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delme is keretet szab a teljesség igényének -, munkám négy kört ölel fel: a sze-
mélytelenség, az otthontalanság, a harmónia és a teljesség keresése problematiká-
ját. A személytelenség problematikájával foglalkozó első rész három módon kö-
zelíti meg a témát: az egyes szám második személyében, a teljes metamorfózisban 
és a más nyelvi formában megnyilatkozóval. Az elemzett versek ebben az első 
körben a következők: a Rongyszőnyeg sorozat 76. darabja (A hársfa mind virágzik 
kezdetű vers), A benső végtelen és a Barbár dal című versek. Az otthontalanság 
problematikájával a Magna Meretrix, a harmóniáéval az Atlantis, a teljesség kere-
sésével pedig a Harmadik szimfónia című versek elemzésének útján foglalkozom. 

A hat vers elemzése azonos struktúra szerint történik. Az elemzés két fő részből 
áll: a szöveggel és a szövegvilággal foglalkozóból. A versek megközelítésének 
kiindulópontja tehát a közvetlen anyagi minőségében létező szöveg, ahol a fő 
vizsgálati szempontok a következők: az íráskép formaszerkezete, a megjelenítő 
valóság elemei, a retorikai-stilisztikai szerkezetek, a verstani eszközök és a nyelvi 
szerkezetek. Mivel a megjelenítő valóság elemeivel foglalkozó rész fontos sze-
mantikai tartalom hordozója, ez a szövegszervező elvre és a mű fókuszára is kö-
vetkeztetni enged. E két minőség áthatja mind a szöveggel, mind a szövegvilággal 
foglalkozó összes szintet. A szövegvilággal foglalkozó rész három fejezetből áll: 
a témával, a hasonló témakörű versekkel és Weöres költészetfilozófiájával foglal-
kozókból. Ez az utolsó szint zárja le azt a kört, amelyet a tematikai kör címbeli 
megjelölésétől a szöveg és a szövegvilág vizsgálatán át a költészetfilozófiával 
foglalkozó részig megtettünk. Az utolsó rész, felhasználva az elemzés útján meg-
állapítottakat, a szöveget és a szövegvilágot a maga egységében próbálja értel-
mezni. 

Mivel az elemzés szempontjai mind a hat versben azonosak, úgy érzem, ele-
gendő az alkalmazott módszert egy vers példáján bemutatni. Mind tárgyi, mind 
terjedelmi szempontból a Barbár dal rövid elemzését tartom leginkább helyénva-
lónak. 

Dzsá gulbe rár kicsere  
áj ni musztasz emo  
áj ni mankütvantasz emo  
adde ni maruva bato! jaman!  
 
Ole dzsuro nanni he  
ole csilambo ábábi he  
ole buglo iningi he  
lünlel dáji he! jaman!  
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„Emlékem elől ne fussatok…” 

 
Vita, alkudozás, tétovázás előzte meg az idei március 15-i ünnepi műsort szer-

te Svédországban. Jóval költségesebbnek ígérkezett, mint az előző hasonló ren-
dezvények, ráadásul bizonyos későn érkezett feltételeknek nem tudtunk megfelel-
ni. Bérelt helyiségünk Lundban nem felelt meg a követelményeknek. Amikor 
megérkeztek vendégeink s hozzáfogtunk a technikai- s egyéb berendezés kirako-
dásához döbbentem rá, hogy ez az előadás nem lesz „hasonló” az eddigiekhez. 
Két órát dolgoztunk folyamatosan, mire minden a helyére került. Hála a művé-
szek rugalmasságának termünk végül is alkalmassá vált kamaraszínházi előadás 
lebonyolítására. Amikor közeledett a kezdés időpontja már csak a közönség hi-
ányzott. Az akadémiai tíz perc leteltével is csak körülbelül húszan “tolongtunk” 
az első sorokban. Szerencsénkre a művészek erre nem ügyeltek. Úgy játszottak, 
mint telt ház előtt. Játszottak!? Nem, amit műveltek az nem játék volt, legalábbis 
nem éreztük annak. Szendrey Júlia élete három képbe sűrítve sorsának három 
meghatározó szakaszát elevenítette fel. A darab színskálája nagyon egyszerű. Az 
első kép minden perce, minden mozzanata vakítóan fehér. A második kép egyik 
fele még fehér, a másik már fekete. A harmadik kép éjfekete. Csak fehér és feke-
te; árnyalatok, átmenetek nélkül. Az érzések szédítő magasságokból egyszerre 
zuhannak le ugyanolyan szédítő mélységekbe.  

Az első képben két csapongó, életvidám fiatal egymásra találása, határtalan sze-
relme, fergeteges temperamentuma mindenkit magával ragadott.  

A második kép első felében Júlia még mindig fülig szerelmes, de már boldog 
feleség is. E nirvánai állapotnak vet véget Petőfi halálhíre. Drámai, könyörtelen 
fordulat fehérről feketére. 

A harmadik kép az első kép ellenpólusa. A haláltusáját vívó, életének rejtelme-
it, szenvedéseit, a megalkuvásokat, önfeláldozását feltáró nő egyre halkuló, végül 
teljesen elhaló vallomása. 

A dráma átélése oly erős, hogy a tapsot is szívesen elhagynánk, csak hogy ne 
zavarjuk a síri csendet. Aztán mégis megtörik a varázslat, húsz pár kéz tapsol a 
nézőtéren. Az előadás legalább száz hálás néző, elismerő tapsát érdemelte volna!  
Pataki András remek rendezése, Kalocsai Andrea és Mezei Zoltán alakítása olyan 
művészi élményben részesített bennünket, amilyennek itt fent északon és magyar 
nyelven csak nagyon ritkán örülhetünk. 

Nem feledkezhetünk meg a technikai személyzetről sem. Kovács Ferenc fiával, 
Szabolccsal a hang- és fényvezérlést végezte. Nélkülük az előadás rengeteget 
vesztett volna értékéből. A fényhatások mindig ott és akkor jöttek, amikor azok 
legtöbbet segíthettek a dráma kidomborításában. 
A műsor második felében Pataki András, előadóművészként is bemutatkozott a  
„Zúg március” című irodalmi összeállításával, többek között Arany János, Petőfi 
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Sándor, Vörösmarty Mihály költeményeiből. Hazaszeretet, szabadságvágy költői 
megfogalmazásban szállt felénk ezekből a versekből. A jó öreg kocsmárosnál, a 
walesi bárdoknál szinte villámok cikáztak, remegett a légtér a szavaló körül. 
Szűknek éreztük a termet e márciusi zúgás befogadására. 

„Emlékem elől ne fussatok…” írja Szendrey Júlia naplójában. Németh Ervin, a 
darab szerzője mai, prózaibb nyelven úgy értelmezi Júlia e óhaját, hogy „soha ne 
felejtsem el azokat a szép napokat”.  

Mi sem feledjük el ezt a szép márciusi délutánt. 
Boross Kálmán 

 

Mayer Hella rajza 
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elemzési módszerekből, mint például a genetikus, lélektani, strukturalista, szöveg-
magyarázó (ún. explication de textes), generatív, matematikai-statisztikai vagy 
összehasonlító módszerekből. 

A különféle komplex elemzési módszerek a szöveget szintekre tagolják. 
Szathmári István például hat szintet különböztet meg: az akusztikai, a szó- és ki-
fejezés-készleti, a szintaktikai, a képi, a szövegen és a nyelven kívüli szinteket. 
Bengt Landgren szövegelemzései a következő szintek alapján történnek: tipográ-
fiai-vizuális, szintaktikai, ritmikus struktúrai, fonetikai, grammatikai és szemanti-
kai szint. Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell című munkájá-
ban a vers szerkezeti modelljét négy szint kapcsolatában vázolja: nyelvi összefüg-
gések szintje, valóságmozzanatok és jelentések szintje, értékmozzanatok szintje és 
kompozíciós összefüggések szintje. Szabó Zoltán globális stilisztikai elemzései 
egy, a szöveget minden egységében meghatározó szövegszervező elvből indulnak 
ki. A szövegszervező elvnek alárendelt a szövegkohézió, amely Szabónál általá-
ban egy fókusz jellegű, integráló erejű mondat, amelyből az adott mű stílusának 
összes alkotóeleme levezethető. Széles Klára a művet különböző nyelvi és nyel-
ven kívüli hálózatok rendszereként értelmezi, melyek egy meghatározott fókusz 
körül csoportosulnak. A fókusz lehet konkrét, mint egy integráló erejű mondat 
vagy egy trópus, de lehet elvont is, mint például a mű ritmusa vagy társadalmi-
történelmi tényezők. 

A fentiekben vázolt komplex elemzési módszerek, melyek a művet a maga glo-
balitásában fogják fel, mind erős hatást gyakoroltak önálló elemzési módszerem 
kialakítására. Az ezekből felhasználtakat kívántam ötvözni munkámnak a címben 
megjelölt tárgyával és Weöres saját versesztétikai nézeteivel. Az így kidolgozott 
verselemzési módszer két fő tartópillére az elemzések alapjául szolgáló szöveg és 
az azon keresztül feltáruló szövegvilág, úgy is mint Weöres költészetfilozófiájá-
nak formai foglalata. 

Disszertációm fő tartalma hat vers elemzése. Az elemzett hat vers azokat a te-
matikai köröket veszi alapul, amelyek szerintem a legteljesebb módon tükrözik a 
költői formában testet öltött filozófiát. A teljesség igénye azonban megtorpan ma-
gán a weöresi filozófián, amelyben csak A teljesség felé létezik, mint ahogyan ezt 
egyik kötetének címe is mutatja, és ahol minden egyben önmagának az ellentéte 
is - amiből az következik, hogy a teljesség sem egyértelműen teljesség. Vagy 
ahogy Weöres a Dalok Naconxypanból című versében írja: 

 
Szemeddel az egész tengert halászod 
S horoggal mit fogsz? Egynéhány halat. 
 

Mindezen tényezők keretet szabnak tehát a teljesség igényének. Tudatában annak, 
hogy az általam említett tematikai körök újabbakkal egészíthetők ki - a mű terje-


