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Másrészt olyan egységes nyelvi szövetet adnak, melyből - ha 
visszatekintünk a dolgozat elejére, most azt mondhatjuk, hogy 
— bár elvben kiszűrhetők: mégis az egyedi versre nézve csak 
„értelmetlenül kiszűrhetők" az irányzati, formai jegyek, 
klisék. A Berzsenyi-vers izolálható klasszicista rekvizitumainak 
akkor sincs a mű egyedi-egyszeri mivoltához és előremutató 
történeti minőségéhez önmagukban alkotó közük, ha e rekvizi-
tumok történeti kontextusa nélkül a vers nem lenne folytonos-
ságteremtő kulturális-irodalmi „jel". Másfelől a vers ön- és 
valóságábrázoló formáltsága, organikus formaszervezése szin-
tén nem izolálható, per definitionem nem „kigyűjthető" 
romantikus jegye, rekvizituma a versnek. Épp azért, mert Az 
élet dele eredeti, alkotó mű, nem pusztán másodlagos, egy már 
adott hagyományt „újraélő" költemény. Történeti lényege így 
kivételes mód originalitásával esik egybe: az esztétikai érték-
ben. - A vers esztétikai megítélése lényegében eddig is egybe-
esett történeti-irányzati minősítésével (zárójelbe helyezettsége 
- klasszicizmusának egyértelmű tételezésével). Ennek a meg-
ítélésnek is igyekeztünk — formai vizsgálatunkkal - ellenkező 
előjelet adni. 

BÉCSY AGNES 

„MOSTAN SZÍNES TINTÁKRÓL ÁLMODOM . . ."* 

EGY KOSZTOLÁNYI-VERS IRODALOMLÉLEKTANI ELEMZÉSE 

Az irodalomlélektan művelése nálunk inkább az alkotás-
lélektan, illetve a befogadás lélektana kutatását jelenti, mint-
sem az egyes műalkotások struktúrájának vizsgálatát, értelme-

*Kísérletként közöljük e tanulmányt. Eredményeit azonban vitat-
hatónak véljük. A cikkhez kapcsolódó hozzászólásoknak szívesen helyt 
adunk. 

A szerk. 

7 Irodalomtörténet 1983/1 
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zését. A műközpontú megközelítés szükségességét a művészet-
pszichológiában ugyan hazai szerzők is — pszichológusok, 
irodalomtörténészek egyaránt — említik ugyan, de a konkrét 
elemzések az esetek döntő többségében mégis inkább az alko-
táslélektan, avagy a befogadás lélektana illusztrálását céloz-
zák.1 

A legkülönbözőbb színek felsorolásától tarkálló Kosztolányi-
költemény elemzését több évvel ezelőtt végeztem el. Az elem-
zés során egy, a pszichodiagnosztikában használatos — bár igen 
vitatott - módszert, a Lüscher-színtesztet is felhasználtam, -
nem minden előzetes aggály nélkül. Alkalmazható-e lélektani 
teszt egy irodalmi mű vizsgálata során? A Lüscher-tesztnek -
mint minden klinikai diagnosztikai tesztnek — megvan a maga 
pontosan körülírt felvételi technikája és értékelési utasítása: 
természetesen, hogy egy műalkotás vizsgálata során ezek 
mechanikusan nem alkalmazhatók. Célunk nem is az volt, 
hogy a teszt felvételének, illetve értékelésének technikáját me-
reven rekonstruáljuk. A Lüscher-tesztnek, pontosabban a teszt 
ún. színválasztó próbájának (nyolc színt kell szimpátia szerint 
rangsorolni) felhasználása a költemény értelmezése során nem 
bizonyult hiábavalónak: olyan, egyébként nehezen megvála-
szolható, vagy éppenséggel megválaszolhatatlannak tűnő kér-
désekre kaptunk választ, amelyek egyébként homályban ma-
radtak volna. 

A Mostan színes tintákrólálmodom-bm a színek „spontán" 
választottak, s nem konkrét tárgyakhoz kapcsolódnak, nem 
„adekvát" jelzői a tárgyaknak: a tárgyak asszociálódnak a vers-
ben a színekhez. A színek egymásutánisága, választott sorrend-
jük — látni fogjuk — rejtettebb szubjektív tényezők által deter-

'Vö. Hankiss Elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Bp. 
1970; Halász László: irodalompszichológiai vizsgálatok. Bp. 1971; 
Művészetpszichológia (szerk. Halász László). Bp. 1973. 
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minált, s élesen elüt a konvencionálistól, a színteszt (magyar és 
külföldi) vizsgálói által megállapított standardtól.2 

A Lüscher-féle színteszt mechanikus alkalmazása nyilván 
vulgárisan torzított, következésképp tudománytalan álered-
ményekhez vezet. Magának a tesztnek a részletesebb leírá-
sától eltekinthetünk: az érdeklődők a vonatkozó pszicho-
lógiai szakirodalomban - elsősorban Lüscher munkáiban 
— nézhetnek utána.3 Lüscher színválasztásos tesztjénél a sor-
rendiség a döntő: a pozitíven, elsőként választott, illetve a 
hárított, tehát a végére maradt, „antipatikus" színek, valamint 
ezek — az első, illetve utolsó helyen választott színek — viszo-
nya egymáshoz. A teszt nyolc színnel operál: a négy alapszín 
(kék, zöld, sárga, piros) mellett két kiegészítő színt (lila és 
barna), valamint két akromatikus színt (fekete és szürke) hasz-
nál.4 Ezek spontán sorrendbe helyezése adhat választ az 
érzelmi élet jellemzőire, a rejtettebb determinánsokra, illetve 
(a két első, illetve két utolsó helyen választott szín egymáshoz 
való viszonya) az aktuálkonfliktusra. 

Következtetéseink nem is mindig s nem is mindenben 
egyeznek a Lüscheréivel: nem utolsósorban a versek elemzése 
mutatja például, hogy a kék szín értelmezése nem szűkíthető le 
a nyugalom igénylésére : áttételesen bár, de a halálhoz is asszo-
ciálódik ez a szín, ahogy a sárga szín értelmezése is pontosít-
ható; nem csak a reménykedésben, illúziókergetésben, illetve 
hárítása esetén a gyökértelenségben nyilvánul meg, hanem 
egyebek között az apához való viszonyt „ugrasztja ki". 

Problémát jelentett a hárított színek kijelölése: ide legelső-
sorban nem a sorrendben hátrább szorult, hanem a versben 

2Vö. Mérei Ferenc: A Lüscher-próba a klinikai pszichodiagnosz-
tikában. In: Pszichológiai tanulmányok. XI. Bp. 1968; Rókusfalvy-
Povázsay-Sípos-Halmi: Az affektixitás vizsgálata. A Lüscher-teszt alkal-
mazási lehetőségei és standardizálása. Bp. 1971. 

3Lüscher-Test' Basel, 1969; The Lüscher Color Test. New 
York. 1971. 

4L. a Lüscher-teszt említett amerikai kiadását, valamint angol 
kiadását: The Lüscher Colour Test.* London, 1977. 

5* 
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nem szereplő színt soroltuk, abból kiindulva, hogy a versben az 
oly sokféle szín, színárnyalat feltüntetése mellett a fekete szín 
hiánya nem tekinthető véletlennek, annál kevésbé, mivel 
ez a hiányzó fekete szín is lehetne adekvát jelzője a tintának 
magának, sokkal inkább, mint a költeményben felsorolt 
színek, árnyalatok többsége. 

* 

Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom . . . 
kezdetű verse az 1910-ben megjelent A szegény kisgyermek 
panaszai ciklus része. Mivel a kötetet szerves egésznek tekint-
jük, a vers értelmezése során óhatatlan az egybevetés a ciklus 
más, színekben ugyancsak bővelkedő darabjaival: a tulajdon-
képpeni „megfejtéshez" is a párhuzamok kimutatása, elemzése 
viheti, viszi közelebb az olvasót. 

Mostan színes tintákról álmodom. 

Legszebb a sárga. Sok-sok levelet 
e tintával írnék egy kisleánynak, 
egy kisleánynak, akit szeretek. 
Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, 
s egy kacskaringós, kedves madarat. 
És akarok még sok másszínű tintát, 
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, 
és kellene még sok száz és ezer, 
és kellene még aztán millió: 
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke, 
szemérmetes, szerelmes, rikító, 
és kellene szomorú-viola, 
és téglabarna és kék is, de halvány, 
akár a színes kapuablak árnya 
augusztusi délkor a kapualján. 
És akarok még égő-pirosat, 
vérszínűt, mint a mérges alkonyat, 
és akkor írnék, mindig-mindig írnék. 
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal: 
arany-imát írnék az én anyámnak, 
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal. 
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És el nem unnám, egy-egyre írnék 
egy vén toronyba, szünes-szüntelen. 
Oly boldog lennék, istenem, de boldog. 

Kiszínezném vele az életem. 

Mi mindent rejt a vers színektől tarka felszíne? 
Szembeötlő a sárgának legrokonszenvesebb színként tör-

ténő választása, illetve — mivel hiányzik — a fekete éles elutasí-
tása. A sárga szín „előnyben részesítői reménykedő, szerencse-
vágyó, mindig az újra, modernre, jövőre beállítódott, élmény-
vágyó, esetleg illúziókergető egyének ( . . . ) . A sárga szín izolá-
ciója a mindenkori meglévőtől, elérttől való elszakadásban, 
leválásban, olykor állhatatlanságban jut kifejezésre".5 A fekete 
szín „elutasítása még veszélyek árán is túlhajtott igényekre, 
merev lemondásképtelenségre vall.".6 

Említettük már, hogy a tesztben az első és az utolsó helyen 
választott színek kombinációja utal az aktuálkonfliktusra. 
Ennél a választásnál (sárga-fekete) Lüscher szerint az illető sze-
mély korlátozva és gátolva érzi magát kibontakozásában; a sza-
badulástjelentő kiutat keresi; abban reménykedik.7 

Kosztolányira igencsak jellemző, de egyelőre még túlontúl 
tág, általános vonásokig jutottunk. Igaz, a fenti következtetése-
ket alátámasztja a versben az akarok, illetve az írnék, a kellene 
óhajtó-feltételes módjának makacs vissza-visszatérése. 

Ki által, mi által érzi gátolva magát a Kosztolányi megjelení-
tette „szegény kisgyermek", az ő korai énje? A ciklus egésze 
erre is választ adhat. Sárga és fekete színkombinációja ugyanis 
a kötet más verseiben is felbukkan: 

Akárcsak egy kormos szénégető, 
fekete az apám és szigorú. 

5Rókusfalvy és mtsai. i. m. 54. 
6 Uo. 55. 
7 The Lüscher Colour Test. 183. 
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Az udvar alján 
kel az újhold - oly vézna, furcsa, halvány -
olyan, mint egy arcél. Oly hallgatag. 
Akár apám kemény és sárga arca 
egy fekete keménykalap alatt. 

(Akárcsak egy kormos szénégető...) 

S A szegény kisgyermek panaszai egy másik darabjában: 

A sakk. 

Feketesárga tarkaság. 
Figyelve áll őrt a sok tarka báb. 
Apám órákig bámul, nézi-nézi, 
és visszabámul, nézi ó't a sakk. 

(A sakk. ..) 

A ciklus e két versében közvetlenül is láthatjuk tehát az 
apát, mintegy e két szín ellentétébe foglalva. A Mostan színes 
tintákról álmodomban rejtőző érzelmi feszültség mögött is 
mintha az apa lenne jelen, a sárga és a fekete ellentétébe 
ötvözve. 

Mintha . . . A feltételezést bizonyítani látszik Kosztolányi 
naplójának egy része, melyet felesége idéz a férje életét megraj-
zoló szép könyvében. 

»így vall apjáról: „Ha nem volt otthon, egy székre másztam, íróasztalán 
kutakodtam. Rajzok voltak ott, hajszálvonalak, írópapírok, számoszlo-
pok, háromszögek, vonalzók, rengeteg toll és irón, vörös tinta, de zöld, 
kék, sárga tinta is..."«' 

A (sárga) hold és a (fekete) sötétség, éjszaka a költő más 
verseiben is az apa képével kapcsolódik össze. A Negyven pilla-
natkép egyik darabjában: ,y4pám . . .megmutatta mesebeli kin-
csét,//az őszi égbolton a tiszta holdat", (Apám); s egy 1932-

" Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. 44. 
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ben írt, apját elsirató költeményben „Mint a magnézium, 
amelyet éjszaka // gyújt meg a fényképész, úgy ég a hold-
világ. "(Mint a magnézium . . . ) S egy kései, Apám című töre-
dékének kezdete: „Vaksi szemmel nézted a vaksi holdat." 

A sárga színnel rokonítható — Lüscher is utal erre - az 
arany is, ami persze egyben az aranyfémet is jelenti. „Nincs 
semmi aranyom", - panaszkodik Kosztolányi gyermeki énje 
ugyanebben a ciklusban (Lánc, lánc, eszterlánc). Az apával 
való rivalizálás tűnik fel az elemzett versben, midőn a sárga 
SZÍN aranyba vált át. Előbb: 

Legszebb a sárga. Sok-sok levelet 
e tintával írnék egy kisleánynak . . . 

A továbbiakban: 

. . . anyámnak arannyal: 
arany-imát írnék az én anyámnak, 
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal. 

Ismét Kosztoláyni Dezsőné könyvéből idézünk: 

„(Kosztolányi) magyar tanárával, Tomcs Gusztávval valami titkos, ki 
nem mondott összeesküvő kapcsolatában él a matematika-tanár apa 
ellen. Be nem vallottan s talán nem is tudottan . . . '" 

Ahogy az arany a sárgával, az ezüst a szürkével rokonítható. 
A szürke szín funkciója a Lüscher-tesztben egyebek közt az azt 
követően választott szín által reprezentált törekvések erős, 
szorongásos leplezésében nyilvánul meg, különösen akkor, ha a 
színsor első részében található. Ez történik a versben az 

ezüstöt, zöldet, aranyat" esetében. ,A zöld szín - idéz-
zük ismét a teszt tömör magyar összefoglalóját - általában az 
énes tendenciákat reprezentálja: éntudat, önállítás, presztízs-

'Uo. 46. 
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igény."10 Ez az énes tendencia a gyermek Kosztolányinál ter-
mészetesen csak leplezetten jelentkezhet. 

Hasonló módon fedi el, előzi meg, leplezi a szürke a testi, 
ösztönös szükségleteket reprezentáló barna színt: 

. . . néma-szürke, 
szemérmetes, szerelmes, rikító, 
és kellene szomorú viola, 
és téglabarna és kék is, de halvány . . . 

A színfelsorolás itt látszólag teljesen véletlen, „impresszio-
nisztikus". Sőt, illogikusnak is tűnhet: a néma-szürke bizo-
nyára szemérmetes, az azonban már nem olyan nyilvánvaló, 
hogy miért és mitől szerelmetes, rikító. Nyilván a tégla-
barna -val kifejezett — természetesen háttérbe szorult — ösztön-
igények törnek föl itt: ezért és ettől lehet rikító az azt fedő-
leplező néma-szürke. 

A kék szín nem csupán ebben a versben, hanem az egész 
ciklusban, sőt, Kosztolányi többi versében is különös jelentő-
séggel bír. „Das reizende Nichts", — a kék szín Goethe Farben-
lehre-jében adott jellemzését idézi könyvében Lüscher. Koszto-
lányinál a kék — Lüscherrel egyezően — a nyugalmat reprezen-
tálja. Azonban ha verseit nézzük, azt látjuk, hogy minél söté-
tebb tónusú nála a kék szín, annál több izgató, irritáló, a halál-
lal asszociálódó tartalmat hordoz. (Erre vonatkozó utalást 
Lüschernél nem találunk.) Egy-két példa a ciklusból: 

S ezen a bűvös, tükrös ajtón 
ment el, midó'n leszállt az alkony, 
kis, kékszemű húgom, szegény. 

(Múlt este én is jártam ottan . . .) 

10Rókusfalvy és mtsai. i. m. 5 4 - 5 5 . 
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Kék-zubbonyos, halálra-szánt c s a p a t . . . 

(Ó, hányszor látlak mégis bennetek . . .) 

A nyugalom vált át a halálba a következő versrészletben : 

Száraz bőrödből, kék eredből 
a boldog ősz nyugalma száll. 
Nem győz terajtad már az élet, 
sem a halál. 

(Öreganyó) 

A kék árnyalatainak a világoskék-nyugodttól a sötétkék-
nyugtalanítóig - ez a fokozott jelentősége talán a ciklus követ-
kező verséből tűnik ki leginkább : 

Az óceánon vezetem a tollam, 
azt mondom csöndben: itten nyugalom van, 
sápadva mondom, hol kékebb a festék: 
itt viharoktól vemhesek az esték. 

(Mély éjeken hányszor nézlek, te térkép . . .) 

A Mostan színes tintákról álmodom -ban ezért nem véletlen 
tehát a körülírás: kék is, de halvány, a továbbiakban, midőn 
elhalt kishúgának „írna" (kékkel húgomnak), már ez a halállal 
asszociált kék szín tűnik elő, a kis, kékszemű húgom, szegény 
kapcsán. 

* 

A sárgával kezdődik, s az aranyba váltó sárgába is torkollik 
a költemény színorgiája. „Kiszínezném vele az életem"-, itt, 
egyes szám lévén, nyilván egy színről, az (apától elhódított) 
aranysárgáról van szó, s ismét feltételes-óhajtó módban (ki-
színezném), hiszen a gyermeki konfliktus nem oldódhat meg, 
nem is tudati szintű. A vers végén válik nyilvánvalóvá, hogy a 
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sárga szín első helyen történő említése, „választása" nem 
puszta véletlen. 

Nem a színek önkényes halmozását, ötletszerű felsorolását 
látjuk, olvashatjuk ki a költeményből, hanem nagyon is meg-
határozott, determinált sorrendiségüket. A vers felszíne mé-
lyebb összefüggéseket rejt, hordoz magában: „Fecseg a fel-
szín, hallgat a mély": ezek a mélyebb, rejtettebb öszefüggések 
megmagyarázhatók, de legalábbis megközelíthetők. 

SZŐKE GYÖRGY 


