
Schein Gábor

(HOGY NE LÁSSAM)

A támlán, ahogy odahajtva feküdtek
ruhái, a foltos nadrág, a dohányszagú,
érdes ing, és a függöny elôtt, mélyen
a kárpitba nyomódva sötétebb volt
a test helye, az egyetlen, amelyet
ismertem, a karfa tövén lecsúszva hevert
a kiritkult zokni, s a fotel elnyelte az idôt,
egyre szûkebb lett az este: mint késôbb,
ahogy közelebb, mint bármikor, ültünk
egy kórházfolyosón – mutatta karját,
a szétrobbant ereket, a többi betegrôl
és egy ügyetlen ápolónôrôl beszélt,
aztán felállt, mintha mégis kérdezni
akart volna valamit, néztem trombózislila
bokáját, a köpeny alatt ismertem az
ágyékra bukó hasat, végül elküldött,
menj csak, s hogy ne lássam, behajtotta
a kórterem ajtaját.

Fónagy Iván

A BEFEJEZÉSRÔL (II)

A lírai cselekmény lezárása
A költôi nyelvrôl szólva1 igyekeztem a fenti címben szereplô metafora jogosultságát
igazolni. Mint minden cselekmény, így a lírai is egységes folyamat, melynek eleje, me-
nete és vége van. A drámától, regénytôl abban különbözik, hogy nincs cselekménye a
szó szoros értelmében. Ezt az idézôjeles, mondjuk zenei „cselekmény”, zenei szerke-
zet helyettesíti, mely éppen események híján elengedhetetlenebb, mint a regény vagy
dráma esetében. John Donne A VALEDICTION-érôl (BÚCSÚZÁS) írja Donne összegyûjtött
költeményeinek bevezetésében a szerkesztô, J. B. Leishmann:2 „a költemények lényege,
szinte mindene, a szerkezet és struktúra [pattern], ez a logikai struktúra ugyanolyan nélkülöz-
hetetlen és eleve szigorúan meghatározott, mint maga a metrum”.

Mint az udvari verses regényekben, a lezárás kívül eshet magán a költeményen.3
A cselekmény hiánya ellenére a vers is végzôdhet összefoglalással. „Midôn darvakat lát-
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nék / Szép rendben repülni / S afelé haladni, / Hol szép Júlia laknék, / El-elfohászkodván / S
utánuk kiáltván, / Tôlük én így üzenék” (Balassi Bálint: A DARVAKHOZ). Vagy emfatikus konk-
lúzióval: „Köpj a bíró oltalmára! / Törj, szabadság, ég felé! / A törvény a gyáva vára, / a temp-
lom a papoké!” (Burns: A VIDÁM KOLDUSOK. Szabó Lôrinc fordítása.)4 „Köszönjük élet! áldo-
másidat, / Ez jó mulatság, férfi munka volt” (Vörösmarty: GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN). Ady
költészetében kitüntetett szerepet játszik az összefoglalással, konklúzióval, tézissel va-
ló lezárás. „Mese-zajlás volt. Meghalt a Mese” (A MESE MEGHALT). „S befut a nagy, szent Óce-
ánba” (AZ ÉRTÔL AZ ÓCEÁNIG), „Mégis gyôztes, mégis új és magyar” (GÓG ÉS MAGÓG FIA VA-
GYOK ÉN).

Lezárhatja a költeményt, úgy is, mint zenei mûvet, egy erôteljesebb forte jellegû zá-
róakkord: „...De ha még szeretsz, úgy / Ezerszer áldjon meg!” (Petôfi: RESZKET A BOKOR,
MERT...) „Ha viszont nem segít az Isten, / izmaim én se hiába feszítem: / Kitörök! Ki! Még van
erôm!” (Goethe: LILI PARKJA. Sz. L.) – „...sötét és mégis oly sugáros: Ô az!” (Baudelaire: JE-
LENÉS. 1. A SÖTÉTSÉG. Babits Mihály fordítása.) – A hangsúly gyakran a lírai énre esik:
„Én meg, én vagyok a szíved / és a vár s a nép ura; / dob s harsona hódol ifjú / fenségemnek:
glória!” (Heine: IDILL A HEGYEN. Sz. L.)

Az emfatikus beszédtevékenységek ugyanolyan gyakoriak a versben, mint a drámai le-
zárásban.

Kérdés: „Tigris! Tigris! éjszakánk / erdejében sárga láng, / mely örök kéz szabta rád / retten-
tô szimetriád?” (William Blake: A TIGRIS. Sz. L.) – Megszólítás: „Unalom! [...] Finom szörny!
ugye ôt te is jól ismered, / Én álszent olvasóm – képmásom – bús fivérem?” (Baudelaire: ELÔ-
HANG. Tóth Árpád fordítása. A továbbiakban T. Á.) – Búcsú: „Isten hozzád! – többet nem
szólt, / Nyakamba borúlt, s megcsókolt” (Csokonai: SZEGÉNY ZSUZSI, A TÁBOROZÁSKOR). „Ked-
ves három királyok, / jó éjszakát kivánok!” (József Attila: BETLEHEMI KIRÁLYOK.) – Lelkes fel-
kiáltás: „Tücskök, zengjetek, / sose halunk meg...” (Szabó Lôrinc: FÉRGEK, ISTENEK.) – Dacos
felkiáltás: „Azért se! Nem!” (Baudelaire: A LÁZADÓ. T. Á.) – Felszólítás: „Menekülj, menekülj!”
(Ady: MENEKÜLJ, MENEKÜLJ INNEN.) – Emfatikus fogadalom: „Óh tavasz! szívem mámora! /
Tavasz, nem hagylak el soha!” (Lenau: TAVASZ. Sz. L.) – Felszólítás: „Szót se, te esküszegô [...]
áll a mulatság, / csörög a csörgettyû, téged akar: takarodj!” (Meleagrosz: TAKARODJ! Sz. L.) –
Átok: „Zsarnok [...] bôdüljön orkán, s lábaidhoz / tört koponyák lavinája hulljon!” (Lenau: EGY

ZSARNOKHOZ. Sz. L.) – Számonkérés: „Szánk imígy tátong szünetlen, / Mígnem egy maroknyi
száraz / Fôdet tátott szánkba dugnak – No de ez csak mégse válasz?!” (Heine: MIT NEKEM MÁR

CIFRA ZSOLTÁR. A „LAZARUS”-HOZ. Karinthy Frigyes fordítása.)
Nem kevésbé hatásos lezárás a szordínó, a hirtelen lehalkítás, a vers végét anticipá-

ló elhallgatás. „...a nyugodt boldogság közelít, / oly nesztelen-puhán, hogy szinte csönd a lép-
te” (Verhaeren: ÜLJ MELLÉM, S NYÚJTSD KEZED. Sz. L.). – „...mint lágy szók reszketése, mik már
hallgatni tértek” (Verlaine: AZ ÉN MEGHITT ÁLMOM. T. Á.). – „...hátha felfogom, mikor / nagy
messzirôl, vagy tán egész közelrôl / szelíden, halkan-halkan válaszolsz” (Dsida Jenô: IMMÁRON

ÖTVENHÁROM NAPJA). – „Én könyöklök és hallgatok” (József Attila: ESZMÉLET). – Trakl költe-
ményeinek utolsó sorában különösen gyakori a schweigend, „hallgatag”, schweigen,
„hallgatni”,5 akárcsak a verfallen, „esett, romladozó”, a verstorben, „elhalt”.6

A drámai fordulat zenei leképezése a metrum, a szerkezet hirtelen módosulása, melyet
Barbara Herrnstein Smith állít elôtérbe a költôi befejezésrôl szóló tanulmányában.7
Tipikus zárlat a rövid, „ráütô” sor. „Lágyan ülnek ki a boldog / halmokon a hullafoltok. / Al-
konyul” (József Attila: KÖLTÔNK ÉS KORA). – Ady a ráütô sorban három hangsúlyos szó-
val zár: „Renyhén, meredten, jóllakottan” (A SÁRGA LÁNG). – „Hogy senkié vagy emberé / Az
Élet, az Élet, az Élet” (MENEKÜLÉS AZ ÚRHOZ). – A személyváltás jelzi a lezárást és a drá-
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mai fordulatot egy magyar népdalban: „Elindultam szép hazámbul, / híres kis Magyaror-
szágbul, / Visszanéztem félutambul, / Szemembül a könny kicsordul. // Elindultam szép hazám-
bul, / Elbúcsúztam a rózsámtul, / Visszanéztem félutambul, / Szemébül a könny kicsordul.”8

A költemény végén hirtelen megemelkedik a hírértékszint. A megelôzô soroknál tö-
mörebb, meglepôbb a zárósor, piros betûs. Mondatot sûrít egy újonnan alkotott szó-
ba Tóth Árpád: „...orcád-fényû arcom” (ISTEN OLTÓ KÉSE). – John Donne, Szabó Lôrinc
szonettjeiben az utolsó sor csaknem mindig „piros betûs”. „Csönd... Nélküled, de neked
alszom el” (A HUSZONHATODIK ÉV, 60. szonett: TIHANYBAN).

Versvégjel lehet az esztétikai szintet megemelô költôi kép, metafora vagy hasonlat.
„Fotelemben ült, neglizsében, / s az ablakhoz kaján fejek, / nagy fák dugdosták indiszkréten / kö-
zelre sóvár szemünket” (Rimbaud: KOMÉDIA HÁROM CSÓKBAN. Sz. L.). – „Gyalog megyünk a
sûrü, nagy sötétbe / s eltûnünk mint a régi, halk legendák” (Dsida Jenô: ÖRÖK ÚTITÁRSAK). –
„...a bú tükrére hajlik lelkem, / mint csonka tönk ferdûl az éji tóra” (Tóth Árpád: DÉLI DERÛ).

A kép maga is betöltheti ezt a szerepet. Mint „álló kép” felfüggeszti, lezárja a lírai
cselekményt. „Szállt az idô. Mária nincs már [...] s hegyi útján parthoz fut az / odaszokott ló,
és az ember / elé zöld végtelen terûl, / és tündökölve zúg a tenger” (Puskin: BAHCSISZERÁJI SZÖ-
KÔKÚT. Sz. L.). – „Hogy ittam, mennyek hirnöke, hangodat, / óh Diotíma! kedvesem! [...] s ezüst-
felhôk mögül mosolyogva / áldva hajolt le reánk az éter” (Hölderlin: ESTE. Sz. L.). – „Csak
emléked ragyog, mint szent oltári ék!” (Baudelaire: ESTI HARMÓNIA. T. Á.) – „És fenn a csúcs
búm nélkül is ragyog” (Tóth Árpád: ESTE A KILÁTÓN). – „Az úri nép rikoltoz – a széles fejsze
mosolyog” (József Attila: FAVÁGÓ).

Akárcsak a drámai és epikus mûfajokban, a versben is megemelik az esztétikai szin-
tet, és zenei jellegû zárlatot képeznek a retorikai alakzatok, így az antitézis. „Úgy érzem
ezer éve már, / hogy drága karja ringatott / [...] Minden örömöm oly rövid, / s oly hosszú min-
den bánatom.” (Dietmar von Aiste: ÚGY ÉRZEM, EZER ÉVE MÁR. Sz. L.) – „és egy egér elegen-
dô csoda ahhoz, hogy a hitetlenek sextillióit megingassa” (Whitman: A GYERMEK SZÓLT: MI A FÛ?
Sz. L.). – „Istenem, szeretsz-e, / istenem, vezetsz-e, / istenem, megversz-e még?” (Somlyó Zol-
tán: A SZÛK KÖNYÖK UCCÁN...) – „Élni akaró, bús halottak élén” (Tóth Árpád: NÉZZ RÁNK,
ADY ENDRE). – Fokozza az antitézis hatásosságát a belsô ellentmondás, a paradoxon. „Az
én díszem a teljes dísztelenség” (Áprily Lajos: DÍSZTELENÜL). Keats sokszor idézett versvégi
chiazmusa a költô poétikáját sûríti egyetlen verssorba: „A szép: igaz, s az Igaz: szép! – so-
se / Áhítsatok mást, nincs fôbb bölcseség” (ÓDA EGY GÖRÖG VÁZÁHOZ. T. Á.). – A népies hang-
vétel nem zárja ki a versvégi chiazmust: „Égô pipám kialudott, / Alvó szívem meggyulla-
dott” (Petôfi: BEFORDULTAM A KONYHÁRA). – Hiperbatonnal zárja Szabó Lôrinc a TÜCSÖKZE-
NÉ-ben A TI DALOTOK címû verset: „Tücsökzenében új tücsökzene”.

Bekeretezi a lírai cselekményt a vers kezdetéhez visszahajló zárlat, a reditio. Ezzel
végzôdik a már idézettek közül Blake verse, A TIGRIS, és Rimbaud-é, a KOMÉDIA HÁROM

CSÓKBAN. A verbális keret külön világot teremt. A visszahajlás, a kezdethez való vissza-
térés lezárja és egyúttal végteleníti a lírai cselekményt. Az örök körforgás szimbóluma
lehetne a körhintát leképezô reditio: „Kerengj, te sok faló, röpülj [...] Kerengj a víg dobszó-
ra hát!” (Verlaine: BRÜSSZEL. FALOVAK. Szabó Magda fordítása.) A múltat a jelenbe emel-
heti át a reditio. „Parajd felett van egy patak, / a Küküllô-ágba szakad [...] s ha még egyszer
velem állnál / kicsi Halál-patakánál, / végzetünkbôl mit se sejtôn, / Parajd felett, fenn az erdôn”
(Áprily Lajos: HALÁLPATAK. MÁRTÁNAK). – A szerkezeti mondanivalót szavakba is önti
John Donne a BÚCSÚZÁS-ban, ahol felesége a körzô rögzített szára, és a költô a másik
szár, mely körötte kering. „Így végzem én a kezdeten” (Károlyi Amy fordítása).

A lírai cselekmény konstans zenei alapja a feszítés és az azt követô oldás. A mondat
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a legkisebb zenei mû, mely a feszítésen és oldáson alapul mind tartalmában, mind
szerkezetében. A hanglejtés, a hang fokozatos emelkedése, majd ereszkedése közvet-
lenül tükrözi a feszültségét. A lírai mû a mondat és a dráma között áll. Egybe is eshet
a mondattal. Klasszikus példája a körmondat, melyet Vörösmarty A GUTTENBERG-
ALBUMBA írt. Sorozatos feltételes mondatokon keresztül (majd ha...) szüntelenül emel-
kedik a dallam, míg az igazság szóban el nem éri a csúcsot, melyet el kellett érni ah-
hoz, hogy feloldódjék a feszültség, és az ember és vele együtt a mondat nyugvópont-
ra jusson.9 A megoldással járó oldódás híven jelzi a lírai cselekmény lezárulását.
Shakespeare szonettjeiben gyakran kettôspont jelzi elôre, hogy következik a megoldás
(mind az angol eredetiben, mind Szabó Lôrinc fordításában).

A drámai feszítés és oldás alapmechanizmusán kívül ismeri a lírai költészet a
peripeteiát, a hirtelen fordulatot is. Villon az APRÓ KÉPEK BALLADÁJÁ-ban fordulattal zárja
szakaszait és magát az ajánlást: „Mindent tudok hát, drága herceg, / tudom, mi sápadt s mi
ragyog, / tudom, hogy a férgek megesznek, / csak azt nem tudom, ki vagyok.” (Sz. L.) John
Donne a halállal vitázva zárja meglepô fordulattal a szonettet: „Rövid álmunk öröklét
kezdete, / s nem lesz halál; csak egy fog halni: te” (A HALÁLHOZ. Sz. L.). Nemegyszer 180 fo-
kos a fordulat Ady Endre költeményeinek utolsó sorában: „Fényes Húsvét, be fekete vagy”
(A FEKETE HÚSVÉT). „Be szép lesz: egy idegen sírra / Két asszony hordja a virágot / és az átkot”
(AZ ÉN KÉT ASSZONYOM). Szophoklész OIDIPUSZ KIRÁLY-ának szerkezetére emlékeztet Tóth
Árpád TETEMREHÍVÁS-a. „Valaki megölte Istent.” A költemény végén kiderül, hogy a költô
maga volt „Isten véres gyilkosa”. A formájában redundáns, részleges ismétlésen alapuló
antitézisnek magas hírértéket kölcsönöz a hirtelen tartalmi fordulat József Attila KÉSZ

A LELTÁR-ának zárósorában: „Éltem – és ebbe más is belehalt már.” A sajátosan pontos meg-
fogalmazás hegyezi poénné a triviális igazságot.

Zárlatot jelezhet a pragmatikus jellegváltás. Az emfázis többnyire felfelé irányulással,
emelkedettséggel jár. „...s míg engem a vers papjaihoz sorolsz, / fennkölt homlokomat csilla-
gokig verem” (Horatius: MAECENASHOZ I. 1. Bene Anna fordítása).

A jövôbe mutat Janus Pannonius emfatikus zárómondata: „Föld-Anya csontjait én ott
majd mögibém hajigálom [...] Uj Deucalion én, uj Pyrrha te így leszel: így kél / hajnali magvunk-
ból ujra az emberiség” (AZ ÁRVÍZ. Sz. L.). Jóslattal zárul Csokonai verse, A TIHANYI ECHÓHOZ:
„A mely fának sátorában / Áll egyûgyû sírhalmom magában / Szent lesz tisztelt hamvamért.”

A poénhez közeledik a vers hirtelen lelépése a piedesztálról, a magas erkölcsi köve-
telmények hirtelen fellazítása. Heine megfosztja romantikus nimbuszától a szerelmi
csalódást, letér a wertheri útról. „No de magamat e bajban / nem lövöm mégsem agyon! / Ve-
lem ilyesmi hajdan / megesett már, angyalom” (ÚGY LETTEM VOLNA BOLDOG. Kálnoky László
fordítása). – Ez a hirtelen lelépés a szatirikus epigramma mûfaji szabálya. „Jean Fréront
a napokban egy / völgyben kígyó harapta meg. / Ha van, ki többet kérdene: / a kígyó, az döglött
bele” (Voltaire: JEAN FRÉRONRA. Illyés Gyula fordítása).

Lírai keretekben is létrejöhet a happy end. „Sándorffym ûl ágyamnál... s ennek / Köszön-
hetem, hogy élek még? [...] A hála engem dalra ránt. / Telj bé, kettôs szent kötelesség / Az orvos
és barát eránt” (Csokonai: TÜDÔGYULLADÁSOMRÓL). – „Ajkam szavából prófétás varázs / Kür-
töljön az alvóknak! Óh, te Szél, / Késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?” (Shelley: ÓDA A NYUGATI

SZÉLHEZ. T. Á.) – „Nappal lett, indúlt a józan robot, / S már nem látták, a Nap még mint dobott
/ Arany csókot egy munkáslány kezére...” (Tóth Árpád: KÖRÚTI HAJNAL.)

Boldogsággal zárul Milton L’ ALLEGRÓ -ja: „Kívánt gyönyöreim ezek, / Öröm! add meg, s
tiéd leszek!” A L’ ALLEGRÓ-val párhuzamos IN PENSEROSÓ-ban a költô a negatív megoldást
választja: „Óh, Bánat! vágyaim ezek, / add meg, – s csak a tiéd leszek!” (T. Á.)
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Feltûnô gyakran zárul a költemény elmúlással. Mintha a vers így dramatizálná struk-
túráját, tartalmi szintre vive át lezárulását. Verlaine egyik költeményében az édes ének
hal el az ablakon kiszállva („A zongora, mit gyenge ujja csókdos...”, Kosztolányi Dezsô for-
dítása). Goethe néhány soros költeménye, a VÁNDOR ÉJI DALA a tartalommal egy idôben
száll el sóhajként, a már alig hallható, Hauch, „lehelet”-re rímelô auchhal („is”-sel):
„Balde ruhest du auch...”, „Te is nemsokára / Nyugszol, ne félj” (T. Á.).10

Ady A HALÁL ROKONA-ciklusában a legtöbb költemény záróakkordja megfelel a cik-
luscímnek. Korai költeményeit szinte rendszeresen elmúlással zárja Tóth Árpád („Pi-
rosan, gyorsan, vérzôn halna el ifju életem”, SÓHAJ). Allegorizálva: „Majd csak gáncsot vet
egyszer s elfektet a halál...” (DERÛ?)

Verszáró lehet a vad pusztulás. „Leltára díszeit zilált szemembe vágja / gôgösen s véresen a
végsô Pusztulás!” (Baudelaire: A PUSZTULÁS. Sz. L.) – A hôsi halál: „A hôsöket egy közös sír-
nak adják, / Kik érted haltak, szent világszabadság!” (Petôfi: EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET...)
– Ha a költô híven végezte társadalmi feladatát, szemét „szelíd, lágy csókkal zárja le” a
halál (Petôfi: A XIX. SZÁZAD KÖLTÔI). – Emlékeztethet a halál csendes estre. „Az este is kék.
/ Elhunyásunk órája ez, Azrael árnya, / mely elfeketíti a barna kertet” (Georg Trakl: RÓZSAFÜ-
ZÉR-DALOK. AMEN. Dsida Jenô fordítása). – Lehet visszatérés a természet ölébe. „Az erdô egy-
kor újra visszacsábít, [...] és ha magányod serlegét kiittad, / erdô födi jeltelen sírodat” (Hesse:
ÖLTÖZÉS KÖZBEN. Sz. L.). „Ringass engem is el, hogy a búcsú perce ne fájjon, / tudjam: e táj az
enyém, s én az övé maradok” (Kerényi Grácia: VISEGRÁD).

Összefügghet a halál a szerelemmel. „S ott szerelmünk, bár minden sírba hull, / örökké él s
örökké megujúl.” (Edmund Spenser: HOMOKBA ÍRTAM KEDVESEM NEVÉT. Sz. L.) – „Nyugtom
oda, [...] óh, csügghetnék csak / a kebelén, // az ajakán: / ott érne utól, / ott, a halál / a csókjai-
tól!” (Goethe: MARGIT A ROKKÁNÁL, DAL A FAUST I.-bôl, Sz. L.) – „Végem, Erósz! Végem van,
meghalok én, viperára / léptem nagy hanyagul, s máris elért a Halál!” (Meleagrosz: A SZEREL-
MÉTÔL MEGSEBZETT MELEAGROSZ PANASZA. Orbán Ottó fordítása.)

Lehet ráébredés a túlvilági életre, így Walther von der Vogelweide vitájában Világ-
Asszonnyal. „VILÁG: Látom, hiába marasztallak [...] / WALTHER: Adjon Isten jó éjszakát: /
örök szállásomra megyek” (BÚCSÚ A VILÁGTÓL. Sz. L.). – „Olyan mindegy, melyik kapun suha-
nunk át a végtelenbe” (Áprily Lajos: TALÁLKOZÁSOM FARKAS GABRIELLEL). – Kevesebb meg-
gyôzôdéssel: „Agyô! s keresztény feleim: ott fenn, / hát persze, au revoir a mennyben” (Heine:
VISSZAPILLANTÁS. Sz. L.). „Mert jó keresztény módra majd / füled teleüvöltöm: / Ó, miserere! Igy
kárba vesz / a legjobb humorista e földön!” (Heine: MISERERE. Kálnoky László fordítása.)

Mitikus formában, világot és nyelvet teremtve jelenik meg a halál gondolata Weöres
Sándor költeményében: „Elnémulom a lombot, / megnövekszem a csontot, / kinyílom a virá-
got, / meghalom a világot” (Weöres Sándor: KÉZÍRÁSOS KÖNYV 99).

Túllépés a versen
A lírai cselekmény feloldására (kitárására), a cselekménybôl való kilépésre a költemény
is ad lehetôséget.

A Keats költeményeit lezárni látszó képekrôl írja Szerb Antal: „...a szonett zárt formá-
ját nyílttá tette azáltal, hogy egy képpel fejezi be, amely a messzeségbe mutat”.11 A határtalan
táj elmossa a vers határait.

Vonatkozik ez minden képre, mely nincs körülhatárolva, a tájképek többségére:
„Halk bánatunkra a dombok s a rétek / már készítik az este illatát” (Stefan George: A DOMB,
MELYEN SÉTÁLUNK. Sz. L.). – „...a nap dobálja perzselô nyilát, / s távolba leng egy kósza déli-
báb...” (Kosztolányi: KISKÖRÖSÖN.) – „Ezer rügy-szemét rányitotta már / A vak bokor az el-
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ámuló estre, / S minden szeme a Végtelent kereste” (Tóth Árpád: KORA MÁRCIUSI NAPSUGÁR). –
Nyitott metaforikus költôi kép a szélként tovasuhanó élet. „...aranyban úszott, hömpölyög-
ve, / alattunk az esti Duna [...] Könnyû szellô zilálta, dúlta, / csókolta habkönnyû ruhád [...]
Frissen temetted, friss halálba / a szép nappalt, a gondtalant, / s édes volt a gyors élet álma, /
mely fölöttünk tovasuhant” (Tyutcsev: A DUNA. Sz. L.).

Tóth Árpád három ponttal biztosítja a verssor kicsengését: „Egy-két dalt kell, ó kell
még zengened [...] Sikolts belé a szürkületbe / Egy tüzes dalt a rózsafakadásról, / Nem visz már
út a ligetekbe, / Hol primula feslik és csalogány szól...” (PHILOKLET.) Szemantikai tesztek is
alátámasztják, hogy a három pont a kitárás, kicsengés grafikai jele.12

A kérdés alapfunkciója a válaszvárás. Nyitott kijelentésnek tekintették a grammati-
kusok és egyes logikák. Így alkalmas a költemény kitárására. „Mér jön erre, mér / a sej-
telmes éjszakán / négy nehéz szekér?” (Kosztolányi: SZEKEREK A HOLDFÉNYBEN.) A költôi kér-
dés tartalmától, jellegétôl függ, hogy nyitja-e vagy zárja a költeményt. Nyitott jelleget
kölcsönöz a versnek az értetlen panasz: „Az az igazi bánat, / hogy nem tudom: szivem, / bár
jóra-rosszra fáradt, / mért gyötri annyi bánat.” (Verlaine: SzIVEMBEN KÖNNYEZIK... Sz. L.); vagy
habozást, félelmet, várakozást fejez ki a kérdés: „...jaj, hová / meneküljek a nôk és a tavasz
/ megfoghatatlan szépsége elôl?” (Szabó Lôrinc: A VÁGY SZÉGYENE.) De lehet emfatikus, ha-
tározott lezárás is. Élesen lezár a hirtelen felháborodást tükrözô retorikus kérdés: „Ré-
mület / és undor rázott: ôrültek ezek?” (Szabó Lôrinc: TÜCSÖKZENE. ROSSZ LÁNYOK.) Ady End-
re legtöbb versvégi kérdése lezáró. Kivételt képez a zárjellel tompított („Élek-e én? – él-
tem-e én?”) (KÉSZÜLÉS TAVASZI UTAZÁSRA).

Itt is, más esetekben is a lezáratlanság kétszólamú: a formai és szövegbeli nyitottság
„ugyanazt” fejezi ki szavakban és zenei nyelven. „Mint holt avart, / Mit felkavart / A rossz
szél...” (Verlaine: ÔSZI CHANSON. T. Á.) A leveleket a szél túlsodorja a költeményen, jelez-
ve, hogy a kóbor élet sem zárult le a költeménnyel. A költemény eszmei mondanivaló-
jával kerülne szembe Rimbaud A RÉSZEG HAJÓ-ja, ha egyértelmû záróakkorddal végzôd-
nék. A gôgös unottságot viszi tovább változatlanul, függetlenül tájaktól, hidaktól. „S jel-
zászlók és tüzek hivalgó gôgjét únja, / S hogy hidak vak szeme bámuljon rá bután...” (T. Á.)

Az alkalmi mondanivalón túl a költôrôl magáról is szólnak a többé-kevésbé nyitott
vagy egyértelmûen zárt versvégek. Tóth Árpád költeményeinek jó része mollosan
cseng ki, a három pont jelzi, hogy a hangulat, melybôl a költemény kiszakadt, felol-
datlan (megoldatlan). A HAJNALI SZERENÁD 42 költeményébôl 29 végzôdik három pont-
tal. Verlaine kerüli a szimmetriát, a lezártságot, a disszonáns versvég ars poeticájának
szerves része. Amikor Ady versvégeit céduláztam, kitûnt, hogy a költemények végérôl
ritkán hiányzik a záróakkord (összefoglalás, konklúzió, tézis, felszólítás).

Georg Trakl költeményei a „megfordítható lírát” képviselik Otto Walzel és Leo
Spitzer szerint.13 Azaz: a költemény olvasható az utolsó sortól az elsô felé haladva,
anélkül, hogy szépségébôl veszítene vagy hogy értelme (jellege, hangulata) módosul-
na. Hogyan beszélhetünk befejezésrôl, ha az utolsó sor nem zárja le inkább, mint az
elsô? A megfordíthatóság látszólagos, bármilyen jelentôs és jellemzô is ez a látszat. Vé-
letlenszerû jelleget kölcsönöz a versnek az asszociációk lazasága, a lírai cselekmény kü-
szöb alá szorulása.14 A felszíni cselekmény egysége az elsô és az utolsó sor rendszeres
kapcsolatán alapul. Trakl versváltozatainak gondos tanulmányozása mutatja,15 hogy
a költô változatról változatra megtartotta vagy kialakította ezt a kiindulás és befejezés
közötti kapcsolatot.16 Nem kerül sor a szó szoros értelmében vett reditióra. Az elsô sor-
ban felvetett témát fejti ki a zárósor. A „megfordítható költemény” zeneileg minden
esetben zárt, és egy küszöb alatti lírai cselekményt zár le.
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Kilépés a versbôl
Kilép a versbôl a költô, amikor visszatekint rá, összefoglalja vagy kommentálja. Ez a
fajta kilépés lírai megfelelôje a drámai vagy epikus kódának. Ezúttal is korán jelent-
kezik. Csokonai és elôtte Balassi és Tinódi Lantos Sebestyén zárja lírai kódával a köl-
teményt. „Éneklém ezeket megkeseredett szívvel, / Várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével,
/ Tétova bújdosván, / vétkemet siratván, / Tusakodván ördöggel” (Balassi Bálint: BOCSÁSD MEG

ÚRISTEN...).
Kilépés az ünnepélyes aere perennius típusú zárlat, a költôi apoteózis. A költô a köl-

teménybôl szószékre lépve értékeli a költészetet vagy költészetét, bízva Horatiusszal
abban, hogy a vers ércnél maradandóbb. Visszatér a gondolat Shakespeare szonett-
jében: „Míg él ember szeme s lélegzete, / mindaddig él versem, s élsz benne te” (18. SZONETT.
Sz. L.). Horatiust idézi Szabó Lôrinc A HUSZONHATODIK ÉV utolsó, 120. szonettjében: „Itt
az érc; s te, aere perennius, / versem, aki csillagfénykoszorús / gyászodban már-már mosolyog-
ni tudsz, / túléled ôt!” Miniszterelnökök jönnek, miniszterelnökök mennek, eltûnnek
nyomtalanul, hacsak véletlenül nem kerülnek be egy versbe: „mert meghalok, de ô e vers-
ben / örökkön él e sártekén” (József Attila: BETHLEN ISTVÁN).

Heine költeményeiben a kilépés ironikus, idézôjelbe teszi a romantikus attitûdöt. 
A kilépés mindenkor „lelépéssel”, a fennkölt attitûd devalválásával egyértelmû. Goe-
the is megengedett magának alkalmilag némi tiszteletlenséget fennkölt eszmékkel, rit-
kábban vallásos érzelmekkel szemben: „A csillagos három szent király / szeret enni meg in-
ni, de fizetni utál / [...] De mivelhogy itt szép hölgyek-urak / s nem ökrök vannak és szamarak,
/ ugy látszik, rossz helyen vagyunk, / ezért hát ajánljuk magunk” (EPIPHANIAS. Sz. L.).

A kilépés lehet provokatív, önkényes formabontás: szonett egysoros zárlattal: „In-
dokolatlanul abbahagyom” (Imreh András: SZONETT). Tekinthetjük egyértelmû, kifejezô
gesztusnak is. Ebben az esetben tradicionális zárlat.

A szakirodalom befejezéstípusai
A tudományos közlés nem zárja ki eleve a metrikus szabályszerûséget. Vergilius ugyan-
olyan tökéletes hexameterekben írt a földmûvelésrôl, mint Trója pusztulásáról, Aeneas
és Dido szerelmérôl és Róma mitikus múltjáról. A tudományos publikációk mind a mai
napig megôriztek egyfajta metrikát: a kötött szövegszerkezetet. Világosan látjuk a tudo-
mányos közlést jelzô keretet, mielôtt bármit is tudnánk a tanulmány tartalmáról. Ma-
dártávlatból a legszembetûnôbb a közlés koncentrikus jellege. A közlés tárgyát elárulja
már a közlést bevezetô cím; a közlés lényegét, rövid tartalmát nyújtja a cikket lezáró
összefoglalás. A folyóirat-olvasó a cím alapján sejtheti, érdekli-e a közlemény. Ha nem
érdektelen számára a cikk, elolvassa az összefoglalást, és ennek alapján dönt, hogy (egy-
elôre) beéri-e ezekkel az információkkal, vagy ismerni kívánja a közlemény egészét.

A kötöttség jele, hogy a kötelmek folyóiratonként eltérnek. A folyóirat a szerzôknek
szóló utasításaiban (style sheet) pontosan közli, milyen metrikus szabályokat kell a szer-
zôknek követniük. Az egyik gyakori metrikus forma szerint a címet összegezés (summa-
ry) követi, és a címet kifejtô (egy- vagy többnyelvû) összefoglalás zárja, a reditio (a...a’)
képletének megfelelôen.

A metrikus kötöttség talán a címben a legnyilvánvalóbb.17 A szerzô igyekszik a cím-
ben a költôi követelményeknek is megfelelni, bizonyos retorikai alakzatokhoz igazod-
ni. Így feltûnôen gyakori tudományos publikációk címében a reditio18 és a chiazmus.19

Milyen mértékben és milyen módon nyilvánulnak meg az esztétikai tendenciák a
cikkek befejezésében?
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A befejezés a cikk (a cikkíró) belsô igénye. Jól látható abból is, hogy a szerzô szük-
ségesnek érzi valamilyen formában lezárni a cikket akkor is, ha – a szerkesztôi utasítá-
soknak megfelelôen – a cikk végén ott áll a „hivatalos” összefoglalás. (Ettôl a megsza-
bott terjedelmû, egy- vagy többnyelvû összefoglalástól eltekintek a továbbiakban.)

A befejezés tartalmi (kognitív) szempontból is változatos. A tanulmányt több pont-
ban röviden rekapituláló összefoglalástól lényegesen eltér a tételesen megfogalmazott
konklúzió. „Ezzel meg is oldódott a kérdés. A nyelvtan alapjait mélyebben, jóval a felszín alatt
kell keresnünk [...] Nincsen alternatív megoldás.”20 Amikor a szerzô leszögezi, hogy ismer-
tetett elmélete felel meg jelenleg a legjobban a tényeknek,21 vagy egyszerûen az olva-
sókhoz fordul, mondván „a fentiekben kimutattuk...”,22 „a javasolt kognitív kiindulás kitá-
gítja a kutatások körét”,23 kilép a cikkébôl, kívülrôl nézi és láttatja, hogy egybevethesse
másokéval. „Ennek a cikknek kettôs funkciója van [az eredmények közlése mellett] egy új
szemléletet nyújtva kitágítja látkörünket.”24 Az összefoglalás az ismertetett tényeken túl
magáról a cikkrôl is szól, mûszóval: meta-cikk. „Ez az éppen, amire rá akarunk mutatni
cikkünk konklúziójában.”25 A befejezés ennyiben meta-befejezés: magáról a befejezésrôl
(is) szól. Ennyiben emlékeztet a „mese a mesében” típusú irodalmi szerkezetre. Mind-
két esetben gondolatalakzattal, hiperbatonnal van dolgunk.

Ezek nem elszigetelt esetek. Nem a szerzôk egyéni lelkialkatából következnek, ha-
nem a tudományos közlemények természetébôl. Az összefoglaláshoz az elmondotta-
kat át kell tekinteni, és ez csak bizonyos magaslatról lehetséges.

A befejezés zenei jellegét módosítja a szerzô kognitív magatartása. A lezárás egyér-
telmû és teljes, ha a szerzô azzal fejezi be a cikket, hogy a felvetett kérdést megoldotta,
és ezzel feloldja az intellektuális feszültséget, akárcsak az ideális drámai befejezés. (Fel-
téve, hogy az olvasónak ugyanez az érzése.) Így a fent idézett „tételes konklúzióban” és
más esetekben, amikor a szerzô nem hagy kétségnek helyet: „elemzésünk igazolja a fel-
tevésünket” (ALH, 1989. 130.); „az elemzésembôl világosan kitûnik” (ALH, 1988. 200.); „a
dolgozat elején kitûzött feladatot, azt hiszem, megoldottam” (Általános nyelvészeti tanulmányok
[ezentúl: AnyT] 16. 153.); „alapkérdésem mindvégig az volt [...] [ezt] sikerült meggyôzôen
megválaszolnom” (AnyT, 16. 249.).

A cikkeket nem mindig zárja le ilyen határozott akkord. A drámai vagy lírai szordí-
nóra emlékeztet az óvatos lezárás: a szerzô kiemeli, hogy nem tudott a kérdés minden
vonatkozásával foglalkozni, és amivel foglalkozott, azzal sem kellô részletességgel (Nyr,
1988. 397.). Gyengítheti a lezárás erejét a „lehet”, az „úgy tûnik”, „azt hiszem” (ALH,
1989. 212.). „Mindezek ellenére remélem, sikerült talán meggyôzô érvekkel szolgálnom.”26 A
szerzô máskor nem zárja ki más megoldás lehetôségét (ALH, 1987. 58., 1989. 291.;
Bulletin de la Société Linguistique de Paris [ezentúl: BSLP], 1994. 190. k.), nem tekinti
„távolról sem megoldottnak” a kérdést (ÁnyT, 16. 227.), beéri azzal, hogy sikerült valamit
„felvillantani” (Nyr, 1986. 293.).

Az ünnepélyesség, emelkedettség ugyanolyan alkalmas tudományos cikk befejezé-
sére, mint a lírában a hang megemelése, a fellépés: „...talán valamivel hozzájárulhatunk
egymás megértéséhez, megismeréséhez, tiszteletéhez” (Nyr, 1989. 228.). A zárómondat egyút-
tal a hármas hangsúllyal való – Adynál gyakori – lezárást is illusztrálja.

Gyakran, talán az esetek többségében nyitva hagyja az ajtót, és a további kutatásra
bízza a kérdés tisztázását. Hol maga kívánja ezt elvégezni a jövôben: „Ezeket a kérdéseket
egy más alkalomra hagyom” (ALH, 1987. 168., 1988. 32.; BSLP, 1993. 206.), hol mások-
ra bízza (ALH, 1988. 59., 80.; 1989. 27., 116.; BSLP, 1994. 118.), remélve, hogy ered-
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ményei új kutatások alapjául szolgálnak a jövôben (ALH, 1988. 159.; BSLP, 1993. 160.,
1994. 333.).

Az ajtónyitás, a jövô gondolata gyakran érzelemmel, reménnyel, aggodalommal pá-
rosul. A szerzô profetikus hangon elôlegezi a jövô fejleményeket: „Az eljövendô évszá-
zadban biomechanikus alapon mûködô szerkezetek gyökeresen átalakítják mindennapi életünket,
akárcsak az elektromos készülékek e század folyamán.”27 Lelkesen üdvözli az új korszakot,
melyet a proteinek használata nyit a számítástechikában.28 Ez a befejezéstípus erôsen
emlékeztet a népmesék záróformulájára.

A szerzô nemegyszer, a szövegbôl kilépve, közönségéhez fordul – mint formabontó
színdarabokban a szerzô vagy a szereplô –, hogy felhívja a figyelmet bizonyos nehéz-
ségekre, a feladat komplexitására: „Helyesebbnek látom cikkemet egy intelemmel zárni; a
részhalmazok nagy száma könnyen meghiúsíthatja kísérleteinket” (ALH, 1988. 257.); vagy ve-
szélyekre, így a kvantummechanika és a nyelvészet közötti elhamarkodott párhuza-
mokra; vagy azokra a veszélyekre, melyekkel egy ma rekonstruált középkori kôhajító-
gép használata járna (ScAm, 1995. július, THE TREBUCHET). Utalhat bizonyos gyakorla-
ti lehetôségekre, így például arra, hogy a strukturalista nyelvészeti eljárások felhasz-
nálhatók a tanítóképzô fôiskola oktatásában (Nyr, 1988. 218.).

Az ünnepélyes lezárás tipikus módja: az idézet. A szerzô szerényen átengedi a helyet
egy nálánál tekintélyesebb (többnyire már nem élô) híres tudósnak. Az idézett s ilyen
módon felidézett szaktekintély a szerzô mellett tanúskodik: klasszikus formába önti, amit
a szerzô mondott volna az utolsó szó jogán. Amit mond, annál is hitelesebb és hatáso-
sabb, mivel nem beszélhetett össze a szerzôvel, hiszen évtizedekkel, századokkal a cikk
megjelenése elôtt fogalmazta a cikket lezáró mondatot. Kazinczy szavai perdöntôk le-
hetnek, ha nyelvvédelemrôl van szó (Nyr, 1989. 270.). Különösen alkalmas lezárásra a
távlatot nyitó, ünnepélyes hangú idézet: „parasztjaink azt tartják, hogy akinek holt hírét köl-
tik, az sokáig él. Úgy látszik, ez népekre és nyelvekre is áll” (Kosztolányi, Nyr, 1989. 10.).

Az egyezés semmit nem vesz el a cikk eredetiségébôl. Veszélytelenebb a konkurens
kortárs szerzôkre való hivatkozásnál. A „régiek” más világban élnek, példaképek, de
nem vetélytársak. Gyakran nincs is szerzôje az idézett kijelentésnek. Hagyományos
igazságokhoz fûzik a tanulmányt a cikket lezáró közmondások, szállóigék.29 Talán a
múlttal való egybecsengés teszi ünnepélyessé és zeneivé az idézô lezárást.

A cikk zárószakasza zeneibb a tárgyalásnál. A befejezés ebbôl a szempontból is – a még
nagyobb mértékben összefoglaló, sûrítô – címmel rokon. A cím és befejezés zenei ke-
retbe foglalja a tanulmányt. A befejezés is gyakran igazodik gondolatalakzatokhoz. Az an-
titézis polarizálja az eltéréseket, élesíti a megfogalmazást. A cikkíró szembeállítja a sze-
mélytelen igék fokozatos háttérbe szorulását az indoeurópai nyelvekben az újabb kele-
tû „il arrive des voyageurs” típusú szerkezetekkel (BSLP, 1994. 25.). A kétéltûek egyre
több fajtája van kihalóban, amióta intenzívebbé vált a tanulmányozásuk (ScAm, 1995.
április): a klimax (fokozódás) és antiklimax (csökkenés) alkotják az antitézist.

A szerzô az összefoglalásban elôszeretettel veti össze eredményeit egy homlokegye-
nest ellentétes közfelfogással (antitézis). Így a közfelfogás szerint a civilizáció eredete
hódításokban, elnyomásban keresendô. A szerzô mezopotámiai ásatások alapján arra
a következtetésre jut, hogy a kiásott városban semmi nyoma sem volt hatalmi túlsúly-
nak, vagyoni egyenlôtlenségnek (ScAm, 1995. április, THE TAPESTRY OF POWER IN A ME-
SOPOTAMIAN CITY).

Más alakzatok, így a címekben domináló reditio, chiazmus, gradáció ritkábbak az
összefoglalásban. Reditio: „Reméljük, hogy a nova a jövôben megfelel majd azokra a kérdé-
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sekre, melyeket felvetett” (ScAm, 1995. január, THE BIRTH AND DEATH OF NOVA V1974 CYGNI,
61.); „Kitûnik, hogy az alapkérdés voltaképpen abban áll, mit értsünk »alapkérdésen«” (ALH,
1988. 141.). Gradáció: „A számítógép segít megoldani a kérdéseket, de közben egyre újabb kér-
déseket vet fel” (ScAm, 1995. április, THE ART HISTORIAN COMPUTER, 85.).

A befejezést kiemelik a szövegbôl a viszonylag gyakori költôi képek. A befejezésben a
szerzô a naprendszert elhagyó és kijelölt útját a csillagközi ködben folytató mestersé-
ges bolygókat (a Voyagert és társait) a tenger végtelenjébe dobott palackokhoz hason-
lítja (ScAm, 1995. április, QUEST FOR THE LIMITS...). „A tudomány és a technológia szétfejthe-
tetlen, szépséges szövedéket alkot.”30

A cikket lezáró mondat nemegyszer prozodikus eszközökkel is él. Poénszerû kime-
netelt kölcsönöz a cikknek a vesszôt vagy kettôspontot követô rövid (gyakran egysza-
vas) nyomatékos tagmondat.31

A befejezés hatása, jellege az elôkészítô munkától, a gondolati cselekmény meneté-
tôl, bonyodalmaitól függ, ahogyan a drámai menet – peripeteia, a késleltetés és a for-
dulat – készíti elô a tragédia vagy komédia lezárását. A tudományos cikkben is döntô
szerepet játszik a feszültség menete. Lényegében a feszültség fokozódása és feloldása. 
A feloldás a gondolati cselekmény esetében azonos a felvetett kérdések teljes vagy rész-
leges megoldásával. A peripeteia(sorsfordulat), mely az arisztotelészi poétika szerint a
tragédia tengelye, nélkülözhetetlen eleme a jól felépített tudományos cikknek is. Ilyen
váratlan fordulat, hogy a 90-100 éves férfiak és nôk átlagban ritkábban betegek, mint
a fiatalabbak (ScAm, 1995. január, THE OLDEST OLD. 50–55.). Vagy: amikor kiderül a
cikk folyamán, hogy a turisták, akik az Augustus-mauzóleum kôpadlóját tapossák, az
Akropolisz tervrajzán járnak (ScAm, 1995. június, DECIPHERING A ROMAN BLUEPRINT).

A kódának, a lezárást követô tételrésznek is van megfelelôje a tudományos prózá-
ban: ez a cikkhez tartozó, de a cikk menetébe be nem illesztett függelék. Függelékben
mellékelhetô például a Radnóti költeményeiben szereplô mozzanatos és hangfestô
igék teljes listája (Nyr, 1988. 173–174.) vagy az elemzések alapjául szolgáló táblázat-
ba foglalt részeredmények (A MAGYAR NYELVI TUDÁS MÉRÉSE, Nyr, 1989. 234–237.). A „füg-
gelék”-nek is nevezett zenei kódához hasonlóan a függelék a cikk szerves, gyakran lé-
nyeges része, mely (a cikk ismeretében) önmagában is érdekes olvasmány.

Amikor a szerzô cikkének utolsó alfejezetét Befejezésnek nevezi (nem „összefogla-
lás”-nak), tudatosan vagy öntudatlanul kiemeli a lezárás retorikai (zenei) funkcióját.
A cikkíró a Befejezésben latens kérdések megfelelésére, minden disszonancia feloldá-
sára törekszik.32

Mit mond a befejezés?
„Csak ezt akartam mondani, elvtársak”, szólt a felszólaló az ötvenes évek elején, és ez-
zel leülhetett.

A záróformula elôzményei messze visszanyúlnak a múltba. Kötött formulák zárták
le a babilóniai, egyiptomi leveleket. Bôséges irodalma van a záróformulák múltjának
és jelenének.33 A „Megmondtam” záróformula eredetileg mágikus érvényesítése volt
a mondottaknak. Az imát lezáró Amen ôrzi a nyomát.

Irodalmi szövegek nem érhetik be a puszta lezárással. A lezárás a szöveg része, és
mint ilyennek, esztétikai mondanivalója van. A költôi funkció nincs költôi vagy irodal-
mi szövegekhez kötve (Roman Jakobson).34 Feszítés/oldást játszik a mindennapi nyelv
is, a fonetikai, szintaktikai és szemantikai szinten. A felsorolás végére tartalékoljuk a
nagyobb hírértékkel rendelkezô elemet. Ez az esztétikai elv túlterjedhet a felsorolá-
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son. Nyelvészek szerint a „fókusz-maxima” (end-focus-maxim) minden mondatra vo-
natkoztatható. E szerint az elv szerint az új hírt hozó elem a tagmondat és a mondat
vége felé törekszik.35

Minden játék élvezetes,36 minden játék értelmes, jelentôs a szó szoros értelmében.37

A keletkezett, majd a felkeltett feszültség feloldása elemi biológiai és lelki örömforrás.
Jelen van ösztöneinkben a szopástól fogva, legfeltûnôbb a nemi ösztön megnyilvánu-
lásaiban. A lezárás ezúttal egyértelmû az orgazmussal. A körmondat során fokozódó
fonetikai, szerkezeti, szemantikai feszültség hirtelen megoldódik, amikor a hang
visszaesik az alapszintre, és teljessé (egyértelmûvé) válik a mondat jelentése. „Nem, már
nem vonzanak a vad kéjbe fonódott / ölelkezések [...] [13 soros körmondat végén:] és úgy sza-
kad reánk a gyönyör, mint a tenger...” (Puskin: NEM, MÁR NEM VONZANAK. Sz. L.)

Vátszájana, a Kámaszutra szerzôje, miután felveti a kérdést, kit szeretnek a nôk,
hosszan sorra veszi a lehetséges válaszokat, közhelyeken keresztül közeledve a lényeg
felé, és csak a körmondat végén, az utolsó sorokban adja meg a választ: „aki hírben,
pénzben, észben, / vagy szépségben, ölelésben / lefôzi a férjüket” (Sz. L.).

Hasonlóképpen oldódnak meg egy magasabb fokon a tragédia, a komédia, a me-
se, a regény során keletkezô és a feszültséget okozó problémák. Közös pszichobiológiai
alapjuk a sikeresen záruló feszültségjáték. Ezen a szinten a tragédia is „happy enddel”,
orgazmussal végzôdik. A feszültség mértéke és a feloldás módja határozza meg a szín-
játék vagy az elbeszélés dinamikáját, függetlenül a tartalomtól. A hirtelen oldódó
magasfokú feszültség poénszerû. A vígjátékban a megoldás a hôs szempontjából ked-
vezô, a tragédiában, drámában kedvezôtlen. Mindkét esetben megoldást hoz, oldást
a nézô számára, Arisztotelész katarzistézisének megfelelôen. „Ültek ott és végignézték /
két szeretô gyászos holtát: / mikor meghalt mind a kettô, / roppant kéjjel megtapsolták.” (Heine:
ÖRDÖG VIGYE AZ ANYÁDAT. Réz Ádám fordítása.)

A poén szívesen társul agresszív tartalommal. Ilyenkor sem tagadja meg eredetét. A
poén, a francia pointe a latin pungere „átdöf, átszúr, kínoz”-ra vezethetô vissza. A csat-
tanótól sem idegenek ezek a képzetek. Feltételezi, hogy a megoldás „csattanó”, robba-
násszerû legyen. Martialis poénes epigrammái valaki vagy valami ellen irányulnak.
„Megdöflek a versem végén”, mondja a rímelve párbajozó Cyrano Rostand színdarabjá-
ban. Ellentétes irányban tette meg az utat a katasztrofé szó, mely eredetileg egyszerûen
a feszültség feloldására, a drámai megoldásra utal. Kazinczy epigrammában leplezi le
a poénes formák agresszív ösztöntartalmát: „Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a gaz latrot!
az ílyet / Ütni, csigázva s agyonverni (nevetve) szabad.”

A feszültség feloldása egyértelmû a biológiai lét megszûnésével. Freud második ösz-
tönelméletében utal a halálösztön diszkrét jelenlétére38 – a sperma leválása, az erekció
megszûnése, az izgalom elhalása – a nemi aktusban. Az orgazmus pillanatában gyak-
ran elhangzó „meghalok” önkéntelenül utal erre az összefüggésre. A poén „mortifer”
aspektusával is kapcsolatba hozható a halálos végû kimenetel gyakorisága irodalmi mû-
vekben, azon túlmenôen, hogy a vég egyúttal „önkifejezése” a mû lezárásának.

A csírasejt leválása egyúttal egy új élet záloga. Az egyént túléli a faj. Ez a gondolat
húzódhat meg a jövôre, a folytatásra utaló befejezés hátterében, mely egyaránt gyako-
ri az epikában, lírában és a tudományos prózában.

Összefügg a feszítés/oldás mechanizmussal (az ejaculatióval) a záróakkord forte jel-
lege, az érzelmi/értelmi intenzitás hirtelen megemelkedése. Egyúttal úgy tûnik, mint-
ha magasabb szintre kellene lépnünk, mielôtt „lelépünk a színrôl”. Erre a magasabb
szintre lépésre gyakran azért kerül sor, hogy magasabbról, szélesebb perspektívában
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lássuk egy percre a mûvet, mielôtt lezárnánk. Ez magyarázza a képnyelvre való átté-
rést, a gondolatalakzatok szerepét, általában a befejezés zeneiségét. A verbális közlés
kiteljesül, kiegészül a szavakba még nem foglalt vagy nem foglalható tartalmak közlé-
sével, melyhez nélkülözhetetlen a kép és a zene.

A befejezés minden esetben paradoxális. Nem kerülhetô el a tudathasadás. Az egy-
szerre két világban levés ad a befejezésnek, mind a klasszikus, mind a modern, mind
az éles, mind a tompított, mind a zárt, mind a nyitott befejezésnek különös jelentôsé-
get. Bármilyen eszközzel él a tragédia, a komédia, a dráma, a regény, a novella, a me-
se, át kell, hogy lépjen az álomküszöbön. Figyelmeztetnie kell az olvasót, hogy fiktív
világban él. Ez ad sajátos, mélyebb értelmet a legbanálisabb zárlatnak is, így a hagyo-
mányos bölcsességgel vagy a lapos közhellyel való lezárásnak. A bölcs mondás, a köz-
hely tipikus képviselôje a színpadon kívüli mindennapi valóságnak. Eloszlatja a fikci-
ót. Vagy szervesen beleépül a színpadi cselekménybe, a közhely az álom és az ébren-
lét közös helyévé válik.

A két valóság interferenciája és ennek lélektani hatása többféleképpen értelmezhe-
tô. Gondolhatunk az Olimposzról a földre alászálló istenekre, még ha nem lép is le a
színész a színpadról. Elég, ha a „közönséghez fordul”. A színház, az eposz, a regény
világa mesevilág, ahol minden vagy sok minden lehetséges, amire nem kerülhetne sor
a fikció világán kívül. A szereplô, a szerzô kilépésével közvetlen kapcsolatba kerülünk
ezzel a „másvilággal”. Ez akkor is hátborzongató, ha ezzel bebizonyosul a másik világ
fiktív jellege. Van ebben a váratlan intimitásban valami tilalmas. A fikció világába be-
lépni szigorúan tilos, sôt mi több, lehetetlen. Ennek ellenére, a formabontás következ-
tében egyszerre csak akaratlanul a színfalak között járunk, leselkedünk. A tilalmas dol-
gok úgyszólván kézzelfogható közelségbe kerülnek.

De felfoghatjuk úgy is a „kilépést”, hogy az éberálom kellemes lebegésébôl kiszaka-
dunk, földre szállunk. Szilárd talaj van a lábunk alatt. Megtakarítjuk a kettôs koordi-
náta-rendszerben élésbôl, a „kettôs könyvvitelbôl” adódó nehézségeket. Szellemi ener-
giát takarítunk meg. Tágabb idôperspektívában: ismét aktív részesei vagyunk a miti-
kus történéseknek, aktívan veszünk részt a dionüsziában.

*
Nehéz befejezni egy esszét, mely a befejezésrôl szól. A fentebb ismertetett, a tudomá-
nyos közleményekben is szokásos befejezésmódok melyikét válasszam? Maradok a leg-
kevésbé „zeneinél”. Miért is foglalkoztatott ez a tárgy? Szövegek belsô szerkezetével
foglalkozva óhatatlanul elôkerültek a lezárás módozatai egyes költôi mûfajokban. De
elôkerült sok egyéb is. Foglalkoztathatott volna az elkezdés, a bekezdés. Jobban foglal-
koztatott a befejezés, nem utolsósorban azért, mert a befejezéssel sokkal több bajom
van, mint a kezdéssel. Könnyû és kellemes új témáknak nekikezdeni. Mindig nehe-
zemre esett a befejezés. Évek, sôt évtizedek óta gyûjtöttem a témához az anyagot, de
minél több volt az anyag, annál nehezebb volt átjutni a kásafalon. Lezártam a témát,
anélkül, hogy befejeztem volna. Ebben a befejezetlen formában juttattam el a szer-
kesztôséghez. (Ez a befejezéstípus leginkább a hiperbatonnak és a kilépésnek felel meg.)
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