
MŰELEMZÉS 

A TAPINTAT STRUKTÚRÁJA 

ARANY JÁNOS: 

Zács Klára 

„Királyasszony kertje 
Kivirult hajnalra: 

Fehér rózsa, piros rózsa... 
Szőke leány, barna." 

„Királyasszony, néném, 
Az egekre kérném: 

Azt a rózsát, piros rózsát 
Haj, be szeretném én! 

Beteg vagyok érte, 
Szívdobogást érzek: 

Ha meghalok, egy virágnak 
A halottja lészek!" 

„Jaj! Öcsém, Kázmér 
Azt nem adom százér! — 

Menj, haragszom... nem 
szégyelled?... 

Félek, bizony gyász ér! 

Sietős az útam, 
Reggeli templomra; 

Ha beteg vagy, hát fekügy le 
Bársony pamlagomra." — 
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Megyen a királyné, 
Megyen a templomba; 

Szép virágok, deli szüzek 
Mind követik nyomba. 

Könyörögne, — nem tud, 
Nem tud imádkozni; 

Olvasóját honn feledé; 
Ki megyen elhozni? 

„Eredj fiam, Klára, 
Hamar, édes lyányom! 

Megtalálod a térdeplőn, 
Ha nem a díványon." 

Keresi a Klára, 
Mégsem akad rája; 

Királyasszony a templomban 
Oly nehezen várja! 

Keresi a Klára, 
Teljes egy órája: 

Királyasszony a templomban 
De hiába várja. 

Vissza se megy többé 
Deli szüzek közzé: 

Inkább menne temetőbe 
A halottak közzé. 

Inkább temetőbe, 
A fekete földbe: 

Mint ama nagy palotába 
Ősz atyja elébe! 
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„Hej! lányom, lányom! 
Mi bajodat látom? 

Jöszte, borulj az ölemre, 
Mondd meg, édes lyányom." 

„Jaj, atyám! nem — nem — 
Jaj, hova kell lennem! 

Hadd ölelem lábad porát, — 
Taposs agyon engem.. . !" 

Harangoznak délre, 
Udvari ebédre; 

Akkor mene Felicián 
A király elébe. 

A király elébe, 
De nem az ebédre: 

Rettenetes bosszúálló 
Kardja volt kezébe'. 

„Életed a lyányért 
Erzsébet királyné!" 

Jó szerencse, hogy megváltja 
Gyönge négy ujjáért. 

„Gyermekért gyermek! 
Lajos, Endre, halj meg!" 

Jó szerencse, hogy Gyulafi 
Rohan a fegyvernek. 

„Hamar a gazembert... 
Fiaim, — CselényiL." 

Ott levágák Feliciánt 
A király cselédi. — 
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„Véres az ujjad, 
Nem vérzik hiába: 

Mit kivánsz most, királyi nőm, 
Fájdalom díjába?" 

„Mutató ujjamért 
Szép hajadon lányát; 

Nagy ujjamért legény fia 
Borzasztó halálát; 

A más kettőért 
Veje, lánya végét; 

Piros vérem hullásáért 
Minden nemzetségét!" 

Rossz időket érünk, 
Rossz csillagok járnak: 

Isten ója nagy csapástól 
Mi magyar hazánkat! — 

A tapintat: hosszú évezredek interakcióiból leszűrődött 
nemes párlat, a diadalmas empátia tanúságtétele, finom ér-
zékeny inkarnációja, mélységesen emberi képességünk. Én 
tudok valamit — súgja —, én tudok valamit, ami neked 
rosszul esik, de nem öntöm rád, nem kiabálom ki sem ne-
ked, sem másoknak. Éppen csak közlöm veled ezt a tudást, 
de vigyázok rá, hogy egyes-egyedül te értsd meg, és neked 
is csupán annyit engedek át belőle, amennyiből kiviláglik, 
hogy értelek és szeretettel óvlak téged. 

A ballada eredendő formájában persze nem föltétlenül 
a tapintat verse. A homálynak, a kihagyásos-elhallgatásos 
cselekményvezetésnek egyszerű szociológiai jelentése is le-
het: a faluközösség a történet hőseit, menetét s végkifejle-
tét is ismeri, az énekmondónak nem szükséges a részletek-
be belemennie. A 1330-as visegrádi véres napokat megének-
lő Arany-versben azonban mindez mély, jelentős értelmet 
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nyer. „A Zács Klára (1855) homályát [ . . . ] a téma kényes-
sége indokolja [ . . . ]", 

„Arany a rútat is szépen tudja előadni, különösen az által, hogy tudja 
elő nem adni ( . . . ) a legmocskosabb tárgy a legtisztábban, a legszörnyűbb a 
leggyengédebben van tárgyalva", „A finom fénysávoktól áttört ködöt, mely 
a balladán nyugszik, öregbíti a költő hazafias búja és aggodalma, mely a ve-
szedelem idején csak jelzi a felháborító eseményeket [ . . . ] előadása héza-
gos vagy inkább már célzatos" 

— jelzik a mű elemzői jó érzékkel, hogy a költeményben 
van egy tisztán tapintható művészi centrum, meghatározó 
rendező elv, központi vízió: az ellentét, amely a cselekmény-
ben megtestesült borzalom és a szelídítő, enyhítő technika, 
kidolgozás között feszül.1 

E feszültség legnyíltabb megnyilvánulása a zenei-kritikai 
szinthez kötődik. Az alakoskodó álnokság, gátlástalan ér-
tékpusztítás, mérséklet nélküli vérengzés mozzanatai cap-
riccio-dallamok moduláló közegén keresztül nyilvánulnak 
meg.2 A lüktető időmértékekkel színezett strófák hatosai-
nak rendkívüli zenei értékét a harmadik sorokban közbeik-
tatott nyolcasok alig-alig csökkentik. A huszonhárom vers-
szak közül kilencben nem két, hanem három rím található, 
s e hármas rímek jelentésteli módon éppen a kilencedik-
tizenhatodik szakok között, a csábítást és a bosszú kez-
detét közrefogó történetsorban sorjáznak megszakítás, ki-
hagyás nélkül. A rímek nemegyszer három szótagosak — 
elébe-ebédre-kezébe —, variáló zenei-fokozó kapcsolat-
ban állók — délre-ebédre-elébe —, rokon hangzású vagy 
azonos mássalhangzókból felépítettek — néném-kérném-

1 Sőtér István: Nemzet és haladás. Akadémiai Kiadó, Bp. 1963. 211. 
— Greguss Ágost: Arany János balladái. Franklin Társulat, Bp. 1877.161. 
— Riedl Frigyes: Arany János. Gondolat Kiadó, 1957.227., 236. 

2 A ritmikai-zenei és gondolati-érzelmi szint éles ellentétet mint le-
hetséges esztétikai struktúrát a későbbiekben Kosztolányi Dezső használ-
ja ki, alkotja újra a maga szorongást, létrettenetet, haláltudatot, reményte-
lenséget kifejező verseiben (Lánc, lánc, eszterlánc, Ideges rímek, Délutáni 
meditáció, Együgyű Ének). 
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szeretném én, Klára-rája-várja —. (Néha már egy árnya-
latnyit túlfeszítettnek is tűnnek, gondolok itt a Kázmér-
százér'-gyász ér-féle megoldásokra.) 

A tapintatos elhallgatás víziójának szerez érvényt a köl-
teményben az állandó enyhítő, csillapító, tompító parafra-
zeálás is. 

„Királyasszony kertje / Kivirult hajnalra: / Fehér rózsa, piros rózsa . . . / 
Szőke leány, barna" — 

kezdődik az igazán ősrégi, archetípusos, a keleti-orientális 
költészettől a népdalokon át Goethe híres Hejdenröslein]éig 
terjedő körülírásokkal a ballada. S talán még ennél is fonto-
sabbak a szó tágabb értelmében vett perifrázisok, az egész 
versen vörös fonálként végighúzódó, a nyers kegyetlenséget 
visszafogott elburkolásokkal, implikációkkal mérséklő nyel-
vi fordulatok. 

„Leányát, a' boldogtalan Klárát elmetélt orral és ajkakkal, hogy csúfsá-
got űzzenek a' bűvös arczból, ' s elmetélt újakkal, hogy bosszút álljanak a' 
királyné' kezének csonkításáért félholtan lóra köttették, a' városban 's a' 
városon kívül körülhordoztatták, és bakók által kényszerítették felkiáltani: 
A' királyhoz hűtelen így veszi bérét!" — 

érzékelteti a királyi bosszú embertelen kegyetlenségét az 
Arany forrásául is szolgáló Szalay László-féle leírás.3 

„Mutató ujjamért / Szép hajadon lányát; / Nagy ujjamért legény fia / 
Borzasztó halálát; / / A más kettőért / Veje, leánya végét; / Piros vérem 
hullásáért / Minden nemzetségét!" — 

regéli-dalolja el a mértékvesztett királyi bosszú minden kép-
zeletet felülmúló tobzódását a költő a fokozó-variáló, imp-
likáló körülírás hangján. 

A burkoló takargatás, tapintatos rejtegetés, szuggeráló 
felvillantás gesztusrendszerébe illeszkedik a Zács Klárában 
a társadalmi viszonyok alapvető szervező elveként megje-
lenő patriarchalitás is. Arany hősidilljeiben a patriarchali-

3 Szalay László: Magyarország' története Szalay László által, második 
kötet, Lipcse, 1852.156-157. 



« Műelemzés 305 

tás a közvetlen bensőség, az intézményesültséget feloldó-
megszüntető familiaritás irányában munkál, és látszólag így 
van ez az 1855-ös balladában is. Vendégváró szívélyesség-
gel szól az udvari ebédre hívó harangszó, az ősz atya szü-
lői gyengédséggel vonná magához gyermekét, nemcsak az 
egyenrangú előkelők, hanem a feudális hierarchia különbö-
ző lépcsőfokain állók kapcsolatát is a családias közvetlen-
ség határozza meg. Nem csupán Erzsébet királyné és Káz-
mér királyfi érintkezésének családiassága tűnik ki a meg-
nevező formulákból („Királyasszony, néném", Jaj! Öcsém, 
Kázmér"), a fejedelemasszony a szerencsétlen főrangú le-
ányt is az „Eredj fiam, Klára, / Hamar, édes lyányom!" meg-
szólítással küldi a palotába, az uralkodó a „Fiaim, — Cse-
lényi!..." felkiáltással hívja alattvalóit segítségül. E famili-
áris nyájasság azonban már kezdetben nagyon is ambiva-
lens, hiszen a királyi testvérek beszélgetése igazából a szűz 
kisasszonyért folyó ravasz alku, s kételyeket ébreszt az apai 
nyájasság is. A maga mit sem tudásában, igaz, egyelőre ma-
radéktalanul elfogadó, szeretetteljes, de fölmerül a kérdés: 
vajon az maradt, az maradhatott volna a lány vallomása 
után is? Egyértelmű választ nem adhatunk, Klára kétség-
beesett vonakodása után („Jaj atyám! / nem - nem - / Jaj, 
hova kell lennem! / Hadd ölelem lábad porát, - / Taposs 
agyon engem!...") Arany a tőle megszokott kiváló dramatur-
giai ösztönnel szakítja meg a történet fonalát, Feliciánt ez-
után már csak az udvarban, a bosszú haragvó héroszaként 
látjuk viszont. Én mindenesetre úgy vélem, a hajadon két-
ségbeesett vonakodása, jóvátehetetlenségérzete egyáltalán 
nem alap nélkül való. A nagy palota és az ősz, méltóságos 
apa nem minden ok nélkül látszanak a leány szemében oly 
hatalmasnak, kérlelhetetlennek, a magához ölelés gesztusá-
ra nem csupán az átélt sokk miatt válaszolt a leány a »por 
vagyok, taposs agyon< ószövetségien zord önmeghatározá-
sával. Mintha félig öntudatlanul is a patriarchalitás másik 
arcát, a nyájasság mögötti hajthatatlan szigort, a familiari-
tás mögötti acélos rendet, a véteknek, devianciának, megté-
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velyedésnek kijáró fegyelmező, büntető kérlelhetetlenséget 
látná maga előtt a szerencsétlen ifjú teremtés.4 

Végül még egy utolsó enyhítő, mérséklő gesztus. A Zács 
Klárát, tudjuk, a Daliás idők első változatába, majd a Tol-
di szerelmébe, illesztette Arany, s a múlt imitációt az önál-
ló közlésnél is külön alcímmel hangsúlyozta.5 E múlt imitá-
ció részei a szó szoros értelmében vett nyelvi, grammatikai 
archaizálások, a gonddal megválogatott régies toldalékolási 
módok (cselédi, fájdalom díjába), igeidők (mene, levágák), 
határozószók (közzé), idiomatikus mondatformák (Mi ba-
jodat látom?). Distanciateremtő, távolító szerepük a ritmi-
ka, a perifrázisos közlésmód, a műben megjelenített patriar-
chalitás funkciójával vág egybe: egyértelműen a véres bor-
zalom megszelídítésének, az eleven, nyers fájdalom csillapí-
tásának irányában hatnak. 

A versstruktúra főbb elemeinek leírása után e struktú-
ra tágabb értelmezése kell, hogy következzék. A helykije-
lölés mindenesetre sem antropológiai, sem esztétikai, sem 
szociológiai értelemben nem látszik túl nehéznek. A Zács 
Klárában Arany a rettenet elburkolásával az egyik legősibb 
legalapvetőbb emberi képzeleti struktúrát alkalmazza. Ar-

4 A „nagy palota" jelzője indokolt és Klára lelkiállapota felől nézve 
számunkra ezúttal jelentéstelen volna, ha a palota a királyi szálláshelyre 
vonatkoznék. Szalay szövege alapján azonban arra következtetek, hogy a 
„nagy palotá"-n a főúr-apa saját, önálló lakóhelyét kell értenünk, amelyet 
a lány félelme, kétségbeesése növel roppant arányúvá. „Ä várhegy' alján 
roppant palotát építtetett Károly háromszáz ötven teremmel, 's e' palota 
körül [ . . . ] emelkedtek hosszú sorban a' nagyságos folyam' partján az or-
szág' főurainak fényes lakaik. Ott állott Zács Feliciánnak háza is [ . . . ]". 
Szalay László: i. m. 155-156. 

5 A költemény nagyobb egységbe illesztése, meghatározott szerepbe 
állítása — a történetet körülvevő királyi tilalom, a fejedelmi jelenlét, a tragi-
kus történésnek az Anjou-nemzetség további sorsával való összekapcsolá-
sa — oly szorosra-közvetlenre zárják a mű „csatlakozási rendszerét", hogy 
a távlatosság, a mélyebb értelem a praktikus felhasználás oltárán jórészt 
megsemmisül. Elemzésemben a Zács Klárái egyértelműen önálló, önelvű 
versként, csonkító, korlátozó kontextusba nem állított műként kezelem. 
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ról az ősi, a kultúra minden területén használt védekezési 
módról van szó, amely a rossz ellen a „rettenet, a sötétség, a 
félelem eufemizálásá"-val védekezik,6 az ellenállás, küzde-
lem, menekülés helyett megszelídíti a pusztulás könyörte-
len szimbólumait: a zuhanásból így lesz a mítoszokban, me-
sékben lassú leereszkedés, alvilágba leszállás, a vérözönt így 
helyettesíti az ételbe, italba csöppent pár csepp vér, az ör-
vénylő, kavargó tenger így válik kehelynyi vízzé. 

Másrészt az 1855-ös ballada a verstesttel közlés egyik 
legszebb példája. E struktúrával közlés jelentőségére kellő 
hangsúllyal először Baránszky Jób László figyelmeztet 1957-
ben megjelent könyvében. Az ő kitűnő esszéje hívja fel a fi-
gyelmet arra a jelentőségteljes tényre, hogy a Szondi két ap-
ródja írójánál Petőfi áttetsző, transzparens, az indulat hullá-
mait elasztikusan követő formájával szemben „[...] az egész 
verstest valószerűbb, reálisabb jelentése [...]" dominál, hogy 
„[ . . . ] a szerkezet, a részek viszonya, az egészet átható for-
málás adja, határozza meg a jelentést", hogy „a szerkezet-
ben történő kifejezés" különösen a balladákban egyre in-
kább a művészi hitelesség feltételévé válik.7 A gesztus fon-
tosságát egyébként maga Arany is érzi, „ [ . . . ] mert én nem 
egyes helyekért, hanem kompozícióért dolgozok", „[ . . . ] 
mert nálam főleg a kompozícióban van a poézis" — szögezi 
le a struktúra fontosságát több ízben már 1848 előtt is. 

„Mikor lesz nekünk oly epikusunk, aki komponálni tudjon! Az egy Zrí-
nyin kívül még eddig nincs, az is merő utánzat." „Az én érdemem ama — 
félig sikerült — törekvés: formát és tárgyat összhangzásba hozni: egészet 
alkotni. E tekintetben tudom, hogy áll régibb költészetünk; tudom, hogy 
én itt még a kezdők, úttörők közt állok [ . . . ] minél jobban tágult látókö-
röm, minél több műremekkel ismerkedem meg a világirodalomban: annál 
jobban meggyőződtem, mi hiányzik a mi költészetünkben. Forma — nem 
jambus és trocheus —, hanem ama benső forma, mely a tárggyal csaknem 

6 Gilbert Durand kifejezését idézi Hankiss Elemér Az irodalmi kife-
jezésformák lélektana. Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. 78. 

7 Baránszky Jób László: Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti 
helye. Akadémiai Kiadó, Bp. 1957.50., 83., 101. 
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azonos [ . . . ] Ezt a valamit megfogni, magyar viszonyaink közt reprodukál-
ni, vala törekvésem, s hogy nem egészen jártam tévúton, mutatja a legille-
tékesb tekintélyek egyhangú elismerése." — 

látja 1848 után egyre tisztábban saját úttörő szerepét az át-
szemantizált, közlő forma kialakításában.8 

Hogy az Arany által létrehozott átszemantizált forma je-
lentékeny gesztus, méltó válasz a kor kihívására, azt szin-
tén nem nehéz belátnunk. A negyvenes évek második fele 
korlátlan életbizalma még lehetővé teszi, hogy a „forma" ne 
váljék külön tényezővé, hogy a „tartalom" mintegy észrevét-
lenül hasson. Az ötvenes évek krízistapasztalata azonban 
merőben új helyzetet teremt a költők számára. Az érték-
érvényt, hitelt, bizonyosságot már kétségbeesett erőfeszítés-
sel kell kicsikarni az élettől és a nyelvtől. A közvetlen ki-
mondás problematikussá válik, megnő a tárgyiasság szere-
pe. A közvetlenség önmagában már nem elégséges, a költői 
vízió hitelét maguk a tárgyak, kommunikációs részletek, cse-
lekményfragmentumok, elrendező gesztusok, kompozíciós 
struktúrák hordozzák, a rendkívül koherens, szilárd, egyet-
len víziós centrum körül elrendezett szerkezet mintegy a lét-
szilárdság, elrendezettség szimbolikus akarásaként képző-
dik meg. Talán felesleges külön bizonygatnom, hogy nem 
csupán korhoz kötött problematikáról, válaszkísérletről van 
itt szó. A bizonyosságok soha nem látott mértékű visszavo-
násának, a nyelv kiüresedésének, hitelvesztésének korában 
mindenkor, ma is, természetes védekezési módként, lehet-
séges válaszreakcióként kínálkozik a jelentés tárgyiasságba 
mentésének, a verstest átszemantizálásának költői gesztu-
sa.9 

8 Levelei Szilágyi Istvánnak (1848.1.27.), Petőfi Sándornak (1848. IV 
22.), Szilágyi Istvánnak (1854. III. 9.), Csengery Antalnak (1856. VI. 23.). 

9 „[ . . . ] tárgyakkal, tájjal, cselekménytöredékekkel, fiktív figurákkal 
próbálja meg sugallani a költő másképp ki nem fejezhető közérzetét, szá-
mos olyan eszközzel tehát, amely a régibb verses epikának, a balladának 
is eszköze volt [ . . . ] az objektív költészet nem egy kiemelkedő műve na-
gyon is emlékeztet engem a kihaltnak tekintett balladaműfajra [ . . . ] Úgy 
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Végül az elburkoló, implikáló, enyhítő-szelídítő gesztus 
harmadik, szociológiai értelméről. E jelentés — utaltam 
már rá — leginkább a tapintat struktúrájával írható le, a má-
sik emberi érdek értő, szeretetteljes figyelembevételeként 
értelmezhető. Hogy a más emberi érdekeket: szülői sor-
sot, baráti féltékenységet, családi gondokat, egyszerű em-
berek gondolkozási formáit, életviteli szokásait, ilyen-olyan 
kis és nagycsoportok érdekeit, elvárásait Arany János világ-
életében nagyon is figyelembevette, azt jól tudjuk. Hogy ez 
mennyiben segítette őt az alkotásban és hol vált önkorláto-
zássá, öncsonkítássá, ennek elemzése külön tanulmány fel-
adata. A Zács Klárában mindenesetre e szeretetből fakadó 
alkalmazkodás, e tapintatos figyelembevétel maradéktala-
nul megváltódik, eleven, hiteles esztétikai struktúrává válik. 
Ismerjük a borzalmat, amin keresztülmentünk — mondja a 
vers —, nos, én ezt megszelídítem, átformálom a számotok-
ra. Elmondom nektek, elmondom ennek a megalázott, leti-
port országnak, el kell mondanom, mert ez az, amit közösen 
átéltünk, de nem a maga elviselhetetlenül fájdalmas nyerse-
ségében. Fájni fog így is, de ez a fájdalom elviselhető lesz, 
olyan fájdalom, amiben egymásra ismerünk, egymásra talá-
lunk. „Rossz időket érünk, / Rossz csillagok járnak: / Isten 
óvja a csapástól / Mi magyar hazánkat! — " 

Érdemes néhány szót ejteni e borzalmon vett győzelem, e 
diadalmas felülkerekedés biográfiai hátteréről is. Az 1855-
ös ősz, a Zács Klára írásának időszaka mindenesetre a pil-
lanatnyi megkönnyebbülés periódusa a költő életében. Ek-

gondolom — visszafordítva a dolgot —, ez a közérzetlíra igenis benne van 
a balladaműfaj legjavában, Arany balladáiban például, ott mintegy a törté-
net alatt-mögött, annak ürügyén szólalva meg. És viszont, a balladás bor-
zongás, a verses epika eszköztára — akarva vagy akaratlan — igenis jelen 
van 20. századi világirodalmunk nem egy művében [ . . . ] — " mutat rá az 
Arany János-i ballada és a huszadik századi költészet kapcsolódási pontja-
ira Nemes Nagy Ágnes is az utóbbi idők egyik legérdekesebb Arany verse-
lemzésében. Nemes Nagy Ágnes: Szőke bikkfák, verselemzések. Móra, 1988. 
73-74. 
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kor születik meg a Bor vitéz s Az árva fiú is, Arany újraéledt 
munkakedvvel a Toldi és a hun eposzok tervével foglalko-
zik. E fölfrissülés, a fölülemelkedés lehetőségét kínáló újra-
éledés oka az évek óta tervezett baráti látogatás végre va-
lahai beteljesedése, az augusztusi-szeptemberi négy hetes 
boldog hanvai idill. A Tompa család nagy szeretettel fogad-
ja Aranyékat, meglátogatják az aggteleki barlangot, Szeren-
cset, Széphalmot; Sárospatakon Erdélyit, Sajószentpéteren 
Lévayt, Lasztócon Szemerét keresik fel. A lélek- és költé-
szetölő iskolai robot, a hosszú eseménytelen vakációk, az 
inger nélküli környezet, az alkotásban korlátozó, lendüle-
tet apasztó betegség miatt a Toldi írója az ötvenes évek eleje 
óta panaszkodik. Az évtized dereka, vége felé haladva mind-
inkább elhatalmasodik rajta a csüggedt apátia, lehetősége-
it fölélt, hamvába holt félembernek, egykori friss, erős énje 
szomorú másának láttatja magát. 

„Nem az vagyok többé, aki voltam, nem tudok lelkesülni semmiért, nin-
csenek eszméim a jövőre, terveim, reményeim nem vonzanak többé", „Ha-
nyatlani, feledni, igen! ez van hátra [...]", „[...] én is átéltem a fásultság, 
csüggedés, semmivé létei azon fázisait, melyekről te most panaszkodol [...]", 
„Hisz én, nyomorodott ember, árnyéka annak, ami egykorvoltam [...]" — 

sorjáznak a fájdalmas lamentációk szinte végetérhetetlenül 
1854-55-ben és az évtized utolsó harmadában. 

„Egyik emlék a másik után éled föl lelkünkben: egy szó, tréfa, kaland, 
egy kifejezés a Géza lexikonából stb. stb. mindmegannyi kedves emlék [...] 
talán nem érezzük a jelent egész gazdagságában: de most, midőn már múlt-
tá lón, hosszú időre el fog az bennünket táplálni [...] mióta hazajöttünk, 
csak annyiban érdekes vagy érdektelen előttünk, amennyiben rátok emlé-
keztet, vagy nem. Soká lesz az, mikor az emlékekből kibontakozunk — s 
még nincs két napja, hogy Aranyné, midőn asztalfeletti komolysága okát 
kérdeztem, — sírni kezdett, mint gyermek; körösi napjait összehasonlítván 
azokkal, melyeket nem Kőrösön töltött." — 

mutatja meg az 1855. szeptember 29-én keltezett Tompának 
írott levél, milyen zöld oázis volt a költő számára a minden-
napok sivatagában az utazás egy hónapja, milyen erőforrást, 
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a felülemelkedéshez segítséget nyújtó energiabázist jelent-
hetett neki.10 

E sokat emlegetett meghaladás, átformálás, fölülemelke-
dő „átesztétizálás" persze semmiképpen sem jelenti a költe-
ményben a tragikum megszüntetését, feloldását. Mint aho-
gyan — szerintem — nem beszélhetünk a verssel kapcso-
latban a tragikum erkölcsi jellegéről sem. Az erkölcsi tanul-
ság, a bűnhődésként racionalizált, átérzett tragikum kate-
góriáival („[...] az ártatlanok szenvedése országos csapás s a 
tömeges vérengzés isten haragját vívja ki")11 a Zács Klára 
atmoszférája csak nagyon is részlegesen írható le. 

Igaz, az erkölcsi alap, az ítélkező biztonság, a bűn alapve-
tő, egyértelmű okként való felmutatása jelen van a műben. 
Kázmér és a vele szövetkező királyné nagy gonoszságot kö-
vetnek el az ártatlan szűz megrontásával, de súlyosan vét-
kezik a vérbosszút megkísérlő Felicián is. A költő-krónikás 
egyértelműen örvendezik, hogy a gyilkossági kísérlet nem 
sikerül („Jó szerencse, hogy megváltja / Gyönge négy ujjá-
ért.", „Jó szerencse, hogy Gyulafi / Rohan a fegyvernek"), 
a rettenetes királyi bosszút pedig csak burkoltan ítéli el az 
utolsó versszakban. Az Anjou-mondakörbe illesztett költe-
ményben ez nem is lehet másként: az Erzsébet, Nagy Lajos 
előtt fellépő lantos csak burkoltan szólhat, noha a király vé-
gül bűnnek ismeri el a nemzetségirtást, s az őt sújtó fátumot 
— Endre öccse halálát is — az áldatlan múltbéli tett követ-
kezményeként fogja fel. 

Az önálló, önelvű alkotásként felfogott Zács Klárában 
azonban mindennek ellenére marad valami kaotikus, fátyo-
los, nyugtalanító. „Rossz időket érünk, / Rossz csillagok jár-
nak:" — itatódik át a költemény atmoszférája az utolsó stró-
fában a végzetszerűség párájával; a fátumosság árnyalatá-

1 0 Levelei Szilágyi Istvánnak (1854. III. 9.), Tompának (1854. X. 18.), 
Tisza Domokosnak (1855. VI. 8.), Tompának (1858. II. 9., V. 11.). 

1 1 Greguss Ágostot idézi Voinovich Géza : Arany János életrajza 1849-
1860. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia 1931.326-327. 
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val, az akarattal nem befolyásolható rossz légkörével szí-
nezve át Kázmér mohó, feltartóztathatatlan szenvedélyét és 
Felicián igazságot akaró, vad, kérlelhetetlen bosszúvágyát 
is. Mintha okok és okozatok nem volnának egyebek e tör-
ténetben, mint tehetetlenül, öntudatlanul összekapcsolódó 
láncszemek valamiféle gonosz sorsszerűség kezében.. . A 
Szondi két apródja tragikuma diadalmas, katartikus, erköl-
csivé formált, az Agnes asszonyé bűn és bűnhődés szigorú, 
de igazságos, szilárd világrendjébe illeszkedő, a Zács Klá-
ráé — egyik sem. A három említett közbevetést leszámít-
va a krónikás sem kommentál, ítélkezik. A pusztulást elvi-
selhetővé formálta a költő, de ennyi elég is: a racionalizáló 
moralitás pajzsa ezúttal nem nyújtatik át védő menedékül. 

NYILASY BALÁZS 

SZILÁGYI DOMOKOS HÉJJASFALVA FELÉ 
CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉNEK HERMENEUTIKA! 

ÉRTELMEZÉSE 

Szilágyi Domokos költészete az elmúlt évtizedek magyar 
irodalmának kétségtelenül egyik jelentős teljesítménye, en-
nek ellenére a hazai civil versolvasók körében alig ismert a 
neve. Többnyire csak azok hallottak róla, akiket rokoni, ba-
ráti kapcsolatok fűznek Erdélyhez, vagy ott nőttek fel. Ezért 
vállalkozott egy munkacsoport a pesti bölcsészkaron arra, 
hogy az elmúlt évszázad legfontosabb műértelmező iskoláit 
éppen az ő egyik költeményén mutassa be leendő magyar-
tanárok számára. Ennek a tanulmánysorozatnak egyik da-
rabja az itt következő írás. 

A hermeneutika kezdettől fogva magán viseli a multidisz-
ciplinaritás jegyeit, ugyanis mint a szövegértelmezés elmé-
lete és gyakorlata, fejlődése mindig szorosan összefüggött a 
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teológiával, a filológiával és a jogértelmezéssel. A hermene-
utika mint filozófia, mint a megértés egyetemes tudománya 
Schleiermacher óta létezik, a heideggeri fordulat után pedig 
mint a lét általános problémáit vizsgáló diszciplína jelenik 
meg. A hermeneutika e különböző ágai ma is egymás mel-
lett léteznek, s talán csak Paul Ricoeur volt az korunkban, 
aki kísérletet tett egyesítésükre a multidiszciplinaritás je-
gyében. A ricoeuri hermeneutika szintetizálja a Heidegger 
utáni új, ontológiai iskolát és a hagyományos (a szövegértel-
mezés elméletével és gyakorlatával foglalkozó) hermeneu-
tikát, de nem áll meg itt, ugyanis hermeneutikája részévé 
emeli az immanens szövegelemző iskolák (strukturalizmus, 
narratológia stb.) módszereit, a modern jelelmélet eredmé-
nyeit és a befogadás-esztétikai szempontjait is. A ricoeuri 
szintézis nagy kihívást jelent tehát, hiszen olyan műértel-
mezésre kínál lehetőséget, amely korábban diszparátnak te-
kintett megközelítéseket egyesít: a személytelen és imma-
nens elemzést, a hagyományos filológiát, az ontológia álta-
lánosságát és az individuális olvasatok egyediségét. A dol-
gozat arra vállalkozik, hogy bemutassa ezt a valóban multi-
diszciplináris koncepciót egy lírai alkotás értelmezése köz-
ben. A hangsúly itt a líraira esik, ugyanis a szerző egy koráb-
bi tanulmányában tett kísérletet e módszer alkalmazására a 
prózaértelmezésben (Spira, 1990). Szilágyi Domokos költe-
ménye, a Héjjasfalva felé azért is alkalmas e demonstráció-
ra, mert nem csupán jelentős költői mű, de kitűnő példája a 
modern versalkotás sokeleműségének is, a verifikálhatósá-
gokat pedig jelentősen növeli, hogy főbb motívumai az eu-
rópai és magyar kultúra jól ismert toposzainak újraértelme-
zései. 

Melyek a ricoeuri hermeneutikai megismerés legfőbb ál-
lomásai? A ricoeuri kör egyesíti magában a megismerés 
scheleiermacheri, dilthey-i elméletét, de a régi hermeneuti-
kai megismerés három szakaszát is, a subtilitas interpretan-
da (a megértést), explicandit (értelmezést) és applicandit 
(alkalmazás) (Klemm, 1983. 22-25.; Spira, 1990.163-164.). 
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Ezt teljesíti ki a modern szövegelemzés eredményeivel és 
helyezi ontológiai összefüggésbe, elfogadva a heideggeri té-
telt, hogy a hermeneutika legfőbb kérdése: mi a lét. A ri-
coeuri szövegértelmezés legfőbb etapjai a következők: az el-
ső lépés a naiv megértés, amely felfogható a subtilitas inter-
pretandi újraértelmezésének. A ricoeuri explikáció több lé-
pésre bomlik. Az első a szövegjelentés strukturális analízise 
a modern nyelvészet, a szemiotika, a strukturalizmus, vala-
mint a francia narratológia eszközeinek felhasználásával. Itt 
történik meg a szövegen belüli világkonfigurációk feltárása, 
a szemlélt, az emlékezeti, a képzelt stb. világok rekonstruk-
ciója. Ezt követi a metaforikus szignifikáció, amely a szó sze-
rinti jelentéstől a figuratívig vezet. Az explikáció utolsó fá-
zisa a szövegvilág feltárása a metaforikus jelentéstől a me-
taforikus referenciáig. Itt a szöveg immanens jelentésén túl-
lépve a jelentés létre vonatkoztatása történik meg. Ez egy-
úttal a filozófiai-ontológiai elemzés első fázisa is, a máso-
dik már az alkalmazás része, amelyet Ricoeur applikáció he-
lyett appropriációnak nevez. Az olvasó ebben a szakaszban 
vonatkoztatja a már sokrétűen megismert művet önmagára, 
különösen az önértelmezés, valamint a világ és az individu-
um kapcsolatának összefüggésében. Itt fogalmazódik meg a 
kérdés: „Mit jelent embernek lennem a szöveggel való ta-
lálkozás után?" Ezért is nevezi ezt a fázist Ricoeur approp-
riációnak, amely több mint alkalmazás, inkább elsajátítása, 
sajáttá tevése, felhasználása valaminek, amelyet korábban a 
másság jellemzett, amely idegen volt tőlünk, de a megisme-
rés folyamán részünkké vált. Ezzel be is zárul a hermeneu-
tikai kör, az olvasó visszatér a naiv olvasat reflektálásához, 
a megértés megértéséhez. (Klemm: i. m. 92-98.) 

Amikor az itt röviden ismertetett ricoeuri modellt meg-
kíséreljük bemutatni Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé cí-
mű versének értelmezése közben, nem törekedhetünk a tel-
jességre. Megkíséreljük mégis a ricoeuri kör legfőbb szaka-
szait demonstrálni. A kiindulópontunk egy fiktív első olva-
sat lesz, majd leírjuk a vers struktúráját. Az idézetek, allú-
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ziók, parafrázisok elemzésén keresztül érintjük a különbö-
ző világkonfigurációk jelenlétét, a szemlélt, az emlékezeti és 
képzelt világok viszonyát. A kulcs-metaforák analízise köz-
ben feltárjuk a metaforikus jelentések és metaforikus refe-
renciák síkját, a paradoxon, az ambigvitás és a többértelmű-
ség szerepét a szövegben. A struktúra és a költői nyelv fenti 
sajátságainak elemzéséből bontjuk majd ki a versbeli létér-
telmezést, amelynek lezárása a reflexió reflexiója lesz, azaz 
a visszatérés az olvasóra és a naiv olvasatra. 

A célok kitűzése után és a szöveg értelmezésének meg-
kezdése előtt idézzük Szilágyi Domokos költeményét: 

SZILÁGYI DOMOKOS: 

Héjjas fa lva felé 

I 

Lihegve fordult vissza. Már 
ha itt vagy: hát szemből. Halál! 

(Nemcsak ő s hona: tenhazád 
is vérzik itt — tudod, kozák?) 

Nem ágyban, nem párnák között, 
de így se! — Nagy kötést között 

— hol a kivívott diadal 
Melyért még az ő fiatal 

élete se kár! semmi se! 
ha hősökért zeng a gyászmise, 

hősökért, kik istenek 
módjára erőt vettenek 

a zsarnokságon! — Ó. de így! 
ravasz, alattomos, irigy 
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sors martalékaként! — Ha már 
halni kell: hát szemből, Halál! 

Az örökéletre valót 
így keresi meg — a halott. 

II 

Papírok, szétszórt iratok 
a test mellett. Nem-siratott 

hulla — egy a többi között; 
hisz végképp levetkőzött 

— levetkőztették! — e tüzes 
életből. — Távozol — fizess! 

Halál, — szörnyű uzsorás! 
— Hisz úgyis őrölte a láz, 

a lelki, testi — kell-e még 
idézni izzó -,/x Hemét — 

dehogy. Itt vau. Hívatlanul. 
Örök plebejus: ó az úr. 

III 

Civil őrnagy. Nincs lova se. 
S reménytelen szerelmese 

a szabadságnak. Lásd, kozák, 
tiédnek is. Elátkozád, 

„fugva, husztuzva" — és ölöd. 
Itt, Fejéregyháza fölött. 

kortársaid legjobbikát 
döfi át bosszuló pikád. 
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IV 

Napszállta? — már ki éri meg? 
Még visszanéz. Szalad. Liheg. 

Van út — kiút nincsen. — ha már 
halni kell: Hát szemből, Halál! 

Szemből, szívem, egyem, valóm. 
Hadd lássalak még meghalón. 

Érezzelek, tapintsalak. 
Aztán nincs már kín, nincs salak, 

verejték, szégyen, semmi gond. 
Mért fut az élet, a bolond? 

utolsó percig! — Nincsen ír rá, 
toll, tinta, kéz, amely leírná, 

agy, hogy fölfogja, lássa szem. 
„El vagyok veszve, azt hiszem." 

A naiv olvasat természetesen mást jelent egy szakmabeli, 
egy hozzáértő diák, egy laikus verskedvelő és egy épphogy 
írástudó esetében. A mi fiktív olvasatunk a verset értelmez-
ni törekvő bölcsész hallgató, irodalomtanár, kutató felké-
szültségét veszi alapul, ezért joggal feltételezhetjük, hogy 
már az első spontán olvasás után világos, hogy a mű a je-
lentés első síkján siratóének, gyászének, amely Petőfi halá-
láról szól, s az Emlények és a Harminc év múlva 20. századi 
jelentéseket hordozó parafrázisa. Ugyanakkor fontos szere-
pük van más idegen szövegeknek is, így az Ómagyar Mária-
siralomból vett „fugva, husztuzva" szavaknak, egy József At-
tila sornak („El vagyok veszve, azt hiszem"), néhány reform-
kort (Himnuszt) idéző nyelvi utalásnak („tenhazád", „elát-
kozád" stb.), Apollinaire-parafrázisnak („Mért fut az élet, 
a bolond"). Már ekkor szembeötlő a versbeli hangnemek 
összetettsége (elégikus, patetikus, groteszk stb.) és a dik-
ció többértelműsége, amely utalhat több lírai én egyidejű 
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jelenlétére, még inkább a beszélő válságára, belső harcá-
ra, identitás-keresésére, analóg sorsok megidézésére a hic et 
nunc értelmezése céljából. A költői beszéd tehát „idegen" 
szólamokat is magában foglal, ezért is válik többek között a 
tárgyi és alanyi líra, a drámai és lírai monológ feszültségtől 
terhes találkozásává. 

A sokszólamúság világossá teszi, hogy a jelentés mélyebb 
szintjén Petőfin és a beszélőn túl a költősors, magyar sors, 
embersors alternatíváiról és alternativátlanságáról van szó. 
A zárlat József Attila-idézete pedig („El vagyok veszve, azt 
hiszem.") tragikus nyomatékot ad az öngyilkosságnak mint 
választható útnak. Az olvasónak ezt a ráérzését életrajzi té-
nyek erősítik meg. Szilágyi Domokos — mint tudjuk — 38 
éves korában, 1976-ban, öngyilkos lett, a vers a halála előtti 
utolsó verssorozat egyik darabja, amely az 1978-as posztu-
musz kötetben, a Tengerparti lakodalomban jelent meg. 

A naiv olvasat asszociációs köre az olvasó élményeinek 
és tudásának függvénye. Tételezzük azonban fel, hogy fik-
tív olvasónk a vers köré tudja rendelni Szilágyi Domokos 
életművéből azokat a mozzanatokat, amelyek az értelmezés 
szempontjából fontosak. így a költősorsokat, „idegen" köl-
tői világokat megidéző verseket, klasszikus és modern szö-
vegek parafrázisait, a montázsverseket (Naptár, Törpe ec-
loga <In memóriám R. M. >, Apollinaire, Tengerparti lako-
dalom, Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből, Változatok egy 
képzeletbeli Weöres-versre stb.), vagy a Szemből, halál címűt, 
amely variáció a Héjjasjalva felé témájára. De lehet, hogy ol-
vasónknak személyes élményei is vannak a 70-es évekről, s 
így jogosan idézi fel benne a költemény ennek az évtizednek 
a légkörét, az ember- és művészsorsok tragikumát, Latino-
vitsét, Huszárikét, Viszotszkijét, John Lennonét és másokét, 
Cseh Tamás dalait, vagy azt az establishmenttel szembefor-
duló Petőfi-kultuszt, amely ekkor az ifjúság spontán meg-
mozdulásait, a március 15-i tüntetéseket, az amatőrszínház-
mozgalmat jellemezte. A Kovács István Társulat Petőfi ha-
láláról szóló előadása például nemcsak témájában, de fel-
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fogásában és felépítésében is emlékeztetett Szilágyi Domo-
kos versére. Hasonló szellemiség jellemezte ekkor a popze-
ne elitjét is, mindenekelőtt a Szörényi-Bródy szerzőpáros 
jó néhány dalát (1848, Európa csendes, Egy költő emlékére 
stb.). A versbeli kozák-téma („Nemcsak ő s hona: tenhazád 
/ is vérzik itt — tudod, kozák?" „Kortársaid legjobbikát /dö-
fi át bosszuló pikád.") előhívhatja a kisebbségi, illetve kisné-
pi sors (más néptől való űzetés) közép- és kelet-európai vál-
tozatainak nem egy példáját az elmúlt 40 évből. 

A ricoeuri értelmezés második szakasza, a subtilitas exp-
licandi, több lépcsős analízis, amelynek most csak néhány 
mozzanatát tárjuk fel. Avers struktúráját determináló főbb 
formaelemek a variációs ismétlés, a montázstechnika, az al-
lúzió, a citátum, a parafrázis alkalmazása, valamint a több-
értelműség és a paradoxon. Alapszerkezetében és alapté-
máiban a vers az Emlények és a Harminc év múlva parafrá-
zisa. Az allúzió, a citátum és a parafrázis egy láncba kapcsol-
ja a vers témáját, Petőfi halálát az Ómagyar Mária-siralom 
szövegével, az említett Arany-versekkel, József Attilával és 
a beszélő jelenével. A lírai én léthelyzete így több valósá-
gos, emlékezeti és képzeletbeli világkonfigurációval kerül 
szinonim kapcsolatba. A felidézett sorsok három attitűd-
modellbe rendeződnek: a megöletésnek (az ÓMS Krisztu-
sa, Petőfi), az öngyilkosságnak (József Attila) és a rejtett vál-
ságokkal terhes, az alkotóerő kiszáradásával fenyegető, ne-
hezen tűrt túlélés (Arany) modelljébe. De a Krisztus-sors, a 
Petőfi- és a József Attila-létmodell sem csupán szinonimái 
egymásnak, hanem ahogy ezt később látni fogjuk, jelentős 
különbséget rejlő variációk egy attitűdre. 

A paradoxon, a többértelműség, az ambivalencia a szö-
veg minden síkján jelen van, de legfőképpen a versbeli 
értékekben. Petőfi hősi halála s a vele szinonim modern 
Krisztus-sorsok egyszerre hordozzák a tragikum méltóságát, 
pátoszát és mutatkoznak abszurdnak, értelmetlennek, mél-
tóságuktól megfosztottnak. Gondoljunk azokra a nyelvi for-
dulatokra, metaforákra, amelyek Petőfi halálát minősítik: 
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„Nem-siratott / hulla — egy a többi között", „levetkőztet-
ték! — e tüzes / életből", megkereste „az örökéletre valót", 
„Távozol — fizess!" stb. 

A variációs ismétlés határozza meg a vers négy fő ré-
szének összetartozását és a címhez való viszonyát. A négy 
rész ugyanis négy variáció a címben megjelölt témára: az el-
lenségtől űzött költő futására, majd halálára a „Héjjasfal-
va felé" vezető úton. E főtéma négy mozzanatra, négy kép-
re bomlik. Az első a halál elől, mégis a halál felé futó költő 
alakja, a második szembefordulása üldözőjével és a halál-
lal, a harmadik leszúratása, a negyedik a szétszórt papírok-
kal körülvett temetetlen halott ikonja. E mozzanatok nem 
időrendben, hanem a beszélő monológjának belső logikája 
szerint követik egymást. 

Az egyes részek struktúráját is a variációs ismétlés elve 
uralja. A négy tétel azonos felépítésű: a felütés mindig a köl-
tő halálának egy mozzanatát idézi; az ezt követő reflexió-
sorban a beszélő értelmezi és a maga sorsára vonatkoztatja 
a megidézett pillanatot. Ez a három ismétlődő mozzanat a 
hermeneutikai megismétlés főbb fázisaival analóg: az értel-
mezendő felidézése az interpretáció, az értelmezés kísérle-
te az explikáció és a saját sorsra vonatkoztatás az appliká-
ció. Az összerímelés nem véletlen, hiszen a Héjjasfalva felé 
olyan létet faggató, léttel viaskodó költemény, amely választ 
keres a lírai én megoldatlan létproblémáira. 

Az első tételben a felütés a futástól elfúló visszafordu-
lás, a halállal való szembenézés pillanatának megidézése. A 
reflexiósor ennek az attitűdnek az értékét keresi, és a vere-
ség és győzelem ambivalenciájaként értelmezi. Az Egy gon-
dolat bánt engemet szavainak parafrázisával a beszélő elő-
ször a hős vereségét hangsúlyozza: „hol a kivívott diadal?" 
Majd egy ironikus-groteszk fordulattal mégis elismeri győ-
zelmét: „Az örökéletre valót / így keresi meg — a halott". 
A több jelentésű „megkeresi" igéből származó groteszk-
ironikus hatást Szilágyi Domokos sokszorosan kihasználja. 
Fontos szerepet kap mind a „keres, keresgél", mind a „meg-
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talál", mind a „megkeresi a kenyérre valót" jelentés. Közü-
lük csak a „megtalál" igenli a hős győzelmét, a többi az oda-
vezető utat értékteleníti. A konnotáció síkján így minősül le 
profán keresgéléssé a hősi halál, s válik az örökélet a kenyér-
re való szinonimájává. Az első rész tehát a felmagasztalás és 
devalválás ambivalenciájaként vezeti be a témát, a költő ha-
lálát, s ezzel — bár még rejtetten — előkészíti a későbbi ál-
talánosítást: Petőfi halála a mártírok, Krisztusok halálának 
paradigmája szerint alakul. 

A második rész az elhagyott, temetetlen holttest és a kö-
rötte szétszórt papírok képével indul. A reflexió szakaszá-
ban a beszélő az elfelejtettség („Nem-siratott hulla") és az 
örök jelenlét („Örök plebejus: ó az úr") paradoxonaként 
értelmezi a hős sorsát. Ez az értékelés az előző rész vereség-
győzelem ambigvitásának megismétlése, hiszen a hős, bár 
siratatlanul és temetetlenül fekszik a csatatéren, győzelme 
mégis elvitathatatlan: „ — kell-e még / idézni izzó szellemét 
— // dehogy. Itt van. Hívatlanul. / Örök plebejus: ó az úr." 
A kettősség itt is egy több jelentésű metaforában ölt testet: 
„Nem-siratott // hulla — egy a többi között; / hisz végképp 
levetkőzött / — levetkőztették! — e tüzes / életből." A le-
vetkőztetés, levetkőzés szótári jelentéséhez új jelentés tár-
sul a szövegben. A végső levetkőzés a halállal, a végső le-
vetkóztetés a meggyilkolással lesz azonos. Ha az előző rész-
ben a hősnek (a halottnak) halálával kellett megkeresnie az 
örökéletre valót, itt levetkőzéssel kell fizetnie az uzsorás-
nak, a halálnak. A középkoriasan groteszk, halmozott halál-
asszociációk (keres, fizet, uzsorás, levetkőzik) a halálban va-
ló felmagasztosulás szólamát ellenpontozzák, devalválják. 

A harmadik rész ismét a Héjjasfalva felé futást idézi, de 
még a visszafordulás előtti pillanatban. A futó hőst az ül-
döző szemszögéből, hátulról látjuk. A reflexió az üldözőhöz 
intézett szónoklattöredék formáját ölti: „S reménytelen sze-
relmese // a szabadságnak. Lásd kozák, / tiédnek is. Elát-
kozád, // 'fugva, husztuzva' — és ölöd." A kozák-motívum 
egy pillanatra már az első részben is felvillant: „Nemcsak 
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ő s hona: tenhazád / is vérzik itt — tudod, kozák?" E szö-
vegekben feltűnően sok az archaizálás, a megidézés, a ci-
tátum („szerelmese a szabadságnak", „tenhazád", „elátko-
zád", „fugva, husztuzva"), amelyek a témát több síkon is 
egyediből általánossá emelik. Petőfi halála egyszerre lesz 
magyar sorsszimbólum, a költősors modellje, minden űzött-
ség jelképe, s mint ilyen, a Krisztus-sors modern variánsa. 
Ennek mintegy tükreként a kozák jelentése is asszociáció-
sorrá bővül. О Petőfi feltételezett gyilkosa (konkrét sík), az 
üldöző, az idegen nép fia (térségi jelentéssík), a Krisztust kí-
sérő, majd kivégző marcona római katona (a mítosz egyete-
mes síkja). 

A negyedik rész ismét a Héjjasfalva felé futás és a halállal 
való szembefordulás motívumával indul. A paradoxon meg-
jelenési formája itt is a több jelentésű metafora, amely egy-
úttal groteszk-szimbolikus szójáték is: az alkonyatban futó 
alak előtt „Van út — kiút nincsen". Ennek a felismerésnek 
a kimondása a vers fontos hermeneutikai pillanata, ez a lét-
problematika legáltalánosabb felvetése. A beszélő előtt ek-
kor világosodik meg az utak sokfélesége mögött a lét egye-
temes egylényegűsége. A cím: „Héjjasfalva felé" ekkor lesz 
több mint földrajzi hely, Petőfi életéhez kapcsolódó adat, s 
válik létszimbólummá. Minden lét eszerint „futás Héjjasfal-
va felé", de a futás célja, Héjjasfalva, a haláltól való megme-
nekülés, megváltás sohasem érhető el. A halál azon az úton 
éri a létezőt, amelyen élt, a futás is csak látszatmozgás, élet 
és halál egybeér. Itt válik világossá, hogy az Új-Szövetség 
Krisztusa és a modern Krisztusok sorsa nem azonos. A mo-
dern Krisztusok, s ezek sorába tartozik Szilágyi szerint Pe-
tőfi is, haláluk előtt már tudják, hogy a lét abszurd, a meg-
váltás illúzió. Sorsuk azonban a többi létezőtől is megkü-
lönbözteti őket, mert az abszurditás felismerése után nem 
vesztik el etikai tartásukat, hanem szembefordulnak a ha-
lállal. A Szilágyi Domokos-i felfogás szerint a végső és meg-
határozó etikai tett a választott halál. E ponton a versszö-
vegben fordulat áll be, itt tör elő egy pillanatra a több szó-
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lamú tárgyias líra fegyelme mögül az alanyi költő kiáltása: 
„Szemből, szívem, egyem, valóm. / Hadd lássalak még meg-
halón. //Érezzelek, tapintsalak. / Aztán nincs már kín, nincs 
salak, //verejték, szégyen, semmi gond. / Mért fut az élet, a 
bolond?" A fájdalom a megállíthatatlanul a halál felé tartó 
életnek szól (a vers-zene és maguk a szavak is Apollinaire 
Mirabeau-hídját idézik), a lírai hevület pedig annak a be-
szélő által etikai mintának elfogadott attitűdnek, amely a hit 
elvesztése után is szembe fordul a halállal. A vers itt sem lé-
nyegül át egészen közvetlen lírává, ugyanis a beszélő szemé-
lyes válsága, sorsának tragikuma, a bekerítettség érzése, a 
halálrakészülés e ponton is rejtve marad, s csupán egy szán-
dékosan több értelmű nyelvi fordulatban, közvetve jelenik 
meg: „Hadd lássalak még meghalón." A „meghalón" mel-
léknévi igenév kettős értelmezést tesz lehetővé, attól függő-
en kire értjük, Petőfire vagy a beszélőre. Ha az alany Pető-
fi, a szöveg jelentése: „Hadd lássam még egyszer, ahogy a 
halállal szembefordulsz." Ez a jelentéssík a vers egyik fő té-
mája. A beszélő valóban mindvégig dacol a lét egyszeri, is-
mételhetetlen voltával, és a művészet erejével újra és újra 
felidézi a pillanatot, a költő szembefordulását a halállal. Ha 
azonban az igenév a beszélőre, Szilágyi Domokosra vonat-
kozik, a szöveg jelentése a gondosan titkolt halálra készülő-
désről árulkodik: „Hadd lássalak még egyszer, a világtól bú-
csúzó, halódó állapotomban, mielőtt — hitemet a megvál-
tásban elvesztvén — szembefordulok a magam halálával." 
Ez az ambigvitás emeli a „meghalón" állapotát a „Héjjas-
falva felé" szinonimájává, és értelmezi át az életet, a haló-
dását és halált rokonértelmű szavakká. 

A versbeli létértelmezés tehát, amely a struktúrával, a 
költői nyelv sajátosságaival, a metaforikus jelentésekkel 
párhuzamosan tárult fel, igen összetett. Magában foglalja 
az egyedi, a térségi és az általános lét síkjait. A vers címe, 
a Héjjasfalva felé, a Petőfi halálába való konkrét utaláson 
túl, fokozatosan a szövegösszefüggés teremtette erőtérben 
a lét szimbólumává növekszik, s a lét abszurditását van hi-
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vatva jelképezni. A beszélő filozófiai síkon újraértelmezi Pe-
tőfi halálát. Benne a modern magyar történelem első, meg-
váltást hirdető apostolát látja, aki halála előtt már tudja, 
hogy minden hite illúzió volt, hogy a prófétált győzelem nem 
létezik, hogy a vereség végleges. Legyőzöttségét megértve, 
és szimbolikus értelemben is Héjjasfalva felé futva, fordul 
szembe a halállal, s ezzel a camus-i Sziszüphoszhoz (és Ri-
eux doktorhoz) válik hasonlatossá. Felismerve a lét abszur-
ditását, minden választás látszólagos voltát, egyet, az etikait 
mégis kötelezőnek tekinti magára (szembefordul a halállal). 
A kierkegaard-i hit lovagjához ez az etikumba vetett abszo-
lút és abszurd hite teszi hasonlatossá. Ezért nyerheti vissza, 
amit elveszített (mint Ábrahám Izsákot), az élete méltóságát 
és a halhatatlanságot („Örök plebejus: ő az úr."). Ez egyút-
tal a vers létértelmezésének etikai vetülete, a műbe kódolt 
etikai hitvallás. 

Petőfi halálának ez a sajátosan Szilágyi Domokos-i eg-
zisztencialista újraértelmezése egyúttal elvezet az öngyil-
kosság átértelmezéséhez is. Szilágyi Camus gondolatait a 
modern költő-Messiások sorsára alkalmazva jut arra a meg-
győződésre, hogy nincs különbség filozófiai és etikai szem-
pontból a hősi halál és az öngyilkosság között. Mindegy, 
hogy az út végén a kozák pikájával vagy a szárszói vonat-
tal kell szembefordulni. A költemény létértelmezése éppen 
ezen a ponton válik személyessé, és hosszabbítható meg ér-
vénye a beszélő jelenéig, saját sorsáig. A versből sugárzó ve-
reségérzés ugyanis nemcsak a lét lényegéből fakad, de törté-
neti, térségi és egyedi válságban gyökerező elemei is vannak. 
A 70-es évek világszerte a vereség és kiábrándultság évtize-
de, térségi azonban a 68 után újólag átélt foglyulejtettség, 
a kelet-európaiságra ítéltség kilátástalansága. Á kisebbségi 
sors napi neurózisa már csak jelzésszerűen van jelen a szö-
vegben, míg a személyes problémák a tárgyias líra labirintu-
saiban rejtőznek. Jelenlétük bizonyítéka a rettenetes „app-
ropriáció", Szilágyi Domokos öngyilkossága. 
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A ricoeuri hermeneutikai kör lezárása a naiv olvasat ref-
lektálása, amely a létértelmezés alkalmazását jelenti. Fik-
tív olvasónk itt döntheti el, neki szól-e, amit megértett a 
műből, más-e számára embernek lenni a művel való talál-
kozás után. Volt-e a szöveg esztétikai kódjában, létértel-
mezésében olyan mozzanat, amelyet magával visz, magá-
ba épít (appropriáció). Emlékezetes benyomásként élhet 
tovább például a „Héjjasfalva felé" átlényegülése létszim-
bólummá, vagy a halállal szembeforduló Petőfi alakjának 
egzisztencialista átértelmezése az abszurddal szembenéző 
Sziszüphosszá, a hit modern lovagjává, a 70-es évekbeli új 
Krisztusok archetípusává. Megőrzendő élménynek ítélhe-
ti a 70-es évek vereségérzésének szuggesztív műbe kódolá-
sát, az objektív és szubjektív líra, a drámai és lírai monológ 
ütköztetését, a parafrázisnak, az idézet-összeszerelésnek, a 
modern líra e két divatos és internacionális eszközének Szi-
lágyi Domokos-i újrafogalmazását stb. 

A ricoeuri hermeneutikai szövegértelmezés koncepció-
ját egy konkrét mű analízise közben megismerve azt tapasz-
talhattuk, hogy a ricoeuri multidiszciplinaritás jelentős elő-
nyökkel jár. Lehetővé teszi, hogy a műértelmezés mentes 
maradjon minden doktriner egyoldalúságtól, mégis megő-
rizze koherenciáját, tudományos módszerességét. Az állítá-
sok verifikálására a formális, strukturális és más szövegelem-
zési módszerek szolgálnak, de lehetőség nyílik olyan szem-
pontok, eljárások együttes érvényesítésére is, amelyek ko-
rábban elméleti megalapozottság híján nem voltak egymás-
sal kompatibilisek. Ilyenek például a befogadás-esztétika, 
az ontológia, szemiotika és a strukturális elemzés. E kon-
cepciók és módszerek, bár mind fontos szerepet játszanak 
a ricoeuri hermeneutikában, nem egyenrangúak egymás-
sal. Az értelmezés centrumában ugyanis egyértelműen a lét-
problematika áll, s minden ezt szolgálja. A lét azonban Ri-
coeurnél többrétegű: egyetemes, történeti és egyedi síkok-
kal bír. Ezért kaphat fontos szerepet a befogadás-esztétikai 
szempont, amely az értelmezés kiindulópontja és zárómoz-
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zanata. Ezért lehet kulcsfigura az olvasó, hiszen benne ta-
lálkozik a múlt és a jelen, az értelmező és az értelmezett, 
az egyszeri és az általános, az olvasó az, aki eljut a létértel-
mezésig, sőt, annak alkalmazásáig, az applikációig, illetve 
az appropriációig. A szubjektív tényező ellensúlya pedig a 
szövegelemzés módszeressége, amely az értelmezés nem ha-
gyományos, de lehetséges autenticitását hivatott biztosítani. 
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