
Nyelvtani és képi determináció a teljes metaforában 

I. 

1. A költőiség grammatikai alapjainak vizsgálata, vagyis a poétika és 
a grammatika viszonyának tudományos igényű feltérképezése hosszú ideig 
elhanyagolt kutatási téma volt (vö. SZEGEDY-MASZÁK: Helikon 16: 424 — 426, 
442 — 443). Ezt az érdektelenséget többek között annak tudhatjuk be, hogy e 
kérdések a nyelv- és az irodalomtudomány határterületein helyezkednek el, 
s emiatt mindkét stúdium hallgatólagosan a másikra hárította át a velük való 
foglalkozást. így a költői képalkotás problematikájának nyelvtani jellegű meg
közelítése is sokáig háttérbe szorult a másfajta — főként tartalmi-logikai 
szempontokat érvényesítő — elemzésekhez képest. Csak az 1950-es évek végé
től, a 60-as évek elejétől mutatkozik némi fellendülés e tekintetben. A szem
léletbeli változást két munka hatásának tulajdoníthatjuk: az egyik CHRISTINE 
BROOKE-ROSE igényes kísérlete a metaforák grammatikai osztályozására 
(A Grammar of Metaphor. London 1958.; továbbfejleszti: H E I N R I C H H E N E L , 
Metaphor and Meaning. In: P . DEMETZ, T H . GREENE, L. NELSON, J R . [szerk.]: 
The Disciplines of Criticism. New Haven—London 1968. 93 — 123), a másik 
ROMAN JAKOBSON előadása az 1960 augusztusában Varsóban megrendezett 
poétikai világkongresszuson (ri033HH rpaMMaTHKH H rpaMMaTHKa no33HH. 
In: D. DAVIE, I . FÓNAGY, R. JAKOBSON stb. [szerk.]: Poetics — Poetyka — 
no3THKa. Warszawa — Gravenhage 1961. 397 — 417; német változata: H. K R E U 
ZER, R. GUNZENHÄUSER [szerk.]: Mathematik und Dichtung. München 1965. 
21 — 32; angolul: Lingua 21: 597 — 609; franciául: ROMAN JAKOBSON, Questions 
de poétique. Paris 1973. 219 — 33; magyarul: ROMAN JAKOBSON, Hang — jel — 
vers. Bp. 1972.2 277 — 96). JAKOBSON a hagyományos stilisztikánál tágabban 
értelmezi a k é p a l k o t á s , k é p s z e r ű s é g fogalmát, s idevonja mind
azokat a nyelvtani kifejezőeszközöket is, amelyekkel az író a tartalomnak 
esztétikai értelemben vett megformálását, azaz művészi szövegként való meg-
szerveződését elősegíti. JAKOBSON szerint képek nélküli költemény tulajdon
képpen nincsen, mivel ott, ahol a lexikális trópusok hiányoznak, rendszerint 
megtalálhatók az ezeket helyettesítő ,,grammatikai képek" (i. m. 286). Amíg 
tehát Brooke —Rose a poétikai jelenségeket mint grammatikai alakzatokat 
fogja fel, addig Jakobson, éppen megfordítva, a grammatikai alakzatokat 
mint poétikai jelenségeket tanulmányozza. Kívánatosnak látszik, hogy a 
jövőben — a fenti két megközelítési mód összehangolásával és meghaladásá
val — a kutatók figyelme a poétikai és a grammatikai mikrostruktúraknak 
elsősorban v i s z o n y á r a , összefüggésük ós kölcsönhatásuk mikéntjére 
irányuljon. Az ilyenfajta interpretációt az teszi lehetővé, hogy a poétikai 
struktúra (a kép) egyúttal természetesen grammatikai struktúra is, illetőleg 
egy ilyenre épül rá; ugyanakkor a költői szöveg kontextusában a grammatikai 

12 Nyelvtudományi Közlemények 79/1-2. 



178 KEMÉNY GÁBOR 

struktúrák is egyfajta (másodlagos) poétikai struktúrákként funkcionálnak, 
melyek kiegészítik és ellenpontozzák az elsődleges poétikai struktúrák (a 
képek) stílushatását. A nyelvtani és képi szerkezetek egymásra vetítésén ala
puló módszer a régi típusú feldolgozásoknál nemcsak teljesebb, de időszerűbb 
is lenne, mivel a XX. századi szépirodalomban az esztétikai funkció a nyelv
nek egyre mélyebb, egyre kötelezőbb érvényű viszonyait hatja és szervezi át , 
s ily módon a „szemantikai stilisztikum" rovására fokozatosan megnő a „gram
matikai-szintaktikai stilisztikum" jelentősége (vö. VAJDA ANDRÁS: NytucLÉrt. 
83: 635). Különösen fontossá vált tehát, hogy minél alaposabban feltárjuk az 
egyes grammatikai struktúrák poétikai relevanciáját, s a lehetőségig pontos 
ismereteket szerezzünk a poétikum grammatikalitásának mértékéről és jelle
géről. Az alábbi dolgozat ehhez a munkához kíván hozzájárulni néhány 
adalékkal. 

2. A költői képekben egymásra rétegződő nyelvtani és poétikai struktú
rák hol erősítik, hol ellensúlyozzák egymást. A grammatikai alaprajzot kitöltő 
szemantikai-képi kapcsolatok a képek egy részében párhuzamosak az alapju
kul szolgáló nyelvtani kapcsolatokkal. A grammatikai (szintaktikai-szintag-
matikus) viszonyok egybeesnek a jelentés viszony okkal. Ez a megfeleltethető-
ség azonban nem szükségszerű. A képek másik válfajában a nyelvtani és képi 
erővonalak nem nyomatékosítják, hanem keresztezik egymást. (Pl. a birto
kos és értelmező jelzői, valamint a szóösszetétellel kifejezett teljes metaforá
ban a két tag között nyelvtanilag minősítés, képileg viszont azonosítás van; 
ezzel szemben az alany — állítmányi szerkezetű teljes metafora grammatikai 
formáját tekintve is azonosítás.) 

3 . A grammatikai és a poétikai struktúrák összefüggésének szemlélte
tésére egyetlen részletkérdést vizsgálunk meg: a nyelvtani és képi determi
náció viszonyát. 

4 . N y e l v t a n i determináción, mint ez köztudomású, egymással 
szintagmatikus kapcsolatban álló mondatrészek kölcsönös alá- és fölérendelt
ségét értjük (vö.: SZABÓ D É N E S , A mai magyar nyelv 278; MMNyR 2: 70; 
MMNy. 258). A k é p i determináció lényegében nem más, mint egy szókóp 
tárgyi elemének képszerű megjelenítése a képi összetevő által. (Persze mivel 
a költői kép a gyakorlatban a tárgyi és a képi sík közötti kölcsönhatás formá
jában funkcionál, egy kicsit tárgy is és kép is mindkét komponens. Mindazon
által ennek a dialektikus ellentmondásnak van meghatározó oldala, a kölcsön
hatáson belül megállapítható az erősebb irány, s ennek alapján az egyik ténye
zőt azonosítottnak, a másikat pedig azonosnak vesszük.) A bővítmény nyelv
tanilag determinálja az alaptagot, az azonos képileg determinálja az azonosí
tot tat . Tóth Árpádnak ebben a szép, hangulatos metaforájában: „Szállj, dal, 
esti fecske, suhanj | A vak tavak fölött" (idézi MStilV 94) a metaforikus 
értelmező (esti fecske) nyelvtanilag is, képileg is meghatározza alaptagját, a 
dal-t. A grammatikai minősítést folytonos, a képit szaggatott nyíllal jelölve 
a két összetevő viszonya a következőképpen ábrázolható: 

„Szállj, dal, esti fecske" 
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Csokonai gyakran idézett, plasztikus képében: ,,A napnak hanyatlik tündöklő 
hintaja" (Az estve; Csokonai Vitéz Mihály összes versei. Bp. 1967. 1: 214) a nap 
mint birtokos jelző nyelvtanilag determinánsa, képileg viszont meghatáro
zottja a hintó-nsik, a metafora képi elemének: 

„A napnak hanyatlik tündöklő hintaja" 

5. A nyelvtani determináció tehát egy alárendelő szószerkezet két tagja 
közti viszony. Épp ezért a nyelvtani és a képi determináció összefüggéseit 
csak olyan szóképeken tanulmányozhatjuk, amelyek grammatikai felépíté
sükre nézve alárendelő szintagmák. Választásunk a teljes metaforára esett 
(meghatározását 1. ZLINSZKY: MStilÚ 199; Uő: MNy. 24: 7 8 - 7 9 ; MStilV 94; 
MStilÚ 481; J . SOLTÉSZ, Babits Mihály költői nyelve 109, 273; KMStil. 110; 
K. SZOBOSZLAY: NytudÉrt . 77: 15). A vizsgálat természetéből adódott, hogy 
ezúttal ki kellett rekesztenünk mindazokat a teljesmetafora-szerű alakulato
kat, amelyekben a tárgy és a kép nyelvi jele nem alkotnak egymással szó
szerkezetet, így jutottunk el a teljes metafora ún. normálformájához, melynek 
két fő kritériumát állapítottuk meg: a) a két nyelvi jel tárgy —kép viszonya 
(szemantikai kritérium); b) a két nyelvi jel közvetlen szintagmatikus kapcso
lata (grammatikai kritérium). Kizáró körülménynek számított tehát a) a 
tárgy —kép viszony (az azonosítás) hiánya (ez természetes); b) valamelyik 
képelem hiánya (a tárgyé is, noha ez az előzményből többnyire odaérthető); 
c) a közvetlen szintagmatikus kapcsolat hiánya (ugyanis ha a kép és a tárgy 
nyelvi jele közt közvetlen szintagmatikus viszony van, a képi és a nyelvtani 
determináció iránya vagy megegyezik, vagy ellentétes egymással, de minden
képpen összefügg, s ez stilisztikai hatás forrása lehet; ha viszont e két nyelvi 
jel nem alkot szintagmát, a kétféle determináció viszonya közömbös, véletlen
szerű; emiatt el kellett tekintenünk a lazább, kötetlenebb formák elemzésé
től: ezekről majd egy más alkalommal szólunk). 

Az esetleges félreértések elkerülése végett már itt jelezzük, hogy a 
s z i n t a g m a fogalmát ebben a tanulmányban a műszó eredeti, saussure-i 
jelentésében használjuk, azaz olyan szókapcsolatot értünk rajta, amely a 
kiterjedésen alapul, és mindig két vagy több egymásra következő egységből 
áll (vö. SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe 156). Eszerint tehát 
a predikatív viszony, sőt az összetett szó is szintagma. A fogalomnak ezzel 
az általánosabb, lazább értelmezésével találkozunk Saussure tanítványánál, 
CHARLES BALLYnál is, aki a szintagmát olyan kölcsönös grammatikai függő
ségi viszony termékeként határozza meg, amely viszony két, egymást kölcsö
nösen kiegészítő kategóriába tartozó lexéma között létesül (Linguistique 
générale,^ linguistique française2 102—103; idézi BALÁZS JÁNOS: ÁltNyTan. 
1: 45). Újabban a hazai szakirodalomban is jelentkezik, ha szórványosan is, 
a szintagmának ez a tágabb, rugalmasabb felfogása. HADROVICS LÁSZLÓ 
szerint a szintagma olyan kételemű viszony, amelynek tagjai egymással köl
csönhatásban vannak, s amelynek az a funkciója, hogy a fogalmakat megjele
nítse, és kapcsolatukat a beszélő számára tudatosítsa (A funkcionális magyar 
mondattan alapjai 9, 20). Hasonló jellegű definíciót ad Mondatszerkezeti 
sajátságok gyakorisági vizsgálata című munkájában D E M E LÁSZLÓ: a „ s z i n 
t a g m a . . . egymással grammatikai viszonyban álló tagokból szerkesztett 

12* 
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egység" (42). Mag kell azonban jegyeznünk, hogy a mai magyar nyelvtani 
terminológiában a szintagma, kifejezés a fentieknél jóval szűkebb és konkrétabb 
értelemben használatos (vö\: MMNyÄ 2: 68; MMNy. 257 stb.). 

6. A teljes metafora normálformájának grammatikailag négy fő meg
jelenési módja van: a) birtokos jelzős; b) értelmezői; c) alany — állítmányi 
szószerkezet; d) összetett szó (ugyanígy: MStilV 94; J . SOLTÉSZ: i. m. 274; 
K. SZOBOSZLÁY: i. m. 1 6 - 2 1 ; 03ak az első hármat említi: KMStil. 111). I t t 
egypár leíró nyelvtani nehézség adódik, melyeknek ismertetésére röviden ki 
kell térnünk, noha ez nem tartozik hozzá tulajdonképpeni mondanivalónkhoz. 

a) Megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy az é r t e l m e z ő s szerkeze
tek besorolhatók-e a jelzői alárendelés esetei közé, vagyis hogy az értelmezői szintagmák 
alárendelők-e vagy sem. Néhány nyelvtaníró az é r t e l m e z ő j e l z ő fogalmát kere
ken elutasítja: SZABÓ D É N E S például egyetemi jegyzetében az értelmezői viszonyt számos 
logikai és alaki érvre támaszkodva élesen megkülönbözteti a jelzőitől, s az értelmezős szó
szerkezetet mellérendelőnek tekinti (i. m. 284). BENKŐ LÁSZLÓ a melléknévi értelmezőt 
(„Veszek neki csizmát, pirosat") kiemeli, és h á t r a v e t e t t j e l z ő néven a jelzői 
alárendelés expresszív változataként tárgyalja; ezzel szemben a főnévi azonosító értel
mezőt — s a stilisztika számára ez a típus a fontosabb, hiszen a metaforikus értelmező 
mindig főnévi szófajú — ő is a mellérendelő szintagmák közé osztja be (MNy. 54: 307 — 
308). Vitatható felfogás ez. A MMNyR (2: 87) és a MMNy. (259) nem is fogadta el, igaz, 
tárgyszerű cáfolatára sem vállalkozott. Ezek a kézikönyvek az értelmezői szerkezeteket 
gyakorlatilag beolvasztják a jelzős (attributiv) alárendelő szintagmák közé, bár az aka
démiai leíró nyelvtan azért megjegyzi, hogy az ilyen szószerkezetek olykor érintkeznek 
a mellérendelő szószerkezet némelyik fajával. Az értelmezőnek erre az átmeneti jellegére 
figyelmeztet E L E K F I LÁSZLÓ is, aki szerint az értelmezős szerkezet „nem tartozik sem a 
jelzős, sem a predikatív, sem a mellérendelő szerkezetek közé, hanem mindegyikkel több
kevesebb rokonságot mutató, de mindegyiktől különböző jelenség, mely talán mégis a jel
zős szerkezethez áll legközelebb, a jelzős szerkezet után, ahhoz kapcsolva tárgyalható, de 
nem azon belül" (NylOK 9: 365). BALÁZS P I R I ALADÁR a jelző kategóriájából az értelmezők 
közül csak az azonosítókat rekeszti ki, megállapítva róluk, hogy mindig ugyanolyan 
mondatrészfunkciót töltenek be a mondatban, mint a velük értelmezett szó. Van tehát 
értelmező alany (alanyt értelmez, és maga is alany), értelmező állítmány (állítmányt értel
mez, és maga is állítmány), értelmező tárgy (tárgyat értelmez, és maga is tárgy), értelmező 
határozó (határozót értelmez, és maga is határozó), értelmező jelző (jelzőt értelmez, és 
maga is jelző). Szófajilag az azonosító értelmező ennek megfelelően nemcsak főnév, 
hanem ige, melléknév, számnév is lehet. Az értelmezett mondatrész felől nézve kettős 
szerepet játszik: a) identifikál (fogalmilag); b) determinál (szemantikailag). Ez a funkcio
nális kettősség az azonosító értelmezőt teljesen különálló, sajátos mondatrészfajtává teszi, 
amely nem helyezhető el sem a jelző, sem a többi „hagyományos" mondatrész kategóriá
jában. Az azonosító értelmezős szószerkezet két tagjának, az értelmezettnek és az értelme
zőnek egymáshoz való viszonya sem nem tisztán alá-fölérendeltségi, sem nem tisztán 
mellérendeléses : ez a típus mintegy átmeneti pozíciót foglal el az alárendelő és a mellé
rendelő szintagmák között. Ez is az azonosító értelmezőnek már említett kettős mondat
beli szerepével függ össze. (Az azonosító értelmező — a két funkciójú mondatrész. In: Ta
nulmányok — Studije. Az Üjvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének 
kiadványa. 5. füzet. Újvidék 1972. 7 — 13) 

Az értelmező valóban kétarcú nyelvtani jelenség; a rendszerezésnek ezt a kétarcú
ságot nem elkendőznie, hanem éppenséggel hangsúlyoznia kell. Számunkra épp ezért a 
KÁROLY SÁNDOR javasolta megoldás a legrokonszenvesebb. Eszerint az azonosító értel
mező a fogalmi viszony — KÁROLY SÁNDOR terminológiájával: a valóságábrázolás — olda
láról (tartalmilag-logikailag) mellé van rendelve az értelmezett szónak, egyenrangú vele; 
de a mondatfunkció oldaláról (nyelvtanilag) alá van rendelve az értelmezettnek, azaz 
a fölérendelt — kapcsoló — tagnak, amelyet determinál, s amelynek révén beleilleszkedik 
a mondat grammatikai szerkezetébe (NytudErt. 16: 20). A nyelvtani determináció szem
pontjából tehát az értelmezős szintagmák a l á r e n d e l őnek tekinthetők. 

b) A p r e d i k a t í v v i s z o n y t a nyelvészeknek túlnyomó többsége — 
részben a miénknél jóval szűkebb szintagma-dafmíció alapján is! — valamiféle 
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s z ó s z e r k e z e tnek minősíti (vö.: MMNyR 2: 67 — 8; MMNy. 262; KÁROLY SÁN
DOR: NylOK 9: 344; Uő: NytudÉrt. 16: 5; BERRÁR, TörtMondt. 71 kk.; BALÁZS JÁNOS: 
ÁltNyTan. 3: 27; Uő: SzótTan. 8 9 - 9 0 ; J . SOLTÉSZ: i. m. 274; HADROVIOS: i. m. 20). Ami 
viszont az alany — állítmányi szintagmanak j e l l é gét illeti, már egyáltalán nem ilyen 
egységes a felfogás. 

A MMNyR (2: 67 — 8) ós ennek nyomán — bár fenntartásokkal — a MMNy. (262) 
a predikatív szószerkezetet különleges, „ b i p o l á r i s " szintagmaként írja le, amelynek 
két eleme, az alany és az állítmány egymással lényegében egyenrangúak, tehát a szerkezet 
nem alárendelő, de nem is mellérendelő, mivel a szintagmatagok nem egyneműek, és 
nincsenek közösen alárendelve egy harmadik, föléjük rendelt mondatrésznek. A hazai 
szakirodalomban ez a nézet van a leginkább elterjedve, ami persze korántsem jelenti azt, 
hogy nincsenek gyenge pontjai. Nagyon is vannak; vö. pl. TESNiÈRE-nek (Éléments de 
syntaxe structurale 103 — 105) és DEMÉnek (i. m. 59) a mondat „kétsarkúságával", ül. 
az alany és az állítmány egyenrangú voltával szemben felhozott plauzibilis ellenérveit. 

KÁROLY SÁNDOR szerint a valóságábrázolás szempontjából, azaz a fogalmi viszo
nyok felől nézve ,,a kutya ugat", ,,a fű zöld" típusú, érintkezést kifejező alany —állít
mányi szerkezetek alárendelők (az állítmány feltételezi az alanyt), míg az „István az 
öcsém" típusúak, tehát azok, amelyek azonosságot fejeznek ki, mellérendelők. A mondat
funkció szempontjából viszont mindkét fajta alany — állítmányi szószerkezet melléren
delő jellegű. Vagyis az azonosító predikatív viszony — NB. az alany — állítmányi szerke
zetű teljes metafora mindig ilyen! — mind fogalmi, mind mondatfunkciós szempontból: 
m e l l é r e n d e l é s (NytudÉrt. 16: 74). 

SZABÓ DÉNES az igei állítmány és az alany kapcsolatát a l á r e n d e l ő szószerke
zetnek tartja (i. m. 288). Felfogásomhoz ez a nézet áll a legközelebb, sőt érvényességi körét 
kiterjeszthetőnek vélem az alany ós a névszói állítmány viszonyára is, hiszen ez utóbbi 
csak annyiban különbözik az igei állítmánytól, hogy benne az igei rósz (az igei jelleg) 0 
fokon van. Megerősített ebben az elgondolásomban a már említett TESNIÈRE (i. m. 102 — 
107) és DEME (i. m. 46 — 47), valamint BERRÁR JOLÁN (i. m. 71), akik szerint az alany és 
az állítmány alá-fölérendeltségi viszonyban vannak: Deménél a mondat szintjén, Tesnière-
nél a konnexióban, Berrárnál szintagmatikusan. 

Kérdés mármost, hogy ha a predikatív szintagmát alárendelőnek minősítjük, 
melyik elemet tartsuk benne alaptagnak, melyiket determinánsnak. Mivel a közlés magva 
az állítmány, célszerű lesz ezt, a mondat nélkülözhetetlen alkatrészét tekinteni a szószer
kezet alaptagjának is, az alanyt pedig az állítmány bővítményének, nominativusi kiegé
szítőnek (ugyanígy: SZABÓ D É N E S : i. m. 288; BERRÁR: i. m. 71 kk.; D E M E : i. m. 46 — 47; 
TÖRÖK GÁBOR, Lírai igefüggvények stilisztikája 15, 17 — 18; TESNiERE-nél az alany mint 
az a c t a n t-ok [i. m. 102] egyike alá van rendelve az állítmánynak, a r e g e n snek 
[i.m. 13]; Tesnière strukturális szintaxisának értékeléséhez 1. még: ZSILKA JÁNOS, A nyelvi 
mozgásformák dialektikája 31 — 38). 

Az azonosító predikatív viszonyban néha elég nehéz eldönteni, melyik szintagma-
tag az alany és melyik az állítmány. A kétséges esetekben KÁROLY SÁNDOR módszeréhez 
folyamodtam, vagyis az igei rész szórendjének, a hangsúlynak és esetleg az -e kérdőszócska 
helyének figyelembevételével állapítottam meg a mondat, ül. a szószerkezet főrészeit 
(vö.: KÁROLY SÁNDOR: MNy. 48: 108; Uő: Nyr. 88: 158-168; másképpen: MMNyR 2: 
125; MMNy. 245-247) . 

c) A magyar leíró nyelvtani hagyománytól eltérve a metaforikus s z ó ö s s z e 
t é t e l e ket sajátos szintagmafajtaként tárgyalom. Emellett szól ez összetételeknek 
laza, alkalmi, egyedi-egyszeri jellege (ezt elég gyakran a kötőjeles írásmóddal is jelzi az 
író!). Egyébként az összetétel, pontosabban: az igekötő és az ige kapcsolata (pl. re-lire) — 
ahogy erre korábban már utaltam — SAUSSURE rendszerében is a szintagmák között fog
lal helyet (i. m. 156). Az összetett szó formájában kifejezett teljes metafora olyan aláren
delő szószerkezet, amelynek mindkét tagja főnév, s az előtag az utótagnak minőségjelzői 
bővítménye (determinánsa), vö. MMNy. 155. 

7. A kétféle — nyelvtani és képi — determináció kapcsolatát konkrét 
nyelvi anyagon: Krúdy Gyula teljes metaforáin mutatom be. Az anyaggyűjtés 
során az írónak öt regényét teljes egészében feldolgoztam, összesen mintegy 
1200 oldal terjedelemben. Az alábbi kiadásokat használtam: A vörös posta
kocsi (— őszi utazás a vörös postakocsin). Bp. 1963, Szépirodalmi [ = VP.] ; 
Asszonyságok díja (— Napraforgó). Bp. 1958, Magvető [ = AD.]; Napraforgó 
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(— Asszonyságok díja). Bp. 1958, Magvető [ = N. ] ; Mit látott Vak Béla szere
lemben és bánatban (In: Mákvirágok kertje. Bp. 1961, Magvető) [ = VB]; 
Boldogult úrfikoromban (— Hét Bagoly). Bp. 1963, Szépirodalmi [ = BŰ.] . 
Számos példát merítettem ezenkívül Krúdynak egyéb műveiből is: Aranykéz 
utcai szép napok. Bp. 1958, Szépirodalmi [ = ASZN.]; Az élet álom. Bp. 1957, 
Szépirodalmi [ = ÉÁ.]; Éji zene. Bp. 1961, Magvető [ = ÉZ.] ; Hét Bagoly 
( - Boldogult úrfikoromban). Bp. 1963, Szépirodalmi [ = HB.] ; N. N. ( -
Az útitárs). Bp. 1959, Szépirodalmi [ = N. N".]; Az ördög alszik. Bp. 1972, Szép
irodalmi [ = ÖA.]; ő szi utazás a vörös postakocsin (— A vörös postakocsi). 
Bp. 1963, Szépirodalmi [ = OU.]; Pest ezerkilencszáztizenötben. Bp. é. n. 
[1915], Dick Manó [ = P . ] ; Szindbád. I . Bp. 1957, Magvető [ = SZ.]; Az úti
társ ( - N. N.). Bp. 1959, Szépirodalmi [ = Ű.] . 

8. Végül néhány szót az elemzés módjáról és menetéről. A Krúdy-meta-
forák vizsgálatát három síkon kísérlem meg elvégezni, összhangban azzal, amit 
ALBERT H E N R Y a stilisztikai kutatás három szintjéről ír: ,,l'analyse devrait 
. . . s'exercer surtout dans trois directions: définir la fonction personnelle, 
liée à l'expressivité immédiate; préciser le rôle et la place hiérarchique, lors
qu'il s'agit d'une combinaison rhétorique . . .; dans le cas des séries, ou sur 
le plan d'un développement général, déceler les dominantes. En somme, trois 
niveaux: la figure en soi; la figure dans une structure locale éventuelle; la 
figure dans l'ensemble d'une oeuvre" (Métonymie et métaphore 49). A három 
szint tehát a következő : a) az egyes kép (lexikológiai sík) ; b) a kép a közvetlen 
kontextusban (szintaktikai sík); c) a kép egy nagyobb összefüggésben, a mű 
vagy az életmű makrokontextusában (textuális sík). Más szavakkal: a leírás
nak három fő szintje van, a szintagma, a mondat és a szöveg. Az elemzésnek 
ki kell terjednie mind a háromra: a szövegkörnyezetükből kiemelt nyelvi 
mikrostruktúrák boncolgatásának, az ún. „izoláló" módszernek éppúgy meg
van a maga létjogosultsága, mint a nagyobb terjedelmű, lezárt, kerek egészek 
tanulmányozásának, hiszen a részeknek is van önértéke, nemcsak az egésznek 
(vö. TÖRÖK GÁBOR: i. m. 5 — 7). Érdemes azonban — az elemzés teljesebbé 
tétele érdekében — azt is felderíteni, hogyan épül bele a nyelvi részstruktúra, 
az egyes nyelvi elem (pl. egy metafora) a műalkotásnak szűkebb és tágabb 
összefüggéseibe. Dolgozatunk III. és IV. fejezetében — mintegy kitekintésül — 
megpróbálkozunk majd ezzel is, a ,,kontextuális" vagy „globális" szemlélet
mód és stílusfelfogás alapján. 

II. 

1. A tárgynak és a képnek (az azonosítottnak és az azonosnak) nyelv
tani és képi viszonyát az alábbiakban típusonként vizsgáljuk meg. Az egyes 
metaforafajták bemutatása során nem fogunk takarékoskodni a példákkal, 
mégpedig főleg azért nem, mert tudomásunk szerint Krúdy teljes metaforái
val eddig még senki sem foglalkozott behatóbban. A teljes metaforát nemigen 
szokták az író sajátságos nyelvi kifejezőeszközei (többszörös mondatössze
tételek, hasonlatok, régi és ritka szavak kedvelése, archaizálás, zeneiség stb.) 
közé számítani, pedig elég gyakran előfordul, és fontos tényezője a jellegzetes 
Krúdy-stílusnak. Az idevágó kutatások hézagossága miatt e tanulmánynak 
az elemzésen kívül, vagy inkább az előtt az adatközlés funkcióját is be kell 
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töltenie. Mivel azonban nem akarunk megrekedni a „taxatív" stilisztika szint
jén (ennek elégtelenségéről vö. SZATHMÁBI: NéprNytud. 14: 67 — 68), nem 
érjük be a példák mechanikus felsorakoztatásával, hanem arra törekszünk, 
hogy a funkcionális szemlélet jegyében, a nyelvi formák rendeltetését szem 
előtt tar tva adjunk választ a felmerülő kérdésekre, pl.: hogyan befolyásolja 
a nyelvtani és a képi determináció viszonya az illető képtípus stiláris jellegét, 
stílusértékét? vagy: mennyiben releváns a stilisztikai minősítés szempontjá
ból, hogy egy adott képben a kétféle meghatározottság iránya azonos-e vagy 
ellentétes? stb. 

2. A b i r t o k o s j e l z ő s szintagmában mindig a birtokos jelző az 
azonosított (a kép tárgyi eleme), s a jelzett szó, a birtok az azonos (a képi elem). 
Ez a sorrend nem fordítható meg (vö. J . SOLTÉSZ: i. m. 236). Következésképp 
a nyelvtani és képi determináció iránya ebben a típusban mindig ellentétes: 

érintetlen hajadonok borízű almája (N. 496); életem almafája (N. 491); a nyár aranygyepe 
<ŐU. 215); a magosság arany-tengere (N. 307); a boldogtalanság baglya (AD. 265); a mutatók 
bajuszai (JST. 310); a bánatok banyakemencéje (VB. 424); a törvénykönyv beretvaéle (VB. 
375); a sors fekete bikája (BÚ. 479); a liget faleveleinek csipkefátyola (AD. 106); a dudvák 
dárdája (N. 482); az élet nagy éjszakája (N. 440); a bűnök vagy bánatok ólmos esője (N~. 483); 
a barátnők irigy falanxa (AD. 129); a megalázkodás, engedelmesség, odaadás nászi fátyola 
(VB. 267 — 8); daluk tündéri fátyola (AD. 264); boldogságok tűnő felhői (N. 316 — 7); 
a forró szavak felhőszakadása (N. 430); a bánat fellege (VP. 179); a leheletek kábító füstje 
(N. 496); a fájdalom és kín gőze, füstje (AD. 16); a valóságos élet gránitkövei (VB. 263); 
a halál gyorsvonata (N. 343); a délutáni újság gyufalobbanása (AD. 91); a sarlós hold hajó
lámpása (AD. 130); egy céltalan, vak, vakondok élet hamva (N. 491); a hangok harangjátéka 
(N. 496); az édes ábrándozás hímpora (N. 335 — 6); a szavak jégzajlása (N. 395); a gyönyörök 
kalitkája (VB. 424); a higgadtság, meggondoltság karosszéke (P . 128); a beszéd kárpitja 
(N. 441); az éjszaka setét kárpitja (N. 306); az élet kártyajátéka (N. 334); az udvariasság, 
a kedveskedés és a szélhámosság fehér kesztyűje (N. 441); a szemrehányó lelkiismeret gyóntató 
ketrece (N. 440); az öröm klarinéthangja (VB. 262); a bánat komondora (VB. 446); a szemé
rem köténye (N. 474); az álom kútja (AD. 96); a női szenvedések labirintusa (AD. 179); 
érzelmeid lávája (N. 411); a vallás fekete lepkéi ( P . 162); az élet új lisztje (AD. 200); a magá
nyosság büszke lovagsisakja (VB. 434); a nyugodalom néma madara (N. 341); a vallomás 
gyönge mécse (N. 492); a suttogások méze (N. 496); az álmok mezősége (N. 474); a hazugság 
színes mezőségei (SZ. 201); a halál napja (VP. 57); a boldogtalanság ólpmnehezékei (VB. 
260); az almafavirágok nőies öle (N. 482); az élet pallói, lépcsői, pincéi (Ú. 15); a hazugság 
paripája (BÚ. 438); az élet parkettje (VP. 163); rejtett üdvök tarka pázsitja és jószagú rizs
porral behintett ösvénye (ŐU. 207); a kultúra pezsgője (AD. 62); lelkük pincéje (N. 442); 
a halál csúf fekete pókja (N. 482); a hó préme (ÉZ. 154); az élet promenádja (BÚ. 365); 
az igazság rétje (SZ. 201); a gond és bánat rőzsekötege (AD. 265); foglalkozásunk fekete ruhája 
(AD. 79); a kis fekete kottajegyek sövénye (N. 287); a regénykönyvek szénaboglyás sűrűsége 
(AD. 62); az éj szelindekei (N. 280); a kínok szurokja és tolla (N. 469); a férfiasság sarkan
tyús taréja (AD. 77); az élet tornya (N. 496); a vágyak piroskalapos törpéi (VB. 268); az 
éjszaka kormos tűzhelye (N. 396); a lélek csendes tűzhelye (VP. 80); a szél szeszélyes ujjai (N. 
312); a mámor uszálya (AD. 167); a vész, a bánat, a nyugtalanság üszke (VP. 80); a sírás 
üvegharangja (VB. 262); a szerelem vadásztarisznyája (N. 431); az élet vására (N. 496); 
érzékiségünk virágporzói (VB. 434); a titoktartás völgye (VB. 414); a vágyak habzó zuhataga 
(VB. 272). 

Ezekben a birtokos jelzős szintagmákban a grammatikai struktúra 
gyakorlatilag tükörképe a szemantikainak, azaz úgy esik egybe vele, hogy 
miközben egyrészt formát ad neki, másrészt magával e létrehozó formával 
tagadja a létrehozottat, a nyelvtani szerkezetben tartalmazott szemantikai
képi mondanivalót. Ebben a képtípusban a tárgyi valóság reális elemei (a 
kifejezendők) a nyelvtanilag alárendelt tagban fogalmazódnak meg, míg a 
szerkezet alaptagja, a metaforikus birtokszó szemantikailag a kvázi-szintre 
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kerül. Ez a diszkrepancia poétikailag rendkívül értékes. A kiváló cseh struk
turalista, J A N MUKAÜOVSKY már a húszas évek végén észrevette, hogy Mácha 
Május című poémájának birtokos jelzős szintagmáiban a jelentés lényege a meg
határozottról (a birtokról) a meghatározóra (a birtokos jelzőre) csúszik át. 
Mivel azonban hozzá vagyunk szokva, hogy a szintagmának a meghatározott 
a jelentéstani magva, ily módon a mellékes, a járulékos emelődik ki (vö. 
SZIKLAY: Kritika 1963/3: 52). Persze ami szemantikailag mellékes, járulékos, 
éppen az a releváns — poétikailag ! Vagyis a költő a poétikailag releváns ele
meket szintaktikailag releváns helyre állítja, s ezzel kiemeli jelentőségüket, 
nyomatékosítja őket a köznyelvi információcsere szemszögéből fontosabb 
elemekkel szemben. Ez utóbbiakat viszont szintaktikailag kevésbé exponált 
helyre, pozicionálisan másodlagos helyzetbe emeli át, azaz megbontja a nem
költői nyelvi közegben hagyományosan kialakult erőviszonyokat. Azáltal, 
hogy a szószerkezet jelentéstartalma a jelentés magvát hordozni hivatott 
meghatározottról áttolódik az eredetileg járulókos jelentésű meghatározóra, a 
logikai-szemantikai struktúrát és értékrendet egy sajátos, poétikai struktúra 
és értékrend váltja fel. 

3 . A teljes metafora normálformájának másik változatában a képet 
é r t e l m e z ő s szószerkezet fejti ki. Az értelmezői metaforának két fő 
típusa van. 

a) Az egyikben a tárgyat a főnévi alaptag nevezi meg, s ehhez csatlako
zik a metaforikus kép, értelmezői bővítmény gyanánt. Az ilyen szintagmában 
a nyelvtani és a képi determináció iránya mindig egybeesik. A szerkezet 
második tagja kétszeresen is meghatározza az első tagot: egyrészt mint értel
mező az értelmezettet (nyelvtanilag), másrészt mint azonos az azonosítottat 
(képileg): 

„Bonifácz Béla hírlapíró és Danton és Robespierre meghatalmazottja a dunai tartomány 
igazgatására, egy napon a legnagyobb nehézségek árán tudott Budáról Pestre jutni" 
(VP. 112); „mintha fürge légi-omnibuszokból repdestek volna ki a fecskék, ezek a fehér-
asztalkendős zárdanövendékek, kik a nyárra szabadságot kaptak" (N. 446); „Rigó Jancsi 
pályájától megkergült cigányprímás, ez a kiviaszkolt bajszú körúti trubadúr vonta Budapest 
szentimentális dalait" (AD. 63); „Én megszabadítom öntől ezt a vidéket, mint egy kelle
metlen személyiségtől, az erkölcsök Rózsa Sándorától" (N. 391); ,,Az elnök ezalatt tanács
kérő pillantásokat vetett asztaltársaira, már csak azért is, hogy közben egy alattomos 
tekintetet (»röppentyűt«, mint később mondogatta) vethessen Vilma kisasszonyra a szom
széd szobába" (BU. 386); ,,a színésznők, ifjú, rózsaszínű, piszén mosolygó kis báránykák 
szűk nadrágocskát szerettek a színpadra ölteni, akár volt erre ok, akár nem" (VP. 38); 
„És az ifjú három keblet, három jószagú rózsát számolt meg azon percek alatt, amíg ajkai 
oly hévvel jártak a tapintás és érzés csodálataiban, mint egy törleszkedő kecskéé . . . " 
(VB. 272); ,,Menj már, Stranszki, az esti sörözéseiddel, ezekkel a hasnövesztő szerekkel, 
amelyek előbb-utóbb okozói lesznek mindenféle betegségnek" (BÚ. 489); „Jöjj asszony
hazugság, drága tünemény, aranyat vérző napszállati felhő, kábult zeneszáma amorettes 
muzsikáló órának, sárga selyemfüggönyökön átszűrődő hajnalcsillag sugara, boldogan 
epedett öngyilkos hálál és virággal beültetett, női könnyel öntözött, regényes, magányos 
sírhalom az erdőszélen . . ." (ASZJNT. 72); „megmondott már róla mindent az én szomszédom, 
az én Zrínyi Miklósom" (VP. 142); „A szerelmesek, ezek a furcsa filkók az élet kártyajáté
kában, voltaképpen minden más férfit alsónak néznek" (N. 334); „Négylábon szaladt i t t 
a férfi, a teremtés dísze, és sárban fetrengett a nő, az élet virága" (AD. 114); „utoljára vallom 
be önnek mindazon gyengéd tiszteleteket: szívemnek vadrózsáit; a libegő hangulatokat: 
elmúlt életem légkarikáit; a trillázó elgondolkozásokat: a homlokom körül repkedő lepké
ket . . . amelyek úgy szálladoztak le és fel napjaimban, mint a kötélhintán két szerelmesek" 
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(N. 4.91); „a nők, ezek a született szabók, a menyasszony ruháját egyetlen pillantással tövi
ről hegyére áttekintették" (AD. 40); „A bús kezek, fáradt lábak, fájós gerincek, tavasza
múlt térdek, a vének fűtőanyaga: kökörcsineket nevel a temetők körül" (N. 505). 

Mivel ebben a képfajtában a tárgyi komponens megelőzi a képit, ill. 
— a másik oldalról nézve — a metaforikus elem utólag kapcsolódik hozzá a 
kifejezendő, megjelenítendő fogalomhoz, a teljes metaforának ez a válfaja 
elsősorban díszítő jellegű, tehát az a feladata, hogy az olvasót gyönyörköd
tesse, s ugyanakkor a cselekmény síkján felbukkanó élőlényt, tárgyat vagy 
elvontságot szemléletessé, elképzelhetővé, emocionálisan és intellektuálisan 
átélhetőbbé tegye. A jó metafora persze nemcsak gyönyörködtet, hanem a 
képpel jellemzi és elemzi is a bemutatott valóságdarabot: kibontja belső 
lényegét, feltárja rejtett összefüggéseit, rávillant valódi arculatára. Az ilyen
fajta képek túlzott használatának megvan az a veszélye, hogy a díszítés díszít-
getésbe, az aprólékos boncolgatás öncélú dekorativitásba torkollik. 

b) A másik főtípusban a kép áll az első helyen, s ezt követi a tárgyat 
megjelölő, magyarázatszerű értelmező. Ilyenkor ellentétes a nyelvtani és a 
képi determináció, hiszen az értelmező, amely a föléje rendelt tagot grammati-
kailag bővíti, a kép struktúrájában az azonosított szerepét tölti be, vagyis 
meghatározott elem, amelyet a képi összetevő (az azonos) minősít: 

,,Az óra hörgő köhögéssel jutott el kis állomásaira, a negyedórákra" (VP. 31); ,,a megaláz
tatás kis házikóba, a magányba búvik" (AD. 62); ,,A szem sötétjében apró kis úszkáló 
pontok tünedeznek fel, amelyeken a partról az öreg nagy hajóra szállítják búsképű hajó
sok a poggyászt és az utazót, a búcsúzó életet" (N. 287); „Még rabszolgájával, mindennapi 
sörével is ugyanilyen bánásmódot akar tanúsítani Stranszki ú r" (BÚ. 472); „Vájjon mit 
mondhatna barátom, a lámpás jótanácsként, hogy nyugodalmas éjszakám legyen?" 
(P. 57); „A bécsi gyorsvonat. . . olyan fontoskodó lihegóssel szalad be a pesti állomásra, 
mintha előkelő távoli rokonát, a pétervár—nizzai expresszvonatot óhajtaná utánozni" (VP. 
124); „Nem hallod az arc nélküli pajzsos embert, a szorongó félelmet, amely megvasalt 
lábaival már nyomakodik felfelé a lépcsőn, ós fegyverzetét felakasztja a kamarában? " 
(Ú. 72); „az elesett költőt börtönőrei: a vénség és szegénység biztosan fogva ta r to t ták" 
(ŐU. 208); „Összes hitelezőid: a magányos bánat, az ereszek mentén melletted kullogó 
gond, a fal mellett lapuló aggodalom, a sarokról utánad kiáltozó gyávaság, a mindenkor 
beléd búvó félés: most valahol haditanácsot tartanak" (VB. 380); „Armánykodva sánti
kálnak elő életed koldusai: a betegségek, fogfájások, fejszaggatások, ideg fájdalmak, torzarcú 
lázak, néma hideglelések, amelyek a hitelezők gyűlésén szintén szót kérnek . . ." (VB. 380); 
„Pest csillaga, az éjféli üstökös: Karola Cecília a Beliczay szeparéjában nem találta meg 
kézitáskába zárt ékszereit" (BÚ. 365); „társnői, szerencsétlen nővérei: a Jobb és a Bal 
Kebel bejártak minden tájat, ahol könny és szenvedés, öröm és szenvedély lakik" (VB. 
369); „miért törte ide a nyakát evvel a hallal, néma barátjával?" (AD. 92); „Az áldás, 
a májusi eső hullott odakint a nagy éjszakában" (N. 505); „örökös folydogálásban tart
ják az élet lisztjét, a pénzt, az élet borát: az örömet, bánatot, szerelmet, az élet sálakját: a gon
dot és verejtéket" (VB. 413); „A tatárkán: Alvinczi Eduárd most száll a követség előtt szán
jába" (VP. 76); „Az egyik szeme bandzsított, mintha ott kiáltoznának vasrácsos ablakaik 
mögül a halálraítélt foglyok: szerelem, ifjúság, dal és könnyelműség" (N. 338); „a homlokra 
szeges vascsizmájában tapos a láthatatlan arcú vasvitéz, a végzet" (AD. 226); „Bánnám is 
én, hogy mit mond a vén hetéra, Urbanovicsné!" (VP. 27 — 8); „Drágalátos, ízletes körtve: 
édes szerélem, amelynek nincs szüksége arra, hogy a lehunyt szemek más nők alakjait 
varázsolják az eleven helyébe" (N. 302). 

Az ilyen felépítésű teljes metaforát úgy is felfoghatjuk mint egy olyan 
egyszerű metaforát, amelyhez utólag hozzátették a kép jelöltjét, a képszerűén 
feldolgozott tárgyat. Nem véletlen, hogy ennek a metaforatípusnak csaknem 
mindig van egy bizonyos magyarázó-magyarázkodó mellékíze, s ez néha levon 
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a kép értékéből. Ez azonban nem szükségszerű; olykor az értelmezőben rejlő 
rámutató mozzanat éppenséggel katartikus hatású is lehet: az író a tárgy meg
nevezésével a képet mintegy „dekódolja", s ez az olvasót a ráismerés, a „beava
to t tá válás" esztétikai örömével tölti el. Persze azért csínján kell bánni az 
ilyen képekkel, mert ha a kelleténél gyakrabban folyamodnak hozzájuk, egy
könnyen túlmagyarázóvá, didaktikussá válhat tőlük a stílus. Krúdyt ez a 
veszély nemigen fenyegeti: az ő teljes metaforái úgy fejtik meg a képeket, 
hogy ugyanakkor zártságukból, „rejtélyességükből" is mindig meghagynak 
valamit. 

Ha az a) és b) típust abból a szempontból hasonlítjuk össze, hogy melyik
nek nagyobb a poétikai hírértéke, a két képelem szórendje alapján viszonylag 
könnyen megállapíthatjuk az entrópia—redundancia arányt az egyes kép
fajtákban. E tekintetben a második csoportba tartozó metaforák kapnának 
jobb minősítést: ezeknek nagyobb az információtartalmuk, mivel bennük a 
kép a tárgy előtt áll, „rejtvény" megelőzi a „megfejtést", s ezzel a 
befogadót, ha csak egy századmásodpercre is, valóban fejtörésre készteti. 
Az a) típusban viszont előbb kapjuk a fogalmi megjelölést, mint a képszerű 
ábrázolást, s emiatt itt ez a szellemi feszültség egy pillanatra sem jöhet létre. 
Persze a nagyobb entrópia nem jelent automatikusan nagyobb stílushatást is, 
hiszen a kép hatékonyságát számtalan egyéb tényező is befolyásolja. J . SOLTÉSZ 
KATALIN mindenesetre úgy véli, hogy annak a változatnak erőteljesebb a kép
szerűsége, amelyben a képet az értelmezett nevezi meg, a kifejezendő tárgyat 
pedig az értelmező fűzi ehhez hozzá (vagyis a mi b) típusunknak; vö. i. m. 229). 

Nem akármilyen értelmező lehet a teljes metafora nyelvtani formája: 
míg a főnévi azonosító értelmező lehet teljes metafora, addig a melléknévi 
értelmező (vagy ahogy Benkő László nevezi, a „hátravetett jelző") nem. Néhá
nyan mégis a melléknévi értelmezőnek tulajdonítanak expresszív többlet
értéket a főnévivel szemben (vö.: BENKŐ LÁSZLÓ: i. h. 308; J . SOLTÉSZ: i. m. 
227). Ezt legfeljebb a köznyelvre nézve fogadhatjuk el, arra is csak megszorí
tásokkal. Krúdynál a főnévi értelmezők stílusértéke sokkal nagyobb, mint a 
melléknévieké, s ez főként az értelmezői teljes metaforáknak köszönhető. 

4. A p r e d i k a t í v szószerkezettel kifejezett teljes metaforában a 
tárgyat rendszerint az alany, a képet pedig az állítmány nevezi meg: „Az álmok: 
vércseppek" (ASZN. 127). A nyelvtani és a képi determináció iránya ebben a 
képtípusban mindig ellentétes, ugyanis nyelvtanilag az alany determinálja 
az állítmányt, képileg viszont az állítmány (= a kép) az alanyt ( = a tárgyat). 

Ha azonban az alany a kép és az állítmány a tárgy, a kétféle determi
náció egybeesik, pl.: „Ez avarral borított, elhagyott kert volt számára a meg
váltás és megtisztulás" (N. 317). A két alany (megváltás, megtisztulás) nyelv
tanilag is, képileg is meghatározza a tárgyat, amelyet egyébként névszói-igei 
összetett állítmány („ez [a] kert volt") fejt ki. 

Az előbbi változat — ahol az állítmány tartalmazza a képet — nagy 
számbeli túlsúlyban van: ez nyilván az állítmánynak eredendően újat közlő 
(rhematikus) alkatával függ össze. Ha ez a természetesnek mondható viszony 
megfordul, s az állítmány nem a képet, hanem ellenkezőleg: a tárgyat jelöli 
meg, ez az appercepcióban feszültséget okoz. Ilyenkor a metafora jellege is 
megváltozik: az elsőként említett, gyakoribb típus szemléltető, jellemző, 
ábrázoló funkciójával szemben it t a megfejtő, feloldó, a dolgokat a nevükön 
nevező mozzanat kerül előtérbe. 
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A predikatív szerkezetű teljes metaforában a szórendnek különleges 
szerepe, jelentősége van, mivel az alanyi és az állítmányi rész felcserélhető. 
A másik három fajtában ez a lehetőség vagy nincs meg (összetett szó), vagy 
jóval korlátozottabb és/vagy ritkább. Az értelmező bizonyos esetekben az 
.értelmezett elé kerülhet (vö.: HERCZEG: Nyr. 80: 56 — 57; TÖRÖK GÁBOR: i. m. 
134), de Krúdynál egyetlen példát sem találtam erre a jelenségre. Szokásosabb, 
olykor a köznyelvben is előfordul, hogy a birtokos jelzőt hátravetik a birtok
szó mögé, Krúdy nyelvében azonban ez sem gyakori (vö. mégis: „Könnyű 
le t t volna elképzelni a . . . harisnya lehúzása közben éji pille módjára szál
longó gondolatokat, homlokra hintett hímporát az édes ábrándozásnak" [N. 
335 — 6]). A predikatív szintagmákban viszont egészen magától értetődik, 
hogy az állítmány megelőzheti az alanyt. Emiatt tulajdonképpen nem is két, 
hanem négy altípussal kell számolnunk. Ezek a következők (ha tárgy = T; 
t é p = K; alany = A; állítmány = Á): a) T(A) - K(Á); b) K(Á) - T(A); 
c) K(A) — T(Á); d) T(Á) — K(A). Vegyük őket szemügyre egyenként, néhány 
példával illusztrálva a róluk mondottakat! 

a) T(A) -~ K(Á): ezzel a megoldással találkozunk a leggyakrabban; 
a,z író a tárgy mellé egy képet helyez, s a kettőt azonosítja egymással, hogy 
ily módon kidomborítsa a tárgynak, a metafora képi determináltjának vala
milyen tulajdonságát vagy funkcióját: 

,,Az olvasók, még a legműveltebbek is, szeretnek a történet kellős közepébe ugrani; . . • 
Az »előhang« vagy az •»előszó« az ő szemükben tótlen időtöltés; megállapítás, mielőtt elin
dultunk volna; korhelyek és lusták keresztútja, amelynél üres tanakodással és fecsegessél 
töltik a drága jó időt; vádlottak padja a bíróság előszobájában, ahol a tettes kihallgatása 
«lőtt azon töri fejét, mit hallgat el vallomásából" (VB. 245); „A feleség fénylő rendjelcsillag 
«, diplomatafrakkon, eltűnése hamarosan észrevehető. De a szerető csak egy kedves kis 
zsuzsu az óraláncon, sokáig járkálhatunk, s nem jut eszünkbe, hol veszítettük el" (VP. 
85); „Mindegyik esőszem egy csöpp pólyásbaba, amelyből holnapra, nyárra embernyi ember 
növekedik" (N. 505); „Élete Rozálinak — egy sóhajtás volt" (ASZN. 175); ,,Az aranyozott 
diók, a péppel ragasztott színes papírláncok, a narancsok, fügék, apró viaszgyertyák, 
mandulák és préselt szőlők, valamennyien kis bűvszerek voltak, amelyek az asszony szépségét 
emelték, és a bennem halkan dobogó kívánságot fokozták" (U. 18); „A lámpások fehér 
hullák voltak az elfehéredett utcán" (AD. 165); „a hangom bánsági földbirtok, amelyen 
aranybúza terem" (VP. 44); „Estella csupán egy furcsa figura a bábszínházból" (VP. 181); 
„A szerelem valami igen nevetséges és gyermekes játékszer, amíg az másokat mulattat vagy 
gyötör. Bohóc-púder felebarátaink arcán. Hosszú fácántoll, amit féleszuek a kalapjuk mellé 
tűznek. Lyukas mogyoró, amellyel a gyermekek és öregek durákot játszanak" (N. 334); 
,,A mezei virágok megannyi menyasszonyok, az akácfák vőlegények" (U. 33); „Minden 
falusi ember Cicero Magyarországon" (N. 389); „Az egész Pest egy nagy nyilvánosház" 
(VP. 172); „A háború egy nagy gyári üzem" (P. 154); „Az élet barátságtalan és hűvös, régi 
színdarab" (P. 154); „a sustorgó villámok földet rendítő fénykévéje csupán egy gyufaszál 
lobbanása" (AD. 264); „Madame Louise . . . Sévigné asszony volt pompás leveleiben, . . . 
máskor George Sand volt, amint férfias kalapban és lovagcsizmában a vigadóbeli álarcos
bálba ment, míg otthon Madame Pompadour volt — sajnos, a jó Lajos már nem élt ez idő 
t á j t " (VP. 81); „Rezeda úr . . . éjjel, ágyában a legelszántabb kékszakáll volt, minden 
nőismerŐsét meztelenre vetkőztette, és még a torkukat is megcsókolta harapós csókkal" 
<(VP. 135); „A lakodalom az életnek tavasza, az örömöknek teli zacskója, rejtetten bujdokló 
jókedveknek a csapja" (AD. 38); „A pezsgő az éjszaka reményteljes gyermeke, aki ártatla
nul, egy másik világból jön erre a világra" (AD. 112); „A karnagy . . . megelevenedett 
Szent György volt, aki litánia után lábainál marasztja a noviciat az elcsendesült templom
ban" (VB. 263 — 4); „apácazárdák éjszakájában volt ő égilepke, amely az alvó szüzek fek
helye körül susogja kábító dalát . . ." (VB. 264) ; „A bús nagyvárosban csak szállodai vendég 
vagy, aki többnyire unatkozva nézi a jövő-menő embereket" (N. 277); „[a szerető szobájában] 
Bálkirály vagy, bár nem tudsz táncolni, költő vagy, bár a verseket nem ismered; bölcs 
ember vagy és jó férj . . ." (VB. 380); „Én Szent Ágoston vagyok — szólt a fiatalember abban 
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a szobában, ahová a temetésrendező Álom társaságában bekukucskált" (AD. 103); 
„Talán egy nőtlen hörcsög vagyok vagy egy búsongó vak varjú az erdőszélen?" (N. 417); 
„Én csak egy útszéli fa vagyok az életedben, aki hűsen legyezgeti az arcod, amíg alat ta 
egyet szundítasz" (N. 411). 

b) K(Á) — T(A): az előző típus fordítottja, de valamivel expresszí
vebb annál. Ti. a kép előbb hangzik el, mint a tárgy, ennélfogva kevésbé 
redundáns, nagyobb a hírértéke: 

„élveteg mosoly, fénylő, meleg szem, ringató illat a bálterem" (N. N. 127); „Messzire látó, 
okos embernek lugas az élete, ahol kedves szellők között, jóillatú szőlőlevelek társaságában 
. . . lehet eltölteni az életet" (N. 383); „Nagy álarcosbál az élet" (N. 383); „zászló a meny
asszonycsokor, amelyre rá lehet vetni az égő, könnyes szemet" (AD. 35); „Alamizsna volt 
a tekintete, amelyet szórakozottan végigjártatott Pistoli úron" (N. 458); „Korán meg
vénült délceg dalia volt ez a fa, aki gyorsan, az örömök teljében kezdi hullongatni zöld 
ifjúságát" (AD. 157); „Vén diófa 6 már, akinek szüksége van támasztékra" (AD. 206); 
,,[a ráknak] Valóságos buzogány a farka" (ËA. 56); „Én már annyit szenvedtem a világ
ban, hogy akár ezüstlakodalmat tarthatnék. Vagy húsz esztendeje hitvestársam a gond és 
az életunalom" (AD. 213); „Hartvigné után vágyakoztam még abból az időből, midőn gyer
mek voltam, s az első örömhölggyel megismerkedtem . . . ő volt a Hartvigné, az első csók 
szende szemérme, szégyenkező szava, tudatlan ügyefogyottsága után vágyva vágyott 
második csók a nyitott szemmel, a fül és a tapintás felkészültségével. Ifjúság volt. A kakas 
és a bika tánca volt" (Ú. 23). 

c) K(A) — T(Á) : az állítmány az azonosítottat emeli ki, ezért az ilyen 
metafora nem annyira a képpel jellemzi a tárgyat, mint inkább a tárggyal 
fejti meg, oldja fel a képet. Ez a szórend különben nagyon ritka: több mint 
ezer oldalon mindössze három példát találtam rá: 

„Ez a magános, késői és korai nyárfa én voltam" (AD. 156); „a sohasem látott vándorló 
legények . . . hajnal jöttével . . . magános fák lesznek a keresztúton" (N. 283); „a nap
nyugta is ön volt, öregember dúdolgatása régi boldog szerelmi emlékein" (N. 491). 

d) T(Ä) — K(A): kb. úgy viszonylik a c)-hez, mint a b) az a)-hoz; 
egy kissé gyakoribb az előzőnél, de azért ez sem fordul elő sűrűn. Mivel a tárgy 
azon kívül, hogy állítmány, tehát a közleménynek legnyomatékosabb része, 
ráadásul a mondat elejére is kerül, ez a típus a leginkább didaktikus, a leg-
direktebben rámutató jellegű: 

„A temető a mi színházunk, társas összejövetelünk, mulatságunk" (U. 50); „A káröröm a 
szépüőszerük, a mások bánata az egészségük, a mások szomorúsága a, jókedvük" (VB. 400); 
„a fazekak, lábosok, portörlők, seprők voltak a barátnőid" (VB. 439); „En leszek a tücsök 
a házadnál, aki magánosságodban neked hegedülget" (N. 419); „Már sokszor mondtad, 
hogy én vagyok a legritkább pipád a csibuk-gyűjteményedben. En vagyok az a sétapálca, 
amely még az öreg Vidlicskay gyűjtéséből is hiányzik" (JST. 482); ,,\&, fiatal vidéki hírlap
íróknak] A mellbetegség, vérbaj, lelki abnormitások a cimboráik" (TJ. 43); „távolabb egy 
másik lámpás a szövetségesem, aki azt igéri sugározásával, hogy holnapra egészséges leszek" 
(P. 50); „M. úrhölgy abban az állapotban van, amikor a nők krétát esznek, esetleg meg
kívánják a falról lekapart fehér vakolatot. . . . Jelen esetben én volnék az a krétadarab, 
amelyet a kisasszony megkívánt" (N. 489); „En vagyok a pillanat és az öröklét, én vagyok 
a megnyugvás a boldogtalan lelkekben" (VB. 331); „Stranszki megitta a jókedvét minden
kinek. . . . ő volt a balsors, a bánat, a kiábrándulás" (BÚ. 473); „A bácsikám volt az én 
boldog ifjúkorom" (VB. 427). 

5. Nyelvtanilag a teljes metafora a fentieken kívül még ö s s z e t e t t 
s z ó is lehet. A metaforikus összetétel a szintagma határesete (vö. I . 5.); 
két változata van: az egyikben az előtag a képet, az utótag pedig a tárgyat 
jelöli: bazár-szentimentalizmus (AD. 146); csipkeujjak (N. 399); földrengés-
-Uptek(P. 160); hótenyér (ÖA. 150); hó-ujjak (N. 271); hóemberkocsis (AD. 175); 
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kagylóajak (VP. 37); kapafog (N. 371); kés-szem (N. 383); liliomkéz (VB. 278); 
mohszakáll (N. 362); operettlikedv (N. 397); papucs-bácsi (VB. 378); pengeszem 
(N. 386); pipaszárléptek (AD. 9); szélvészláb (VB. 262); szívarc (Ű. 40); szonett-
-hang (N. 305); vándorlelkek (ASZN. 51); vizslaélet (VB. 379). A nyelvtani és 
& képi determináció ennek megfelelően egyirányú: az előtag az utótagnak egy
részt minőségjelzői bővítménye (ez a grammatikai oldal), másrészt képi meg
határozója (ez a szemantikai-képi oldal). 

A másik típusban az összetétel első tagja a tárgy, második tagja a kép, 
pl.: kísértet-barátok (N. 441); butélia-batéria (BŰ. 374); kíncsapatok (AD. 225); 
felhődamasztok (AD. 264); gondolat-felhők^ (ASZN. 20); mesefelhôk (P. 213); 
kaviárgyöngyök (BŰ. 387); hanghegedű (BŰ. 387); hókabátok (N. 270); jégkísér
tetek (HB. 241); álomköpönyeg (N. 520); ábránd-lovagok (N. 277); bánatország 
(VP. 151); szakállprém (VB. 248); hórongyok (VP. 31); gondolatröppentyű (VP. 
77); ikra-sapka (BŰ. 428); vicc-srapnel (VP. 47); lóversenyváros (VP. 131); 

jégtábla-vendégek (BŰ. 278). A nyelvtani és a képi determináció it t ellensúlyoz
zák egymást: az előbbi elölről hátulra, a minőségjelzőről a jelzett szóra, az 
utóbbi hátulról előre, az azonosról az azonosítottra (a képről a tárgyra) irányul. 

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon az összetett szóval kifejezett teljes 
metaforának melyik válfaja a hatásosabb, melyiknek nagyobb az esztétikai 
hatékonysága. J . Soltész Katalin szerint azok a metaforikus összetételek a 
képszerűbbek, amelyekben az utótag a kép, tehát ahol a nyelvtani és képi 
determináció iránya ellentétes. Az összetett szó két eleme közül az utótag a 
fontosabb, a hangsúlyosabb, mivel ez a jelzős összetétel alaptagja, az össze
te t t szó jelentésének fő hordozója (többek között ez szabja meg szófaji jelle
gét is). Ezen át kapcsolódik bele a tárgyi előtag a mondat struktúrájába, 
ehhez igazodik szemantikailag a mondat többi része (vö. J . SOLTÉSZ: i. m. 162; 
ugyanerre a következtetésre jut — Pilinszky János plakátmagány szavának 
elemzése nyomán — V A J D A ANDRÁS is, vö. i. h. 639). Ellenérvként megemlít
hetjük, hogy 1. kép; 2. tárgy sorrend esetén a kép hírértéke valamivel nagyobb, 
a „megfejtés" ui. csak a „rejtvény" u t á n hangzik el! 

6. Miután felvázoltuk a nyelvtani és a képi determináció viszonyát a 
teljes metafora négy fő változatában, röviden szólnunk kell arról is: mennyi
ben befolyásolja ez a viszony az egyes metaforatípusok stílusértékét? Hogyan 
viszonylanak egymáshoz a stilisztikai hatás szempontjából a leggyakoribb 
teljesmetafora-fajták, s ha valóban van ilyen rangsor köztük, mennyiben 
tulajdonítható ez a grammatikai és a poétikai rendező elvek típusonként 
•eltérő jellegű kapcsolatának? 

Induljunk ki egy eléggé közhelyszerű, de eleddig még meg nem cáfolt 
állításból. Eszerint a stílus: választás, azaz a művészi alkotótevékenység 
lényege vagy legalábbis igen jelentős mozzanata az egyes nyelvi lehetőségek 
közti válogatás (vö.: MAROTTZEATT, Précis de stylistique française4 10 — 11; 
CRESSOT, Le style et ses techniques8 9 — 12; ULLMANN, Précis de sémantique 
française 4 5 - 4 6 , 148, 192; Uo, Language and style 102-110 , 1 3 2 - 1 5 3 ; 
GUTRAUD, La stylistique3 65, 109; R I E S E L , Abriss der deutschen Stilistik 
4 1 - 5 1 ; MStilV 133; SZATHMÁRI: NeprNytud. 11: 35; KMStil. 3 0 - 3 1 ) . Meg
lehet, hogy ez az elképzelés alkotáslélektanilag nem adekvát (vö.: G. W. 
ALLPORT, Personality; F . H. SANFORD: Psychological Bulletin 1942: 811 — 845; 
G. A. MILLER, Language and Communication 119 — 139; R. M. OHMANN: 
Style in Prose Fiction [szerk. H. C. MARTIN] 1 — 24; J . J . J E N K I N S : Style in 
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Language [szerk. T H . A. SEBEOK] 308; A. ELLEGÂRD, A Statistical Method 
for Determining Authorship 8 — 9; L. T. MILIC, A Quantitative Approach to 
the Style of Jonathan Swift 75, 77), az azonban kétségtelen, hogy a szépiro
dalmi műben valamennyi realizálódott, vagyis a szövegben explicite jelen 
levő nyelvi elem oppozícióban van meg nem valósult alternatíváival (vö. 
LOTMAN: Helikon 16: 385). Tehát nyilván annak a képfajtának a legkisebb a 
hírértéke, az a legkevésbé informatív, amelyet a legkisebb számú alternatíva 
közül választottak ki, amellyel mint nyelvi ténnyel a legkevesebb potenciális 
választási lehetőség áll szemben — és viszont. E tekintetben a birtokos jelzős 
metaforák vannak a leghátrányosabb helyzetben, mivel i t t nincs ilyen válasz
tási lehetőség, alternatíva, s következésképp szembenállás, stiláris feszültség 
sincsen. A birtokos jelző csak tárgy, a jelzett szó csak kép, a nyelvtani és képi 
determináció csak ellentétes lehet. Ezzel szemben pl. az értelmezői teljes meta
fora két eleme, a képpel minősített tárgy és a tárgyat minősítő kép egyaránt 
lehet értelmezett is, értelmező is. Azaz egy ilyen metaforával: „Bizonyára 
sokan gondolunk meghatottsággal . . . ifjúságunkra, egy elmerült szép szigetre" 
(VP. 37) potenciálisan szemben áll egy másik szórendi variáció: *egy elmerült 
szép szigetre, ifjúságunkra, ahol a képelemek helyet cserélnek, s ezáltal létre
jön egy hangulatában és stílusértékében teljesen különböző másik szókép. 
Ugyanez a transzformáció az ellenkező irányban is elvégezhető. Ha a szöveg
ben ezzel a metaforával találkozunk: ,,Az alvók között bóbiskolva virraszt a 
vezérgúnár, az öreg férfi" (N. 484), tudnunk kell, hogy ez is állhatna a helyén: 
*az öreg férfi, a vezérgúnár, ami megint csak más egy kissé! Az összetett szóval 
kifejezett teljes metaforák egy részében is meglett volna a mód arra, hogy az 
író a fordított megoldást válassza; tehát pl. e helyett: ,,A móhszakáll odasimult 
a dércsípte leányarchoz" (N. 362) ezt: *A szakállmóha odasimult; vagy ahelyett, 
hogy „[Maszkerádi kisasszony] megejtően nézett két pengeszemével a férfiú 
szemébe" (N. 386), ezt: *A két szempenge rávillant a férfiúra (esetleg: bele
mélyedt a férfiú szemébe; itt a képpel együtt a szövegkörnyezetnek is meg 
kellene változnia, mivel az eredeti mondatkontextus az átalakítást nem 
engedi meg). A transzformációt természetesen akkor is végrehajthatjuk, ha 
az összetételben a tárgy áll az első helyen: ,,a . . . felhődamasztokon . . . 
halkan könyököl a Lélek" (AD. 264) -»• *A damasztfelhőkön . . .; „[Ferenc 
József sapkája alat t ] évről évre kisebb . . . a fehér szakállprémmel övezett, 
téglapiros arc" (VB. 248) -+ *fehér prémszakállal övezett stb. Az alany —állít-
mányi metaforában pedig éppenséggel négy változat kínálkozik az írónak. 
Tehát pl. ,,Az álmok: vércseppek" [T(A) — K(Á)] metafora mögött ott áll
nak — mint nem aktualizálódott, de elméletileg lehetséges alternatívák — az 
alábbi mondatok: * Vércseppek az álmok [K(Á) — T(A)]; *A vércseppek álmok 
[K(A) — T(Á)]; *Álm,ok a vércseppek [T(Á) — K(A)]. A birtokos jelzői teljes 
metaforában nincsenek ilyen gazdag variációs lehetőségeink: pl. az imádságok 
szénaboglyája (Ú. 36) nem helyettesíthető egy potenciálisan adott *a széna
boglya imádságai (vagy inkább: *a szénaboglyák imádsága) megoldással. Emiat t 
a birtokos jelzős szóképeknek lényegesen kisebb az entrópiájuk, mint a teljes 
metafora másik három válfajának, sőt ebből a szempontból a birtokos jelzősek 
voltaképpen külön csoportot alkotnak a másik hárommal szemben. 

(Nem tartozik szorosan ide, de azért érdemes megemlíteni, hogy akkor 
is hasonló sorrendet kapnánk [pontosabban: a birtokos jelzős típus akkor is 
az utolsó helyre kerülne], ha a teljes metafora egyes fajtáinak értéksorrendjét 
tömörségük, sűrítettségük alapján állapítanánk meg, feltételezve, hogy egy 



NYELVTANI ÉS KÉPI DETERMINÁCIÓ 191 

képnek annál nagyobb a stílusértéke, mennél kevésbé bőbeszédű, mennél 
tömörebb, azaz: mennél szétválaszthatatlanabb egységbe sűrűsödik, kovácso-
lódik össze benne kép és tárgy, jelölt és jelölő. E kritérium szerint a birtokos 
jelzői metafora lenne a legkevésbé releváns, mivel ez a legkevésbé tömör, ezt 
követné az értelmezői, majd a predikatív típus, végül — mint a legtömörebb 
változat — az összetett szó következnék [ebben a sorrendben tárgyaltam őket: 
NytudÉrt . 86: 13-16] . ) 

Nem hallgathatjuk el azonban néhány aggályunkat és ellenvetésünket 
az ilyenféle ranglisták felállításával szemben: a) a konkrét nyelvi anyagtól 
elvonatkoztatva ezek a megállapítások túlságosan spekulatívnak, elméleties-
kedőnek tűnnek (a bizonytalanságot a homlokegyenest szembenálló értéke
lések is jelzik: pl. a MStilV úgy tudja, hogy a teljes metafora állítmányi szerep
ben a legnyomatékosabb, tehát egyúttal a leghatásosabb is [i. m. 95]; RÁcz 
E N D R E szerint viszont — éppen ellenkezőleg — ez a grammatikai forma a 
legkevésbé expresszív [ÁltNyTan. 9: 159]); b) nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy végső soron minden a költői eszköznek, ill. eszköztípusnak konkrét 
felhasználásán, e felhasználás módján, színvonalán (egyszóval: az író lelemé
nyességén) múlik; c) végül soha nem lehet teljesen eltekinteni a mindenkori 
tényleges szövegösszefüggéstől (kontextustól) sem. 

7. A párhuzamos és ellentétes grammatikai és jelentés viszony ok egy
másra vetítése a költői képek vizsgálatának új, termékeny szempontja lehet. 
A kutatásnak fel kell figyelnie arra, hogy a metaforában centrifugális és centri
petális erők feszülnek, s e tényezők dinamikus egyensúlya a kép esztétikai 
hatékonyságának egyik fő eleme. 

A „centrifugális" mozzanatok legfontosabbika a metaforikus viszonyban 
levő nyelvi jelek szemantikai összeférhetetlensége. Már I. A. RICHARDS is 
kiemeli a Principles of Literary Criticism-nek (1924.) a képzeletről szóló feje
zetében, hogy a költői metafora a legfőbb eszköz az össze nem illő és korábban 
egymáshoz nem társított dolgok összehozására (1. Strukturalizmus 1: 82). 
MONROE BEARDSLEY pedig egyenesen a képhatás alapjának tartja a kép tag
jai közt fennálló jelentésben összebékíthetetlenséget (Aesthetics 138 — 144, 
161-162) . 

Az alkotóelemek diszparát jellege azonban önmagában még nem magya
ráz meg semmit a jól sikerült metaforák stílushatásából. A költői invenciónak 
ugyanis éppen az a lényege, hogy a különnemű alkatrészeket szoros és meg
győző kapcsolatba hozza, időálló szintézisben egyesíti. E szintézis nyelvi burka 
a fogalmilag-szemantikailag heterogén részek szintagmatikus összeköttetése, 
amely centripetális erőként ellensúlyozza az egymást kizárni látszó jelentések 
„széthúzó" hatását. Az ellentétek költői egysége a szószerkezeti tagok kölcsö
nös függőségén, kohézióján alapul. A teljes metafora ebből a nézőpontból 
úgy határozható meg, mint szemantikailag inkompatibilis nyelvi jelek gram-
matikailag jól megformált szintaktikai kapcsolata. 

III. 

1. A nyelvtani és a képi determináció közti összefüggést ebben a feje
zetben a mondat szintjén vizsgálom meg, vagyis azt próbálom meg felderíteni, 
hogyan illeszkedik bele a teljes metafora a mondat szerkezetébe, miként funk
cionálnak és tágulnak ki a mondategészben az előzőleg szintagmatikus síkon 



192 KEMÉNY GÁBOR 

leírt elemi grammatikai és képi struktúrák. Ahhoz, hogy a fenti kérdésekre 
választ tudjunk adni, mindenekelőtt tisztán kell látnunk a metaforikus szó
szerkezet viszonyát a mondatnak egyetlen kizárólagosan fölérendelt, központi 
tagjához, az állítmány hoz. Az elemzés során ebből a problémából fogunk kiin
dulni. A példákat főleg a birtokos jelzős típusból vesszük, mintegy „jóvá
tételül" azért, hogy a II . fejezetben mondatkörnyezetük nélkül voltunk kény
telenek bemutatni őket, noha tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen felépítésű 
teljes metaforák a szövegösszefüggésből kiszakítva különösen csökkent érté
kűek, olyanok, mint egy rovargyűjtemény kipreparált, gombostűhegyre tűzött 
példányai. Az előző részben ez a tárgyalási forma — terjedelmi okokból — 
szükségszerű volt; itt azonban már tovább kell lépnünk a magasabb nyelvi 
szintek, s ami ezzel együtt jár: a bonyolultabb, többrétű nyelvtani és poétikai 
struktúrák felé. 

2. A metaforikus birtokszó (a teljes metaforát kifejtő szintagma alap
tagja) az állítmánynak a) alanya; b) tárgya; és c) határozója lehet. Mindhárom 
esetben azt tapasztaljuk, hogy a mondat állítmánya szemantikailag a szókép
nek második, k é p i elemével van összhangban: 

a) ,,A boldogtalanság baglya huhog éjszaka a háztető felett" (AD. 265); 
,,a mutatók bajuszai lekonyultak" (N. 310); „megtaposott a sors fekete bikája" 
{BŰ. 479); „Hallottam . . . lelki pincékről, amelyekben imbolyogva világított 
néha a vallomás gyönge mécse" (N. 492); ,,a vágyak piroskalapos törpéi 
hosszú ugrásokkal menekültek vissza a szérűskert sarkaiba" (VB. 268); ,,A meg
alázkodás, engedelmesség, odaadás nászi fátyola meghasadt, mint a jeruzsálemi 
templomban a függöny" (VB. 267 — 8); 

b) „Mancinak nagy erőfeszítésébe kerül, amíg áttöri a barátnők irigy 
falanxát a gazdag koporsós Weisznéig" (AD. 129); „[Pistoli úr] agyaras mód
jára túrta az álmok mezőségét" (N. 474); ,,az Andrássy úti trafikos . . . lovagló
helyzetben ült a széken, és minden mondatánál egyet emelkedett, mintha a 
hazugság paripáját sarkantyúzná maga a la t t" (BŰ. 438); „május van és nagyon 
csodálkozna a legöregebb asszony is, ha vétkezéskor a halál csúf fekete pókját 
fogná meg a pendelyóben" (N. 482); „Míg napközben szomorú, ünnepélyes s 
meghatott orcával viseltük foglalkozásunk fekete ruháját, . . . éjjel, loppal, 
egy másvilági (tehát való) életünkben csak olyanok voltunk, mint a fekete 
nyakkendős kanverebek a tűzfal csúcsán" (AD. 79); „A vész, a bánat, a nyug
talanság üszkét dobom lelke csendes tűzhelyébe" (VP. 80); „[Pistoli úr] darab 
időre padlásra akasztotta a szerelem vadásztarisznyáját, amelynek karikáira 
annyi buta seregélyt és ijedt vízityúkot hurkolt" (N. 431); 

c) „a magosság arany-tengerében úgy úszik párja után a madár, mint 
egy bús aggódó ha t tyú" (N. 307); „Az emberek napsütéses életből való árnyai 
tovaillannak a nyár aranygyepén" (ŐU. 215); „Szeréna szinte aléltan zuhant 
a valóságos élet gránitköveire" (VB. 263); „Kövi Dinkához rendesen akkor 
vetődött már, mikor . . . egy tucat nő kinevette, homlokon rúgta, megcsalta, 
kigúnyolta, a kínok szurokjában és tollában meghempergette" (N. 469); „Mennyi 
bárgyúság történt körülötte, amíg az élet vásárában őgyelgett, lacikonyhák 
és fehérlábú nőszemélyek mögött szaglászódott!" (N. 496); „ugyancsak bele 
kellett kapaszkodnom a megmaradt kevés mámor uszályába, hogy ne ordítsak 
fel boldogtalanul, undorodva, jajgatva, mint egy póruljárt gyerek!" (AD. 167); 
,,[a női cipők] az élet pallóin, lépcsőin, pincéin átbotorkálnak, egész addig az 
utcáig, ahol hegynek kanyarodik vagy völgybe hajlik a gyalogjáró" (Ű. 15). 
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A birtokos jelzős teljes metafora tehát úgy nő bele a mondatba, hogy az 
állítmány mindig ugyanahhoz a mondatrészhez igazodik szemantikailag (képi
leg), mint amelyikkel nyelvtanilag közvetlen szintagmatikus kapcsolatban 
van. Azaz a mondat szintjén a nyelvtani és a képi struktúrák f e d i k e g y 
m á s t . 

3 . Hogyan alakul az állítmány és a teljes metafora viszonya ott, ahol 
nem az alaptag, hanem a determináns a kép? Ha szemügyre vesszük pl. a) az 
értelmezői és b) az összetett szóval kifejezett teljes metaforának azt a változa
tát , amelyben a tárgyat az értelmezett szó, ill. az utótag, a képet pedig az 
értelmező, ill. az előtag képviseli, azt látjuk, hogy az állítmány szemantikai
lag itt is többnyire a k é phez alkalmazkodik, nyelvtanilag viszont nem ehhez, 
hanem a szintagma alaptagjához, a tárgyhoz (a mondat alanyához) kapcsoló
dik közvetlenül, ez utóbbival lép determináns — determinált viszonyba: 

a) „Valószínűleg élnek rejtélyek körülöttünk, bennünk, ismeretlen gonosz 
lények, kárörvendő rossz szellemek, aljas gnómok, hálójukban leselkedő veres
szemű, feketehasú pókok, amelyek gyenge perceinkben hurkot vetnek a 
nyakunk köré" (AD. 173); ,,A szót a lelkiismeret, ez a habzószájú demagóg 
viszi" (VB. 380); „ I t t aztán te vagy Egyetlen, az Isten: bármily magányos 
szenvedélyek, társtalan vágyakozások, párjukat soha fel nem találó érzéki -
-madarak lakjanak benned odakünn a nagyvilágban" (VB. 382); ,,egy darabig 
azt akartam hinni, hogy egy nőnek a szíve hasonló az én szívemhez . . . és a 
gondolatok, ezek a furcsa felhők, egyalakúak az én gondolatommal" (ASZN. 
20); ,,Az álmok, e drága szélhámosok a falusi téli estéket éppen úgy szeretik 
látogatni, mint a városi vizitszobák kályháinak pirosló vasajtaját" (ASZN. 
38); ,,Az útgöröngyei, századok jobbágyleikei akaszkodnak a kocsi kerekeibe" 
(N. 427); „Es a szél, ez a láthatatlan madár, amelynek szárnycsapásait látni 
a nyulak országútján, a bozontos sűrűségeken . . . vajon szem nélkül találná 
meg az uta t az ablakhasadékokra, betört ablakokon?" (VB. 257); 

b) ,,a mindennapi vizslaélet eltévesztette nyomodat" (VB. 379k „Vadludak 
szálltak a Duna felett éjszaka, és a kiáltásuk a magasból a földre hallatszott, 
mintha vándorlelkek utaznának Budapest mellett, és egymástól a város neve
zetességeit tudakolnák" (ASZN. 51); „[Maszkerádi kisasszony] felemelte a 
szempilláit, hogy kés-szeme kivillant penge módjára s megakadt Pistoli úr 
fehér mellényén" (N. 383). 

Ezek a képfajták tehát úgy épülnek bele a mondatba, hogy a mon
dat szintjén a nyelvtani és a képi struktúrák között d i s z k r e p a n c i a 
v a n . 

4. Ha mármost emlékezetünkbe idézzük azt a korábban már részletesen 
kifejtett összefüggést, hogy abban a képtípusban, ahol a szószerkezetnek alap
tagja a kép, szintagmatikus síkon a nyelvtani és a képi determináció mindig 
ellentétes irányú, míg viszont ahol a nyelvtani determináns a kép, ott a két
féle determináció egybeesik, rögtön szemünkbe tűnik, hogy az a képfajta, 
amelyben szintagmatikus szinten (a mondatkörnyezettől elvonatkoztatva) a 
nyelvtani és a képi determináció ellentétesek egymással, úgy kapcsolódik be 
a mondat szerkezetébe, hogy ott, mondat-szinten a kétféle struktúra fedi egy
mást, ezzel szemben azok a képek, amelyekben a szószerkezet síkján a nyelv
tani és a képi determináció összhangban van (egyirányú), úgy illeszkednek 
bele a közvetlen kontextusba, a mondatba, hogy a grammatikai és a szeman-

13 Nyelvtudományi Közlemények 79/1-2. 
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tikai struktúrák között divergencia jön létre. Vagyis a szintagmatikus síkon 
meglevő harmóniát a mondat szintjén fennálló diszharmónia, a szószerkezet
ben megfigyelhető diszharmóniát pedig a mondatszinten uralkodó harmónia 
egyenlíti ki. Ily módon a nyelvtani és a képi determináció a nyelvi közlemény
ben (pontosabban ennek legkisebb kerek, lezárt közlésegységében, a mondat
ban) dialektikus ellentmondásban és egységben vannak egymással. Tárgynak 
és képnek, alaptagnak és determinánsnak, szintagmának és mondatnak, végül 
pedig az önmagában vett és a kontextusban funkcionáló képnek ez a dinami
kus egyensúlya, egymást kiegyenlítő és ellenpontozó feszültsége fontos, sőt 
talán elengedhetetlen nyelvi feltétele a stilisztikum, és ezen keresztül az eszté
tikum megteremtésének. 

5. Ezt az állításunkat indirekt módon bizonyítja az a tény, hogy a 3 . 
pontban idézett példáknál sokkal kevésbé hatásosak azok a mondatok, ame
lyekben a nyelvtani és képi struktúrák szintagmatikus szintű harmóniáját 
nem ellensúlyozza mondatszintű diszkrepanciájuk, vagyis ahol a mondat állít-
mánya szemantikailag is a metaforikus szószerkezet alaptagjához (az értelme
zett szóhoz, ill. az utótaghoz, egyszóval: a t á r g y h o z ) igazodik, s emiatt a 
mondat síkján is párhuzamosan helyezkednek el a nyelvtani és a képi erő
vonalak : 

a) „Pápai, a súgó (barátom, egykor titkárom, kutyám, ócska csizmám) 
értesített" (SZ. 96); ,,[Kálmán elhatározta, hogy] kibékül nagybátyjával, egy 
falusi sündisznóval" (N. 340); „Az angol lányok, megannyi angóramacskák, 
pedánsan ós jól betanítva végezték tennivalójukat a színpadon" (AD. 156); 

b) „Talán papucs-bácsit öljék meg a harmadik emeleten, aki öt esztendeje 
karosszékben ül?" (VB. 378); „a koporsókban és kriptákban halk mosollyal 
nyugvó nők . . . gyöngéden megsimogatnák liliomkezükkel leboruló homlokát" 
(VB. 278); „a különböző nemzetek bajnokai földrengés-léptekkel . . . a via
dalhoz felvonulnak" (P. 160). 

. 
IV. 

1. A s z ó s z e r k e z e t és a m o n d a t szintje után befejezésül a 
s z ö v e g szintjén, tehát egyrészt néhány jellegzetes Krúdy-regényben, más
részt pedig, ezekre támaszkodva, az egész életműben mérjük fel a teljes meta
fora szerepét és jelentőségét, illetőleg a nyelvtani és a képi determináció viszo
nyát. Statisztikai módszerrel dolgozunk, vagyis megállapítjuk az egyes kép
fajták előfordulási gyakoriságát öt (reprezentatívnak tekintett) műben, s az 
így kapott mennyiségi adatokból egypár stilisztikai és stílustörténeti követ
keztetést vonunk le. A számadatok összehasonlíthatósága érdekében a vizs
gálatot egyenlő nagyságú korpuszokon végeztük el: a 194 lap terjedelmű Vörös 
postakocsinak [ = VP.] teljes szövegét, a másik négy regénynek (Napraforgó 
[ = N.] , Asszonyságok díja [ = AD.], Mit látott Vak Béla szerelemben és 
bánatban [ = VB.], Boldogult úrfikoromban [ = BŰ.]) pedig első 200-200 
oldalát vettük figyelembe a teljes metaforák összeszámolásakor. 

2. Az általunk feldolgozott öt Krúdy-szövegben a normálforma négy 
változatának (birtokos jelzős; értelmezői; alany — állítmányi; összetett szó) 
abszolút gyakorisága a következőképpen alakult: 

. . -
• 
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A teljes metafora nyelvtani szerkezete 
A mű címe bírt. jelzős ért.-i alany—áll.-i ö.tett szó . összesen 

VP . (1913.) 16 12 27 7 62 

N. (1918.) 66 32 79 16 193 

AD. (1919.) 32 22 36 3 93 -

VB. (1921.) 48 34 52 6 140 

BÜ. (1929.) 11 7 3 5 " 26 : 

összesen 173 107 197 37 514 

A táblázathoz — a kimerítő elemzés és értelmezés igénye nélkül — néhány 
megjegyzést kell fűznünk. A tanulmányíró első, némiképp spontán reflexiói 
ezek, nem pótolhatják, legfeljebb előkészítik a későbbi alaposabb leírást és 
értékelést. 

Ami az egyes müvek kép telítettségének mértékét illeti, ez a kis statisztika 
is szemléletesen tanúsítja azt az egyébként általánosan ismert tényt, hogy a 
tízes évek végén és a húszas évek legelején ugrásszerűen megnő a teljes meta
forák (s általában a képek) száma Krúdy prózájában. A csúcspontot e tekintet
ben az 1918-ban keletkezett N. jelenti. Ebben a regényben az író valóságos 
kép-orgiát rendez: a könyv első kétszáz oldalán nem kevesebb, mint 193 (!) 
teljes metaforát zúdít az olvasóra, vagyis csaknem oldalanként egyet. Az ellen
kező véglet a pálya végén íródott késői remekmű, a BŰ., amelyben mindössze 
26 teljes metaforát tudtunk találni. Puritán, dísztelen, szinte eszköztelen 
stílus ez, amelyből kiszorulnak a nyelvnek látványosabb, feltűnőbb ékítmé
nyei, így pl. a költői képek is. A VP.-nek, Krúdy első és lényegében egyetlen 
regénysikerének átlagos a képsűrűsége; a teljes metaforák sem tűnnek ki 
túlzott gyakoriságukkal. Erről a fokról meredeken szökik fel a frekvencia
görbe az N. szintjére, majd az AD.-ban, amely pedig szintén igen sok képet 
tartalmaz, a teljesmetafora-adatok száma — meglepő módon — eléggé jelen
tékenyen visszaesik, kb. a felére. Ennek a könyvnek, úgy látszik, nem a teljes, 
hanem az egyszerű metafora a jellemző képtípusa (vö. NytudÉrt . 86: 8), 
esetleg a hasonlattal együtt. A VB.-ben az adatok mennyisége újból erőtelje
sen megnő, és megközelíti az N. telítettségét, noha attól végül is alaposan 
elmarad. (Ez különben egy kissé váratlan volt, mert olvasói benyomásaim 
alapján arra számítottam, hogy a VB. bizonyul majd Krúdy képekben leg
inkább gazdag művének; persze lehet, hogy itt is arról van szó, mint az AD.-nál, 
hogy ti. nem ez a képfajta uralkodik a regény stílusvilágában.) 

Ha összehasonlítjuk egymással az egyes képtípusok előfordulási gyakori
ságát, az első, ami feltűnik, hogy a másik három változathoz képest az össze
te t t szó igen-igen ritka. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen a metaforikus 
szóösszetétel par excellence lírai kifejezőeszköz, amelyet a prózaíró inkább 
csak színezésként, elvétve szokott alkalmazni. A többi metaforafajta közül 
az alany — állítmányi áll az élen, nem sokkal előzve meg a birtokos jelzőst (ez a 
kettő kb. egyformán gyakori és fontos Krúdy stílusában). A harmadik helyet 
az értelmezői teljes metaforák foglalják el, erősen lemaradva, de azért még 
mindig jelentős számú adattal. 

13* 
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A formai típusok az egyes regényekben meglehetősen egységesen oszla
nak el: a BŰ.-t leszámítva valamennyi feldolgozott műben ugyanazt a gyakori
sági rangsort kapjuk: 1. alany — állítmányi; 2. birtokos jelzős; 3. értelmezős; 
4. összetett szó. Ez a sorrend tehát állandó; ám ezen belül a képtípusok közti 
különbség mértéke eléggé ingadozik. Ha megnézzük, mekkora az eltérés az 
első három „helyezett" között, ezt látjuk: VP.: 11 - 4; N.: 13 - 3 4 ; AD.: 
4 — 1 0 ; VB.: 4 — 14. Amiből kitűnik, hogy a képfajták megoszlása az AD.-
ban a legegyenletesebb (kicsik a különbségek, az előfordulások száma sorrend 
ben: 36 — 32 — 22), és az N.-ben a legpolarizáltabb (nagyok a különbségek, 
az előfordulások száma sorrendben: 79 — 66 — 32). Érdekes, hogy míg a 
VP.-ben az 1. és a 2. helyezett között levő eltérés nagyobb, mint a 2. és a 3. 
közötti, addig a másik három regényben az 1. helyért folyó küzdelem a szoro
sabb: a predikatív szerkezetű metaforák itt jóval kisebb különbséggel utasít
ják maguk mögé a birtokos jelzőseket, mint ez utóbbiak az értelmezőieket. 

A BÚ. nemcsak a teljes metaforák kis száma, hanem ezeknek típuson
kénti megoszlása miatt is elkülönül a többitől. I t t ugyanis teljesen a feje tete
jére áll a másik négy regényben tapasztalható sorrend: az alany — állítmányia-
kat nemcsak a birtokos jelzősek előzik meg, hanem az értelmezőiek, sőt még 
az összetett szósak (!) is. Tehát az abszolút első helyezett itt az utolsó helyre 
kerül. Űgy látszik, ezen a képfajtán mérhető le a legjobban az öregedő Krúdy 
elfordulása a képekben tobzódó, metaforikus-áttételes stílustól: a VB.-ben 
(1921-ben) még 52 predikatív teljes metaforát használt, a BŰ.-ban (1929-ben) 
már beérte 3 (azaz: három) ilyen képpel. 

3 . Az öt szöveg statisztikai felmérése alapján az alábbi táblázatban fog
lalhatjuk össze a nyelvtani és a képi determináció viszonyát a teljes metafora 
normálformájában, ül. ennek tipikus eseteiben: 

A teljes metafora nyelvtani A nyelvtani és képi det. iránya 
Összesen 

szerkezete megegyezik ellentétes 
Összesen 

birtokos jelzős 

értelmezői 

alany—állítmányi 

összetett szó 

57 

44 

19 

173 

50 

153 

18 

173 

107 

197 

37 

összesen 120 394 514 

A táblázatból kiderül, hogy a kétféle determináció iránya több mint 
háromszor gyakrabban ellentétes, mint azonos: a teljes metaforáknak majd
nem 80 %-ában a grammatikai és a szemantikai struktúrák szószerkezeti síkon 
ellenpontozzák egymást. Ez az arány annak tudható be, hogy a két legfonto
sabb, legsűrűbben előforduló képtípusban, az alany — állítmányi és a birtokos 
jelzős változatban a nyelvtani és a képi determináció rendszerint ellentétes. 
Pontosabban: a birtokos jelzőseknél kivétel nélkül mindig, a predikatív szer-
kezetűeknél pedig kb. 75 %-ban az. Az értelmezőiekben az arány nagyjából 
1 : 1 , bár valamivel többször az értelmező a metafora. Az összetételeknél csak
nem azonos számban jelentkezik a metaforikus elő- és utótagú típus. 
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4. H a ugyanezt a számítást külön-külön az egyes korpuszokra is elvégez
zük, a következő eredményeket kapjuk: 

A v ö r ö s p o s t a k o c s i 

A teljes metafora nyelvtani A nyelvtani és képi det. iránya 
szerkezete megegyezik ellentétes összesen 

birtokos jelzős — 16 16 

értelmezői 7 5 12 

alany—állítmány i 4 23 27 

összetett szó 1 6 7 

Összesen 12 50 62 

N a p r a f o r g ó 

A teljes metafora nyelvtani A nyelvtani és képi det. iránya 
összesen 

szerkezete megegyezik ellentétes 
összesen 

birtokos jelzős _ 66 66 

értelmezői 19 13 32 

alany—állítmányi 9 70 79 

összetett szó 11 5 16 

összesen 39 154 193 

A s s z o n y s á g o k d í j a 

A teljes metafora nyelvtani A nyelvtani és képi det. iránya 
Összesen 

szerkezete megegyezik ellentétes 
Összesen 

birtokos jelzős — 32 32 

értelmezői 17 5 22 

alany—állítmányi 8 28 36 

összetett szó 3 - 3 

összesen 28 65 93 

M i t l á t o t t V a k B é l a s z e r e l e m b e n é s b á n a t b a n 

A teljes metafora nyelvtani A nyelvtani és képi det. iránya 
szerkezete megegyezik ellentétes 

birtokos jelzős _ 48 48 

értelmezői 12 22 34 

alany—állítmányi 20 32 52 

összetett szó 4 2 6 

összesen 36 104 140 
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B o l d o g u l t ú r f i k o r o m b a n 

A teljes metafora nyelvtani A nyelvtani és képi det. iránya 
Összesen 

szerkezete megegyezik ellentétes 
Összesen 

birtokos jelzős — 11 11 

értelmezői 2 5 7 

alany—állítmány i 3 - 3 

összetett szó - 5 5 

összesen 5 21 26 

A táblázatokat nézegetve kép típusonként néhány megjegyzést vetünk 
papírra, megint csak nem a teljesség és a végleges magyarázat igényével, inkább 
csak vitaindítóul és ösztönzésül a további kutatás számára. 

a) É r t e l m e z ő i metafora: az első három műben (VP., N., AD.) a 
tárgy — kép sorrend van fölényben (méghozzá egyre nagyobb fölényben!) 
a kép — tárgy sorrenddel szemben (a különbség a VP.-ben 2, az N.-ben 6, 
az AD.-ban 12). A húszas évek fordulóján a két típus viszonya megváltozik: 
az ezután keletkezett két regényben (VB., BŰ.) az értelmezőnek az a válfaja 
kerül előtérbe, amelyben a kép jön előbb, s ezt követi a tárgy megnevezése. 

b) A l a n y — á l l í t m á n y i metafora: az utolsó szöveget (a BŰ.-t) 
kivéve mindenütt azok a predikatív szerkezetű teljes metaforák vannak több
ségben, amelyekben a nyelvtani és képi determináció ellentétes, vagyis ahol 
az alany a tárgy és az állítmány a kép. Érdekes és fontos viszont, hogy a 
BÜ.-ban, amelyben meglepően kevés, mindössze három alany — állítmányi meta
forát találtunk, mindhárom adat a jóval ritkábbik típusból kerül ki (ezekben 
az alany a képet, az állítmány pedig a tárgyat jelöli, s ennek folytán a meta
fora egy kissé didaktikus jellegű lesz). Ez önmagában még nem mondana 
sokat, de ha összevetjük azzal, amit az értelmezőiekről állapítottunk meg 
(a rámutató típus előretörése 1920 után), a két tendencia feltűnően egybevág: 
úgy látszik, Krúdy képei a húszas években — amellett, hogy tartalmukban 
reálisabbá, valóság- ós emberközelibbé, konkrétabbá váltak — egy kissé 
eltolódtak a képet megfejtő, megmagyarázó, „öreges" pedantéria (persze 
szinte mindig: ironikus és önironikus, az olvasóval összekacsintó pedantéria!) 
felé. Ezt a változást (így is mondhatnánk: a közismert stílusfordulatnak ezt 
az oldalát) jelzi az is, hogy már a VB.-ben, sőt az AD.-ban is csökken a gyako
ribb, az állítmánnyal a képet kifejező megoldás túlsúlya a másik, feltáró-
kifejtő változattal szemben (bár ezekben a regényekben ez utóbbi még kisebb
ségben van). A két képfajta aránya a ritkább típus szempontjából: VP. : 
1 : 5,75; N.: 1 : 7,77; AD.: 1 : 3,5; VB.: 1 : 1,6; tehát az AD.-tól kezdve viszo
nyuk a kiegyenlítődós felé halad, sőt — mint láttuk — a BŰ.-ban át is csap 
az ellenkező végletbe. 

e j ö s s z e t e t t s z ó s metafora: i t t az az érdekesség, hogy míg a 
pálya kezdetén és végén, a VP.-ben és a BŰ.-ban a képi utótagúak vannak 
(meglehetősen nagy) fölényben, addig a másik három műben (1918 — 21 körül) 
a tárgyi utótagúak gyakoribbak. Ebből azonban nem merünk messzemenő 
következtetéseket levonni (az adatok kis száma miatt). Legfeljebb annyit 
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kockáztathatunk meg: a BŰ. szinte minden tekintetben eltér a tízes évek 
végének nagy regényeitől, stilárisan pedig valósággal ellentéte ezeknek (külö
nösen az N.-nek). 

5. A teljes metaforák jellegének, valamint a nyelvtani és a képi determi
náció kapcsolatának a regényegészek (szövegek) szintjón való tanulmányo
zása, főként e vizsgálódásoknak statisztikai vetülete — úgy tűnik — néhány 
figyelemreméltó adatot szolgáltathat az egyszer majd megírandó Krúdy-stílus-
történet számára. 

K E M É N Y GÁBOR 

Détermination grammaticale et imagée dans la métaphore complète 

Dans l'introduction à son travail, l'auteur nous offre un compte-rendu concis 
des dernières recherches concernant les bases grammaticales du style poétique, le rapport 
entre grammaire et poésie et, en premier lieu, les recherches visant à explorer les images 
poétiques par des moyens grammaticaux. L'intérêt pour ces questions négligées pen
dant si longtemps se voit réveillée depuis les années 50: Brooke-Rose s'est rendu compte 
de l'existence de la grammaire dans la poésie, Jakobson a remarqué l'existence de la poé
sie dans la grammaire. Leur résultats permettent ou même exigent la prise en considé
ration des rapports entre micro-structures poétiques et grammaticales et de la nature 
de ce rapport. 

Les structures grammaticales et poétiques qui se superposent dans les images, 
tantôt s'équilibrent tantôt se renforcent les unes les autres. Cette ambivalence est il
lustrée par un problème particulier, l'auteur revoit le rapport entre la détermination 
grammaticale et la détermination imagée. Comme ce problème ne peut être traité que par 
l'analyse des images se réalisant en syntagme subordonné, l'auteur a choisi d'analyser 
les métaphores soi-disant complètes. Il fait une sélection préliminaire des matériaux 
assemblés et donne la définition de la forme normale de la métaphore complète en en 
indiquant les critères sémantiques et grammaticaux. I l se limitera aux figures où le signe 
linguistique de l'objet et celui de l'image se trouvent unis dans un syntagme. La forme 
normale de la métaphore complète peut avoir la forme grammaticale a) d'un génitif 
b) d'une apposition c) d'un syntagme prédicatif et d) d'un mot composé. L'auteur pré
sente les difficultés que rencontre la grammaire descriptive en décrivant les catégories 
mentionnées et il prend parti dans les questions discutées. Il fait connaître au lecteur 
le rapport entre ces deux sortes de détermination dans un corpus linguistique concret: 
les métaphores complètes de Gyula Krúdy. L'analyse est faite sur trois plans: a) plan 
lexicologique (image particulière) b) plan syntaxique (image dans le contexte immédiat) 
c) plan textuel (image dans le macrocontexte de l'ouvrage ou de toute l'oeuvre). Il y a 
donc trois plans principaux de la description: le syntagme, la phrase et le texte. 

En analysant les sortes diverses de métaphores, c'est dans une optique fonc
tionnelle (considérant la fonction des formes linguistiques traitées) que l'auteur résout 
les problèmes qui se posent. Voyons quelques-uns de ces problèmes: Comment le rapport 
entre détermination grammaticale et détermination imagée influence-t-il la valeur 
stylistique de tel type d'image? Le fait que ces deux sortes de détermination vont en un 
seul sens (ou en sens contraire) doit-il influencer la qualification stylistique de l'image 
particulière? En comparant leur effet stylistique: quel est le rapport entre les sortes 
diverses de métaphores complètes et si l'on peut établir une hiérarchie, est-elle due aux 
différences dans le rapport entre construction poétique et construction grammaticale? 
L'auteur arrive à la conclusion que la projection de la structure sémantique et de la struc
ture grammaticale l'une sur l'autre, qu'elles soient parallèles ou même contradictoires, 
pourrait être une méthode nouvelle et fructueuse pour explorer les figures. Le fait que 
dans la métaphore s'opposent des forces centrifuges et centripètes et que c'est l'équilibre 
dynamique entre celles-ci qui représente un des éléments principaux de l'effet esthétique 
de l'image, doit enfin être pris en considération. Le plus important des phénomènes 
«centrifuges» est celui où les signes linguistiques en rapport métaphorique ne sont pas 
compatibles. L'invention poétique se révèle justement par la mise en relation des élé
ments hétérogènes, par leur synthèse convaincante, qui résiste à la marche du temps. 
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La réalisation linguistique de cette synthèse n'est autre chose que la liaison syntagmatique 
des éléments sémantiquement et conceptuellement hétérogènes qui, comme une force 
centripète, contrebalance l'effet «écartant» des significations qui semblent incompatibles. 
L'unité poétique des contrastes est due à l'interdépendance et à la cohésion des éléments 
en rapport syntagmatique. De ce point de vue, la métaphore complète pourrait être 
définie comme un rapport syntaxique entre des éléments sémantiquement incompatibles. 

Dans le troisième chapitre, l'auteur analyse le rapport entre détermination gram
maticale et imagée au niveau de la phrase, il essaie donc de déterminer où se situe la 
métaphore complète dans la structure de la phrase entière, comment fonctionnent et 
comment s'élargissent dans la phrase les structures élémentaires grammaticales et ima
gées décrites précédemment sur le plan syntagmatique. Il commence par définir le rapport 
entre le syntagme métaphorique et le prédicat, constituant central, le seul à être sur
ordonné dans la phrase. Il constate que les images où, sur le plan syntagmatique, la dé
termination grammaticale et la détermination imagée sont en contraste, entrent dans 
la phrase de manière à correspondre sur le plan syntaxique, tandis que les images où 
la détermination grammaticale et la détermination imagée vont dans un seul sens entrent 
dans la phrase en établissant une divergence entre structures sémantiques et grammati
cales. Nous voyons donc qu'à l'harmonie sur le plan syntagmatique correspond une 
disharmonie sur le plan syntaxique. 

Dans le quatrième chapitre, l'auteur réexamine le rôle et l'importance de la 
métaphore complète et le rapport entre détermination grammaticale et détermination 
imagée sur le plan textuel. Il travaille au moyen de la méthode statistique en déter
minant la fréquence des formes diverses d'images dans cinq romans (considérés comme 
représentatifs). Partant des données quantitatives ainsi recueillies, il tire quelques con
séquences concernant la stylistique et l'histoire du style. 

GÁBOR KEMÉNY 
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