádi. Although
these poems are often described as 'role-poems' in the Hungarian literary theory,
the author suggests that a new theoretical aspect is needed for the discussion of
this poetic category. As social sciences increasingly use the term 'socially upbuilt
self, literary critics must reconsider the static and tight concept of 'role-poems' in
the same way and attempt to introduce a specific monologue type, which fuses
both first and third person, instead.
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