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az (ön)ismétlések, ugyanaz a példatár és értelmezés jelenik meg többször is, a kötet 
több pontján. Némely esetben a nyelvi megformálás kevéssé erőteljes, egy szigorúbb 
szerkesztő keze nyomát is elviselte volna a szöveg. Az utolsó fejezet pedig, ahol Varró 
Dániel, a Reményi József Tamás – Tarján Tamás szerzőpáros és Kiss László paró-
diáiról, illetve parodisztikus köteteiről olvashatunk, nem illeszkedik a címbe emelt 
régió irodalmához.

Ennek ellenére a kötet fontos hozzájárulás a téma szakirodalmához, és az egy-
másra rétegeződő értelmezések sok esetben megkerülhetetlenek lesznek a későbbi 
recepció számára – ilyennek érzem például az Orbán János Dénes Én egy virág vagyok 
és Én egy virág vagyok II. című verseiről, illetve Székely Csaba Én egy virág vagyok III. 
című paródiájáról közölt értelmezést, valamint annak az irodalomelméleti diszkur-
zív térnek a kialakítását, amelyről a fentiekben már szó volt.

Zólya Andrea Csilla kötete abból a szempontból is rendkívül inspiratív, hogy a 
kortárs magyar irodalom parodisztikus megszólalásformáinak újragondolására kény-
szerít. E tekintetben az előző példákon túl a nonszensz szövegalkotás lehetőségeire 
hívhatjuk fel a fi gyelmet: Varró Dániel, Vaskó Péter, Havasi Attila és Keresztesi Jó-
zsef szövegein keresztül az angol nonszensz irodalom (Edward Lear, Lewis Carroll), 
illetve az ún. svéd típusú gyermekversek és az ún. sóderparti próza szövegeinek új-
raírására egy megváltozott kulturális és irodalmi térben.

De az irónia és a paródia fent említett példái ellenében az utóbbi évtizedben egy 
végletesen antiironikus és antiparodisztikus magyar irodalommal is számolnunk kell, 
egy olyan tudatos irodalomfelfogással és nyelvkezeléssel, amelynek traumatikus, az 
alárendeltség viszonyait megjelenítő, megrendítő szövegei elutasítják a parodiszti-
kus jelentésformálást (Borbély Szilárd, Csobánka Zsuzsa, Bajtai András, Gerevich 
András és mások szövegeire gondolok). Hogy ez hogyan hat vissza a kortárs magyar 
irodalom, az erdélyi irodalom és a paródia viszonyaira, minden bizonnyal további 
tanulságos értelmezéseket eredményezhet.

(Korunk – Komp-Press, K olozsvár, 2012.)

HOJDÁK GERGELY

Tarjányi Eszter: Arany János 
és a parodisztikus hagyomány

Arany János neve a magyar irodalmi kánon egyik legjobban forgatható „fi zetőesz-
köze”. „A XIX. század az epikust és a balladaírót ünnepelte benne, a Nyugatosok 
lélekboncoló hajlama az Őszikék lírájára hangolódott rá, az 1970-es évek strukturaliz-
muson iskolázott generációja az 1850-es évek lírájának retorizáltságát értékelte, most 
viszont a hangvétel azon sajátosságai kerülhetnek a középpontba, amelyek miatt egy-
szerre lehet ez a költészet tradicionális, de ugyanakkor hagyomány-átalakító, amely-
nek segítségével a kopottas forma az újabb mondanivalóhoz tud idomulni.” (7.) 
Amint az már a címből és a nyitófejezetből idézett „programból” is látszik, Tarjányi 
Eszter komolyan veszi a hagyománytörténeti folytonosságot, miközben – amint az 
a későbbiekből kiderül – elemző módszere sokat merít az újabb elméleti kiindulások 
(a dekonstrukciótól az új fi lológián át a „cultural studies”-ig) eszköztárából. Ehhez a 
mai Arany-recepciónk polarizáltságát tekintve felettébb előnyös stratégiához – amely 
tehát kifogja a szelet a posztmodern Arany-kép ellen fanyalgó irodalomtörténészek 
kritikájából, miközben korántsem szűkíti le vizsgálatát a posztmodern olvasási eljá-
rásokhoz legkönnyebben idomuló művekre – a könyv elsőre talán kicsit száraznak 
tűnő elméleti fejezetei teremtenek alapot. Ezekben a szerző a paródia rendkívül szer-
teágazó (úgy is mondhatnánk: jelentésszóró) műfajtörténetének szerinte vázlatos 
áttekintésére vállalkozik (nota bene: a szövegökonómiai arányok helyes felbecsülése 
itt is, és később is a könyv vitathatatlan erényei közé tartozik).

Minthogy a parodia az irodalmi-esztétikai gondolkodás történetében valóságos 
ernyőfogalom, a szerző jobbnak látja a nem kevésbé átfogó, ám szemantikailag talán 
kevésbé túlterhelt kettős kódolás (double coding) bevezetését. E fogalom „az építész-
teoretikus Charles Jenckstől származik, aki ennek segítségével igyekezett megfogal-
mazni a szakértő kisebbséget megszólító, de egyben a populáris kódok alkalmazá-
sával a nagyközönség számára is élvezhető műalkotásnak a sajátosságát, amelyet 
a történeti emlékezet nagyvárosi kontextusba ágyazódása jellemez [...]. Tehát olyan 
kettős – sőt inkább több – értelmezőre számot tartó művek sorolhatók ide, ame-
lyekben az ellentmondásos kettősség gyakran az irónia modalitásával kapcsolódik 
össze. Ilyen például a modern technológiát felidéző felhőkarcoló, amelyben a gótikus 
és a román építészetre emlékeztető stíluselemek ironizálják és teszik egyedivé a mo-
dern acél- és vasbetonszerkezetek által is sugallt, az ipari technológia sorozatgyár-
tásra specializálódott személytelenségét.” (8.)

Miközben a szerző komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elkerülje 
a tézisszerűen lekerekített olvasatokat, az egyes nemzeti paródiafogalmak eltéréseivel 
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is számoló áttekintésből mégis kibontakozik egy kulcstézis, amely az egymáshoz kü-
lönben csak lazán kapcsolódó fejezetekben több oldalról is bemutatásra kerül. Ez úgy 
szól, hogy az alapvetően didaktikus antik és reneszánsz-kori paródiafelfogás, amely 
a klasszikus szerzők imitálását tűzte ki célul (e hagyományban az hommage-típusú 
tiszteletadás bevett retorikai alakzata a tréfás költői versengés vagy aemulatio, ami-
kor a fennkölt alaptémát vagy hangnemet a költő egy alacsonyabb regiszterbe ülteti 
át), a 19. században fokozatosan átadja helyét egy – a romantikus iróniával érintke-
ző – refl ektáltabb elképzelésnek. „A romantika ezért a paródia fogalmában döntő 
fordulópontot hozott. Tudatosította és egyértelművé alakította az iróniához fűződő 
– a korábbi időszakban csak esetlegesen jelentkező – történeti refl exiós jellegét, egy-
szerre hangsúlyozva a múltbeli szöveghez kapcsolódó és attól eltávolító mozzanato-
kat.” A romantika utáni paródia ily módon komoly szubjektumfi lozófi ai háttérre tesz 
szert: „A stilisztikai utánzott »én« és az utánzó »én« egy tudaton belüli egymásról 
tudó kettőssége a paródia skizoid jellegét mutatja, amely így a szubjektum önazo-
nosságának kifejezhetővé válhatott. […] Sokkal inkább játékos színezetű a roman-
tika utáni paródia és jóval inkább mutatja az eredetihez való viszony milyenségét, 
az egyetértés és elutasítás különböző fokozatait, az igenlés és a nevetségessé tétel 
gyakran keveredő hangnemét.” (31., 44.)

A szerző a csendesen megbúvó, magánlevelekben, folyóiratokban, kéziratos jegy-
zetekben vagy ún. „kisebb költeményekben” megnyilatkozó Arany Jánosra is kíván-
csi. Őt tekinti ugyanis a fent említett 19. századi paradigmaváltás kulcsfi gurájának 
a magyar parodisztikus irodalomban, amelynek klasszikusan „modern” alapműve, 
Karinthy Frigyes Így írtok tije csak 1912-ben születik meg, párhuzamosan Arany 
költészetének a nyugatos modernség szerinti újraolvasásával. A monográfi a komoly 
érdeme továbbá, hogy nem pusztán az ismert és kevéssé ismert Arany-szövegeket he-
lyezi új megvilágításba (mégpedig a legkorszerűbb elméleti megközelítések fényé-
ben), de fokozatosan kirajzolja a mára csaknem elfelejtett 18–19. századi parodiszti-
kus hagyomány mintázatait. Paradox módon az e hagyományba sorolható műveknél 
éppen azok a jellegzetességek nyitnak teret a posztmodern olvasásmódoknak, melyek 
eddig a kanonizációjukat leginkább gátolták (varibialitás és szituativitás, a paródia 
felismerésének, a parodizált azonosításának gyakorlati és ismeretelméleti problémái, 
kivált egy másik kor, kultúra vagy egyszerűen a személyes kívülállóság pozíciójából).

A II. fejezetben a szerző a 19. század közepén meglehetősen elterjedt Szózat- és 
Hymnus-paródiákat vizsgálja, amelyekhez Arany János közvetlenül csak a Hasadnak 
rendületlenül című töredékekben maradt versével járult hozzá. A magyar költő című 
Vörösmarty-vers paródiája (Az új magyar költő) ugyanakkor a kortársak szemében 
hasonlóan emblematikus művet, sőt közvetve a romantikus stílusnak az 1850-es 
évekre már kopottasnak ható fordulatait fi gurázza ki. Vörösmartynál a társadalom-
ból kivonult, meg nem értett árva költő a fenyegetése ellenére is együtt érző termé-
szetnek zengi el dalát, amely még hősünk halála után is visszhangozza azt. Aranynál 
a munkakerülő, éhenkórász árva kölök egy borgőzös mulatságon a cigánynak nyö-
szörgi el nótáját, aki még akkor is húzza, midőn hősünk az utcán kiterült. A szerző 
stílusa többnyire világos, a kifejtést azonban mintha olykor elnyomná a fejezet túl-

nyomó részét kitevő elméleti, rendszerezési igény a parodisztikus művek vizsgálatá-
nál termékenyebbnek vélt recepcióesztétikai szabadság ellenében. Nem törekednék 
például egyértelműen eldönteni, hogy az itt szereplő Vida- és Vörösmarty-verspa-
ródiában „nem egy korábbi versírói gyakorlat kigúnyolása mutatkozik meg, hanem 
imitációszerűen, az irónia éle nélkül mutatja be az irodalmi sablon alkalmazásának, 
alkalmazhatóságának módosult feltételeit” (76.) Nehéz objektíven megítélni, milyen 
értelmezői-érzelmi viszony állhat fenn egy 1827-es, akkor még szinte nemzedéki 
életérzésként dalolt vers (a szerző meg is említi, hogy Széchenyi ilyen kontextusban 
idézi a Hitel lapjain) és annak bő három évtizeddel később (1859) íródott paródiája 
között, amikor az alapvers szóképei és fordulatai már felettébb sablonosnak és elcsé-
peltnek tűnhettek. Annak ellenére, hogy a paródia megírása előtt csupán négy évvel 
elhunyt nagy nemzeti költő kigúnyolása – ahogy azt Tarjányi Eszter is megállapítja 
– nemigen fért volna össze a kor irodalmi és etikai normáival, azért mégis igaz, hogy 
ebben a hangnemben (bár valószínűleg sok költő fülében „zengett” még), az ötvenes 
évek végén már nem stílszerű verset írni. Arany paródiája ekképp a saját poétikai 
mércéje szerint nem jól sikerült, vagy épp a jelenlegi fűzfapoéták elleni (talán való-
ban önkéntelen) ironikus gesztusként is értelmezhető.

A III. fejezetben a szerző Arany János ars poeticaként olvasott műveit elemezve 
találóan állapítja meg, hogy már maga a műfaji minta sem olyan egyöntetű, mint ami-
lyennek elsőre tűnhet. „A horatiusi szöveg tehát az »ars«, »techné« értelmű esztétikai 
értekezés, valamint a fennköltebb irodalmi hagyománnyal szemben a hétköznapi 
nyelvhasználatot és az oralitás értelmezői közösséget teremtő voltát kiaknázó szép-
irodalmi szövegfajta törésvonalán helyezhető el. Az ars poetica műfaja azonban a ké-
sőbbiekben erről a könnyedebb hangvételről elfeledkezett és többnyire az önmagát 
komolyan vevő direkt szerzői önkifejezés zsánerévé vált.” (105.) A Vojtina Ars poeti-
cájában megszólaló költői hang a maga jellegzetes parabázisaival – egy öntudatos 
fűzfaköltő („Tele vagyok, dallal vagyok tele…”) és egy őt leckéztető költészettanár 
közti szerepingadozással – például mintha arra a jellegzetes törésvonalra hívná fel 
a fi gyelmet, amivel Arany az időközben egysíkúvá lett műfaj mellett önmagát mint 
mesterköltőt is ironizálja. Ez a fejezet járja körül Arany János úgynevezett szonett-
jeienk problematikáját is. Az ihlet perce című Kazinczy-paródiát (!) a szerző a kevésbé 
konvencionális formában íródott Naturam furcâ expellas… című verssel állítja pár-
huzamba, ahol az utóbbi mintha kifejezetten az előbbire játszana rá. Az utóbbi vers 
születésének a verselő elhallgatásával párhuzamos megfogalmazása, a „hangtalan 
szonett” paradox ars poeticája szinte a végletekig feszíti a játékba hozott irodalmi 
kód(ok) mediációs lehetőségeit.

A IV. fejezetben a monográfi a főként az amerikai dekonstruktőrök és magyar re-
cepciójuk nyomán a megszólításon keresztül konstituálódó szerzői „én” problémáját 
vizsgálja az episztola műfaji hagyományában. Ennek során egy két irányból is gyak-
ran kritizált műfaji kód képe bontakozik ki, amely a spontán érzelmi megnyilvánulás-
ként felfogott, az irodalom társadalmon kívüliségét vindikáló „elegico-odai”, valamint 
az empirikus és a szerzői én megfeleltethetőségét problémátlanul tételező elvárások 
közt feszül. Arany János költői levelei (Szent Pál levele, Episztola Petőfi hez) bravúrosan 
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játszanak rá erre a feszültségre, miközben a műfajilag elvárt életrajzi utalásokat úgy-
szintén ötletes irodalmi játékkal fűszerezik.

A nagyidai cigányokról szóló V. fejezet, kikerülve a mű értelmezésére rátelepült 
forradalom-allegorézis csapdáját az önellentmondás és az elbizonytalanodás (elbi-
zonytalanítás) költőileg modellált retorikai eljárásait (palinódia és parabázis) vizs-
gálja. „A nagyidai cigányok tehát egyike Arany leginkább kétértelmű műveinek, amely 
az irodalmi értésmód lehetőségeit hozza játékba, megsokszorozva az irodalmi mű 
alapvető jelhasználatát a többszörös kódolás értelmében. Az epikus jellegű irodalmi 
mű szinte minden összetevője, a műfajiság, a narrátori pozíció, az ábrázolt tér és idő 
stb. bizonytalanná válik itt.” (183.)

A VI. fejezet a palinódia műfaji előzményeit vizsgálja a magyar irodalmi hagyo-
mányban, megállapítva, hogy először is Faludi Ferenc és Amade László „felelő éne-
kei”, „ellendalai” vagy „párversei” tartoznak ide. Úgy tűnik, hogy ez a rokokós irodal-
mi hagyomány – különösen Faludi Bucsuzó éneke, egyetlen versben jelenítve meg az 
önmagával polemizáló, „hasadt” költői szubjektumot – szervesebb kapcsolatban áll 
Arany sokrétű, bonyolult palinódiát felmutatni képes költői eljárásaival, mint pél-
dául Petőfi  erősen értéktelített, direkten allegorizáló párverse, A kutyák dala és A far-
kasok dala. Jó példa lehet erre az 1850-es Letészem a lantot és az 1877-es Mindvégig 
„gondolati párverse”, vagy az intertextuális „összegabalyítást” már-már posztmodern 
nyelvi tudatossággal/játékossággal űző A tölgyek alatt és „A tölgyek alatt”, ahol az 
utóbbi vers magában foglal egyes részleteket az előbbinek Sárvári Antal által írt 
meglehetősen otromba kritikájából.

A VII. fejezetben a Bolond Istók paródiaszempontú értelmezéséhez az elmélet felől 
evidens módon kínálkoznak az önéletrajziság korszerű recepcióesztétikai és retori-
kai szempontú megközelítései (Lejeune önéletrajzi szerződése, Barthes biograféma-
fogalma, Booth odaértett/életpálya-szerzője, de Mannak a defacement retorikáját 
vizsgáló tanulmányai). A Bolond Istókban az „autobiografi kus olvasatra felszólító 
paratextuális jelek hiánya [a költő saját neve helyett az anekdotikus fi gura szerepel-
tetése] arra fi gyelmeztet, hogy az önéletrajz lehetőségét nem a recepciótörténet által 
javallt értelemben, tehát nem forrásértékű életrajzi dokumentumként, hanem kü-
lönös önstilizációként, a narratív identitás sajátos, a nyelvi megformáltságtól levá-
laszthatatlan énteremtő, énmegosztó, éndegradáló fogásként értékeljük.” (201.) Ily 
módon a Bolond Istók személyiségfelfogása közel kerül a romantikában polgárjogot 
nyert „szerepben-léthez”, ami – Derrida után szabadon – a nyugati kultúrában oly 
mélyen kódolt metafi zikus Név hiányára irányítja a fi gyelmet. Nem véletlen, hogy 
„[a]z ének utolsó két sora a kezdés (»belékezd«) és végzés (»végezd«) közötti nyelvi kü-
lönbséget relativizálja, hiszen az utolsó előtti sor a készülő önéletrajz nyitó idézete-
ként, mintegy a Múzsához szóló invokációként előlegezi meg a záró mondatot.” (209.)

A VIII. fejezetben a szerző olyan kevéssé ismert, sőt olykor egyenesen félreértett 
szövegeknek jár utána, melyek alapján az egyre inkább búskomorságba süllyedő, de 
már ekkor komoly irodalmi kultusszal (amibe a kritikátlan hódolat attitűdje is bele-
értendő) övezett Arany főleg a Hölgyfutár körül csoportosuló „mezítlábas kama-
szok” ellen folytatott irodalmi polémiájáról nyerhetünk pontosabb képet. A legkomo-

lyabb értékőrző szándékkal íródott (úgymond „muszáj-hazafi as”) versek tömegterme-
lésével szemben a „[n]em kimerített, hanem frissnek ható, alkalmi témájú, gyakran 
parodisztikus versek veszik át ebben a líratörténeti hiátushelyzetben a magyar költé-
szet fenntartásának a feladatát, teljesítve a különállás jelzése mögött a közös érdek 
érvényesítését.” (222.) – E kontextusban kerül sor a felettébb szellemes Év kezdetén 
és a hozzá irodalmilag méltó válaszvers (Ingyen-lap), valamint a humor köntösében 
átfogóbb esztétikai kritikát megfogalmazó A sárkány elemzésére is.

A szerző az 1850-es évek irodalomszociológiai helyzetét elemző fi lológiai oknyo-
mozása keretében, a német irodalomtörténet hasonló jellegű rekanonizációs kísérle-
teire utalva az úgynevezett epigonköltészet újragondolásának lehetőségét is felveti: 
„»Az erős költő« Goethe és a magyar irodalomban hasonlóan erős költőnek tartható 
Petőfi  utáni helyzetet összehasonlítva, ez a fajta epigonalitás elveszti a pejoratív jel-
legét, hiszen az intertextualitás hívószavát paradigmaváltásként értékelő szemlélet 
szempontjából az elkerülhetetlen hatás alá kerülés, és így a refl ektált történetiség 
feldolgozásának tartható inkább.” (227.) A Petőfi  hatása alatt álló költők refl ektált 
poétikai attitűdjének részletesebb bemutatása azonban, ami véleményem szerint erő-
sen kérdéses, nem fér bele a monográfi a kereteibe (Lisznyainak egy valóban prog-
resszív, Arany és Szász Károly által parodizált kísérletét kivéve).

Jóval kidolgozottabb A walesi bárdok – már-már irodalmi tabuként kezelt – ke-
letkezéstörténetét körbejáró fejezet, amely a szűkebb szakma mellett akár az iroda-
lom oktatásában érdekelt nagyközönség (például a középiskolai tanárok) érdeklődé-
sére is számot tarthat. „Nem lehet többé már úgy tenni, mintha nem tudnánk azt, 
hogy A walesi bárdokat Arany [a császári pár 1857-es látogatásához képest] csak jóval 
később, 1863-ban jelentette meg, és valószínűleg fejezte is be, amikor már lehetővé 
vált a megjelenése, hiszen konkrét eseményhez már nem volt kapcsolható.” Arany 
ugyanakkor az ominózus látogatásra is írt egy verset, a Köszöntő dalt, amely a kortár-
sak által minden bizonnyal Bánk bán-reminiszcenciaként felfogott Erzsébet című 
opera betétdala lett volna. Csakhogy az Egressy Samu (Gábor és Béni nagybátyja) 
által egy köntörfalazó levélben megrendelt bordal, melyet Arany minden formai elő-
írásnak eleget téve határidőre elkészített, az opera végső szövegkönyvéből hiányzik. 
Ennek a cenzúra túlérzékeny működésénél valószínűbb oka, hogy a költő, értesülve 
arról, hogy szerzeménye pontosan milyen helyzetben hangzana el – a bordalt éneklő 
színészek a díszpáholyban ülő „királyi” (!) párra emelik poharukat – az utolsó pilla-
natban magánúton visszavonta művét. Az irodalmi legenda, miszerint Arany nem 
volt hajlandó a magyar törvények szerint illegitim királyi pár köszöntésében részt 
venni, a szituáció alaposabb vizsgálata után is igaznak bizonyul tehát, a vélhetőleg 
ugyanezen látogatás által inspirált A walesi bárdokat azonban – óvatos ember lévén – 
csak évekkel később, a számonkérés közvetlen veszélyének elhárultával jelentette meg.

A IX. fejezet a vonatkozó szakirodalom közelítő áttekintése után Greguss Ágost-
nak a maga korában igen éleslátónak számító megállapítását (a ballada „tragédia dal-
ban elbeszélve”) pontosítva egyrészt az irodalmi műnemek, másrészt az orális és az 
írott kultúra határterületén helyezi el a balladát. „A műfaj medialitása az orális jellegű 
beszédmódra történő rájátszásként írható körül, amely gyakran az orális kultúrára 



KRITIKA144 145KRITIKA

jellemző, a közösségi ismeretkincsre utaló »balladai homályként«, azaz a narratívá-
nak csak sejtetett, de részletesen el nem mondott voltában jelenik meg.” (281.) Az el-
terjedtebb szakirodalmi nézetekkel szemben a szerző – Arany levelezése, valamint 
Kodály Zoltán és Gyulai Ágost vizsgálatai alapján – úgy véli, hogy a költő valóban 
hallás után ismerhette azt a bizonyos „régi népdalhangot”, mely „nem tudom micsoda 
sympathiánál fogva épen a szülemlő eszméhez társult”. Ugyanakkor más megnyilat-
kozásai arra utalnak, hogy amolyan „irodalmi mindenevőként” a rendelkezésre álló 
nyomtatott forrásokból (például népi kalendáriumokból) is alaposan tájékozódott. 
Így jött létre az a sajátosan összetett, „hol a leírt, hol a kimondott szó hatáskeltésére, 
hol a két szemlélet oszcilláló hatására alapult” szövegkorpusz (287.), amely a paraszti 
egyszerűség és a közös (értsd: monolitikus) történelmi gyökerek iránt nosztalgiázó, 
jellegzetes közép-európai „népiességgel” szemben (289.) egy jóval sokrétűbb, refl ek-
táltabb poétikai viszonyulást testesít meg (ami az elmélet síkján Assmann „kultu-
rális emlékezet” fogalmában is explikálódik). A szerző egy másik „óvatos kísérletben” 
– Nemes Nagy Ágnes tanulmányai nyomán – a direkt költői önkifejezés, érzelmi 
feltárulkozás meghaladására hivatott „objektív költészet” elioti eszménye felől kö-
zelít Arany balladáihoz, amely a lírában a korábbinál tágabb játékteret nyit a törté-
nelmi-erkölcsi implikációk számára, amíg a személyes vonatkozások csak közvetve, 
gyakran többszörös áttétellel kerülhetnek az értelmezés terébe.

Az Arany három balladakorszakából választott műelemzés közül A varró leányok 
olvasata hat talán a leginkább innovatívnak, nem utolsósorban azért, mert számos 
Arany-kiadás ezt a művet nem is a balladák, hanem a „kisebb versek” megjelöléssel 
ellátott kötetben közli. A mű mondhatni líra és ballada határmezsgyéjén lavíroz, 
a paratextus (a zsánerkép-szerű cím, a megszólaló lányok sorszámozása, a lábjegyze-
telés) folyamatosan a lírai beszéd megalkotottságára, szimbolizáló eljárásaira hívja 
fel a fi gyelmet. Az első és az utolsó megszólaló azonosítása az „első” sorszámmal 
például „az önmagába visszatérő ívét emeli ki a versnek, olyan keretet alkot, amely a 
kezdeti lakodalomtól a koporsóig eljutva a termékenység és a halál metaforikus képei 
között teremt azonosságot. […] Az a felismerési folyamat, amely az epikai olvasás-
mód analízisekor a maga konkrétságában elutasítottá vált, líraként nézve ráismeréssé 
alakul, és ez a halálélmény különös, eltárgyiasított önmagára ébredéseként válik ér-
telmezhetővé.” (312.)

A Szondi két apródja és a Tengeri-hántás elemzése megítélésem szerint nagyrészt 
már „kitaposott” értelmezői útvonalakon halad, pontosabban ezeket mélyíti el precíz 
és korszerű fogalmi apparátusával. Előbbinél talán néha egy kicsit erőltetetté válik 
az apród-dalnokok szólamának egysíkú (etnocentrikus, a nemzeti identifi kációs el-
várásrendszet megerősítő) felfogásában érdekelt allegorizáló olvasat elbizonytalanítása 
érdekében tett költői erőfeszítések hangsúlyozása. A „Jézusa kezében kész a kegye-
lem” sor esetében például a magam részéről jóval valószínűbbnek tartom a szerző 
által felkínált második olvasati lehetőséget – a „Krisztus” szó mellőzésével a szer-
ző a dilettantizmus határát súroló négyes alliterációt akarta elkerülni, avagy úgymond 
a fülére hallgatott –, mint az elsőt. E szerint a „Jézus” mellett szól, hogy az iszlám 
vallásban is szerepel egy ilyen nevű próféta, amíg a „Krisztus”, lévén a keresztény teo-

lógia szakszava, csak az etnocentrikus olvasatot erősítené. A Tengeri-hántás esetében 
viszont mindenképp igaz, hogy a posztmodern irodalmiság által kitüntetett, a befo-
gadásnál a viszonylagosság érzékelését elősegítő (ekképp erkölcsi önrefl exióra indító) 
költői eljárás rendkívül tudatos alkalmazása fi gyelhető meg.

A XI. fejezetnek először is azzal a nehézséggel kell megbirkóznia, hogy az angol-
szász irodalom köréből származó (egész pontosan Browning és Tennyson költészetére 
használt) műfaji meghatározást, a dramatic monologue-ot, nem olyan könnyű a ma-
gyar irodalmi hagyomány műfaji nyelvére átültetni. Nálunk e korszak viszonylatában 
inkább az „elégiko-historikus”, vagyis történeti-érzelemkifejező líraként receptált 
„heroida” megjelölés kínálkozik. A „dramatic monologue” műfaji jegyeinek alaposabb 
vizsgálata azért szükséges, hogy ennek alapján Arany költészetének olyan innovatív 
vonásai kerüljenek előtérbe, amelyek leginkább a Ráchel siralma és Az örök zsidó 
kapcsán érzékelhetők. Ezek az irodalmi hagyományból ismert személyek hangján 
megszólaló versek ugyanis éppen az élmény-központú allegóriafelfogás, az „én” és 
a „nem-én” nyelvi fi gurációjának (Paul de Man által is elemzett) belső töréseire irá-
nyítják a fi gyelmet, miközben korábbi értelmezőik – különösen Az örök zsidó kap-
csán – épp a „szerepből való kiesést” rótták fel Aranynak.

A tanulmány végére illesztett Kóda (XII. fejezet) stílszerű lezárása egy olyan nagy 
ívű tudományos munkának, mely éppen az értelmezés lezárhatatlanságát hirdeti. Így 
ér Véget a „mindenféle parodisztikus izéről” szóló Tarjányi-monográfi a, amely a jövő-
ben olyan jelentős hatást gyakorolhat a maga területén, mint az Arany-fi lológiában 
Dávidházi Péternek mára kultikussá vált kritikatörténeti műve, a Hunyt mesterünk.

(Universitas – Editio Princeps, Budapest, 2013.)


