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Ha néha ritmust 
vált a szív 
WFSTFMFN[ÏT

A szív és a szerelem vagy szeretet szimbolikus azonosítása a nyugati (és talán nem csupán a nyu-
gati) kultúrában – az irodalomban és a képz!m#vészetben egyaránt – olyannyira természetes 
és magától értet!d!,  hogy nem annyira „jelentésének” megfejtése, sokkal inkább az azonosítás 
önkényességének, esetlegességének fölismerése és tudatosítása okozhat az értelmez!nek nehéz-
séget; (ez a reKexiós nehézség, ahogyan Paul de Man1 is utal rá, valamennyi közhellyé szilárdult 
alakzat vagy toposz esetében fennállhat.) A szív mint a heves érzelmekkel kapcsolatos szimbólum 
eredetér!l a szakirodalomban mind a mai napig viták folynak, az azonban biztosnak t#nik, hogy 
a vallási-misztikus irodalomban már a 13. és 14. században el!fordul, ahogyan a provanszál költé-
szetben, a trubadúrok vagy a Minnesängerek dalaiban is.2 Miután pedig a „szív” kultúrkörünkben 
olyannyira rögzült az emberi érzések „szimbolikus szerveként”, hogy még az Magyar Értelmez! 
Kéziszótár3 is ezt a jelentést adja meg a szó másodlagos jelentéseként, szépirodalmi használatát meg 
sem kísérelhetjük nyomon követni, pusztán csak azt rögzíthetjük, hogy – talán éppen túlságosan 
is kézenfekv! jellege mia" – kortárs költészetünkben sok olvasó számára a „hamis pátosz” egyik 
mestertrópusaként értelmez!dik, és mint ilyen, „esztétikai ereje”, hatáspotenciálja a közmegegyezés 
szerint gyakorlatilag minimális. 

Annak fényében, hogy az ehhez hasonló, igen széles körben elterjedt szimbólumok esetében 
az azonosítás egykori motivációi (és önkényessége) gyakran homályosak maradnak (a szívnek 
mint szervnek biológiai értelemben természetesen nincs túl sok köze az érzelmekhez, hacsak az 
nem, hogy heves érzelmek hatására az ember szíve hevesebben ver – noha ez nem annyira a heves 

1 „A beszédnek a fákhoz való hozzárendelése (vos De profundis) végül annyira természetesnek t#nik, hogy nem is 
vesszük azonnal észre: i" is antropomor%zmusról van szó.” Paul de M(,, Antropomor$zmus és trópus a lírában = 
UG, Olvasás és történelem. Válogato" írások, Bp., Osiris, 2002, 387.

2 Vö. V=8=?B6-0 Kincs!, Szerelmespár a fa ala" = A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a m#vészetben és a folklór-
ban, szerk. H+::36 Mihály, S.=:=2 Erika, Bp., Örökség, 2001, 110.

3 Magyar Értelmez! Kéziszótár, szerk. J4D32. József, S.G*= István, O. N(/- Gábor, K+C(6+C2.*- Miklós, Bp., 
Akadémiai, 2003, 1268.
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érzelmek oka, mint következménye, az azonosítás alapja retorikailag tehát a metalepszis) inkább az 
t#nik meglep!nek, ha egy versszöveg a szó els!dleges értelmében (tehát a ’vérkeringést biztosító 
bels! szervként’) idézi azt meg. Annak ellenére is így van ez, hogy azok a széles körben elterjedt 
vélekedések, amelyek az ember „ritmushoz” való vonzódását – vagy szekvencialitásra való fogé-
konyságát – egyfajta „antropológiai állandóként” írják le, gyakran a magzati korban hallo" anyai 
szívverés ritmikus hangélményében látják megragadhatónak a költészet (és a zene) !seredetét.  
A tézis nem csak mondókáskönyvek, baba-mama fórumok, ringatók, olvasóvá nevel! módszertani 
segédanyagok kedvelt toposza, Bódis Zoltán például kifejeze"en a nyelv elsajátításának folyama-
tában emeli ki az anyaméhen belüli élmények fontosságát: 

A kisgyermek nyelvi világát alapvet!en már a születés el!"i, anyaméhen belüli hangzó tér élménye 
határozza meg. Ez a hangzó tér ritmikai rendszereket (szívdobogás, légzés), ismétl!d! szekvenciákat 
foglal magába, s ez a születés után is érvényben marad. A nyelv, a beszéd ebben a térben jelenik meg, 
els!sorban, mint újabb ritmikai és hangzó hatás.4 

Bármennyire is lehetetlennek t#njék is azonban mindezen feltételezések egzakt módszerekkel 
történ! bizonyítása, Kovács András Ferenc egyes szöveghelyeinek vizsgálata a fenti sejtésekhez 
meglep!en hasonló értelmezéshez vezethet. 

TF Stylus ambrosianus cím# szövege az 1994-es Lelkem kockán pörgetem-kötet Annuntiatio-cik-
lusában5 jelent meg el!ször, amely különféle formajátékokat tartalmaz, és ahogyan a cím is utal 
rá, formailag ambroziánus himnusz. Az ambroziánus himnusz – mint ismert – a korai keresz-
tény költészet Szent Ambrus által megalkoto" versformája, nevét is Ambrusról kapta. Sorai 4-4 

4 B9102 Zoltán, Gyermek, nyelv, költészet = Változatok a gyermeklírára, szerk. B360,) Péter, B9102 Zoltán, Debre-
cen, Didakt, 2006, 11. 

5 A cikluscím önmagában a gyakran archaikus formák szempontjából is beszédes: az annuntiatio a ’megtestesülés hí-
rül adása’, amikor az Úr angyala köszönti Sz#z Máriát, aki a méhébe fogadja Szentlélekt!l Jézust. (vö. Lk 1,28-35). 
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jambusból állnak, melyeket spondeusok is helye"esíthetnek. Jellemz! sormetszete a harmadik 
lábat ke"évágó aszimmetrikus cezúra – ez utóbbinak szövegértelmezésünkben jelent!sége lesz.

Stylus ambrosianus

Jó volna már, ha hallanád,
Ha néha ritmust vált a szív,
Ha mégis himnuszt visz feléd
Halandó, botló vérütem…

Jó volna most, ha értenéd:
Kamrák falán át mért dobol
Konok cezúra, mit kopog
Hibátlan mérték, néma rab?

(Ambroise de Saumur)

El!bb megvénül majd a kéz
Akárha másé volna már
Oly ismeretlen elkopo"
Amint leírja ezt a sort

Talán nem ! ír hogyha ír
A textúrája is hamis
Akárhogy nézed nem tiéd
Se sorsvonal se tollvonás

El!bb megvénül majd a kéz
Villogva hullni kezd a haj
A hallás vét a szív kihagy
Egymásba roskad kép meg arc

Akárha másé volna már
Oly ismeretlen elkopo"
A mindenség öregszik így
Benned veled de nélküled

El!bb megvénül majd a kéz
Kemény láb könny# hátgerinc
Elháborodnak csontjaid
Szemed se futkos szorgosan

Talán nem ! lát hogyha lát
Tört fénye egyre távolibb
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Hiába nézel nem tiéd
Se sorsvonal se tollvonás

Súlyossá vénül majd a kéz
Hozzád hasonló lesz Uram
Mert oly közel lesz oly közel
Hogy messzibb már nem is lehet

Témánk szempontjából a szöveg egyik legrejtélyesebb és legizgalmasabb eleme minden bizonnyal 
az Ambroise de Saumurtól eredeztete" mo"ó. A szerz! kilétét illet!en elvileg a T#zföld hava-kötet 
nyitóverséhez, az Essai antipoétique-hez TF által írt „jegyzet” igazíthatja el az olvasót: 

AMBROISE DE SAINCT AMOUR (Saumur, 1286 k. – Firenze, 1375. dec. 24.) francia író, költ!. 
M#veit francia, latin és olasz nyelven írta. Jean de Meung köréhez tartozo". 1317-t!l azonban, 
hosszabb megszakításokkal, haláláig Itáliában élt. Toszkánai tartózkodása ala" használta az Ambrogio 
da Siena nevet. (Feltehet!, hogy az Ambrosius Gallicus, Ambroise de Saumur és Ambrogio Fioren-
tino nevekkel szignált szövegek is t!le származnak.) Költeményeinek javarésze elvesze", kiterjedt 
levelezése (Occam, Petrarca, Boccaccio) is igen töredékes, néhány novelláján és traktátusán kívül 
egy Marco Polo védelmében írt értekezése ismeretes, valamint egy megszakíto" Dante-kommentár 
vázlata. (B!vebben lásd Émile Navarre: Ambroise de Sainct Amour et l’illusion de son temps. Lyon, 
Éd. Ferrier Frères, 1978.)6

A jegyzet tartalma természetesen – az állítólagos álnevekkel, szakirodalommal együ" mindenes- 
tül – %kció (bár megjegyzend!, hogy a szintén %ktív szerz!t!l származó %ktív szakirodalmi hivat-
kozás még a TF-életm#vön belül is kuriózum). A %ktív Ambroise de Saumur azonban másfel!l 
azért is különleges „TF-alakmás” mert munkáit kizárólag mo"ókból ismerhetjük, és valamennyi 
ismert mo"ója ambroziánus himnusz.7 

Miklya Zsolt igen lényeglátó értelmezésében joggal hívja föl a %gyelmet: „[a vers] egyben verstani 
értelmezés, amely a jambusok egyenletes lüktetését a szívritmussal, vérütemmel hozza párhuzamba, 
s amely a mérték, a cezúra hibátlanságával alkoto" himnuszformát mégis rablétként éli meg.”8   
A szöveg egyes szám második személyben beszél, a beszél! hang vélhet!leg Ambroise de Saumur 
hangja, az azonban nem dönthet! el egyértelm#en, ki a mo"óbeli megszólítás címze"je. Az olvasó? 
A Stylus ambrosianus cím# szöveg szerz!je, aki mo"óként idézi meg a %ktív költ!t? Esetleg önmaga? 
A felszólítás maga („Jó volna már, ha hallanád / Ha néha ritmus vált a szív”) nem kevésbé rejtélyes: 
egyfel!l valamifajta sürgetésként értelmezhet!, másfel!l nem tudhatjuk, tulajdonképpen kinek a 
szívverését kéne hallania a megszólíto"nak. A sajátját? Ambroise de Saumur-ét? Az els! esetben a 
felszólítás szó szerint teljesíthetetlen: a saját szívverését szándékosan senki sem képes meghallani –  

6 K+C352 András Ferenc, Kompletórium, Pécs, Jelenkor, 2000, 45.  

7 Az Essai antipoétique Ambrogio da Sienától (aki a jegyzet szerint Ambroise de Saumur-ral)  eredeztete" mo"ója 
szintén ambroziánus himnusz-formában íródo". Vö. M0*6-( Zsolt, Hány jelenlét tölti be ezt a pár sort. Ambroziusi 
himnuszalakmások Kaf-átiratban, Alföld, 2016/9, 55.

8 Uo., 54.
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ha mégis hallja, az akár súlyos betegségek tünete lehet –, így azt talán valamiféle metaforikus 
beszédként (esetleg a „hallgass a szívedre!”-klisé literális fordításaként) értelmezhetjük, a második 
lehet!ség pedig rendkívül szoros, intim testi közelséget feltételez (a két értelmezés természetesen 
nem szükségszer#en zárja ki egymást sem.) A felszólítás persze még ennél is konkrétabb: a szö-
veg szerint nem is egyszer#en a szívdobogást kéne a megszólíto"nak meghallania, hanem azt a 
„néha” (id!nként? rendszeresen?) bekövetkez! és a szöveg intenciója szerint nyilvánvalóan nagy 
jelent!ség# eseményt, amikor a szív „ritmust vált”. A szív „ritmusváltása”, amely els! ránézésre egy 
m#ködési hiba vagy zavar, azonban meglep! módon akár pozitív eredménnyel is járhat (a mo"ó 
hangja talán ezért is szólítja fel a „Te-t, hogy próbálja meghallani), az új ritmusú szívverés ugyanis 
bizonyos esetekben a „himnusz”, esetünkben konkrétan az ambroziánus himnusz ütemét képezheti 
le, amely himnusz azonban mégiscsak valamiféle tökéletlen „halandó” és „botló” közegen keresz-
tül közvetít!dik, s!t, az sem zárható ki, hogy magának az ambroziánus himnusz létrejö"ének is 
valamiféleképpen ez a hiba vagy tökéltlenség volna az el!feltétele. (Különösen is igaz lehet ez, ha 
%gyelembe vesszük, hogy a „himnuszt” szállító vérütem képe TF egy másik ambroziánus him-
nusza, az És Christophorus énekelt egyik emlékezetes hasonlatának meglehet!sen pontos újraírása: 
„vinnélek át a mély vizen / mint szívverést ha vér viszen”, amely szöveg szintén olvasható a bármifajta 
„közvetítés” szükségszer# tökéletlenségének színreviteleként). 

A mo"ó második strófájának felszólítása tulajdonképpen az els! invokációt radikalizálja, ameny-
nyiben nem csupán a szívdobogás meghallását, azon belül pedig a „himnusz-ütem” felismerését 
várja el a megszólíto"-tól, de annak értelmezésére is felszólít. A szívverés-versritmus azonosítás 
i" azzal a sajátos akcentussal b!vül, hogy az értelmezésre szoruló „dobolásban” éppenséggel a 
cezúra (tehát olyan sormetszet, amely ütemet, verslábat metsz ke"é) tételez!dik jelentésesként, 
azaz – legalábbis ritmikailag – a mintha a himnuszt magát is a tökéletességnek és a tökéletlenség-
nek: aszimmetriának, esetleg hibának valamiféle megbonthatatlansága, egymásrautaltsága hozza 
létre. (Ezen a ponton pedig akár Miklya Zsolt értelmezését is árnyalhatjuk, hiszen egyáltalán nem 
biztos, hogy a vers „a cezúra hibátlanságával alkoto" himnuszformát éli meg rablétként”, sokkal 
inkább – grammatikailag bizonyosan – maga a cezúra lesz azonosítható a „néma rabbal”, amely 
éppen a „cezúravoltából” adódóan ítéltete" szükségszer#en „némaságra” és így „rabságra”; miköz-
ben a versláb cezúra általi megtörése, azaz a „hiba” ismétl!dése szintén fontos – TF szövegének 
intenciója szerint a legfontosabb – ritmus- és jelentésbefolyásoló tényez!.) Vagyis, amennyiben 
a „te” (például a szöveg olvasója) engedelmeskedik a mo"ó felszólításának ( Jó volna most, ha 
értenéd), arra az értelmezésre juthat, hogy a megváltozo" ütem# szívverés egyszerre érthet! az 
ember tökéletlenségének, mulandóságának jelöl!jeként (vagyis az elmúlás el!jeleként), miközben –  
mintegy a traumatikus végességtapasztalatot enyhítend! – az Istenhez való odafordulás és/vagy 
a költészeti hagyományban való részesülés lehet!ségét is fölkínálja (hiszen a himnusz maga is a 
korábban tökéletlenségként azonosíto" ritmusváltásnak a következménye).

A vers tulajdonképpeni f!szövege innen olvasva ezen %ktív mo"ó értelmezéseként, kifejtéseként 
olvasható, úgy, hogy a szív „ritmusváltását” az öregséggel és az ebb!l fakadó identitásválsággal, a 
szívdobogás „!seredeti”, tehát autentikus akusztikus élményét pedig az akusztikai élményt vers-
ben lejegyezni igyekv! és a vers el!rehaladtával egyre kevésbé önidentikus „kéz” író mozgásával, 
valamint az írást szemlél!, szintén egyre kevésbé önidentikus szem fokozatos elhomályosodásával 
kapcsolja össze. 
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Az elmúlás nagyon is testi képei (megvénül! kéz, „vét! hallás”, kihagyó szívverés, !szül! haj, 
megromló látás, „kemény láb”, „könny# hátgerinc”) ugyanis nem egyszer#en az öregségb!l adódó 
testi kellemetlenségként szituálódnak, de mindenekel!" identitásválságként. Az írásfolyamatra rea-
gáló önreKexív gesztus ([a saját kéz]9 „Oly ismeretlen elkopo" / Amint leírja ezt a sort”) a nagyon 
is egyértelm# deixis révén nem hagy kétséget afel!l, hogy az identitásvesztéssel való szembesülés 
pontosan a szöveg íródásának jelenidejében zajlik, s!t, az sem zárható ki, hogy éppen az elvesze" 
!seredeti akusztikai élmény lejegyzésének vagy reprodukciójának kényszeréb!l, illetve a lejegyzés 
vagy a reprodukció szükségszer# tökéletlenségének belátásából fakad. Mindez pedig azért külö-
nösen zavarba ejt!, mert a f!szöveg egésze – talán a negyedik versszak kivételével – egyértelm#en 
jöv! idej#, végs! soron azt a paradoxont állítva az olvasó elé, hogy a Stylus ambrosianus cím# 
TF-szöveg nem születik meg íródásának jelen idejében, hanem csak majd egy elképzelt jöv!ben 
fog megíródni. (Hasonlóképpen látványosan jeleníti meg az identitásvesztést az „egymásba roskad 
kép meg arc” sor is, amely viszont mintha éppen múlt és jelen elválaszthatatlanságát vinné színre, 
amennyiben a „képnek” mint az embernek a magáról múltban kialakult képének, valamint az 
„arcnak”, mint valamely jelenbeli állapotnak a tragikus szinesztéziáját mutatná föl.) Az öregség és 
a betegség innen olvasva éppen azért élhet! meg traumaként, mert néz!pontjából emlékezhetünk 
a „nem öregség”, „nem betegség” állapotára is. 

A jöv! idej# események eIajta prófétai megjövendölése, jelen és jöv! id! egybemosása tulaj-
donképpen a tökéletlenségb!l fakadó tökéletesség paradoxonját írja tovább, amely végs! soron a 
vers záróképében, a „Mert oly közel lesz oly közel / Hogy messzibb már nem is lehet” sorokban éri 
el a csúcspontját, és íródik vissza egyszersmind a cím, a mo"ó és a forma által megidéze" himnusz-
hagyományba. Míg ugyanis a f!szöveg egyes szám második személy# megszólalásai valószín#leg 
egy jöv!beni „én”-hez (vagy esetleg az olvasóhoz) szólnak, a záróstrófa apostrophéja egyértelm#en 
az Urat (vagyis Istent) nevezi meg a közlemény címze"jeként. A meglehet!sen profán hasonlat (a 
kéz olyan súlyossá vénül majd, hogy az Úrhoz lesz hasonló) a legkevésbé sem oldja föl a paradoxon 
rejtélyességét, mégis képes lehet megidézni a bajban – esetünkben az öregségben, betegségben – 
az Isten felé forduló ember egyszerre idegen és o"honos lelkiállapotának ellentmondásosságát és 
kétségbeesését. A vers logikája alapján azonban ez az archaikus, autentikus istenkép els!sorban 
a vershagyományban, a ritmusokban, formákban – konkrétan az ambroziánus himnuszban mint 
versformákban – férhet! csak hozzá a vers beszél!je (és írója) számára: ez a hagyomány azonban –  
mintegy a „jöv!ben íródó” vers pandantjaként – nem a múltban, hanem a jelenben íródik.

A néha az ambroziánus himnusz ütemére lüktet! szívverés, úgyis, mint a költészet !seredeté-
nek toposza, a szöveg írója számára nem csupán reprodukálhatatlan, de hallhatatlan, írhatatlan és 
a vers el!rehaladtával immár láthatatlan is, a költészeti emlékezet azonban, még ha %ktív szerz!k 
szükségszer#en tökéletlen közvetítésének eredményeképpen is, mintha !rizné még az egykori 
autentikus hozzáférés vagy részesülés lehet!ségének emlékét. Vagyis csak egyetérthetünk Kulcsár 
Szabó Ern! megállapításával: „[TF költészete] „valóban a vershez tér vissza. A vers mint szöveg 
és forma, mint ritmus és hangzás Kovács András Ferencnél els!sorban a költésze"örténeti folya-
matban való benneállás hogyanjáról beszél.”

9 Megjegyzés t!lem. 

Szív/kórház

%(/,9BXM�LQGG����� ���������������������



66|

%(/,9BXM�LQGG����� ���������������������


