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1. Bevezetés 

visszasugárzom, 
amit kaptam. Mint a kő 
a Nap melegét 
(Fodor Ákos: Este) 

Pályamunkám a kortárs magyar líra három reprezentáns alkotójának – Tóth 

Krisztinának, Kovács András Ferencnek és Varró Dánielnek – nyelvi jellegzetességeit veti 

össze, középpontba helyezve egy-egy kötetet, illetve alkotást. 

A három kötet Tóth Krisztina Porhó, Kovács András Ferenc Hazatérés Hellászból és 

Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című műve. A Porhó 2001-ben látott napvilágot a 

Magvető Könyvkiadó gondozásában. A költőnő tudatos szerkesztési eljárása során hat kisebb 

alegységbe rendezte a verseket, melyek közös motívumhálózatukkal, álomszerűségükkel és az 

időre, mint kulcsproblémára, való reflektálásukkal lezárják és értékelik Tóth Krisztina 

poézisének addigi szakaszát. 

Kovács András Ferenc Hazatérés Hellászból című alkotása 2006-ban jelent meg, 

szintén a Magvető kiadásában. A kötetről leginkább úgy gondolkodhatunk a fülszöveg 

elolvasása után – ahogy azt Zsávolya Zoltán is kiemelte –, mint „egyfajta rendhagyó 

főhajtásról az alexandriai görög költő […] szelleme és rejtélyes életműve előtt”. 1 Kovács 

András Ferenc a könyvben egymástól nehezen különválaszthatóan közli Konsztantinosz 

Kavafisz verseinek fordításait, átiratait, illetve kavafiszi ihletésű saját műveit. 

A Túl a Maszat-hegyent, Varró Dániel verses meseregényét, 2003-ban jelentette meg 

a Magvető Könyvkiadó. A szerző egy interjúban megemlítette, hogy eleinte sokat töprengett 

azon, vajon tálalható-e egyáltalán gyerekkönyvként kötete, hiszen „van benne sok irodalmi 

viccelődés, meg olyan dolgok, amik talán kicsit bonyolultabbak”. 
2 Majd a könyv szerkesztője, 

Parti Nagy Lajos helyes érzékkel meggyőzte, s a Túl a Maszat-hegyen hatalmas sikert ért el 

mind gyerek, mind felnőtt olvasói körben. 

Pályamunkámban a három poétika nyelvi jellegzetességeinek összehasonlításakor 

köteteik nyelvi elemzése mellett egy-egy releváns alkotásukat is alapul veszem. Véleményem 

szerint kiváló kiindulópontja lehet az egybevetésnek, ha olyan verseket választunk, melyek 

egyazon versformában születtek (ugyanis, mint ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk, 

szembetűnő kontrasztot mutatnak a művek, és azok nyelvi megformáltsága), ekképpen 

dolgozatom fókuszában a majd ezeréves hagyománnyal bíró szonett áll. Ebben a 
                                                 
1 Zsávolya Zoltán (2007), Szépirodalmi Figyelő, Komplett ódium: megjegyzések és kérdések a „KAFafisz”-
korpuszról, (2007)3, 16. 
2 http://www.lira.hu/kiado/magveto/index.php?action=rolunk&r_id=229 
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versformában Tóth Krisztina öt alkotását: A szeretet természetéről, A fájdalom 

természetéről, A kora hajnali órákról, A késő délutáni órákról, A megfoghatatlanról; 

továbbá Kovács András Ferenc Szabadvendég című és Varró Dániel a Szívdesszertben 

megjelent De mit vesződöm én… kezdetű szonettkoszorúját elemzem. 

Az összehasonlítás hosszmetszetében a fent említett művek állnak, keresztmetszetét 

pedig olyan nyelvi aspektusok adják, melyek mentén megmutatkozik az alkotók közötti 

nyelvi jellemzők közös és egyéni sajátossága. Az egybevetés sarkalatos pontja az 

intertextualitás, mely a fogalom 1966-os kristevai megszületése óta számos nyelvészeti, 

irodalomelméleti vitát generál. Lényege abban rejlik, hogy a kultúránkban résztvevő szövegek 

nem egymástól elszigetelten léteznek, hanem hatnak egymásra, párbeszédet folytatnak 

egymással, következésképpen a szövegek recepciója során sem elég – sok esetben nem is 

lehetséges – őket önmagukban értelmezni, mert így az olvasó szűkebb horizontját képes csak 

befogadni a jelentésmezőnek. 

A szövegköziség problematikájával összefüggésben tárgyalom később a zeneiség 

kérdését – mellyel mindhárom költő szívesen és tudatosan bánik –, ennek a nézőpontnak a 

jogosultságát támasztja alá T.S. Eliot kijelentése: „A költői nyelv zenéje nem a tartalomtól 

független valami, […] zenei az olyan költemény, amelynek szavai másodlagos jelentést 

hordozó zenei struktúrát alkotnak.” 3  A zeneiség fejezetén belül vizsgálom többek között a 

művek zenei szerkezetét – így az ismétlés különböző fajtáit és a feszítés/oldást –, a 

hangalakzatokat, az alliterációt, az eufóniát, a ritmust, továbbá a belső, illetve sorvégi 

rímeket. 

Költők nyelvi jellegzetességeinek összehasonlításakor mindenképpen adekvát lehet a 

stilisztikai szempont érvényesítése. Ebben a fejezetben a szöveget felépítő alakzatokat 

(párhuzam, ellentét, ellipszis, paradoxon stb.), a trópusokat, a trópusokhoz kapcsolódó stiláris 

eszközöket (hasonlat, körülírás, eufemizmus, kakofemizmus), a szó- és kifejezéskészlet 

jellemzőit (így például a nyelvi regisztereket) és a mondatszerkesztés módját (gyakran 

megjelenő szintagmák, a mondatok modalitása, szerkezete) vizsgálom.    

Feltevésem szerint pályamunkám talán egyik legizgalmasabb olvasata úgy tekint a 

költők nyelvi sajátosságainak kérdésére, hogy megfigyeli, a közös korban élő és közös lírai 

hagyományt ismerő poézisek mennyire más utakon indulnak el – mind nyelvi, mind tartalmi 

szempontokból – és hogy illeszkednek mégis harmonikusan korunk költészetébe. Dolgozatom 

e problematika összefüggéseit tárja fel. 

                                                 
3 idézi Eliotot Fónagy Iván, A költői nyelvről, Corvina Kiadó, 1999, 337. 
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2. Intertextualitás 

Kezdetben volt – egy másik szöveg. 
(Kutatói szájhagyomány) 

 Jacques Derrida, korunk gondolkodásának egyik legszámottevőbb alakja, a 

következőképpen értelmezte az intertextualitás jelenségét: „A szöveg nem az írás befejezett 

korpusza, nem margók közé zárt tartalom, hanem differenciális hálózat, nyomok szövete, 

melyek vég nélkül valami önmagukon túlira, más, elkülönböző nyomokra utalnak.” 
4 A 

szövegköziségnek két nagy típusát látom érdemesnek megkülönböztetni pályamunkámban 

verseskötetek vizsgálata kapcsán. Az első az intratextualitás, amely a versciklus versei közötti 

kapcsolatot, hasonlóságot, állandóságot teremti meg – többek között a motívumháló, a 

tematika, a lírai én által képviselt szerep, a nyelvezet közös jellege által –; a második a 

hagyományos értelemben vett intertextualitás, mely más alkotók műveinek bevonásával bővíti 

a jelentésmezőt. Utóbbinak megjelenési formái az allúzió, a nyílt utalás, az imitáció, a 

paródia, a rájátszás, az idézet, a parafrázis, az átirat, a fordítás etc. 

2.1. Intertextualitás és a Porhó 

Mint ahogy arra a metaforikus cím is utal, Tóth Krisztina kötete koherens, homogén 

versekből áll össze. A hasonlóság a tematikában, a motívumhálózatban, a versek 

nyelvezetében és megkomponáltságában is megnyilvánul. Az intratextualitás ezen tényezőiről 

készített részletes jegyzetemet a pályamunka mellékleteként csatolom, most inkább a főbb 

jellemzőkre hívom fel a figyelmet. A kötet alapvető témája az idő, a versek egyfajta 

számvetésként („Semmi sem volt elég az idő szavaink tapadós csúnya testünk.” – Szívhangra 

Forzando), küzdelemként („tubusos hajfestékekről az első ősz szálak ellen” – A könnyű 

poggyász), meditációként („De ez egy másik év ami múlt folyton nem létezhet.” – Küld egy 

mosolyt I.) reflektálnak annak múlására. Emellett összekapcsolja a verseket álomszerűségük, 

mely – ahogy azt Jász Attila minilexikonában 
5 is olvashatjuk – nemcsak „megmunkálandó 

nyersanyag” voltában (például „Álmomban mért ígértem neki […]” – Szőnyeg, „Később az 

álom is, csöndes, hókásás senkiföldje.” – A Minotaurosz álma, „Rájuk a kert álmodott 

negatívja hamuszín murvaösvény a házig.” – Napló II.), hanem mint „poétikai technika” is 

megjelenik. Vagyis a valóság elemeinek összekapcsolása az álmokéhoz hasonlóan történik 

                                                 
4 http://www.vetesi.sulinet.hu/content/irodalom/ny14.doc 
5 Jász Attila (2002), Jelenkor, Fonalvezetés (Tóth Krisztina költészetének alakulásához a Porhó-kötet kapcsán), 
(2002)12 
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(például „A szürkület füstszínű zápor felhős árnyéktapéta. / Növi be a szobát lassan az ajtóig 

ér el. / Égnek szemben a villanyok vége a napnak ég a. / Tévé növekvő szerelem tud ilyen 

hunyorgó furcsa fénnyel.” – Vándorhold I.). Fontos szerepe van a versek koherenciájának 

megteremtésében a motívumhálózatnak; vissza-visszatérnek a versben az utazás, a víz, a 

halál, a látás (a nézni igéből és szinonimáiból pontosan 100-at számoltam a kötetben), a kert, 

az évszakok, a fa, a hó, a gyerek, az elmúlás. 

 „[…] az idézés, parafrázis, szövegek közé íródás sosem volt különösebben jellemző 

Tóth Krisztina korábbi verseire, mint ahogy az új kötet többi darabjára sem” 6 – írja Gács 

Anna Az óda az ötvenes férfiakhoz kapcsán. Tóth Krisztina költészete valóban visszafogottan 

él az intertextualitás eszközével, ám paradox módon éppen ezáltal kerül közelebb a lírai 

konvenciókhoz, hiszen egy mű megidézése egyben távolságtartást is jelent az adott művel 

szemben. Továbbá az intertextualitás hangsúlyos megjelenésének kis gyakorisága egyben 

nyomatékosabbá teszi a meglévőket. 

 Pénelopé alakja allúzióként megjelenik a Szőnyeg című versben („szövök egy 

szőnyeget”), a szálak motívum által például A könnyű poggyászban és nyílt utalásként a 

Pénelopé címben. Sőt egyfajta párhuzam állítható a lírai én(ek) és Pénelopé között, 

amennyiben mindketten gyermeküket egyedül nevelő anyák s sajátságos módon viszonyulnak 

az időhöz. (Pénelopé minden este visszafejti az aznapi előrehaladását, számára szintén 

ellenség az idő.) József Attila lírája is többször megidéződik a kötetben. Így a Fehérhajúban 

(„karjára dől a boltos” és „alszik a buszsofőr” allúziója az altatóbeli „Lábára lehajtja a fejét 

a bogár”-nak és az „a villamos is aluszik”-nak), a Havak évében („A havak éve volt” átirata 

a Kései siratóban olvasható „a hadak vége volt” szerkezetnek), vagy a Kísérletben („A sebről 

a vart lekapartam” rejtett utalás a Karóval jöttél…-beni „sebedet mindig elvakartad”-jára). 

Végül a kötet címadó versét említem, mely József Attila Születésnapomra című művének 

formájában íródott.  De megtalálható egy babitsi és adyi kép (Babits Mihály: A gazda bekeríti 

házát, Ady Endre: Mag hó alatt) továbbgondolása is az „Éltem mintha a hó alatt” (Havak éve 

III) sorban. Allúziója emellett Juhász Gyula Anna örök című klasszikusának az „Ó víz alatti 

Anna, / áttetsző és örök vagy.” (Az éjjeli hal). Végül az Óda az ötvenes férfiakhoz-t említem, 

melyről Gács Anna fenti recenziójában azt olvashatjuk, a szerelmes lírát „[…] közös 

történetbe foglalja Vajda Jánostól Juhász Gyulán és Szabó Lőrincen át Oravecz Imréig”. 

 Tóth Krisztina költészetét többek között éppen ezen költők referenciaként való 

szerepeltetése miatt tartják az újholdas hagyomány követőjének. 

                                                 
6 Gács Anna (2001), Élet és Irodalom, Az évek jöttek, mentek, (2001)10 
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2.2. Intertextualitás és a Hazatérés Hellászból 

 A Hazatérés Hellászból 2006-ban jelent meg, s olyan Kavafisz versfordításokat, 

átiratokat tartalmaz, melyek előtte még nem lehettek ismertek a magyar olvasóközönség 

számára, ugyanis – egy kivételével – az 1968-as Somlyó György és Vas István által 

összeállított kötetben nem közölt Kavafisz műveket ülteti át magyar nyelvre. Az alexandriai 

görög költő életművének darabjai mellett Kovács András Ferenc 71 Kavafisz-imitációja is 

helyet kap a kötetben. Fordítást és imitációt azonban nagyon nehéz elkülöníteni egymástól, 

éppen ezt a célt szolgálja a kötet „kronológiai” elrendezettsége, a nagyfokú stilisztikai, nyelvi, 

tematikai hasonlóság és a könyv végén olvasható fiktív történet. 

 „Az elmondottakból önként adódik a tanulság, hogy fordításról és szövegközöttiségről 

együtt célszerű töprengeni.” 7 – írja Szegedy-Maszák Mihály, illetve ugyanitt később: „Mivel 

a fordítás mind az átírásnak, mind az értelmezésnek nagyon közeli rokona, csakis valamely 

értelmező fogalmazhatja meg annak a megfelelésnek a követelményeit, amelynek alapján azt 

állítja, hogy egy szöveg egy másiknak fordítása, átírása, értelmezése.” 

 Kovács András Ferenc fordításainak vizsgálatakor – új-görög nyelvtudás hiányában – 

kénytelen vagyok a Déri Balázs és Papp Árpád által szintén 2006-ban megjelentetett kötet 
8 

fordításaira támaszkodni. Szembetűnő különbséget mutat már a versek kézbevételekor, hogy 

Kovács András Ferenc fordításai jóval hosszabbak. A szövegekbe beleolvasva azok néhol az 

ismétlések révén redundánsnak tűnnek (például „kínálnak / föl, s árulgatnak”, „ilyen romlott, 

nemtelen s alávaló”, „Mindennek ellenére, sőt: más, talán még rosszabbak dacára” – 

mindhárom az Így című versből), harsányabbak, nem nélkülöznek sem pátoszt, sem 

vulgaritást („közönséges, szemét pornófotóra” olvashatjuk szintén az Ígyben). Ugyanakkor 

Kavafisz prózainak és szürkének titulált líráját némileg zeneibben fogalmazzák újra. Jó példa 

erre az Így tizenkettedik sorában az „ö” és az „r” hang ismétlődése: „görög gyönyörökre 

termett, különb örömökre szánt”. Azonban, ahogy azt Dunajcsik Mátyás kitűnő munkájában 

megállapítja, „a legtöbb meta-kavafiszi vers esetében az átírás nagyjából ki is merül ebben a 

két poétikai fogásban: a nyelvi átformáláson túl ez az eljárás nem érinti érdemben a versek 

tartalmát, üzenetét, végkövetkeztetését”. 9 

 Kovács András Ferenc Kavafisz-imitációinak értelmezésében azonban valamelyest 

eltér a véleményem Dunajcsik Mátyásétól, aki sikerületlen intertextualitásként deklarálja 

                                                 
7 Szegedy-Maszák Mihály, Fordítás és kánon, A fordítás és intertextualitás alakzatai, Anonymus Kiadó, 1998, 
90. és 92. 
8 Déri Balázs szerk., Alexandria örök, Kalligram, 2006 
9 Dunajcsik Mátyás (2007), Holmi, Kavafisz – hányszor is ? (2007)4, 522. 
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ezeket, hiszen „miután igazi alexandriaihoz méltóan végigbogarásztam a kötetben egybefont 

Kavafisz- és KAF-szólamokat, nem nagyon sikerült megtalálnom azt a pontot, ahol akár 

Kovács András Ferenc, akár Konsztantinosz Kavafisz, akár az olvasó túl sok mindennel 

gazdagodna”. Véleményem szerint Kovács András Ferenc történelmi témájú Kavafisz-versei 

annyiban másak, mint az alexandriai görög költő alkotásai, hogy a lírai én direkt célzásokat 

tesz saját maga valaminemű unikum jellegére, néhol homoszexuális beállítottságára, míg 

Kavafisz történelmi témájú versei mentesek ettől (például „éltünk, / szabad szellemben, ergo: 

mások szerint csak illegálisan” – Menuthiszi Melitón végakarata). Erről készített részletes 

jegyzetemet a pályamunka mellékleteként csatolom, most inkább ennek az eljárásnak a 

funkcióját emelem ki. Kovács András Ferenc ezzel ugyanis elősegít egy olyan recepciót, mely 

a történelmi témájú Kavafisz-imitációk és a valóban Kavafisz által írt versek megszületését a 

szövegek szerzőjének történelembe menekülésével magyarázza. Kovács András Ferenc 

rendkívüli költészettudománya és -biztossága megnyilvánul a Hazatérés Hellászból kötet 

stílushűségében, mely – az előbb említettek következményeképp – ugyanakkor saját 

Kavafisz-olvasatával ismerteti a könyv olvasóját. 

2.3. Intertextualitás és a Túl a Maszat-hegyen 

 A Túl a Maszat-hegyen tobzódik a szövegköziségben. Arany János Rege a 

csodaszarvasról című klasszikusát idézi fel például a 29-31. oldalon, mikor Muhi Andris 

üldözi a labdát, vagy Arany Epilogusára utal a 39. oldalon („De hagyjuk Andrist nézelődni, / 

Fürkészni mind a gizt, a gazt, / Mi útján kunkorodva nőtt ki […]” ), az 51. oldalon mottóként 

megidézi Arany Elégiák-ját, a 97. oldalon pedig A fülemilét. A walesi bárdokra két allúz 

utalást is tesz: előbb a  „Herceg nem gombfocizhatik?” („Király nem alhatik.”), később pedig 

az „A pacáim elég lilák ott?”  („Van-e ott folyó és földje jó?”) sorral. És akkor még csak az 

Arany János-i lírára való utalásokat említettem. (Az intertextualitás Túl a Maszat-hegyenben 

való megjelenéseinek nagy száma miatt azokat jegyzetként, a mellékletben csatolom.) 

  „Aligha elegendő azonban annyit leszögezni, hogy a Túl a Maszat-hegyen erősen 

intertextuális, illetve hogy ezernyi más szöveget játékba von. Az intertextualitás ténye 

(tekintve, hogy ez a tény az utóbbi kétezer év jelentősebb szövegeire egyként jellemző) 

önmagában nem túlságosan termékeny értelmezői gesztus, amennyiben nem teszünk kísérletet 

arra, hogy az adott mű szövegközi utalásainak a tétjét rekonstruálni próbáljuk” 
10 – állapítja 

meg Keresztesi József kritikájában.  

                                                 
10 Keresztesi József (2004), Jelenkor, Új időknek új dalaival, (2004)7-8, 808. 
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Mi tehát az intertextualitás célja a Túl a Maszat-hegyen kötetben? Bármilyen 

bagatellnek tűnhet a válasz, az intertextualitással való játék szórakoztat. A szórakoztatás 

azonban még korántsem a végső cél. Ahhoz, hogy megértsük, mit „nyer” ezzel az alkotás, 

először azt kell megvizsgálnunk, kihez szól. „A mű hangsúlyozottan intertextuális jellege 

révén a magyar és a világirodalom kánoni szövegeivel kerül interpretatív kapcsolatba.” 
11 

Tehát egy olyan korpusszal, mely nem feltételez olvasói részről rendkívüli olvasottságot. 

Ezzel egyfelől tágítja a célközönséget a felnőttek felé, másrészt irónia és gúny tárgyává teszi a 

költészetet („Bocsánat, / De hát azt mégse mondhatom, hogy uncsi lesz, és rossz nagyon. / 

Hisz akkor, lássátok be, kölkök, / Félbehagynátok már emitt / E kis mesét, amit pedig / Direkt 

a számotokra költök.”).  

Varró Dániel poézise azonban nem elégszik meg ennyivel. Megmosolyogja az 

olvasókat („Kis olvasók, sziasztok újra, /Mesémet görgetem tovább. / Oldalatokat majd 

kifúrja, / Remélem a kíváncsiság.”). Karikírozza korunkat („Lábam nem fáj, még ha fáj is, 

Létezésem virtuális.”). Nevet hősein (Belépve így hadarni kezdett, / Az ismeretlen kisgyerek, / 

Kit Muhi Andrisnak neveztek”). De van benne jókora önirónia is („Jól van, oké – mondtam 

neki –, nem gond, bár szivesebben / Estem volna el éppen a harc mezején […] de / Hogyha te 

ezt akarod, hát jó, legyen így, micsináljak. / Így hát megtelepedtem egy piszkebokorban”). 

A Túl a Maszat-hegyen humorának ugyanakkor fontos eleme a nyelvi kontraszt, a 

patetikus, terjengős kifejezések és a profán megfogalmazás ellentétbe állítása (például a 

„Mindig itt kártyázik, noha / Hiú reményt hiába dajkál, / Mert egy vasat se nyer soha” sorok 

után az „Illetve rongyot, mert azóta / Tudom, hogy rongyba és rugóba […]”). De komikum 

forrásává válik a narráció állandó kizökkenése is (például „Mert okos, jószívű gyerek volt, / 

Tudta mi számít és mi nem, / Az arca derűs és kerek volt / (De ezt már mondtam, azt 

hiszem)”) 

A kötet intratextualitását tárgyalva fontos megemlíteni, hogy a Túl a Maszat-hegyen 

tartalmaz 21 versbetétet, melyek tulajdonképpen önmagukban véve is egészértékű alkotások, 

viszont fontos szerepük van az elbeszélés monoton ritmusának oldásában, a szereplők 

bemutatása is részben általuk történik illetve a (nyelvi) humorban való rendkívüli 

gazdagságuk a komikum további forrása. 

 A fentiek következményeképpen Varró Dániel költészete a szövegköziséget a humor 

kiapadhatatlan forrásaként alkalmazza, melynek nagy erénye, hogy szórakoztató tud lenni az 

olvasótípusok széles skálájának.  

                                                 
11 Zabán Márta (2005), Korunk, „A régi hősök hova tűntek?” (2005)3 
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2.4. Intertextualitás és a szonettek 

 Tóth Krisztina szonettjei  (A szeretet természetéről, A fájdalom természetéről, A kora 

hajnali órákról, A késő délutáni órákról, A megfoghatatlanról) már A beszélgetés fonala 

kötetben megjelentek, de a költőnő később a Porhóban is közölte őket. A szonettek 

kényelmesen simulnak e kötetbe, hiszen ugyanúgy megjelenik bennük az idő problematika 

(például „– nem voltál itt, és nemsokára emlék / lesz majd az is, hogy itt fekszel […]” – A 

kora hajnali órákról), az álomszerűség  („Elalszol, kába kézzel fölveszed / ruhádat, alvajáró 

délután […]” – A késő délutáni órákról),  és rokon a motívumhálózat is (látás, tűz, víz, halál, 

hold). 

 Kovács András Ferenc Szabadvendég című szonettkoszorúja önállóan jelent meg, az 

azonos című kötetben, József Attila születésének századik évfordulóján. Kovács András 

Ferenc a nagy előd Légy ostoba című szonettjét írta mesterszonetté, ezzel állítva emléket 

József Attilának. 

 A De mit vesződöm én… kezdetű szonettkoszorú Varró Dániel Szívdesszert című 

kötetében látott napvilágot. A szonettek között sms-versek, mesék és más műfajban írt művek 

vannak, hiszen ahogy a szerző mondta, „a legjobban megírt szonettkoszorú tizenkettedik 

szonettje is nagyon unalmas tud ám lenni, ha egymás után, ömlesztve olvassuk”. 12 Varró 

Dániel szabadon szerkesztett szonettjei – azok arannyal szedett sorai néhol képverssé 

rendezve – jól illeszkednek a Szívdesszert hangulatához és illusztrációihoz, s ugyanúgy 

jellemző rájuk bizonyos disszonancia, illetve ambivalencia, mint a kötet többi alkotására. 

 Mindhárom költő szonettjei lehetőséget adnak egy olyan befogadói attitűdre, mely az 

intertextualitást helyezi a recepció középpontjába.  Tóth Krisztina szonettjei közül A fájdalom 

természetéről, című lehet ennek legeklatánsabb példája, mely a lírai én más 

magatartásmódokkal szembeni egyediségét hangsúlyozza allúziók révén („nem kér tüzet, nem 

gyújtja fel magát, merész / ötlete nem támad a síneken, / megy át a hídon, éppen csak lenéz - // 

- mit kellett volna tennem? Rezzenéstelen / arccal táskámba nyúlni és / rád lőni, mint a 

filmeken?”), mely kapcsolatba léphet Nagy László lírájával, Lev Nyikolajevics Tolsztoj Anna 

Kareninájával, utalhat rejtetten akár magára József Attilára, Dosztojevszkij Bűn és 

bűnhődésére, Kafka Ítéletére etc. 

 Szintén a lírai én önmeghatározásában segít az intertextualitás a Szabadvendég – 

Kovács András Ferenc mesterszonettjének – tizedik darabjában: „s már nem vagy új 

                                                 
12 http://kultura.elteonline.hu/online-kultu_ra/1362/varro_dani_a_szabo_ervin_konyvtarban 
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csodákért lelkesült / Odüsszeusz, hogy árnyak közt eveztess […] s mint Jákob is, ki angyalnak 

feszült, /  nálad különb ellenfelet kereshess - // s miként Gilgames bírta Enkiduját, / öleld a 

semmit, sírd a senki búját [… ]”. A szonettkoszorú hatodik darabjának főhőse „[…] hisz ő 

koldulva vág rémképeket, kacagtatván a bámész népeket, hogy kínját száraz kiflicsonkra 

váltsák.” megidézi Franz Kafka Az éhezőművészét, Karinthy Frigyes A cirkuszát és a 

kilátásba helyezett bohócsorsot Ady Endre A fajok cirkuszában című alkotásában úgy, hogy 

József Attila lírájának hangütését imitálja. A szonettkoszorú egyébként végig a József Attilára 

való rájátszás jegyében íródott. Ez tetten érthető például a József Attila kései költészetében 

kedvelt motívumok implikálásában. Példaként említhető a rend („s a korparancs, ki rég 

fegyőrködött, // fölénk, közénk megint beköltözött” – 2.), az istenkeresés („miképp tekint a 

fölmeszelt Tejútra, / ha rég megalvadt, s tán hited se lett.” – 6.), a bűn nélküli bűnösség 

(„Nyomaszt a múlt, új marsra gyújt a fanfár, / s a bűn imbolygó mélyben súlytalan vár” –7.), 

a gyermek („A gyermek eltűnik, ha ölni felnő” – 12.). 

  A De mit vesződöm én… kezdetű szonettkoszorú már egész más szerepben 

szerepelteti az intertextualitást, ahhoz azonban, hogy erre rálátást nyerjünk, előbb végig kell 

keresnünk a szövegköziség megjelenéseit. Bodor Béla kitűnő írásában a következőt mondja: 

„Igen, úgy látom, hogy különböző Jánosok, Gyulák és Mihályok jelenléte a kötetben 

mindvégig érzékelhető, talán A.A.-k és Paul-okénál intenzívebben, és persze az intonációt 

meghatározó Dezsők és Attilák mellett.” 
13 A mesterszonett kapcsolatot tart egyrészt az antik 

kultúrával, erre utal a pegazus szerepeltetése, illetve a „fakó lovon megindul az alvilág 

atakja” (És elválásaink…) sor. Átírja Arany János A walesi bárdokjának ismert 

szószerkezetét, „fülembe zúgja” helyett „fülünkbe vígadoznak” (Mind többször már a 

gond…). Allúz módon megidézi Radnóti Nyolcadik eclogáját, azonban itt a „Falhoz verdesik 

itt is, amott is a pötty csecsemőket” sornak tartalmi inverziója áll: „és hárommilliárd ki 

bébiterminátor / mohón harapja anyja berregő csecsét.” (És elválásaink…). Ennél nyíltabb 

utalásokkal is találkozunk azonban, így a Bibliára: „egyenként hull a földre a hét feltört 

pecsét” (És elválásaink…), más szerelmi történetre: „a történetbe Trisztán helyét nem látja 

tisztán, / az övé lett Izolda, de csak egy epizódra” (És nem tudok utánad…) és író-költő 

elődökre: „amelyen sorban állnak a sorba állított / vastag prózák precízen, a Proust, a Mann, 

az Ottlik…” (A stressz, a félsz, a hiszti…), „Írtam is neked Ady-verset.” (A szó gégénkbe 

hátrál…) vagy  „savanyú képet öltök, akár a régi költők, / régi Gyulák, Mihályok. s tűnt vágy 

után ki nyávog” (És nem tudok utánad…). A költő tehát párhuzamba állítja saját szerelmét és 

                                                 
13 Bodor Béla (2008), Bárka, Ivi-avi-avantgárd, (2008)3 
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saját szerelmi költészetét a nagy elődökkel azért, hogy az így keletkező kontraszt fényében 

még szembetűnőbb legyen a lírai én szerelmének, szerelmeinek tragédiája. 

 Végül a szövegköziség egyik legnyilvánvalóbb módozatáról, a műforma 

megválasztásáról szükséges néhány szót szólni.  „A szonett itáliai eredetű 14 soros 

versszerkezet. Hangzása kivételes (Virág Benedek elnevezése: „hangzatka”); kötöttsége nagy 

fokú, ezért a legintenzívebb, ambivalens lírai tartalmak kifejezésére a leghatásosabb.”14 

Mindhárom esetben jól kiaknázottnak tekinthető a versforma erénye. Tóth Krisztina szonettjei 

esetében valamiféle meditativitásban, szentenciózusságban érhető ez tetten. Kovács András 

Ferenc Szabadvendége sokkal inkább az én és a világ között feszülő feloldhatatlan 

feszültségről beszél (például „A lét halkan gyalulgat – / Ki egyszer élt, többé nem angyalulhat 

[…]” – 5.) Varró Dániel pedig a szonettek egyik legkedveltebb témáját fogalmazza meg, a 

szerelmet, de nem a konvencionális módon, nem idealizálja sem szerelme tárgyát, sem pedig 

a szerelem állapotát. Bár alapvetően pozitív attitűddel szemléli őket, nem ment attól, hogy 

rombolja is ezt (pl.: „A stressz, a félsz, a hiszti, a nyűgök, a macerák… / Mind többször már a 

gond szívünkben ablakot nyit […]” – De mit vesződöm én…). 

2.5. Intertextualitás összegzése 

Az intertextualitásban rejlő lehetőségeket tehát mindhárom kortárs költő tudatosan 

használja, ám mindhárman más, egyéni tartalommal ruházzák fel azt, más feladatot 

tulajdonítanak neki.  

Tóth Krisztina poézisében talán jobban visszaszorul a szövegköziség – legalábbis a 

direkt utalásoktól inkább tartózkodik, mint költőtársai –, ugyanakkor ezzel éppen közelebb 

kerül a költészet konvencióihoz.  

Kovács András Ferenc tehetsége ezzel szemben abban nyilvánul meg, hogy milyen 

bámulatos ügyességgel bújik más költők álarca mögé, vagyis milyen mesteri fokára jut a 

rájátszásnak és imitációnak; ezzel az eljárásával pedig hogyan dimenzionálja át saját maga, 

illetve az általa megidézett költő líráját.  

Varró Dániel a szövegköziség egy harmadik funkcióját helyezi előtérbe, amennyiben 

poétikai eljárásával a kontraszt megteremtését szolgálja, mely az ő költészetében mindig a 

komikum, a gúny, az irónia forrásává válik. 

 

 

                                                 
14 http://enciklopedia.fazekas.hu/verstan/Szonett.htm 
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3. Zeneiség 

 Bolond hangszer: sír, nyerit és búg. 
 Fusson, akinek nincs bora, 
 Ez a fekete zongora. 
 Vak mestere tépi, cibálja, 
 Ez az Élet melódiája. 
 Ez a fekete zongora. 
 (Ady Endre: A fekete zongora – részlet) 

Irodalmi művek befogadásának talán egyik első értelmező gesztusa a zeneiségre való 

felfigyelés. A zeneiség kiváló eszköz lehet a költemény tartalmának, hangulatának 

hangsúlyozására, módosítására vagy éppen kétségbe vonására. „A szöveg zenei, amennyiben 

olyan kifejezési eszközöket használ, mellyel a zene is él; és zenei azáltal is, hogy zenei 

tartalmakat közöl, amikor közvetlenül tükrözi a tartalmat” 
15 – írja Fónagy Iván A költői 

nyelvről című kötetben. Az általa megfogalmazott kép alapján a zeneiségnek formai (a 

hangalakzatok, eufónia, ritmus és rímek) és tartalmi jegyeit (zenei szerkesztésmód eszközei: 

az ismétlés, a feszítés/oldás) vizsgálom ebben a fejezetben. 

3.1. Zeneiség és a Porhó 

 A Porhó kötet versformái, a versek ritmikái és rímelései igen differenciált képet 

mutatnak, kivételként leginkább a Havak éve ciklust lehet említeni, melynek darabjai 

viszonylag egységesek, négyszer négy sorosak, azok keresztrímelésűek, és gyakran 

enjambement-ra végződnek. Lionel Ray hatása érződik rajtuk, amiről Tóth Krisztina egy 

interjúban így fogalmaz: „Nagyon érdekes technikája van, nagy levegőjű, hosszú mondatokat 

ír, s mindig átvezeti a mondat végét. Nem központoz, s sokszor úgy rakja le a jelzőket, hogy 

több dologhoz is tartozhatnak.” 
16 Tóth Krisztina ugyanebben az interjúban elmondta, tudatos 

törekvés nála a dallam háttérbe és a tartalom előtérbe helyezése.  

A Porhó azonban mégsem nélkülözi a zeneiséget, csakhogy ezt legfőképp a versek 

szerkesztésmódjában érdemes keresni, azokat a zenei struktúrákkal egybevetve. Tehát újfent 

Fónagy szavaival, „igyekszem […] a két zenei alapelv, az imétlődés és a feszítés/oldás néhány 

tipikus szövegformáját bemutatni”. Példaként a Havak éve I. verset elemzem. 

  A vers az első három sorban két felsorolást állít párhuzamba, melyek a felrémlésen, 

felidézésen alapulnak. („Ahogy gyerekkoromból is a lakás üregei rémlenek fel a sátrak. / 

Terítők függönyök camera obscurái fényporos titokteli fedezéke. / Arra hasonlít ez olyan 

                                                 
15 Fónagy Iván, A költői nyelvről, Corvina Kiadó, 1999, 336. 
16 Keresztury Tibor – Györe Gabriella, Litera, A dallamok alatt. Nagyvizit Tóth Krisztinánál, 2004 
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felidézni a nevetésed a fogaidat a szádat.”) A következő sorban aztán konkretizálódik az 

emlék ideje („megsüketít gondolnom arra az évre.”). Az az év, melynek definiálására tizenöt 

különböző variáció hangzik fel („Suttogó ruhák éve”, „hóé koraesti vak fellegekkel”, „Rövid 

karácsonyé” stb.), majd az utolsó sorban  így összegződik : „A havak éve volt fehér úttalan 

úté semmi másé.”. Közben az ismétlésnek több fajtája megjelenik: így a szószerinti (például a 

„volt” szó nyolcszor), a tartalmi (például az „akartam” által egybekapcsolt „hallj meg” és a 

„meghalj”),  a parafrázis (így az előbb említett „rémlenek fel” és a „felidézni”), illetve a 

felsorolás („a lépcsőházban ajtóban zuhany alatt a liftben”). De a hangnemváltások 

periodicitása is egyfajta ritmust ad. Az első két sor nosztalgikus, naiv derűjét felváltja a 

harmadik sor bensőségessége, majd ezeket követi a viszolygás („megsüketít gondolnom”), a 

borongós hangulat („koraesti vak fellegek”), a letargia („feküdtem biztos voltam hogy nem 

kelek fel”), a gyűlölet („meghalj egyszer ezt is akartam”), a gyengeség („sírás és rohanás”) 

hogy végül visszakanyarodjon ismét a számvető attitűdhöz. Ugyanígy a feszítés/oldás üteme 

is a lüktetés forrásává válik. Az első három sor viszonylagos nyugalmát három baljóslatú 

kíséri, majd a hetedik rettenetes feszültségét némileg oldja a rákövetkező két sor, ezt követően 

a tizedikben ismét kicsúcsosodik, aztán kicsit kienged, hogy a tizennegyedikben újra tetőzzön, 

végül két nyugodtabb sorral kiengedjen. 

3.2. Zeneiség és a Hazatérés Hellászból 

A Hazatérés Hellászból kötet zeneiségét az Athéni változatok versen keresztül 

mutatom be. A vers – mint ahogy a kötet többi alkotása is – gyakran él az alliteráció 

hangsúlyozó, figyelmet felkeltő eszközével (például: „fontosak, fiam”, „szobrok szépek”, 

„szobrok szentek”, „ha hellén”, „kontár latin kőtömböknél különbek”, „folyton-folyvást 

fontosak”). Az alliteráció mellett más hangalakzatok zenei hatásával is kiemel bizonyos 

sorokat, így a belső rímek nagyon gyakoriak („tetvek ette”, „szobrok roppant fontosak”, 

fölött, ki csak görög” etc.). Bonyolultabb már például a „mondhatni ránk is átragyog” 

szerkezet, ahol az „i”-„á” hangok ismétlődését foglalja keretbe az „o”-„a” és ennek inverze, 

az „a”-„o”. De nagy kifejezőereje van egy hang monoton ismétlésének, így hangsúlyosabbá 

válik az „Ezt jegyezd meg.” felszólítás. Az Athéni változatoknak, és a Hazatérés Hellászból 

többi versének is általában jambikus lejtése van, ennek megtörése annak kuriózum volta miatt 

hatásos, így említhető a „szobrok roppant fontosak” szószerkezet, mely időmértékes ejtésben 

az egyetlen „os” morát kivéve végig hosszú (az utolsó tagot annak szövegbeni helyzete miatt 

– vagy verssor végén áll, vagy mássalhangzó előtt – ejtjük hosszan). A sorok végén rímek 

csak elvétve fordulnak elő („népemlékezet” – „jegyezd meg”, „példaképek is” – „szülöttei”). 
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A Hazatérés Hellászból zeneiségének másik fő letéteményese a már a Porhó kapcsán 

is tárgyalt zenei strukturáltság. Ez az Athéni változatokban például az „A szobrok roppant 

fontosak” állandó (összesen 10 alkalommal) variációinak már-már refrénszerű 

felbukkanásában érhető tetten. Ennek a gondolatnak állandó artikulálása egyébként nem 

rejtetten didaktikus célzatú, mivel a lírai én a fiát oktatja. Ugyanakkor a szobroknak egyfajta 

devalválódása, pontosabban a szobrok értékének profanizálódása történik a műben, amikor az 

első versszak idealisztikus elképzelésével szemben („A szobrok szépek, múlhatatlanok, / s a 

hűs öröklét egy piciny darabja, / mondhatni, ránk is átragyog belőlük - / bár egy sugár az ősi 

hálaáldozat, / köztisztelet, s a büszke népemlékezet / magasztosult fényéből….”) egyre inkább 

nyilvánvalóvá válik az olvasó számára, hogy bár a szobrok tényleg fontosak, elsősorban nem 

az esztétikai erejük miatt. Ezáltal az ismétlés az irónia egy nagyon finom forrásává válik. Az 

ismétlés, a redundancia egyébként igen jellemző a kötet verseire. Az Athéni változtatok is 

rengeteg szóismétlést, parafrázist, tartalmi ismétlést, felsorolást, felbontást tartalmaz, ami 

egyfajta körülményeskedésként érzékelhető. Stilisztikai hatása ennek és a vers andalító 

jambikus lüktetésének, hogy az olvasó figyelme a tartalom felől magára a szövegbeszédre, 

annak ritmusára, zenéjére tevődik. 

3.3. Zeneiség és a Túl a Maszat-hegyen 

 A Túl a Maszat-hegyen nagy része Anyegin-strófában íródott, ami „14 soros versszak, 

Puskin alkotása. Jambikus ritmusú, négyes és ötödfeles jambusok váltakoznak benne. A 

rímképlete a ritmusrendhez igazodik; a költő – mintegy a versírást is felülről látva – 

végigskálázza az alapvető rímfajtákat, majd egy sorpárral zár (gyakran csattanóval).” 
17 

Ennek a strófaszerkezetnek előnye, hogy egy nagyobb lélegzetvételű mű – a rímtípusok 

variabilitása által – sem válik egysíkúvá. A rímelés ötletessége pedig Varró Dániel 

költészetének egyik legnagyobb erénye (néhányat kiemelve: „asszem” – „sasszem”, „Rőt 

vödör” – „őrködöl”. „zománc” –„románc”, „agybajt” – „fagylalt”). 

 Egyedül a tizenkettedik fejezet verselése tér el az Anyegin-strófától, ez 

hexameterekből áll, mely Varró szavaival élve: „passzol mondandóm horderejéhez”. A 

tizenkettedik fejezet a nagy eposzi harc, Paca cár seregeinek és a Muhi Andris vezette maszat-

hegyieknek összecsapása. A verselés megváltoztatása – mely a rímek visszaszorulásával jár – 

éppen a csatára koncentrálja az olvasó figyelmét, illetve párhuzamba állítja azt a régi nagy 

eposzok küzdelmeivel. 

                                                 
17 http://enciklopedia.fazekas.hu/verstan/Anyegin-strofa.htm 
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 Jellegzetesen a zene kifejezésmódjához kapcsolható, hogy minden szereplő egy-egy 

nagyon markánsan elhatárolható, szuverén hangnemmel bír, tulajdonképpen idiolektussal 

(erről később, a stilisztika fejezetben bővebben értekezem), melyek váltakozása zenei hatást 

kelt. Így említhető Csálé és Egyenes beszélgetése: „S kérdezte hősünk: „Tudjátok ti, merre / 

Kell menni?” „Persze. Csak hát… tüzetes / Izét igényel…” – csűrt-csavart a Csálé. / „Nem” 

– mondta őszintén az Egyenes.” Csálé és Egyenes karaktere a személyek megkettőződésének 

is példája, ami az ismétlés egy módja. Az epikus antitézis szintén az ismétléshez – ilyetén 

módon a zeneiséghez – kapcsolható, így a kötet fő konfliktusa: a tiszták és piszkosak 

ellentéte. 

 A Túl a Maszat-hegyen kötetben a hangokkal való játék többször többletjelentéssel 

bír, mint például az Isberetlen Angol Költő beszéde, mely a nazális hangokat képtelen 

kiejteni, utalva a Költő betegségére. A hangulatfestő és hangutánzó szavak gyakori használata 

is a jeltest és jelentés egymáshoz való közelítését szolgálja, így a Badar madárhatározóból: 

„elbődül”, „bököm”, „kelekótya”, „süvöltő”, „robbantjuk”, „randa”, „röhögcsélve”, 

„csuszka”. 

 Végül a zenei hatás elérésének egyik legdirektebb módja dalok megidézésében van, 

ilyen például a „Van, aki” anaforikus sorkezdet ismételgetése, mely az olvasóban felidézi az 

LGT Mindenki másképp csinálja című számát. 

3.4. Zeneiség és a szonettek 

 A szonettek legelemibb összetevőinek, a hangoknak (betűknek) vizsgálatához egy 

barátom írt egy számláló programot, mely részletes statisztikai elemzést készít. Ennek egészét 

pályamunkám mellékleteként csatolom, most csak néhány érdekesebb vonást emelnék ki. 

Ezek közül is elsőként Varró Dániel költeményei magánhangzó-eloszlásának a másik két 

költőtől való szignifikáns eltérését. Varró Dániel műveinek hangulatát előszeretettel 

aposztrofálják könnyedként – bár ez a könnyedség éppen a Szívdesszertre áll legkevésbé –, 

melynek hangtani okai is vannak. Így megfigyelhető a rövid, palatális, felső nyelvállású 

magánhangzók – Tóth Krisztina és Kovács András Ferenc szonettjeiben lévőnél – fokozottabb 

preferenciája. Ezek, illetve az ajak- és orrhangok gyakoribb használata hozzájárul a művek 

légiesebb hangzásvilágához. Még egy sajátosságot fontos megemlíteni, ez pedig a Tóth 

Krisztina által írt szonettekben a veláris magánhangzók dominanciája, mely gyakorlatilag 

fordított arányt mutat a másik két költőtárs szonettjeiben megjelenő eloszláshoz képest. Ezek 

a hangok talán alkalmasabbak a szonettek emocionális és gondolati tartalmának kifejezésére, 
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ez alatt elsősorban a versek meditatív, bölcseleti jellegét, álomszerűségét és tompa fájdalmát 

értem. 

 A rímek fontosságára mindhárom költemény explicit is fölhívja a figyelmet.(„Úgy 

hozná a hangzás, / hogy a végén a neved még kimondjam” – A megfoghatatlanról, „Ládd, 

verset írni léha marhaság, / s csak arra jó, hogy rímeket berezgess.” – 9., „Szétesni itt nekem 

ez a szonett sem átall, / de összetartom én, ne félj, a rímek által!” – De mit vesződöm én…). 

Tóth Krisztinánál a versek rímelése ABBA ABBA CDC DC’D formájú, ahol az utolsó előtti 

C’ csak utolsó szótagában cseng össze a megelőző sorokkal. Kovács András Ferencnél pedig 

egy ehhez nagyon hasonló ABBA ABBA CCD EED szerkezet olvasható, mely közel áll a 

petrarcai hagyományhoz. Varró Dániel szonettkoszorújának darabjai már nem mutatnak – 

rímelésüket tekintve sem – egységes képet. Előfordul bennük többek között ABAB CCDD 

EEF GGF, AABBCCDD EEFFGG, AAABBBDDDEEEFF, Varró Dániel tehát eltávolodik a 

konvencionális szonett-formától (kifejezve többek között éppen azt, hogy a lírai én szerelme 

sem konvencionális, hiszen „szíved az enyémmel nem kompatibilis”). Bodor Béla már idézett 

írásában ezt a következőképpen deklarálja: „Költészet-filozófiai (ha van ilyen) döntésnek 

látom, hogy a formatökély emblematikus alakzatát, a szonettkoszorút, Varró Dániel bontva és 

roncsolva mutatja fel. […] Varró gyakran ennek az ellenkezőjét választja: nem tesz nyíltan 

hagyománykritikus gesztusokat, hanem a végsőkig feszíti a formát, mintegy lehetőséget adva 

arra, hogy az a virulenciáját megmutassa.” 
18 

 Az enjambement-nak a sorok és ritmus megbontásával sajátos zenei és stilisztikai 

hatása van. Erre mindhárom költő alkotásaiban bőven találunk példát. A kora hajnali órákról 

című versben, a soráthajlások hatása leginkább a csendélet pillanatszerűségének, és a furcsa 

álomvilág lassúságának, idegenségének érzékeltetésében rejlik. A késő délutáni órákról 

szonettben a „megállt és elhagyott // parkoló kövén egy labda” megtörése éppen a labda 

elhagyottságát emeli ki. A fájdalom természetéről, egy másik szerepét mutatja az 

enjambement-nak („táskámba nyúlni és / rád lőni, mint a filmeken?”), ahol a soráthajlás 

révén hangsúlyos helyre kerül a „rád lőni” szintagma. A Szabadvendég 12. versében („Nem 

lehet soha nem igaz szavad – / kinyögheted, de nyegle képtelenség / versben vajúdni elvetélt 

szerencsét”) az enjambement – lévén, hogy hagyományosan stilisztikailag kevésbé elfogadott 

– éppen a versben való vajúdás képtelenségét szimbolizálja. 

 Természetesen a már a kötetek kapcsán is tárgyalt, zenei hatást keltő hangalakzatokkal 

a szonettekben is találkozunk. Legnagyobb jelentőséggel talán ezek közül a Szabadvendégben 

                                                 
18 Bodor Béla (2008), Bárka, Ivi-avi-avantgárd, (2008)3 
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az alliteráció bír. „Ha harcra heccelt utcanép halandzsák / habját habzsolja újra bősz bután” 

– olvashatjuk például rögtön az első szonettben. Itt a fogalmak összekapcsolásán, illetve azok 

fontosságának hangsúlyozásán túl egy nagyon erős érzelmi töltet, teljes elhatárolódás 

kifejeződését szolgálja a betűrím. Nem is nagyon fordul elő a kötetben olyan strófa, amelyben 

ne lenne alliteráció. Ez tovább erősíti a versek egyébként is impulzív lüktetését. 

 A feszítés/oldás strukturáltság a szonettekben végig jelen van, bár a Szabadvendég 

alkotásai csak elvétve engednek feszültségükből. Ez a Szívdesszertben lévő a Bőrünkből 

szikra pattan… kezdetű versben például úgy nyilvánul meg, hogy a „tiedtől, jaj, különböző”, 

„nem egyensúlyi a mi”, „kisülés jön létre köztünk”, „nem ok a búsulásra?”, „gyakran jön létre 

károsodás”, „nem illünk össze, drága, mit szépítsünk ezen” negatív tartalommal bíró 

szerkezeteket Varró Dániel egy ironikus, tudományoskodó, túlzottan részletező, látszólag nem 

adekvát szövegkörnyezetbe ágyazza. 

 Az ismétlés alakzata szintén alapköve mindegyik szonettnek. Ezt Tóth Krisztina A 

megfoghatatlanról című alkotásán mutatom be. Jelen van ez mind szó szerint („félrehajlani” – 

„félrehajlasz”), mind pedig parafrázisok szintjén („írni” – „mondani”, „elsikkadni” – 

„megsemmisültél”). Illetve a vers struktúrája által, mely a hiperbaton alakzatára emlékeztet, 

amennyiben a vers hasonló hangvételű első és utolsó mondata ugyanazt a gondolatot járja 

körül, a közbeékelt négy mondat pedig ezek jelentését erősíti, ezáltal is ritmust kölcsönözve a 

szonettnek. 

3.5. Zeneiség összegzése 

 A költők műveinek szerkezete tehát elősegíti, az ismétlések és a feszítés/oldás ritmikus 

változása révén, a művek zenei olvasatát. (Ismétlések alatt természetesen a Porhóban vizsgált 

hangnemváltásokat, a Túl a Maszat-hegyen kapcsán említett személyek megkettőződését és az 

epikus antitézist is értem.) 

 A művek olvasásakor emellett a zenei hangzást a költők műveiben általában jambikus 

ritmus mellett a rímek (nemritkán belső-, vagy betűrímek) összecsengései, illetve eufonikus 

hatású hangalakzatok adják. Ezeknek, vagy éppen ezek megtörésének, fontos szerepük van a 

tartalom tükrözésében is, megerősítik vagy cáfolják azt. 

 Végül a Túl a Maszat-hegyen kapcsán a zenével való játéknak egy olyan fajtája is 

megjelenik, mely rájátszás révén zenei alkotást idéz meg, így például a Mindenki másképp 

csinálja című LGT-számot. 



 19

4. Stilisztika 

 De mindezek révén végül tanuld meg: 
 mondatod kalapálni, 
 csiszolni szód, 
 élesíteni szellemed, 
 késszé faragni versed… 
 (Johannes R. Becher: A költő – részlet 
 Csorba Győző fordítása) 

 Kortárs költők nyelvezetének összehasonlításakor fontos szempont lehet a stilisztikai, 

melyben – tágabb értelmezésben – természetesen a már korábban tárgyalt intertextualitás és 

zeneiség is benne foglaltatik. E fejezetben azonban a szöveget felépítő alakzatokat, a költői 

képeket, a trópusokhoz kapcsolódó stiláris eszközöket (így a hasonlatot, a körülírást és annak 

fajtáit), a szó- és kifejezéskészletet, illetve a mondatszerkesztés mikéntjét vetem össze a 

költők műveiben. 

4.1. Stilisztika és a Porhó 

A Porhót felépítő alakzatok közül a hozzáadást (ismétlés, felsorolás, fokozás) a 

zeneiség fejezetében már tárgyaltam, ugyanakkor lényeges szerepet tölt be a kötetben az 

ellipszis is, mely például a Havak éve ciklusban előmozdítja a verssorok enjambement szerinti 

olvasatát, annak ellenére, hogy azok mondatzáró írásjelekre végződnek. Így említhető előbb 

az alany, majd az állítmány hiánya a Vándorhold I. két sorában: „Égnek szemben a villanyok 

vége a napnak ég a. / Tévé növekvő szerelem tud ilyen hunyorgó furcsa fénnyel.” A 

gondolatalakzatok közül a kérdés mellett a paradoxonok, oximoronok jelenléte hangsúlyos a 

kötetben. „Egy régi osztálytársam szembejött ugyanúgy még gyerekként. […] Idegen 

szemeiddel láttad ugye idegen számat.” – olvashatjuk például a Küld egy mosolyt I-ben, vagy 

a Napló III-ban: „Tudom persze hogy nyár tél hogy virág meg a termés. / De közben áll az idő 

és néz a szeme se rebben.”, ezek a feloldhatatlan ellentmondások végig jelen vannak a 

Porhóban, és egy nagyon sajátos viszonyulást fejeznek ki az időhöz, annak jellegéhez, 

múlásához. 

A trópusoknak majd minden fajtája fellelhető a kötetben. Így pusztán a Fehérhajú 

című versben találunk szinekdochét („Öreg / volt az idő – óvatosan átcsusszantunk az út / 

túlfelére, egy újabb ezredévbe”), antropomorfizáló megszemélyesítést („fűtőtestek 

beszélnek”), metonímiát („ködlámpa fut”), szinesztéziát („vézna […] jelentés”), illetve 

szimbólumot („Fehérhajú”). Prágai Tamás kritikája mégis, jó érzékkel, a költői képek közül 

a metafora általános szövegalkotó vonását emeli ki a versekben, amikor beszél kint és bent 
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átcsapásáról, egymásba fordulásáról, a hangsúly mondatról verssorra való áttételéről, a 

második ciklus keresztrímes szerkezetéről és az elmondástól a vers felé tartó áthelyeződésről, 

végül megfogalmazza, hogy „[…] az áthelyezések sora […] szintén áthelyezése (metaforája) 

valaminek; annak, hogy a […] menekülni próbáló „ én” személyes történetét – könyvként, sőt 

versként – Mnémoszüné elé tegye le:  változtathatatlan formában […] – mint önéletrajzot.” 
19 

A Porhó kötet nyelvezetébe talán ezen áthelyezések jelenléte miatt is illeszkednek 

olyan harmonikusan a körülírások. „Miért lepleződnek le mindig a csodák. / Mikulás. Gólya. 

Most meg ez.” – áll a Dossziéban névmás a szexualitás nyílt megnevezése helyett, vagy „Az 

utolsó időben le- lecsuklott / a feje […] – olvasható a Virrasztókban a haldoklás 

eufemizmusaként, de olvashatjuk ennek ellentétét, a halál kakofemizmusát is a Napló III-ban: 

„Esős és meleg nyár volt te már valószínűleg elrohadtál. / És a bútorokat is elvitték ott már 

valaki más van.”  Nem ez a jellemző egyébként, sokkal inkább az enyhítő körülírások, 

melyek a versek finomságát, tapintatát mutatják. 

A kötet szó- és kifejezéskészletének elemzésekor egy igen homogén, javarészt a 

köznyelvből építkező versnyelvvel találkozunk, mely ritkán a rétegnyelvek (invokáció, 

camera obscura, membrán) és a vulgaritás (farkát, csiklódon, kihánynak) irányába is 

elmozdul. Gyakoriak ugyanakkor a sajátos szóösszetételek („szélmalom-arc”, „lombszemü”, 

„csecsemőszemű”, „körhinta-fény”, „fény-reluxa” etc.), illetve a negatív, tagadó minőségű 

kifejezések (nem, sem, sose, nélkül, semmi, se, csak, ne etc.). Kedveli ezek mellett a lét- és a 

látás érzékelését kifejező igéket (lesz, volt, vagy, láttam, néztem, figyel, bámul, félrenéztem 

etc.) illetve a névmásokat (amíg, ott, ami, minden, sose, itt, ez etc.). Ezek preferenciája 

elősegíti a versek tárgyának globálissá válását, illetve – a motívumháló, a verscímek, a rímek, 

az alakzatok, a jambikus lejtés stb. mellett – részt vesznek a szövegkohézió megteremtésében.  

 A mondatok ideje változatos, lévén egyfajta számvetésként olvashatók a versek. 

Általában pontra végződnek, nemritkán ez azonban kérdő modalitással társul (például „Járva 

idegen életek ablakán minek bámulni utcahosszat.” – Vándorhold III), s gyakran nem esnek 

egybe a grammatikai mondathatárral („Senem senem egylevegővel az őszi meleg szél. / 

Kertben sértődötten locsoló apát eljön és megvigasztal.” – Napló II).  A központozás 

egyébként nagyon differenciált képet mutat még egy verscikluson belül is, hiszen míg a Beryx 

decadactilus a köznapi írásnak megfelelően tagolódik, addig a kötet következő versében, az 

Órákban egyetlen írásjel sem található. Ennek a hangnem heterogenitásának és a közlés 

pontos, árnyalt kifejezésének megteremtésében van szerepe. 

                                                 
19 Prágai Tamás (2002), Kortárs, Mnémoszüné arcai, (2002)6 
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4.2. Stilisztika és a Hazatérés Hellászból 

 „Ó minő inzultus! Mekkora sértés!” (A Lagida vendégszeretete) „Hajaj, fiúk! Be távol 

estem én / hasas kupáktól, melyeket pökhendi fickók hörpintgetnek otthon! / Lelkem-valóm 

Szamosz pazar borára vágyik imbolygó hajón!” (Alexandriai kalmár) Érzelmi alakzatok és 

kérdések állandó jelenléte figyelhető meg a Hazatérés Hellászból kötetben, ami 

tulajdonképpen ellentétben áll a versek szentenciózus jellegével. „Kavafisz ugyanis, 

költészetének homogenitása, beszédmódjának mindvégig azonos (és azonnal felismerhető) 

volta ellenére a sokféleség és a határhelyzetek költője.” 
20 – írja Dunajcsik Mátyás már 

többször citált kritikájában. Ezek közé sorolja a görög-egyiptomi kettős identitást, a 

férfiprostituáltak erkölcsi romlottságát, ugyanakkor különös szépségét. S tulajdonképpen itt 

említhető még állandó ütköztetése az előbb említett emocionális és gondolati jellegnek, a 

profanitásnak és a pátosznak, a normának és a normaszegésnek, a társadalomnak (annak 

konvencióival) és az individuumnak, továbbá a nyelvi regisztereknek (köznyelv, archaizáló 

kifejezések, vulgaritás, választékosság) vagy a barbaritásnak és műveltségnek. Ismétlések 

(melyeket a zeneiség fejezetben már részletesen tárgyaltam) és ellentétek együtt alkotják tehát 

a kötet szövegeinek struktúráját. 

 A költői képek közül ismét a metafora jelentésképző szerepe tűnik legjelentősebbnek, 

mely gyakran szimbólumokkal (könyv, szobor, pecsét stb.) egészül ki. A metaforák sora a 

történelmi témájú versek mély rokonságát mutatja a bibliai parabolákkal (mivel mindkettőben 

egymásra vonatkoztatható egy konkrét eseménysor és egy átvitt sík, továbbá a szövegnek 

direkt tanulsága van). A szinekdochék és metonímiák stigmatizáló volta a kötetben általában 

szintén ellentétekre (például nosztalgikus elvágyódás az élhetetlen jelenből a harmonikusabb 

múltba, a világ korlátozza az individuumot) világít rá, és egyfajta indoklását is adja a versek 

történelmi múltba való ágyazottságának. Például a Thamürasz sírja Antiokheiában című 

versben: „s zengtem hiába én is, / miképp sok más művész a szépségre közömbös, vak 

Antiokheiában. / Városhoz és világhoz csak sikerült hasonulnom a kételyeimmel – / vak 

lettem, földsüket, s most némulok visszhangtalan sötétben.” A trópusok közül még a jelzők 

halmozásakor keletkező szinesztézia bír a kötetben nagy jelentőséggel. 

 A jelzők halmozása, a földrajzi és személynevek gyakorisága nominális stílusú 

szöveget hoz létre, melyet többszörösen összetett mondatok alkotnak. A tagmondatok közötti 

összetétel többnyire mellérendelő, ám gyakran előfordul (a sokszor záró- vagy gondolatjelek 

közé ékelt) hiperbaton forma is. Ezen tényezőknek hatását tovább erősíti a terpeszkedő nyelvi 

                                                 
20 Dunajcsik Mátyás (2007), Holmi, Kavafisz – hányszor is ? (2007)4, 515. 
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kifejezések, illetve módosítószók gyakori használata (előbbire példa az Egy szerencsétlen 

flótás komédiájában a „szám szerint a Nyolcadik”, „tradícióit / vitte tökélyre”, „dicséretes 

fokon művelte” etc.). Ezek a nyelvi jellemzők a körülírás stiláris eszközének kísérői, s a leíró 

részek tónusával, illetve az ismétlés alakzatával együtt rendkívül redundánssá teszik a 

szöveget, ami nagymértékben megnehezíti a recepciót. E nyelvezet tudatos használatának 

célja a didaxis további hangsúlyozása. 

 Érdekes továbbá a versek időtlenségének vizsgálata. Megfigyelhető, hogy az igék 

túlnyomórészt múlt vagy jelen időben állnak; jövő idejű kifejezések csak elvétve fordulnak 

elő. Ugyanis a versek mindig a konkrét felől közelítenek az általános felé, tehát egy-egy 

szituáció, bár időben jól elhelyezhető (az antikvitás kora vagy Kavafisz jelene), játszódhatna 

tulajdonképpen bármikor. Ugyanígy az időtlenség érzetét keltik az idézetek után gyakran 

megjelenő reflexiók, melyek szintén didaktikus jellegűek, s egy örökérvényű tanulságot 

fogalmaznak meg. Többek között éppen emiatt írhatta Dunajcsik Mátyás előbb említett 

kritikájában, hogy kortársunk Kavafisz, illetve hogy „[…] a többszörös identitás(veszteség), a 

kulturális és vallási sokféleség, vallási türelmetlenség és türelem, a nemi preferenciákhoz 

kötődő morális kategóriák kettőssége és relativizmusa, a fejünk fölött zajló, önmagát ismétlő 

történelem élményei mennyire közel állnak hozzánk, modern olvasókhoz […]” 

4.3. Stilisztika és a Túl a Maszat-hegyen 

 A Túl a Maszat-hegyen rendkívül gazdag motívumhálózattal rendelkező mű. 

Megjelenik benne a vándorlás (Andris és Janka útja), a játék (például rögtön a mű elején a 

kártya), a találkozás és elválás, a rabság, a bűn, a fa, a megtisztulás, az évszakok, a ház, a 

betegség, a halál, az ajándékozás, az álom, a rabság, az étkezés stb., ezáltal megteremtődik a 

lehetősége a kötet metaforikus olvasatának. 

 Ehhez egy összetett narratíva társul. „A narrátor sem a mesék rejtőzködő, a 

történetmondásba simuló elbeszélője, ez egy erősen önreflexív szöveg […] mindegyre 

meggátolja a szöveggel való azonosulást, mű és olvasó között ironikus távolságot teremtve 

ezzel. A helyzetet az is bonyolítja, azonkívül, hogy a szerző és narrátor ugyanazon személynek 

tételeződik, megjelenik a műben egy Varró Dánielként emlegetett szereplő is.” 
21 – írja Zabán 

Márta. A narrátor közvetlenül megszólítja olvasóját (néhol olvasóit). A narráció gyakran 

fecsegős, a narrátor gondolatai elkalandoznak, és ezek a kitérők árulják el viszonyulását a 

világhoz (például az 52. oldalon előbb a betegségek lefolyásáról, majd a mozizásról értekezik 

                                                 
21 Zabán Márta (2005), Korunk, „A régi hősök hova tűntek?” (2005)3 
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hosszan). Ennek ellenére a szöveg végig koherens marad, mely egyfelől a lineáris kohéziót 

megteremtő névmások, utalószók, anaforák, kataforák alkalmazásának köszönhető; másfelől a 

globális kohéziót kialakító eszközök tudatos használatának. Így az ismétlésnek nagyon szép 

példája Janka és Andris találkozásakor a „S kezet fogtak, mint két isis.” sor, ami a hősök 

búcsúzásakor „S pityeregtek, mint két ovis.” formában tér vissza. Ez a néhol igen didaktikus 

mesélési mód, illetve az, hogy a narrátor gyakran él kicsinyítő képzőkkel („trécselőske”), 

indulatszókkal („ihaj”), neologizmusokkal („fuvintott”), jól illeszkedik a kötet meseregény 

műfajához. Ezen kicsit módosítanak – amint az Keresztesi József is megállapítja – a 

versbetétek „amelyekben a szerző gyakran el-elrugaszkodik a gyerekekhez szóló, mesemondói 

hangütéstől, méghozzá a groteszk, abszurd, helyenként morbid humor irányába. A teljes 

kötetre jellemző elbeszélői hangnem […] többárnyalatú, vegyesebb lesz […]” 
22 

 A szereplők jellemzésének módja a narrátor direkt véleményalkotása mellett a beszélő 

nevek megjelenése. Így például a Lajhár név utal viselőjének lassúságára, a Maszat 

vezetéknév Janka piszkosságára, a Büdös Pizsamázó annak életmódjára, és hosszan lehetne 

folytatni a sort. A szereplők karakterét tükrözi emellett beszédmódjuk is. Mindegyikük egy 

nagyon diszkrét idiolektussal rendelkezik. Például Muhi Andris hosszan csűri-csavarja 

mondandóját, Makula bácsi népiesen („Sehova se mentem vóna igazából”), a Náthás Angol 

Költő betegekre jellemző kiejtéssel („Bárványszobor beg koszorú…”), Balázs vitéz katonásan 

(„Ördög – morogta és pokol!”), a Büdös Pizsamázó apatikusan, szakadozva („Beszéljük is 

meg egy tea / Vagy egy szörp mellett ezt… De a / Kakaó, hm-hm, az se rossz ám. Vagy legyen 

mégis szörp? Igen […]”) beszél. 

 Az idiolektusok mellett különböző nyelvváltozatok (hobbinyelv, szleng, köznyelv, 

irodalmi nyelv) egymáshoz közeli jelenléte is disszonanciát, ezáltal humoros hatást kelt 

(például „Hány estém telt e széken ülve / Csapdlecsacsitól felhevülve! / És hány duhaj vad 

éjszakát / Feketepétereztem át!”) Többször a homonímia jelensége ad komikus színt („Egy 

rongyot emelek” fakadt / Kacajra ő, és egy szakadt / Gatyát betett középre (ó, jaj!)”). De jól 

kihasználja Varró Dániel a Náthás Angol Költő intonációs zavarát is (Baszat-hegy, bélabú 

etc.). Szívesen játszik a nyelvvel, például „El lett rabolva a kislány, / S elkábította őt a sokk.” 

olvashatjuk, ahol a germán nyelvekre jellemző passzív szerkezet, illetve ok és okozat 

azonossága vesz fel humoros színezetet. És akkor még nem is említettünk olyan névadásokat, 

mint a Tyuxemburg család, vagy olyan szellemes megoldásokat, mint a Maszat-hegyen túli, 

piszkos világ leírásakor a „Büdöske nő a völgybe lent” sor. 

                                                 
22 Keresztesi József (2004), Jelenkor, Új időknek új dalaival, (2004)7-8 
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4.4. Stilisztika és a szonettek 

A szonettek stilisztikai vizsgálatát is az alakzatok felől kezdem. Tóth Krisztina 

szonettjei nem alakzatokra épülnek, bár lehet bennük példát találni párhuzamra és ellentétre is 

(így az A kora hajnali órákról című versben.: „lépked” – „mozdulatlan”, „tömb” – „híg 

anyag”, „kontúrjába zártan” – „tágas”). Varró Dániel De mit vesződöm én kezdetű 

szonettkoszorújának ehhez hasonlóan nem alapvető szövegalkotó eljárása az alakzatok 

alkalmazása, ugyanakkor vannak olyan szonettek, melyek kivételként említhetők, például az 

És elválásaink megannyi kis darabja…, melyben a képek apokaliptikus volta adja paralel 

jellegüket úgy, hogy a természetes tulajdonságok ellentétükbe csapnak át („estévé lesz a 

nappal, epévé a mész”). A szonettkoszorú darabjainak versfogantató alaphelyzete is egy 

ellentét a lírai én szerelmének mélysége és a szerelem kiteljesedésének lehetetlensége között. 

Ugyanígy ellentétnek tekinthető a Szabadvendég szonettjeiben vissza-visszatérő, rend és én 

egymást korlátozó volta. Kovács András Ferenc szonettjei egyébként is szívesebben élnek az 

alakzatokkal, talán éppen a József Attila-i örökség okán. Kérdések, érzelmi alakzatok és 

paradoxonok is jelentős számban fordulnak elő, de természetesen a párhuzam és ellentét 

válnak a legfontosabb szövegalkotó tényezővé. Így az 1. szonettben a szabadság érzését az 

esők utáni borzongással állítja párhuzamba egy hasonlat révén, majd a lágy tömeg és a vadság 

ellentétét írja le szuggesztív erővel, s kapcsolja egy lappadt, szétszakadt zsák képéhez. Ez 

után egy álmot vetít a valóságra, hogy megállapítsa: nincs tisztaság, csak ostobaság. 

A trópusok jelentősége Tóth Krisztina szonettjeiben az alakzatokhoz képest megnő, 

illetve közülük is a metaforáé. Nagyon komplex metaforikus képhasználat jellemző a 

versekre. Ennek megértéséhez tekintsük át A szeretet természetéről című szonett első hat és 

fél sorát. Egy tételmondatszerű felszólítással nyit „Gyanakvással figyeld a hunyt szemet!”, 

majd a „Kotyog a jég alatt a víz” kép következik, amely tulajdonképpen indoklása is lehet az 

előző sornak, ugyanis a látszólagos, felszínes nyugalom alatt meglévő nyugtalanságot fejezi 

ki. Majd „az álom / statisztákat vezényel, és a szájon / kilép-belép a légnemű menet” 

következik, mely több metaforából felépülő összetett kép. Az álom vezényel egy igei 

metafora, a statisztákat vezényel is metaforikus tartalmú, ugyanígy a levegő „légnemű 

menet”-ként való említése. A ki- és belépés egyben átvezet minket a szavak visszajárásához. 

A szavak metaforájaként pedig előbb az utcatáblák, majd a buszok kép áll, melyekhez 

minőségjelzős alárendeléssel kapcsolódik egy-egy szintagma („éveket kottázó utcatáblák, 

éjszakákon / átkanyargó buszok”). Varró Dániel szonettkoszorújának is a metaforák a 

legjelentősebb trópusai, ezek befogadása azonban sokkal könnyebb, lévén kevésbé összetettek 
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a képek, általában kifejtett metaforákban gondolkodik, vagy azok közelebb állnak poétikai és 

köznyelvi klisékhez (például a De mit vesződöm én kezdetű szonettben: „kímélni ujjbegyed, 

mit össze annyi tű szúrt –”, a következő sor egyébként kifejti a metaforát  „nem szó szerint, 

hanem úgy értve, hogy a gondok.”). Bár Kovács András Ferenc Szabadvendégének 

legprivilegizáltabb képe is a metafora, abban jelentősen több metonímia (néhol szinekdoché) 

áll, de elmondható ez a megszemélyesítésekről és szinesztéziákról is. A szonettekben 

megjelenő metonímiák egyébként általában a rend metaforához kapcsolva fordulnak elő, 

amiben egyéneket kollektívaként von össze. 

Ezen trópusokhoz mindhárom költő szonettjeiben gyakran kapcsolódnak hasonlatok, 

illetve mindhárom versnyelv szívesen fogalmaz körülírásokban. Stilisztikai hatásuk azonban 

alapvetően más. Tóth Krisztina hasonlatai („kíváncsisággal vallasd hát a nemrég / saját 

kezedként mozduló kezet”, vagy „Rezzenéstelen / arccal táskámba nyúlni és / rád lőni, mint a 

filmeken?”) inkább elidegenítenek egymástól hasonlót és hasonlítottat, amennyiben nem is 

annyira a hasonlóságra, mint inkább a másságra helyezik a hangsúlyt. Varró Dániel és Kovács 

András Ferenc szonettjeiben ez fordítva működik, lévén hogy (látszólagosan) nagyon távol 

álló dolgokat kapcsolnak össze. Varrónál ez nemritkán már-már az abszurdba hajlik, például 

„[…] Nem olyanok vagyunk / szerinted is, akár a / száját kitátva tartó krokodil s az a kis / 

odabent röpködő, fogtisztító madárka?”  

A szó- és kifejezéskészletek vizsgálatakor szembetűnő, hogy Tóth Krisztina 

szonettjeinek nyelvezete sokkal homogénebb, leginkább a köznyelvre épül. A Szabadvendég 

szonettjeiben ezt már nagyon választékos, irodalmi, néhol patetikus kifejezések is kiegészítik. 

A De mit vesződöm én… kezdetű Varró Dániel mesterszonett pedig szaknyelvi („elektromos 

potenciállal”, „elektronkoncentráció”, „szikraképződéshez” etc.) és vulgáris (pl.: „nekem 

meg reggel áll fel”, „szar ügy”) nyelvi regiszterekkel bővíti tovább. Közös jellemzője Kovács 

András Ferenc és Varró Dániel szonettjeinek a neologizmusok jelenléte (így a 

Szabadvendégben: „hazáz”, „pasák”, „nyöszörget”; vagy a Szívdesszertben: „orrszarvú-

kedvességed”, „tölcsérfülekkel”, „gyászfarkú” stb.). Egyéni sajátosság Kovács András 

Ferenc néhány szonettjében az igék dominanciája, amely tulajdonképpen szintén a József 

Attila-i költészet egyes alkotásaiban megjelenő expresszionista hatásra való rájátszás lehet. 

Ennek eklatáns példájaként említhető a negyedik szonettben a „tépi ketrecének rácsát, / 

makog, vicsorgat, mint egy szélrekedt, / magát himbálja, illeg, kéreget – nem érti” szakasz. 

 Érdemes megfigyelni Tóth Krisztina szonettjeinek nyelvi felépítését. A szeretet 

természetéről című versben például a „figyeld” és a „vallasd” felszólító módú, egyes szám 

második személyű igéhez tárgy kapcsolódik („szemet”, „kezet”), ez módhatározóval is 
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kiegészül („Gyanakvással”, „kíváncsisággal”), s ehhez az alárendelő főmondat tárgyas 

mellékmondata kapcsolódik („nem / tudhatod, kié a […] test, az ismeretlen”) 

Közös jellemzője Tóth Krisztina két szonettjének (A szeretet természetéről, A késő 

délutáni órákról) és a Szabadvendég majd minden alkotásának, hogy bennük az én a lírai 

önmegszólítás költői attitűdjével él, mely grammatikailag az egyes szám második személyhez 

való beszédben nyilvánul meg. Amennyiben a lírai én számára egy életlehetőség 

körvonalazódik ehhez felszólító modalitás társul. (Természetesen ez is József Attila-i 

hagyomány.) Szintén közös vonása a két költő szonettjeinek a minőségjelzős alárendelések 

feltűnően gyakori használata. Érdekes módon mind Tóth Krisztina, mind Kovács András 

Ferenc, mind pedig Varró Dániel szonettjeinek mondatszerkesztése alapvetően a hosszú, 

többszörösen összetett mondatokat preferálja. A késő délutáni órákról című Tóth Krisztina 

vers például mindössze egyetlen versmondatból áll (a Szívdesszertben ez nemritkán 

közbeékelődő mondatrészeket jelent), ily módon meggátolva, legalábbis megnehezítve a 

versek egyszeri befogadását, és az olvasóra bízva a versek értelmezését. 

4.5. Stilisztika összegzése 

 Összegzésképpen elmondható, hogy a versek szövegei gyakran a párhuzam alakzatára 

épülnek, ez azonban Tóth Krisztina Porhójában leginkább az ellipszissel, a paradoxonnal és 

az oximoronnal együtt áll. A Hazatérés Hellászból különösen, de a Túl a Maszat-hegyen is 

inkább az ellentét alakzatát alkalmazza. Érdekes módon azonban a szonettekben az alakzatok 

jelenléte már nem olyan domináns, kivételként leginkább a Szabadvendég versei említhetők. 

A trópusok közül mindhárom versnyelvben a metafora emelkedik ki jelentőségét 

tekintve, különböző stilisztikai hatást keltve a művekben. Ehhez körülírások társulnak, 

melyek a Porhóban gyakran eufemisztikusak és a versek álomszerűségét fokozzák, a 

Hazatérés Hellászból egyébként is terjengős mondatai pedig csak még hosszabbá válnak 

általa, míg a Túl a Maszat-hegyen narratívájához már csak a verses meseregény műfaji 

hagyományai, illetve a gyermek olvasókhoz való beszéd miatt is illik. Hasonlatok egyaránt 

nagy számban árnyalják a közlést a szonettekben (is), szintén különböző hatást keltve. 

A szó- és kifejezéskészlet vizsgálatakor leginkább egységesnek Tóth Krisztina 

versnyelve tekinthető, mely szinte kizárólag a köznyelvből építkezik. Ennek szöges ellentéte a 

Varró-poézis, mely a legkülönbözőbb nyelvi regiszterű szavakat ütközteti, aminek célja 

általában a humoros hatás. A szövegek minden esetben jól megkonstruáltak, nagyon 

koherensek (ez még a Túl a Maszat-hegyenre is igaz), általában bonyolult, többszörösen 

összetett mondatokból építkeznek. 
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5. Befejezés 

 A mókus megáll 
 kerekében s felsóhajt: 
 „ennyire volnánk…!” 
 (Fodor Ákos: Életszerű pillanat) 

 Pályamunkám bevezetésében azt a célt fogalmaztam meg, hogy a dolgozat a költők 

nyelvi jellegzetességeinek azon tényezőire mutasson rá, melyek egyéniek és fontos hatással 

bírnak a művek befogadásakor, nem megfeledkezve arról, hogy a három poézis némely nyelvi 

szempontok tekintetében közeli rokonságot mutat. 

 Közös jellemzője például a három költő verseinek, hogy az intertextualitás fontos 

jelentésalakító tényező, mely valamely mértékben természetesen már az irodalom több ezer 

éves szövegeire is igaz, ám hármuknál ennek az aspektusnak hangsúlyos jelentősége van, nem 

működőképes ugyanis verseik recepciójakor olyan olvasat, mely a szövegköziséget figyelmen 

kívül hagyná. 

 Emellett egyként megfigyelhető, hogy mindhárom poéta alkotásai zenei hatást 

keltenek. Ez egyfelől annak köszönhető, hogy verseik jambikus lejtéssel bírnak s általában 

rímelnek, sőt eufonikus hatású hangalakzatokra is találunk mindegyiküknél példát. Leginkább 

azonban a zenei hangzást a versek struktúrája mozdítja elő, hiszen ismétlések széles skáláját 

tartalmazzák (szóismétlés, parafrázis, tartalmi ismétlés, nyelvtani struktúrák ismétlődése stb.) 

és meg van bennük a feszítés/oldás – zenére jellemző – dinamikája is. 

 Közös sajátosság továbbá, hogy mindhárom költő versei többnyire többszörösen 

összetett mondatokra épülnek, valamint az eufemizmusok és hasonlatok egyaránt nagy 

jelentőséggel bírnak mindhármuknál, mint ahogy egyként jellemző képhasználatukra a 

metaforák – a többi trópus felett való – dominanciája. Poézisük közös elemeinek 

mindegyikére azonban alapvetően igaz, hogy stilisztikai hatásuk az egyes költőknél egymástól 

alapvetően eltér. 

 Tóth Krisztina költészetében megfigyelhető, hogy versei kevésbé feltételezik az 

intertextualitás olvasatát, kevesebb nyílt utalással élnek, annak ellenére is, hogy a Havak éve 

ciklus egyértelműen mutatja Lionel Ray hatását s a kötet többi alkotásán is felfedezhető a 

magyar költészet nyugatos és újholdas alkotóinak hatása. A Porhó művei szándékoltan 

törekszenek a dallamossággal való szakításra, a versek zenei hatását – azok jambikus 

lüktetése mellett – leginkább az ismétlés alakzata teremti meg. Tóth Krisztina versnyelve 

különbözik két költőtársáétól emellett abban, hogy szinte kizárólag köznyelvi kifejezésekkel 

él, illetve ellipszisek és enjambement-ok teremtenek nála egy olyan tág értelmezési keretet, 
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melyben a befogadónak lehetősége nyílik több, egymástól különböző olvasat érvényesítésére. 

A kötet alkotásait összekapcsolja álomszerűségük (mely egyben tárgya és technikája is a 

költőnő poézisének), motívumhálózatuk és tematikájuk. A Porhó verseire továbbá egyként 

jellemző egy nagyon sajátos, komplex képhasználat, mely metaforákra épül. 

 Kovács András Ferenc egyedülálló tehetséggel képes más költők (vagy saját maga 

által megteremtett alteregók) hangján megszólalni, ezáltal a szövegköziséggel egy igen 

érdekes játékot űz, hiszen ellehetetleníti a konvencionális befogadást s értelmező gesztusokat 

tesz. Ekképpen a Hazatérés Hellászból kötet Kavafisz líráját egy sajátos szemszögből 

interpretálja például azáltal, hogy történelmi verseiben is gyakran hangsúlyos módon 

megjelenteti az egyediség és társadalom között feszülő ellentétet. Kovács András Ferenc 

poézisére emellett jellemző a rímek és alliterációk gazdagsága, illetve párhuzam és ellentét 

alakzatának szinkronicitása. A Hazatérés Hellászból nyelvezetének vizsgálata kapcsán 

szembetűnő annak redundanciája, a terpeszkedő nyelvi kifejezések jelenléte, illetve a 

patetikus hangnem, melyet a rendkívül választékos nyelvi kifejezések használata segít elő. E 

patetikus hangnem mellett nemegyszer a vulgaritás is megjelenik, ezáltal költészetének 

hangneme valamelyest differenciáltabb a Porhójénál, azonban nem éri el Varró Dániel 

poézisének ebbéli gazdagságát. 

 Varró Dániel költészetében az intertextualitás jelenléte rendkívül domináns, a Túl a 

Maszat-hegyen utalásai például egy olyan széles korpuszt idéznek meg, mely tulajdonképpen 

felöleli az átlagos olvasottsággal bíró befogadó teljes horizontját. Nagy erénye Varró Dániel 

poézisének, hogy mindez rendkívül könnyed eleganciával, játékosan, szórakoztatóan valósul 

meg. Ez a hatás nagyban a Varró Dániel által képviselt poézis több irányú iróniájának 

köszönhető, de ezt erősíti a virtuóz rímelés, a fecsegős narratíva, illetve a nyelvi játékok 

gazdagsága. De Varró Dániel verseinek rendkívül összetett nyelvezete (hobbinyelv, szleng, 

köznyelv, irodalmi nyelv) is említhető ebben a kontextusban, hiszen kontrasztot hoz létre, 

mely komikus hatást eredményez. A Túl a Maszat-hegyen nyelvi jellemzőinek vizsgálatakor 

igen izgalmas annak a megfigyelése, hogy a szereplők által beszélt idiolektusok egymástól 

mennyire eltérőek, összhangban vannak beszélő neveikkel és a narrátor jellemzésével, tehát 

karakterük jellemzését szolgálják. 
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6. Irodalom 

könyvek: 

A fordítás és intertextualitás alakzatai, szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, 
Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Anonymus Kiadó, Budapest, 1998 

A költői nyelvről, Fónagy Iván, Corvina Kiadó, Budapest, 1999 

A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája, Szerkesztette Mózes Huba, Miskolci
 Egyetemi Kiadó, 2001 

Magyar nyelv (a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára, Balázs Géza és
 Benkes Zsuzsa, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 

Magyar nyelv (a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Balázs Géza és
 Benkes Zsuzsa, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 

Magyar nyelv (a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára, Balázs Géza és
 Benkes Zsuzsa, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003 

Magyar nyelv és kommunikáció (Tankönyv a 9-10. évfolyam számára), Antalné Szabó Ágnes 
és Raátz Judit, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003 

Magyar nyelv és kommunikáció (Tankönyv a 11-12. évfolyam számára), Antalné Szabó Ágnes 
és Raátz Judit, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003 

folyóiratok: 

Az évek jöttek, mentek, Gács Anna (2001), Élet és Irodalom, (2001)10 

Fonalvezetés (Tóth Krisztina költészetének alakulásához a Porhó-kötet kapcsán), Jász Attila, 
 Jelenkor, (2002)12 

Krisztina körút 33., Juhász Attila, Új Forrás, (2002)4 

Mnémoszüné arcai, Prágai Tamás, Kortárs, (2002)6 

A szöveguniverzum háttérsugárzása, Simon Ferenc, ESŐ (2002)4 

A „végtelen én” rendkeresése, Nagy-Babos Janka, Korunk, (2006)8 

Az emlékezet-felejtés nyelvisége Kovács András Ferenc költészetében, Payer Imre,  
ESŐ, (2005)3 

Egy tündöklő árny Alexandriából, Bogdán László, (2007)1 

Hazatérés Hellászból – Kavafisz-átiratok, Lapis József, Kritika, (2007)4 

Kavafisz – hányszor is?, Dunajcsik Mátyás (2007), Holmi, (2007)4 

Kavafisz (Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból), Tarján Tamás, Jelenkor (2007)7-8 

KavaFisz – költő a négyzeten, Koncz Tamás, Szépirodalmi Figyelő, (2007)3 
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Komplett ódium (Megjegyzések és kérdések a KAFafisz-korpuszról), Zsávolya Zoltán, 
Szépirodalmi Figyelő, (2007)3 

„A régi hősök hova tűntek?”, Zabán Márta (2005), Korunk, (2005)3 

Egy posztmodern kosz-eposz (Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses 
meseregényéről), Markó Róbert, Iskolakultúra, (2008)1-2 

Hiányozna, Sonnevend Júlia, Élet és Irodalom, (2004)6 

Innen és túl, Vince Máté, Élet és Irodalom, (2004)6 

Ivi-avi-avantgárd, Bodor Béla, Bárka, (2008)3 

Új időknek új dalaival, Keresztesi József, Jelenkor, (2004)7-8 

internet: 

A dallamok alatt (Nagyvizit Tóth Krisztinánál), Keresztury Tibor – Györe Gabriella, 
http://www.tothkrisztina.hu/Keresztury.htm 

A reneszánsz ember boldogsága, Hegyi Imre, http://www.tothkrisztina.hu/Hegyi_inerju.html 

Címzett ismeretlen (Beszélgetés Tóth Krisztina költővel), Lackfi János, 
http://www.jamk.hu/ujforras/030418.htm 

Hozzáérni a részletekhez (Tóth Krisztina költészetéről), Kiss László, 
http://www.gyulapont.hu/hirek.fcgi?colorset=1&rx=&type=1&subtype=0&item=290 

Hölgyköltő és tőgypörkölt – Tóth Krisztina, sisso,
 http://kultura.hu/main.php?folderID=1181&articleID=266431&ctag=articlelist&iid=1 

Mintha volna valaki – Tóth Krisztina Porhaváról, Selyem Zsuzsa, 
http://www.tothkrisztina.hu/Selyem.html 

Porhó, Vanicsek Réka, http://www.hhrf.org/irodalmivademecum/nyitott/mv_porho.htm 

Válaszok József Attiláról, kérdező Németh Gábor, szerkesztő Turai Tamás 
 http://www.c3.hu/~iris/99-1/ja.htm 

A komolyság puszija, Kele Csilla, http://www.deol.hu/main.php?c=6348 

Ciki vagy cuki?, Nagy Boldizsár, Hanna,  
http://kritikusvagyok.sfblogs.net/2008/12/17/ciki-vagy-cuki-vitarovat-1-resz/#comments 

Egy szeretnivaló könyv, Király Levente, http://www.litera.hu/hirek/egy-szeretnivalo-konyv 

Sztárhozszállítás – Varró Dániel, http://www.sulinet.hu/tart/cikk/bp/0/18492/1 

Varró Dani a Szabó Ervin könyvtárban, Zelei Dávid,
 http://kultura.elteonline.hu/onlinekultu_ra/1362/varro_dani_a_szabo_ervin_konyvtarban 

Varró Dani: Szeretem a költői csicsákat…, Barok Eszter, 
http://www.origo.hu/programajanlo/20080117-varro-daniel-szivdesszert-irodalom-kortars-
kolto.html 

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen: Muhi Andris és a pacák birodalma, kiscsiga, 
http://evocatio.blog.hu/2008/07/08/varro_daniel_tul_a_maszat_hegyen_muhi_andris_es_a_pa
cak_birodalma 
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7. Mellékletek 

7.1. Jegyzet – Porhó 

Tóth Krisztina: Porhó (versek 1997-2001) 
Szálak 

Cím Én + Te Álom Mozgás Idő Motívumok Intertext. 
A könnyű 
poggyász 

én:  
„én… nem 
tudom”  >> 
„pedig az 
kellhet” 
„fiamról” 
 
E/2.: nincs 

„álmok, álmok: 
hova is… annyi 
sok” 
 
„egyetlen álmot 
azért… vinnék” 

„fölgom-
bolyítani” 
 
„elengedni” 
 

„tubusos 
hajfestékekről 
az első ősz 
szálak ellen” 
 
„beszélni sem 
tud még, de… 
ígérje meg, 
hogy én halok 
meg előbb” 

„szálak” 
 
utazás („poggyász) 
 
víz („víz”, „könny”) 
 
halál („meghalok”) 
 
látás („bámul”) 
 
üres („semmi”) 
 

A szálak 
motívum 
utalhat a 
görög 
Minota-
urosz 
legendájá-
ra, vagy 
Homérosz 
Odüsszeiá-
jának Péne-
lopéjére 

(Álmok, 
álmok) 

E/1. nincs 
 
te:  
„nem lefolyó, 
mint hitted 
először” 
„szélmalom-arc 
add fel” 

a cím többes-
száma és a két 
versszak számmal 
való különbontása 
azt mutatja, hogy 
a szövegek az 
álmok, maguk 

„lefolyó” 
 
„forog” 
 
„szélmalom-
arc” 

„évszám” 
 
„hitted” múlt 
ideje és a 
„forog”, „add 
fel” jelen ideje 
közötti ok-
okozati 
kapcsolat 
állítható 

víz („lefolyó”) 
 
„üres” 

 

Szőnyeg én:  
„álmomban 
mért ígértem… 
hogy szövök” 
„azt se tudtam, 
hol kezdjem el”  
„szőni-fonni 
sose tudtam” 
 – visszautal az 
első versre 
 
te:  
„ígértem neki” 
„ne haragudj” 
„kívántalak” 

„Álmomban mért 
ígértem neki…” 
az első versszak 
az álom és hatása 
 
„Annyiszor 
elképzeltem már 
hogy már nem is 
valóság” a 
második versszak 
a valóság és 
elképzelés 
határait oldja fel 
 

„hánykolód-
tam” 
 
„foszló” 
 
„kapaszkodik” 
 

konkrét időt 
pl.: „álmom-
ban mért ígér-
tem” 
 
tágítja „sose 
tudtam” 
„sose láttam”  

éjszaka („éjsötét”) 
 
látás („láttam”) 

„szövök 
egy 
szőnyeget” 
kapcsolat-
ba léphet 
Homérosz 
Odüsszeiá-
jával 

Dosszié én: 
„nem 
figyeltem” 
„szerintem is 
klassz” 
 
te: „Letolt 
gatyában ugrált 
ki”  

elmerengés: 
„Nem figyeltem. 
Néztem hanyatt a 
kanapén, hogy süt 
át a fény a színes 
karikákon” 

„guggoltam” 
 
„leszállok” 

„Tizenhat 
voltam, eltelt 
még tizenhat” 
„ugye meg-
hagytátok? 
…dehogy 
hagytuk” 
 
tágít: 
„Mért 
lepleződnek le 
mindig a 
csodák.” 

látás („figyelsz”, 
„figyeltem”, „néztem”) 
 
megtisztulás („kádban 
guggoltam, ő a csaphoz 
állt”) 
 
ablak 
 
születés („Gólya”) 
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Fehérhajú én: 
„óvatosan 
átcsusszantunk” 
„ilyennek 
képzeltem 
gyerekként” 
„és én csak 
néztem rá” 
 
te: nincs 

elmerengés: 
„ilyennek 
képzeltem 
gyerekként az 
alvóvárost: 
karjára dől a 
boltos, mint a 
Csipkerózsi-
kában…” 
„Egyszer, 
fáradtan, minden 
szó hazatalál az 
álmos agyban… 
mint akkor este” 

„hull” 
 
„eljött” 
 
„hazatalál” 
 
„átcsusszan-
tunk” 

„öreg volt az 
idő” 
 
„ilyennek 
képzeltem 
gyerekként” 
„Fehérhajú 
utcából 
eljött… milyen 
fiatal” 
 
tágít: „Egy-
szer, fáradtan, 
minden szó 
hazatalál…” 

víz („jég”, „dér”, 
„jéghegy”) 
 
hajnal („hajnali dér”) 
 
gyermek („gyerekként”) 
 
város 
 
szerelem 

Csipke-
rózsika, 
József 
Attila mo-
tívumaira: 
gyár, köd-
lámpa és 
Altatóra: 
„karjára 
dől a 
boltos” – 
„Lábára 
lehajtja 
fejét a 
bogár” 
„alszik a 
buszsofőr” 
– „a 
villamos is 
aluszik” 

Álmos 
felhő 

én, te: nincs 
 
ő és ők vannak 

„Álmos Felhő 
volt indián 
nevén” 
 
fikció: „azt 
mondta, 
Lágymányosig 
elvezet az egyik 
alagút…” 

„elkapták” 
 
„körbevették” 
 
„forgott” 
 
„lebeg” 
 
„belep” 

„elkapták” 
„tudta” stb. 
múlt idejével 
szemben a 
jelen idejű, 
örök (?) 
pl.: „szokott 
kimászni”, 
„lebeg” 

út („kerék”, „bicikli”, 
„alagút”, „titkos lejárat”) 
 
éjszaka 
 
látás (”zseblámpa”, 
”fényszóró”, „néz”) 
 
víz („felhő”) 

 

A végvár én: „üljek”, 
„alig vártam” 
 
E/2: az énre 
vonatkozik: 
„Mondd el” 
 
te nincs, 
ő van 

játék valósága: 
„alig vártam, 
hogy ellenség 
lehessek, és 
fogylul ejtsen 
végre engem is.” 
szöveg valósá-
ga:”Mondd el sa-
ját szavaiddal, ho-
gyan 
ostromolták…” 

„foglyul ejt” – 
visszautal az 
Álmos felhőre 
 
„vártam” 
 
„elment” 

múlt és jelen 
parallel és 
ellentétes 
világa: 
„vártam, hogy 
ellenség 
lehessek”, 
„mára 
tökkopasz, 
mint a 
janicsárok”  

ablak 
 
sötét 
 
könyv 
 
halál 

 

Virrasztók én: „gyúrtam”, 
„félrenéztem”, 
„féltem” 
 
te nincs,  
ő van 

a két emlék és 
asszociációk 
keveredése teszik 
álomszerűvé 

„siklottunk” 
 
„ringott” 
 
„lógott” 

polifonikus 
időszerkezet-
ben elegyedik 
egymással a 
régebbi 
halászat és a 
későbbi 
haldoklás 

látás („félrenéztem”, 
„néztük”, „tükröződött”) 
 
víz („ringott”, „csónak”, 
„úszó”, „stég”) 
 
halál („halottak”) 

Vajda 
János: A 
virrasztók 
a motívum 
József 
Attila 
lírájára 
utalhat 

Néz én: lehet az 
„emlék-szem”-
nek ilyen 
olvasata 
 
ő: maga az idő? 
vagy egy 
személy? 
„úgy néz, 
beletelik a hold, 
bele a 
gyerekkor…” 

az összetett 
mondat bonyolult 
szerkezete miatt 
és a nem 
egyértelműen 
megfejthető 
szabad 
képzettársítások 
miatt 
álomszerűvé válik  

„beletelik” az E/3. lehet 
maga az idő, 
erre utal: „ úgy 
néz, beletelik a 
hold, bele a 
gyerekkor,… 
végtelen 
nyarak 
üledéke, 
elázott kert és 
száradó 
kert…”  

hold 
 
víz („esővíz”, „elázott”) 
 
nyarak 
 
kert 
 
látás („bámul”, „néz”, 
„macskaszem, 
szőlőszem,… emlék-
szem”) 
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Szálak én: 
„unokatesóm”, 
„képzeltem”, 
„elindultam” 
 
te: „Kedves 
Évike, én… 
bármit írok is, 
te úgysem 
olvasod” 

elmozdul a 
valóságtól: 
„Kékfogú 
Haraldot a 
vikinget az ő 
arcával képzeltem 
partra szállni.” 

„sorozatot 
köpött” 
 
„partra 
szállni” 
 
„elindultam” 
 

„a másik meg, 
akivel elloptuk 
az anyja 
rúzsát…” 
„Kedves 
Évike,… és 
bármit írok is, 
te úgysem 
olvasod” az 
idő elválasz-
totta őket 

látás („megnézzem”, 
olvasod) 
 
part 
 
út („elindultam”, „út”) 
 
 

 

Az emlé-
kezetről 

az énintegritás 
megszűnik és 
T/3. általános 
alany van  
 
te sincs, 
 
ő: Mnémoszüné 

„Mnémoszüné: 
nem alszik…” 
 
„álmunk alján 
lakik…” 
 
„Kialudni a 
gesztenyefa 
tépett…” 

„befordul” 
 
„csordul” 

„Mnémoszüné: 
nem alszik, 
sose pislog. 
Minden 
tekintet szá-
montartatik.” 
 
„…így fog 
maradni / 
minden,…” 

látás („pislog”, 
„tekintet”, „könnye”, 
„lombszemü”) 
 
udvar 
 
gesztenyefa 

 

Pénelopé én: „mikor nem 
is tudom 
milyen…”, 
„fonalam 
meddig érhet” – 
visszautal az A 
könnyű 
poggyászra és a 
Szőnyegre 
 
te: „kering futó 
fonál veled” 

nehezen 
befogadható 
szöveg, az 
enjamblement-ok 
alkalmazásával és 
a központozás 
elhagyásával 
álomszerűvé válik 
a szöveg 

„forgó” 
 
„hányódó” 
 
„partot nem 
érő” 
 
„futó” 

a múlt létezé-
sének kétség-
bevonása: 
„volt-e 
egyáltalán”  
 
a jövő ismeret-
lensége: 
„milyen is 
lesz” 
 
és a „soha” 
kétszeri alkal-
mazása elbi-
zonytalanítja a 
hagyományos 
időszemléletet 

part 
 
út 
 
fonál 
 
ígéret 

a cím nyílt 
utalás 
Homérosz 
Odüsszeiá-
jára 

Havak éve 
A Minota-
urosz álma 

én: „honnan is 
kezdjem el” 
 
én+te: „ismerős 
vagy nekem”, 
„dobolsz 
bennem”, 
„Amit most 
elmesélek, 
kezdettől 
benned is kész” 
 
te: „Figyelj.” 

„Később az álom 
is, csöndes, 
hókásás 
senkiföldje.” 
 
„Kanyargós lesz, 
sötét, mint a 
Minotaurosz 
álma.” 
 
a Havak éve többi 
verse tehát olyan 
lesz, mint a 
Minotaurosz álma 

„megállnak” 
 
„Körkörös” 
 
„Kanyargós 
lesz” 

múlt: „Volt 
egyszer…” 
 
jelen: „Ismerős 
vagy…” 
 
jövő: „Ne 
szakíts félbe 
majd” 
 
a három idő 
összekapcsolá-
sával összegez 
és előrevetít 

kesztyű 
 
üres 
 
látás („figyelő”, 
„lámpaláz”) 
 
fa („akác”, „lombzaj”) 
 
tél 
 
ház 
 
hó („hókásás) 

„Volt egy-
szer, hol 
nem volt, 
volt a gye-
rekkor sen-
kiföldje.” 
 
rájátszás a 
mesére 

Küld egy 
mosolyt I. 

én: 
„emlékeztet”, 
„régi 
osztálytársam” 
 
te: „ „leszállsz 
elébekerülsz” 

merengés: „úgy 
emlékeztet”, 
„szembejött 
ugyanúgy még 
gyerekként”, 
„szoktam 
gondolni arra” 

„leszálllsz” 
 
„elébekerülsz” 
 
„szélesedik” 
 

„De ez egy 
másik év, ami 
múlt folyton 
nem létezhet.” 
„régi osztály-
társam… még 
gyerekként” 

látás („szemedbe 
néztem”, „belenézni”, 
„szemeiddel láttad”) 
 
gyerek 
 
út („metrón”) 
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Küld egy 
mosolyt II. 

én: „megijdek”, 
„megszólalok” 
 
ő: anya: 
„múltkor a 
moziban szinte 
rámszólt”  

irracionalitás: 
„tükörből szinte 
rám szólt” 
„Meg a kutyánk a 
nézésében…” 
és emlékek 
összekapcsolása: 
„Utolsó karácso-
nyom volt…” 

„futott elém” 
 
„szaladt át” 
 

jelenben fel-
színre kerülő 
múlt:„ha 
megszólalok 
meghallom 
anyámat” 
 
reflexió: „Mire 
volt jó az a sok 
szaros év…” 

látás („tükörből”, 
„látod”, „nézésében”, 
„láttam”) 
 
hó 
 
út („forgalmas úton”, 
„futott elém akkor 
szaladt át”) 
  

 

Küld egy 
mosolyt 
III. 

én: „mintha 
valaki más 
lennék” 
 
mi: 
„beköltöztünk”, 
„Vártuk” 
 
te: „Kiültél” 

„Mintha valaki 
más lennék vagy 
inkább valahol 
máshol.”  
„Nem is a szí-
nekből inkább a 
levegő állagából.” 
„Tudni nem a 
nyár rajzolódik ez 
az ősz arca.”  

„beköltöz-
tünk” 
 
„megváltozik” 
 
„be is 
mentem” 
 

múlt: 
„Tavaly ősz 
elején…” 
 
és jelen össze-
kapcsolódik: 
 
„Olyan furcsa 
ez a mai 
fény…”  

ősz 
 
nyár 
 
látás („fény”, 
„színekből”, „nézd”, 
„Bámul”, „nézem 
nézem”) 
 

 

Napló I. én: „Tudok”, 
„voltam” 
 
ő: „írt csak. / 
Az aki hagyta 
kár hogy nem 
talált otthon” 

vissza-merengés: 
„Préselt levél 
színű szemhéjak 
mind lecsukva.”, 
„Tudok két ilyen 
délutánt is teaszin 
levegőt mintha 
látnám.”  

„körbeugrál” 
 
„kirakni” 
 
„körhinta-
fény” 
 
„begurult”  

visszaemlé-
kezés a jelen-
ből a jövőre és 
reflektálás: 
„Miért nem 
mondjuk a 
múltra elment 
miért nem a 
mostra eljött.”  

látás („fölnéz”, „sárga”, 
„körhinta-fény”, „fény-
reluxa”, „árnyék”, 
„nézem”, „látnám”…) 
 
nyár 
 
kert 
 
fa („lombokra”) 
 
út („begurult a zsiguli”) 

 

Napló II. én: „fijam”, 
„töltöm” 
 
ti: 
„maradnotok” 
 
ők: halottak, 
„Rájuk” 

laza 
szövegkohézió, 
nehezen 
fölfejthető, 
asszociációkra 
épülő sorok 
 
„Rájuk a kert 
álmodott 
negatívja 
hamuszín 
murvaösvény a 
házig” 

„eljön” 
 
„járnak” 
 
„jöttök” 
 
„megfor-
dultak” 
 
„hozzál” 
 
„nem kell 
maradnotok” 

jelen időben 
áll minden ige, 
mégis mintha 
más időben 
történtek volna 
 
„Senem most 
senem máskor 
semmikor 
árnyékírta 
arccal” 
 

ősz 
 
kert 
 
víz („locsoló”, „kanna”) 
 
halál („halottak”) 
 
tél 

 

Napló III. én: 
„elültettem”, 
„ástam” 
„hívtalak” 
 
te: Kedves Vali: 
„te már 
valószínűleg 
elrohadtál” 
„nem a te 
számod” 

merengések 
teszik álom-
szerűvé a verset: 
„Eszembe jutottál 
ahogy a kertben a 
kis lyukakat 
ástam” 
„Esős meleg nyár 
volt te már 
valószinűleg 
elrohadtál. / És a 
bútorokat is 
elvitték ott már 
valaki más van. 

„jönnek” 
 
„elvitték” 
 
„áll” 

összekapcsoló-
dik múlt: 
„elültettem” 
jelen: 
„Tudom” 
jövő:  
„Tavasz lesz” 
 
„Olyan rövid 
egy és egy este 
rövid egy nap” 
„De közben áll 
az idő és néz 
és a szeme se 
rebben.” 

éjjel 
 
víz („hó”, „pára”) 
 
látás („fény”, „megfi-
gyeltem”, „néz”) 
 
kert 
 
születés 
 
halál 
 
nyár, tél 
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Vándor-
hold I. 

én:  
„Mit is 
kerestem 
valamit akartam 
itt vagy 
mégsem.” 
„Itt szokott 
aludni a fiam ez 
az ő ágya.” 
 
általános alany, 
és E/3. mint 
vadszőlő 

elmerengések: 
„Mint aki 
egyszercsak 
fejéhez kap és 
visszafordul. 
Mondata élete 
közepén vállat 
vonna az ember 
hogy hát.…” 
„növekvő 
szerelem tud 
ilyen hunyorgó 
furcsa fénnyel”  

„elengedte” 
 
„visszafordul” 
 
„hull” 
 
„lehozni” 
 
„fut a lámpa 
álomgaloppja 
körbe-körbe.” 
 

múlt: „Vasár-
nap a vadszőlő 
hirtelen 
elengedte…” 
jelen: „nincs 
már a 
kerítésen” 
 
„Mióta él 
tavaly óta 
innen figyeli 
forgás / 
Közben…” 

halál („elengedte 
lombját”) 
 
látás („nézi”, 
„füstszínű”, „villanyok”, 
„hunyorgó furcsa 
fénnyel”, „holdfényben”, 
„figyeli”, „lámpa”) 
 
víz („zápor”, „felhős”) 
 
 

 

Vándor-
hold II. 

én: „Hirtelen 
nem tudom, 
„lenézek”, 
„Álmomba 
visszalépve”, 
„Hogy minden 
ami volt 
belőlem múlt el 
hova éltem.” 

„Álmomba 
visszalépve a 
címemet ott ha 
kérdezik.” 
 
„Mi susog 
kanyarog fénylő 
kék gyöngyök 
hosszú sorban. / 
A halál 
fáraóhangyái 
menetelnek.” 

„futás” 
 
„visszalépve” 
 
„körbeér” 
 
„vonul” 
 
„menetelnek” 
 

múlt: „…pár-
beszédek amíg 
sötét volt 
mennyi év-
szak. / eltelt 
lenézek felhők 
fürdette…” 
 
jelen, az 
általános: „ha 
körbeér. / 
Napóra- 
szédülés…”  

látás („vak”, „szürke 
szem-fényű füstüveg / 
Ablakok”, „sötét”, 
„lenézek”, „árnyék”, 
„Napóra-szédülés”, 
„ablaktörlő”, 
„reflektorokban”, 
„fénylő kék”) 
 
könyv 
 
halál 

 

Vándor-
hold III. 

mi: „Amik 
voltunk 
csak…” 
„Beszélnek 
helyettünk”  
 
te: 
„fölébrednél”, 
„Mondanád”, 
„Nézd” 
 
„ez a szobám 
mondta Jules 
Superville ..:” 
„Ez az 
országom 
mondta a 
hal…” 

gondolkodás: 
„Amik 
voltunk…” 
  
majd elbeszél: 
„Nézd ez a 
szobám 
mondta…” 
 
explicit: 
„Csak fölébrednél 
mint árnyék a 
merülő 
lámpafényben.” 
 
 
 
 

„forog” 
 
„forgó” 
 
„Járva” 
 
„ringott” 
 
„körbekotort” 
 
„elment” 
 
„el is illant” 
 
„villant” 
 
„Jő”  

létösszegző 
megálla-
pítások: 
 
„Amik voltunk 
csak mint a 
hold forog 
mélyünkön 
áttetsző 
szavak.” 
 
„Mást mint ez 
a szobám a 
testem itt 
ebben éltem.” 
 
 

víz („hullámnyelv”, 
„víz”, „partfalak”, 
„mólók”, „csónak”, 
„szák”, „vizekre”, 
„horgonyt”, „tengerész”) 
 
látás („áttetsző”, 
„bámulni”, „árnyék”, 
„lámpafényben”, 
„Nézd”, „nézett”, 
„fénnyel”, „feketéllett”, 
„tükrön”, „szemhatárra”) 
 
út („Járva”,  
„utcahosszat”, „csónak”, 
„Vándorhold”) 

 

Havak  
éve I. 

én:  
„gyerekorom-
ból”, „gondol-
om”, „Azt hit-
tem nem tudom 
lehet hogy 
tudtam csak 
sose hittem.” 
 
te: 
„nevetésed” 
„Azt akartam 
hogy hallj meg 
hogy meghalj 
egyszer azt is 
akartam.” 

álomszerű 
emlékezések: 
 
„Ahogy gyerek-
koromból is a 
lakás üregei 
rémlenek fel a 
sátrak… Arra 
hasonlít ez olyan 
felidézni a neve-
tésed a fogaidat a 
szádat.” 
 

„feküdtem” 
 
„nem kelek 
fel” 
 
„álltál” 
 
„rohanás” 

a múltról 
mesél 
összegző 
megállapítá-
sokkal: 
„A havak éve 
volt fehér 
úttalan úté 
semmi másé.” 
„Sírás és 
rohanás éve 
volt…” 
„lucskos év 
volt” 
 
 

gyerek 
 
hó 
 
este 
 
látás („rémlenek fel”, 
„lecsukott szemű”, 
„üvegen sárga fényfolt”, 
„Napja világított”, 
„sötétet”, „fények”, 
„sírás”) 
 
út („nem kelek fel”, 
„álltál”, „úttalan út”) 

„A havak 
éve volt” – 
„a hadak 
vége volt” 
József 
Attila: 
Kései 
sirató 
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Havak  
éve II. 

én: „Feleltem 
nem hiszem 
mostanra meg 
már nem 
tudom.” 
 
te: „Mondtad 
úgyis a lélek 
örök 
monológja.” 
 

„Csöndje átaludt 
rend bútorai a 
szürkületben. / 
Éjjeli havazás 
kéklő halmai közt 
az árok. / Ahogy 
a hold kering égő 
reflektorarc a 
testben.” 
 

„ténfergései” 
 
„kering” 
 
„áll” 
 
„kerekét hajtja 
hajtja” 
 
 
 

végig reflektál: 
„Minden 
szerelem a 
képzelt beszéd 
a hang 
hiánya.” 
„Az időnek mi 
dolga volt 
velünk 
micsoda év 
volt jézusom.” 

hó 
 
csavargás („kamaszkor 
ténfergései”) 
 
kert, fa 
 
szerelem 
 
látás („kéklő halmai”…) 

 

Havak 
éve III. 

én: „éltem” 
„itt lakom ezt 
láttam mindig” 
„Gyerek-
koromból” 
„idáig hallom 
nem is értem.” 

„Csöndben 
sötétben… aludva 
éveket”  
„Mind ami nem 
vagyok álmoktól 
kongó üvegtest 
volt a házam.” 

„jégzajlás” 
 
„elkeverve” 
 
„jön” 
 

számvetés a 
múlttal: 
„Honnan fúj az 
idő mikor volt 
az hogy telni 
kezdett. / 
Fogyni 
kihűlni…”  
 

víz („hó”, „lavinalepte”, 
„úsztam”, „vizű”) 
 
látás („sötétben”, 
„villanya égetett”, 
„Kigyúló ablak” „néző 
vaksi”) 

„Éltem 
mintha a 
hó alatt” – 
Babits 
Mihály: A 
gazda 
bekeríti 
házát; Ady 
Endre: 
Mag hó 
alatt 

Szívhangra 
Piano 

én:  
„Fény, fény, a 
rothadó erdőt 
látnom. / 
Mindig is 
lenyűgözött a 
mindent átható. 
/ Pusztulás, 
rothadó fogai 
közt feküdni.” 
 

„Szerdán fogor-
vos, lombgyökér 
nő az álom. / 
Mélyén, ott is a 
lényéből áradó.” 
 
„A lombszűrőn át 
lent az álom 
mélye. / Ahogy a 
fényt az úton 
összegyűjti.” 

„Megy át” 
 
„Úton halad” 
 
„feküdni”  

„Csalóka most 
az évszak 
lombszűrője, a 
fénysáv.” 
 
„Ha visszanéz, 
párás szemem-
be néz át.” 
 
„Mindig is le-
nyűgözött…” 

látás („fénysáv”, 
„visszanéz”, 
„szemembe”…) 
 
ősz 
 
fa („lombszűrő”, „erdő”, 
„lombgyökér”) 
 
víz („párás”, „eső 
csíkozta”  

 

Szívhangra 
Sostenuto 

én: 
„Nem bír 
eszembe jutni 
mégse mintha 
helyettem volna 
ébren”  
 
te: nincs 

„Mióta már így 
alszom rosszul 
alszom mint a 
tenger. / Egy 
visszatérő 
mondatot dobál a 
tudat lent a 
sziklás 
partszegélyen. / 
„Így alszom – 
rosszul alszom”” 

„visszatérő” 
 
„dobál” 
 
„hullámzó” 
 
„Felállok” 
 
„Befordul” 

„Milyen mega-
lázó lesz gon-
doltam milyen 
lesz majd a 
vénülő has.” 
„rokonom 
képét hordom. 
/ Egyre fiata-
labb valahány-
szor csak 
rányitok…” 

víz („tenger”, 
„hullámzó”, 
„partszegélyen”) 
 
látás („látni”, „képét”, 
„látott”, „fény”, 
„nézem”) 
 
 
 
 

 

Szívhangra 
Forzando 

én:  
„haragom 
ablakából is hol 
vagyok” 
 
te: 
„akarom 
egyszer mondd 
meg hol van” 
 
mi:  
„ Ahogy 
egymás felé 
huzatba huzat 
elől 
igyekszünk.” 

„Lejtős álom 
felett sem a 
villámok sem a 
fények.” 
 
„Sem a homályos 
tükrök a párás 
éjszakai 
dunnaföldek. / 
Fázékony 
csápolása a 
sötétség 
termeiben a 
hangok.” 
 
 

„meredek 
lélekszaladt 
futása” 
 
„Lejtős” 
 
„megdőlt” 
 
„változó” 
 
„Telése 
apadása” 
 
„csápolása” 
 
„igyekszünk”  

„Semmi sem 
volt elég az idő 
szavaink 
tapadós csúnya 
testünk.” 
„Semmi sem 
volt ha volt 
akarom 
egyszer mondd 
meg hol van. / 
Hová 
csobogott így 
el utak alatt 
kanyargó 
ereszek házak 
mentén.” 

víz („felhők”, „párás”, 
„víz”, „csobogott”, 
„sziklapart”) 
 
látás („Árnyékernyői”, 
„villámok”, „fények”, 
„tükrök”, „fényképei”, 
„ablakából”, „fény”) 
 
kert 
 
szerelem 
 
út („utcák”, „futása”, 
„igyekszünk”, „utak 
kanyargó ereszek”) 
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Lombzsák 
Elveszett 
tárgyak 
írnoka 

én: 
„Nézem a 
homokban a 
süllyedő […]” 
 
lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
„Aludj”, „ne 
félj”, „Nyugi” 
 
te: 
„Nem is 
figyelsz rám. 
Milyen kár, 
hogy elmész.” 

„Aludj, csinálunk 
majd másikat, ne 
félj.” 
 
„Mikor alhatok 
úgy, hogy ne 
soroljam / a 
nevüket? Mikor 
alhatok végre?!” 
 
„félálomban egy 
röntgenképen 
ások.” 
 
„Aludj, meglesz, 
ígérem.” 

„keresték” 
 
„bóklásztak” 
 
„jött 
elkotorni” 
 
„átvitte” 
 
„süllyedő” 
 
„halad” 
 
„kiveti” 

különböző 
múlt idejű 
események 
(„Régen kez-
dődött[…]”; 
„Később egy 
gyűrű feküdt 
[…]” 
„Ősszel egy 
aranyszálas 
kendő rohadt 
itt […]” 
és jelen idejű 
reflexiók, pl.: 
„Nyugi, min-
dennek megke-
rül majd, ha 
már volt…” 

kő („kavics”) 
 
út 
 
gyűrű 
 
látás („nézte”, csillogott” 
etc.) 
 
elmúlás („élettelen”) 
 
víz 
 
 
 

 

Néma, 
Néma, 
Néma 

lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
„őt kívánod”, 
„benned van”, 
„magadba 
csúszni érzed” 
 
ő: 
„szétnyitja” 
„néz rád” 
„suttogja” 

„álmodban / 
fénnyel telt üreg” 
 
„valahol alszik és 
/ fölveri álmod” 
 
„odaadod álmo-
dat, /  ébrenléted” 
 
„úszol álmos / 
képpel teáért 
[…]” 

„kering” 
 
„szétnyitja” 
 
„lüktetése” 
 
„csúszni” 
 
„forgó” 
 
„száll” stb. 

múltbeli emlék 
elmesélése 
jelen időben az 
időtlenség 
érzését kelti 
 
(„lüktetése 
emlék”, 
„köztetek csak 
/ mi volt, az 
asztal”) 
 

látás („fénnyel telt”, 
„néz rád”, „ablaknál”,) 
 
hó 
 
út 
 
víz 
 
csönd („néma”, „halálos 
/ vízmélyi csönd”, 
„suttogja, / suttogod”) 

 

Óda az 
ötvenes 
férfiakhoz 

én: 
”Néztem háttal 
a tükörben a / 
fenekem” 
 
te (ti): 
„Hol vagytok ó, 
ti drága szerel-
mes férfiak” 
 

a képhasználat és 
a vizualitás által 
válik álomszerűvé 
pl.: „Az ötvenes 
férfi / mint lehul-
lott nyárfalomb 
az úton, / avar, 
mely lassan gyul-
lad és kékes füst-
tel ég, / de felsu-
gárzik titkosan, 
mint kertben őszi 
tűz, / „és láthatat-
lan van jelen, / 
álomban bánya-
lég.” 

„hulló” 
 
„kattog” 
 
„Remegett” 
 
„lehullott” 

elmúlás: „Hol 
vagytok ó, ti 
drága, szerel-
mes férfiak” 
„fenekem […] 
nem a régi” 
 
de: „mégis 
iszonyúan 
kívánlak” 
 
akkor: „hogy 
ez a vége 
most, vagy 
[…] az út 
fele?” 

csend 
 
út 
 
látás („Néztem”, „látni”, 
„kékes”, „felsugárzik”, 
„láthatatlan”) 
 
elmúlás („őszülsz”, 
„nem a régi”, 
„rohadnak”) 
 
tűz 
 
ősz 

 

Somnivore én: 
„Elmondanám 
hogy nem 
bírlak szeretni / 
hogy sose 
bírtam senkit 
igazából” 
 
te: 
„szemed”, 
„nézel”, 
„próbálod”, 
„szemedből” 

„Hogy évek óta 
nem tudok 
aludni” 
 
a központozás 
elhagyása és a 
képhasználat 
álomszerűvé 
teszik a verset, 
amit tovább erősít 
a feltételes 
modalitás, az 
elmerengés 

„befutja” 
 
„állni” 
 
„beledobni” 
 
„bemennék” 
 
„simogatja” 
 
„jártam” 
 
„belehullana” 

„Ha most 
bemennék nem 
történne 
semmi / mert 
mindig ott egy 
utca ott a 
máshol” 
 

tél 
 
út („utca”, „járdát”) 
 
látás („lámpasor”, 
„fény”, „nézel”, „néz 
fel”, „szemed”) 
 
hó 
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Visszhang én: 
„testemben”, 
„Hallom, 
hallom”, 
„engem” 
 
ő: 
„üvegbőrű 
ember”, 
„vázafényű 
házban […] 
belül egy lélek 
sincsen?” 

„Jó reggelt, / 
csukott szemű 
reggel. / 
Mozdulatlan 
testemben / 
gesztikulál az 
álom.” 
 
képhasználat 
álomszerű pl.: 
„üvegbőrű 
ember” 

„Mozdulatlan” 
 
„gesztikulál” 
 
„Hullámzó” 
 
„fúj be” 
 
„hullott” 

egy ébredéssel 
(mind konkrét 
mind átvitt 
értelemben) 
nyit a vers, 
majd örökérvé-
nyű filozófiai/ 
morális problé-
mákra kérdez 
pl.: „Ki ez az 
üvegbőrű 
ember […]” 

látás („csukott szemű”) 
 
fa, játék („lombjáték”) 
 
ház 
 
 

 

Ráolvasó én: „hajam”, 
„belőlem”, 
„szavam”, 
„lejtőm”, 
„jóslatom”, 
„beszédem” 

az ismétlés, 
variáció, ellentét 
és ellipszis teszi 
álomszerűvé 

„nőj” 
 
„fordulj” 
 
„találj” 

már a címe is 
jelzi, hogy a 
jövő befolyá-
solása áll a 
szöveg közép-
pontjában 

kert („rét”) 
 
út 

 

Lombzsák, én: 
„Alszom” 
„lehetnék bárki 
más is” 
 
te: 
„tízujjú lény, 
akárki légy is, / 
ne keresztezd 
szivárvány-
vonulásom!” 

az utolsó strófa az 
előző hármat 
álomként 
deklarálja 
 
„Alszom, 
álmomból elkésik 
a víz, / de a 
nevemet hozza, 
hozza, / és én 
ismétlem […]” 

„poshadó” 
 
„kúszó” 
 
„keresztezd” 
 
„járó bicegős 
lábak” 
 
„hozza” 

„Lombzsák, // 
alján a 
poshadó idő, / 
idő, amelyben 
lehetnék bárki 
más is.” 
„egymást váltó 
bogarak 
nemzetsége” 
„elkésik a víz” 
„és én 
ismétlem” 

látás („árnyék”) 
 
út („szivárvány-
vonulásom”, „sóút, 
selyemút,. fényút”) 
 
ház 
 
fa („levelek”) 
 
víz 

 

Kísérlet én: 
„láttam”, 
„választottam”, 
„levágtam”, 
„ettem”, 
„lekapartam”, 
„ültettem” 
 
te (gyerek): 
„meg nem 
eszed”, 
„Vedd észre”, 
„Nézz tükörbe.” 
„Ne a szád 
járjon” 

két idősík össze-
kötése által válik 
álomszerűvé pl.: 
- forgás révén a 
lepke és a gyerek 
- a fehérség révén 
a petúnia és a 
ruha 
- evés révén a sa-
ját és gyerekének 
gyerekkora 
- a petúnia 
beszerzése, mely 
nehéz volt, majd 
könnyű lett 

„forgott” 
 
„Kinőtt” 
 
„föl nem 
állsz” 
 
„járjon” 
 
„hullni” 
 
„esik” 

a lírai én múlt 
idejű igékkel 
(kronológiai 
rendben?) 
számvetést 
végez a 
múltjával, 
majd elér a 
jelenig: 
„Babszemnyi 
jegek kezdtek 
hullni, nyár 
lett, / és esik, 
esik, nem akar 
elállni.” 

fehér 
 
evés 
 
gyerek 
 
víz („babszemnyi jég”, 
„esik, esik”) 
 
nyár 
 
látás („láttam”, 
„néztünk”, „Nézz 
tükörbe.”, „Sötétben”)  

„a sebről a 
vart 
lekapar-
tam” – 
József 
Attila 
Karóval 
jöttél…: 
„sebedet 
mindig 
elvakartad” 

Anyai lista én (anya): 
„És ha valaha 
azt mondom 
neked, hogy” 
 
te: 
„sose lőj”, 
„Ne találj”, 
„ne 
szorongass”, 
„sose állj”, 
„Ne láss”, 
„Ne szedj” 
stb. 

az egymás mellé 
sorakoztatott 
instrukciók – 
néhol lazább, 
néhol erősebb 
kapcsolattal – 
gyors váltakozása 
válhat 
álomszerűvé 

„állj” 
 
„fáradó” 
 
„menj” 

a cím által is 
előre jelzett 
anyai lista 
felsorolja a 
gyereknek, 
hogy mit igen 
és mit nem 
érdemes 
megélni (saját 
tapasztalatai 
alapján?) majd 
útjára bocsátja 
a gyereket 

víz („halat üres kádban”) 
 
látás („láss”, „Vissza se 
nézz.”) 
 
halál 
 
gyerek 
 
felnőtté válás 
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Dezsőnap, 
majális 

ti (repülő 
lények): 
„üzenjetek” 
 
mi (emberek): 
„Gondolunk” 
„sétál, üldögél, 
/ kajál is” 
 
Madárlátta 
Ember 

álomszerű a légi 
és földi világ 
illetve az azok 
között feszülő 
kontraszt, 
továbbá a 
rácsodálkozás 

„repülő” 
 
„gyülekeztek” 
 
„sétál, 
üldögél” 
 
„áll” 
 

általában: 
„Gondolunk 
rátok itt a 
nélkülökben” 
 
most 
(ünnepkor): 
„E fényt a 
földön […] 
Az ember 
sétál, üldögél, 
kajál is” 
 

madár 
 
látás („fényt”, 
„visszanéz”, 
„fénypillája”, „és néz, 
csak néz / tágra nyílt 
egekkel”, „Madárlátta”) 
 
ünnep 
 
evés 

 

Porhó én: 
„De ért már” 
„nem tettem, 
tervezem” 
„őrzöm 
arcomat” 
„egyszercsak 
megérkezem” 

a képek által 
válhat 
álomszerűvé: 
„mire volt jó / 
harminckét éven 
át e porhó” 

„zuhant” 
 
„gomolygott 
nyomtalan” 
 
„ülepszik” 
 
„megérkezem” 

számvetést 
végez a lírai 
én, majd 
megkérdezi: 
„egyszercsak 
majd 
megérkezem / 
s ittlétemet 
átlátom ott?!” 
 

gyerek 
 
tél 
 
elmúlás 
 
hold 
 
nap 

a vers 
József 
Attila 
Születés-
napomra 
című 
versére 
játszik rá 

Téli dal az ami van: 
„tart” 
„átfog”, 
„összefogja” 
 
én:  
„nem leszek” 

meditatív, 
elgondolkodó 
jellegű vers 

„tart” 
 
„átfog” 
 
„összefogja” 

jelen (anafori-
kus sorkezde-
tekkel) és jövő 
kapcsolódik 
össze:  
„Most még” 
„de nem leszek 
/ foglya sem 
már” 
 

tél 
 
elmúlás 
 
szabadság, rabság 

 

Az árnyékember 
 
Beryx 
deca-
dactilus 

 
én: 
„bennem lenne” 
„lapoznék és 
ráakadnék” 
 
te: 
„lebegnél 
simogatva” 
 
mi: 
„ha volna 
köztünk” 
 

 
a vers egy vágyat, 
egy álmot, egy 
idillt ír le 
egyetlen hosszú, 
feltételes 
alárendelésből és 
kapcsolatos 
mellérendelések-
ből felépülő 
versmondatban 

 
„pihenne” 
 
„lapoznék” 
 
„kinyílott” 
 
„fürödhet-
nénk” 
 
„lebegnél 
simogatva” 

 
„nem 
vágyakoznék 
valódi tájra, 
benne arcra, 
bőrre, képzelt 
idő, fürödhet-
nénk nyugodt-
an […]” 

 
víz („édes vizében 
tízujjú hal pihenne”, 
„karsztvíz”, „tavában”) 
 
megtisztulás („fürödhet-
nénk nyugodtan”) 
 
tisztaság 
 
kő 

 

Órák kisgyerek: 
„bámul” 
 
én: 
„színtelen 
arcom” 
„zuhanok vagy 
szüntelen 
alszom” 

„színtelen arcom / 
harangtorony 
vagy kút a nappal 
/ zuhanok vagy 
szüntelen alszom” 
sorok után a vers 
is tulajdonképpen 
egy álomvilág 
leírásaként 
értelmezhető 

„mozdulatlan” 
 
„hogyha 
leválik fölfelé 
jön” 
 
„mennek” 
 
„viszik” 
 
„zuhanok” 
 

már a cím az 
időre reflektál, 
és tulajdonkép-
pen a versnek 
lehet egy olyan 
olvasata, hogy 
az, az idő 
múlásáról 
számol be  

látás („bámul”, 
„fénylik”, „színtelen”) 
 
víz 
 
fa („faághalakban”, 
„gyümölcsök”, „ágon”) 
 
gyerek 
 
kő 
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Ellentétes 
irányú 
metrók 

te: 
„Neked most jó 
lehet” 
„nem görgetsz” 
„te vagy az 
angyal” 
 
mi: 
„nem futunk 
össze” 
 
én: 
„Ott hagytam” 
„jelentkezem” 
„nem tartozik 
és nem tart 
sehová” 

az álomszerűség 
alapvetően a 
képhasználatban 
kereshető, a vers 
sokkal inkább a 
felébredésről 
(képletesen 
persze) szól: 
„a véletlenek 
gyönyörű / 
összjátékának 
vége most”  

„görgetsz” 
 
„szúrás” 
 
„futunk össze” 
 
„vonul tovább 
a pillanat” 
 
„nem 
akasztod” 
 
„nem tart 
sehová” 

„a véletlenek 
gyönyörű / 
összjátékának 
vége most, a 
kormozott ég / 
mögött vonul 
tovább a 
pillanat, és 
nem lobban ki 
majd a 
délelőtt” 
„ott leszek / a 
naptáradban, 
névtelen nyol-
cadik nap nem 
tartozik és nem 
tart sehová.” 
 

evés 
 
gyerek 
 
víz (fürösztöd) 
 
út 
 
elválás 
 
látás 

 

Jóslat én: 
„utaztam” 
„próbáltam 
gondolni 
másra” 
 
te: 
„a te neved 
viselte” 
„nem leszek 
nélküled soha 
boldog” 

az ördög által ki 
nem hagyott 
ziccer szinte csak 
álomban 
történhetne meg, 
vagyis hogy a 
szerelmével 
azonos nevű férfi 
utazik vele egy 
vonaton és 
megkéri a kezét 

„a vonaton 
utaztam” 
 
„pörgött” 
 
„ülve” 
 
„álltak” 

a múlttal való 
leszámolás 
lehetetlen, 
mert egyrészt a 
lírai én 
képtelen 
mással 
foglalkozni, 
másrészt egy 
az Övével 
azonos nevű 
férfival 
találkozik 
 

út („a vonaton utaztam”, 
„sodronypálya-vezető”, 
„fülkében”) 
 
ördög 
 
elválás („nem leszek 
nélküled soha boldog”, 
„hogy mi minden volt és 
mi is lehetett volna”) 
 
látás („szemlesütve”) 

 

Regula 
iuris 

te: 
„megszerzettél” 
„mássá lettél” 
„magad voltál” 
„meg kell 
adjad” 
„odahagyjad” 
„nem kell 
hozjád venned” 
 
ő: 
„nem tied már” 
„csak véle 
voltál” 
„véle ott van” 

a központozás 
elhagyása, a 
szószerkezetek 
ismétlődése, 
variációi, illetve 
az archaikus 
nyelvhasználat 
kelt szokatlan, 
kántáláshoz 
hasonlítható 
andalító hatást  

„elvetettél” 
 
„meg kell 
adjad” 
 
„odahagyjad” 
 
„venned” 
 
„marad” 
 
„ott van” 

a múlt, mikor 
még együtt 
voltak 
kihatással van 
a jelenre, 
megváltoztatta 
mindkettejü-
ket, annak 
ellenére is, 
hogy már 
elváltak 
egymástól 

átváltozás 
 
elválás 
 
elmúlás 

 

Regős ő (ki lemerül a 
szélbe): 
„a szél alját el 
is érje” 
„látni menjen” 
„üres égbolt a 
beszéde” 
„kiből szól az 
éjszaka” 
„reggel fekete a 
foga” 

a vers egy a 
valóstól szögesen 
eltérő 
(álom)világot ír 
le: 
„Ott a szélen 
nincsen holnap / a 
szél alján nincs se 
hold nap / Se ég 
nincsen ami tartsa 
/ nagy sötétség fúj 
csak arra” 

„lemerül” 
 
„el is érje” 
 
„tartsa” 
 
„fúj” 

„Ott a szélen 
nincsen 
holnap” 
„Ha kiből szól 
az éjszaka / 
reggel fekete a 
foga” 
 
a vers által fel-
festett világban 
nincsen idő, a 
lírai én kilép 
az időből 

út („lemerül a szélbe”, 
„világ szélét / látni 
menjen lyukas végét”) 
 
látás („látni”, „sötétség”, 
„fekete”) 
 
üresség („lyukas”, 
„üres”) 
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Álom-
malom 

én: 
„forgat engem 
fejében” 
„gondol engem 
át” 
 
te: 
„Meghánynak-
vetnek és 
kiköpnek / 
megvetnek 
majd, 
kihánynak” 
„alszol” 
„kiforgat majd” 
„tűzgyűjte-
ményed 
elkobozza” 

már a cím is 
explicit utalás az 
álomra, illetve: 
 
„gondol engem át 
az álom / sohase 
látott túlfelére?” 
„Vetetlen ágyban 
forgolódva / 
magad kiköpött 
mása alszol.” 
„mintha a 
képzelet vetélne” 
„Aludjék benned 
az, ki forgat: / 
hátha alvásod 
elfogadja a 
hosszú, meddő 
kacagás és sírás 
atyja.” 

„forgat” 
 
„gondol 
engem át […] 
túlfelére” 
 
„kiköpnek” 
 
„kihánynak” 
 
„forgolódva” 
 
„Kiforgat” 
 
„fordulsz ki” 
 
„forgat” 

Három idősík 
kapcsolódik 
össze e időtlen 
versben: 
 
múlt: „aki 
kigondolt” 
 
jelen: „forgat 
[…] fejében” 
 
jövő: „Kiforgat 
majd [..] tűz-
gyűjteményed 
elkobozza: / 
magadtól 
fordulsz ki ma-
gadból / mint-
ha a képzelet 
vetélne.” 

tűz (tűzgyűjteményed) 
 
út 

 

Szilveszter én: 
„elkergettem 
ezt az évet is” 
„Tudom, hogy 
vagy, csak nem 
velem, nem itt” 
„láttam benne” 
 
te: 
„felismernél-e 
róla” 
„Mondanád-e” 
„Tudnád-e” 
„Merülj, 
merülj” 

„képzelt és 
fogható helyek” 
„gondolatban 
néztelek” 
„nem lévő másik 
létem – át / kéne 
aludni ezt az 
estét,  // aludnom 
kéne súlyos 
évekig. / Merülj, 
merülj, ne juss 
eszembe, / hogy-
ha nevem kérde-
zik, / ne gondol-
jak a te nevedre. ” 

„megy éppen 
el” 
 
„elkergettem” 
 
„kipakolnám” 
 
„Merülj, 
merülj” 

„Hát elkerget-
tem ezt az évet 
is,  / hónak 
öltözve most 
megy éppen 
el.” 
„[…] helyek / 
határán ott egy 
másik este” 
 
az idő múlásá-
val a múlt nem 
szorul háttér-
be, az emlékek 
tovább élnek 

hó 
 
elmúlás 
 
látás („néztelek”, 
„láttam”, „tükörből 
nézném”) 
 
idegenség 
 
 

 

Az árnyék-
ember 

én: 
„nem azért 
mondom” 
„Jutott […] 
eszembe” 
 
te: 
„küldesz” 
„itt kéne légy” 
„te is lásd” 

az árnyékember 
metafora 
tulajdonképpen a 
létezés egy 
sajátos formájára 
mutat, mely van, 
de kézzel nem 
fogható, mint az 
álom 

„Elállt végre” 
 
„abbamaradt” 
 
„állok” 
 
„tartja” 

jelen: 
„Elállt végre 
[…] abba-
maradt a több-
napos eső.” 
mégis kísért a 
múlt: 
„hajnalban az-
tán valaki hí-
vott, de téves” 

víz („eső”) 
 
látás („halogénlámpa”, 
„lásd”, „néztem”, 
„árnyéknak”) 
 
elmúlás 

 

Séta ő (aki nincs): 
„térre ment ki” 
„szemetet vitte 
le” 
„sétát ír levél 
helyett” 
„ernyőt is vitt” 
„nem jön este 
se” 
hogy nem jön 
vissza, mert ő 
most az este, / ő 
az eső, a fényes 
járda őre. / Elő-
rehajtva alszik. 

„Előrehajtva 
alszik egy ülés, / 
mintha valaki a 
kormányra 
dőlne.” 
 
az alvás 
metaforája a 
halálnak 

„térre ment ki” 
 
„vitte le” 
 
„Rövidke sétát 
ír” 
 
„ernyőt is vitt” 
 
„nem jön” 
 
„előrehajtva” 
 
„dőlne” 

az elmúlás 
(annak 
eufemisztikus 
körülírása) áll 
a vers közép-
pontjában.   

út 
 
víz („ernyőt”, „eső”) 
 
elmúlás 
 
látás („fényes”) 
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Ruhák én: 
nincs 
 
te: 
„Te árnyékinga 
szél” 

a központozás 
elvetése, a merész 
képzettársítások, 
és a képhasználat 
egyaránt 
álomszerű hatást 
keltenek 

„locsog” 
 
„folyik” 

„Egyszerre 
mind beszél / 
Locsog a 
nagymosásban 
/ Folyik a 
holtidő / A 
ruhákból a 
szó” 

víz 
 
gyerek 
 
halál 

 

Szem-
hunyás 

lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
„hülyeséget / 
mondtál” 
„küzdő 
szemednél” 
„hogy futottál” 
 
ő: 
„küzdött vitézül 
ő is” 
„most is ott áll” 
„ne lássa” 

a címben is 
előrevetített 
szemhunyás (a 
képzelet világába, 
az álomvilágba 
való átlépés) 
visszarepíthet a 
múltba, a volt 
szerelemhez 

„hullik” 
 
„áll” 
 
„lépni hozzá” 
 
„futottál” 

a vers vissza-
emlékezés a 
múltba, arra 
való 
reflektálás, 
visszatalálás 
oda 

ősz 
 
út 
 
harc 
 
elválás 

 

Budapesti 
árnyékok 
(álom, 
fotó, 
moraj) 

én: 
„Sietek mert én 
vagyok a 
lakásom.” 
„Létezhetnék 
kétségtelen.” 
 
te: 
„ahogy belőlem 
kiváltál, / 
részetlen 
részem.” 

„Átfordul, vissza-
perceg. / 
Ébrenlét, 
homlokóra.” 
 
„Nem is folyó 
meg nem is álom” 
 
„És egyenesen 
oda fut ki, / 
névtelen utcán 
visz az álmod.” 
 

„hullik” 
 
„Átfordul, 
visszaperceg.” 
 
„Menni” 
 
„vándorló” 
 
„jött” 
 
stb. 

„Benyit háttal, 
hiába kongat / 
az emlékezet 
térharangja.” 
 
„Homályos 
perc, próbálok 
kitalálni.” 
 
„Számtalan 
részlet elha-
gyódik. / Hol 
este, hol csak 
arca van.” 

hold 
 
hó, víz 
 
látás 
 
út 
 
tűz 
 
elmúlás 
 
ház 

„Ha volna 
Ariadné” – 
utalás az 
antik 
mitológiára 

A beszélgetés fonala 
Fogadjunk ő (utazó): 

„furcsa / arcá-
ban erdő és ke-
réknyom […]” 
„vízen jött” 
„reggeleknek / 
ringása van 
szemében” 
„egy ablak 
fogva tartja” 

elsősorban a 
központozás 
elhagyása, és a 
képhasználat teszi 
ezt a verset is 
álomszerűvé 

„jött” 
 
„kormányzott” 
 
„ringása” 
 
„fogva tartja” 
 
„előrehajlik 
elvegyülni” 

az utazó testén 
meglátszik a 
múltja pl..: 
„idegen 
hangok és 
terek / évek 
szagokba 
zártan” 

út 
 
fa („erdő”, „avarfüst”, 
„vadbozót”) 
 
ősz 
 
látás 
 
víz 
 

 

Prizma ő: 
”megtorpan 
félve nyúl oda / 
könny nélkül 
tudja nem 
sorolja / fölnéz” 
„Sétál a vastag 
szőnyegen” 

„Csellóhang 
függönyök 
homálya / 
hajófenéken 
lélegző ruha / 
pulzál sötétzöld 
tengeráram / álom 
kopoltyúja” 

„Emelkedő” 
 
„forgatott” 
 
„ütődik” 
 
„lendülő” 
 
„megtorpan” 
 
„nyúl oda” 
 
„pulzál” 

az elliptikus 
szerkesztés-
módú vers 
végig jelen 
időben áll, 
időtlenséget 
sugall 

látás („füst”, 
„rézfényben”, „ezüst”, 
„fölnéz”, „ne nézz”, 
„homálya” „pulzál 
sötétzöld”) 
 
víz („tengeráram”, 
„hínáros”, „kopoltyúja”) 
 
zene („szoprán”, 
„fuvola”, „visszhangzó 
oszlopsor dobálja”, 
„Csellóhang”) 
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De fato én: 
„én leszek majd 
a téli sztráda / 
fénye szilánk a 
jobb szemedben 
/ és a baleset 
villanása” 
 
te: 
„zuhannak ki a 
testek / belőled 
arcuk eltakarva 
/ nevükkel 
aztán elfelejted 
a nevüket is 
készakarva” 

a központozás 
elhagyása, a 
képhasználat, és 
merész 
asszociációk 
teszik 
álomszerűvé a 
verset 

„Kövesd” 
 
„villanása” 
 
„fölvett” 
 
„zuhannak ki” 
 
„keress keress 
én is kereslek” 

„először csend 
aztán egy égő / 
erdő hadar 
hogy éppen 
most van / 
ebben a 
pillanatban 
késő” 
 
„aztán 
elfelejted / a 
nevüket is 
készakarva” 

tél 
 
út 
 
látás („fénye szilánk a 
jobb szemedben”, 
„villanása”) 
 
tűz („égő”, „gyufa”) 
 
fa („erdő”) 
 
elmúlás 
 
 
 

 

Bárka én: 
„Állatok között 
akartam élni.” 
„rám figyelnek” 
„Így lettem 
bárka végül” 
„elvinni minda-
hányukat” 

a vágyteljesítés, 
illetve a bárka 
metafora egyaránt 
álomként való 
olvasatra ad 
alapot 

„félrebiccent” 
 
„elvinni” 
 
„száll” 

késő múlt: 
„Állatok 
között akartam 
élni” 
 
múlthoz 
kapcsolt jelen: 
„Így lettem 
bárka végül” 

víz 
 
látás („figyelnek”, 
„szemükben”, 
„pásztáznak”, „sötétet”) 
 
átváltozás 

a cím és 
állatok, 
illetve 
emberek 
szállítása 
révén 
utalás a 
Bibliai Noé 
bárkájára 

Éjfél egyik: 
„Fülére 
tapasztott 
kézzel / térdel” 
 
másik: 
„minden haran-
got félrever” 

a versben 
megjelenő vízió, 
kép látomás- és 
álomszerű 

„térdel” 
 
„félrever” 

a cím egy 
konkrét 
időpontot jelöl, 
mikor 
gyökeres 
változás áll be 

őrültség 
 
éjszaka 
 
apokalipszis (?) 

 

Film-
kockák 

én: 
„bejön hozzám” 
„a vállamon” 
„ráhagyom” 
 
ő: 
„bejön hozzám 
se lép kinéz / 
elmozdul 
ottfelejti súly / 
talan kezét a 
vállamon” 

a cím is már 
egyfajta 
szigorúan vett 
valóságtól való 
távolságtartást 
sugall, a lírai én 
tulajdonképpen 
külső 
szemlélőként, 
szenvtelenül 
figyeli a jelenetet, 
mint egy álomban  

„lassítva 
gördül át” 
 
„bejön” 
 
„lép” 
 
„elmozdul” 
 
„ottfelejti” 

az idő lassú 
múlására utal 
már maga a 
Filmkockák 
cím is, az 
újbóli 
találkozás 
súlyára 
helyeződik a 
hangsúly  

szőnyeg 
 
tűz („kőkandalló a tűz 
nem ég”) 
 
virág („papírvirág”) 
 
látás („kinéz”) 

Pilinszky 
János: 
Ravens-
brücki 
Passió 
(„megáll a 
kocka-
csendben / 
mint 
vetitett kép 
hunyorog 
[…]”) 

Sajnálom én: 
„mindenre van 
már 
hallgatásom.” 
„Memori-
zálok.” 
„Keret 
vagyok.” 
 
ő: 
„Sajnálom // 
– mondta.” 

a képhasználat 
illetve a távoli 
dolgokat 
összekapcsoló 
asszociációk 
teszik 
álomszerűvé a 
verset 

„lepörgő” 
 
„félrefordu-
lok” 
 
„helyreáll” 
 
„Megőrzök, 
átfogok.” 
 
„Bevéstem” 
 
„leér” 
 

„Megőrzök, át-
fogok. / Bevés-
tem régen 
tenyerembe az 
öszszes járható 
utat: csukott, 
járhatatlan te-
nyér. / Az időt 
úgy mérem, 
ahogy / a kér-
gen megtett 
hosszú-hosszú 
nap / után a 
gyantacsepp / 
leér.” 

fa („levéllel”, 
„virágzás”) 
 
elmúlás 
 
látás („füst”, „látvány”) 
 
út 
 
csend 
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A szeretet 
természeté-
ről 

lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
 
„Gyanakvással 
figyeld” 
„nem voltál itt” 
„kegyetlen / 
kíváncsisággal 
vallasd hát a 
nemrég // saját 
kezedként 
mozduló kezet: 
nem / tudhatod, 
kié a 
függönyárnyék 
/ rácsozta test, 
az ismeretlen.” 

„a hunyt szemet! / 
Kotyog a jég alatt 
a víz, az álom / 
statisztákat 
vezényel, és a 
szájon /  kilép-
belép a légnemű 
menet” 
 
„éjszakákon / 
átkanyargó 
buszok, vetetlen 
ágyon” 

„Kotyog” 
 
„vezényel” 
 
„kilép-belép” 
 
„visszajárnak” 
 
„kottázó” 
 
„átkanyargó” 
 
„húz” 
 
„fekszel” 
 
„mozduló” 
 

„szavak, mik 
visszajárnak, 
éveket / 
kottázó 
utcatáblák” 
 
„nem voltál itt 
és nemsokára 
emlék / lesz 
majd az is, 
hogy itt 
fekszel” 
 
„nemrég // 
még saját ke-
zedként moz-
duló kezet” 

látás („hunyt szemet”, 
„reflektor húz vakító 
fényjelet”, „függöny-
árnyék”) 
 
víz („Kotyog a jég alatt a 
víz”) 
 
elmúlás 
 
éjszaka 

 

A fájdalom 
természeté-
ről 

ő (van aki): 
„meg se szólal” 
„figyel” 
„dől előre-
hátra” 
„feláll, feldönt 
egy széket és 
estelen / léptek-
kel kimegy” 
stb. 
 
te: 
„rád lőni” 

a fájdalom 
természetéről szól 
a vers, egy olyan 
állapotáról, mely 
annyiban hasonlít 
az álmokéhoz, 
hogy a tudatos 
gondolkodás 
háttérbe szorul, és 
ösztönösebb 
reakciók 
jellemzik 

„dől előre-
hátra” 
 
„feláll” 
 
„feldönt” 
 
„kimegy” 
 
„vibrál” 
 
„megy át” 
 
„nyúlni” 
 

az első három 
versszak jelen 
idejű általános 
érvényű 
igazságai után 
a negyedik 
strófa múlt 
ideje 
személyes 
élményt árul el 

látás („Báva / szemmel 
figyel”, „nézve hátra”) 
 
tűz 
 
híd 
 
halál (öngyilkosság) 

„Kotyog a 
jég alatt a 
víz” allúzió 
József 
Attila Holt 
vidék című 
versére 

A kora 
hajnali 
órákról 

ő (békaember): 
„Súlyok nélkül 
lépked” 
„karfához ér” 
„Próbál 
kinyújtott 
testtel / utána 
úszni.” 

a nagyon is valós 
kép a körülírások 
és képek révén 
egy csodálatos, 
más világot láttat 

„lépked” 
 
„mozdulatlan” 
 
„úszni” 
 
„kinyújtott 
testtel” 
 
„ár sodrása 
visszafordul” 
 

a vers 
rendkívül 
lassan múló 
jellemzőként 
mutatja meg az 
időt 

csend („hályogos 
csendélet mozdulatlan”) 
 
út 
 
víz („híg anyag”, 
„akváriumában”) 
 
látás („tükrökön túl”) 
 
bezártság 

 

A késő 
délutáni 
órákról 

lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
 
„Elalszol” 
„fölveszed / 
ruhádat” 
„észre sem 
veszed” 
„követed 
bután” 
„bámulod, / 
ahogy forogsz 
egy égő testbe 
varrva.” 
 

„Elalszol, kába 
kézzel fölveszed / 
ruhádat, alvajáró 
délután / vezényel 
át a párálló 
Dunán, / lassítva 
lépegetsz a víz 
felett” 
 
e sorok után az 
egész vers 
réveteg, 
álomszerű 
távolsággal 
olvasható 

„fölveszed” 
 
„vezényel át” 
 
„lépegetsz” 
 
„haladsz” 
 
„követed” 
 
„fölvezet” 
 
„elhagyott” 
 
„forogsz” 

egy időben és 
térben lineáris 
folyamat során 
jutunk el a 
rádöbbenésig, 
mely már 
általános 
érvényű: 
„bámulod / 
ahogy forogsz 
egy égő testbe 
varrva.”  

víz („párálló Dunán”, 
„víz felett”, „fellocsolt”) 
 
tűz („kanócként 
végigég”, „kékes 
robbanásban”, „égő 
testbe”) 
 
út 
 
látás („észre sem 
veszed”, „pupilla-pilla 
nélkül néz a hold”, 
bámulod”) 
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A megfog-
hatatlanról 

én: 
„nem ezt 
akartam 
mondani” 
„ne fotózzalak” 
 
te: 
„összeégsz” 
„megsemmisül-
tél” 

„Alighogy írni 
kezdem, máris azt 
/ érzem, nem ezt 
akartam mondani 
/ és az fog elsik-
kadni pont, ami / 
körülfoghatna.” 
„Időnként 
felriaszt // az 
elszalasztott kép.” 

„elsikkadni” 
 
„körülfoghat-
na” 
 
„állsz” 
 
„félrehajlani” 
 
„félrehajlasz” 
 

„Aki / örökké 
próbál 
félrehajlani, / 
az nincs jelen.” 
 
„jól van, // 
megsemmisül-
tél” 
„félrehajlasz 
végleg” 

elmúlás 
 
tűz („Belobban / a 
széleken, és összeégsz 
ravaszkás / mosollyal 
pöndör műanyaggá” 

 

Domborzat 
és vízrajz 

a hülyék 
(Pállottszájú és 
Vízfejű): 
„Sétálni 
mennek” 
„Tudok egy 
éneket” 
„Én is tudok 
egyet” 

a képhasználat, a 
képzettársítások 
és a két karakter 
együtt teszik 
álomszerűvé a 
verset 

„továbbmegy” 
 
„Sétálni 
mennek” 
 
„Végighúz-
zák” 
 
„megállnak” 
 
„átmegyen” 
 

jelen időben 
íródott a vers, 
gyakorlatilag 
azonban kívül 
áll időn és 
téren 

út 
 
látás („vetíti / égősárga”, 
„fényes”, „piros”, „fény 
kaszálja / nyomukban 
árnyakká a tárgyakat”) 
 
ének 
 
halál 

 

Halkuló 
futam 

én: 
„Sohasem 
láttam” 
 
te: 
„tárgyaidat” 
„inged” 
„bútoraid” 
„hozzád” 

leginkább a 
„lépcső nélküli 
korlát” kép esetén 
beszélhetünk 
álomszerű képről 

„lépni” 
 
„dőlni” 

a „Sohasem 
láttam” anafo-
rikus visszaté-
rése és a „se” 
tagadószó 
ismétlése 
végtelenné 
tágítja az időt 

látás („láttam”, 
„körvonalát a sötétben”) 

 

Az éjjeli 
hal 

én (az éjjeli 
hal): 
 
„bújkálok” 
„Vitetem 
magam” 
„enyém a híg 
szellemvasút” 
„Bevárlak és 
vezetlek, / 
pedig te soha ki 
se mondtál” 
 

„Az első állomás 
egy kocsma: / 
körben ülnek 
szegény / 
álmatlanok, 
lyukas 
metrójegyekkel / 
dominóznak, és 
egyre várják / az 
első álmukat.” 
„foglyod vagyok 
egy egész álmon 
át.” 

„Elfogtam” 
 
„visszaúszom” 
 
„lomhábban 
mozgok” 
 
„ereszkedem 
le” 
 
„megyünk el” 
 
etc. 

délután, 
szürkületkor és 
éjszaka 
ismerjük meg 
az éjjeli hal 
magatartását a 
keretes 
szerkesztésű 
versben 

hal 
 
víz 
 
látás 
 
út 
 
ének 
 
szabadság, rabság 

„Anna / 
áttetsző és 
örök vagy” 
– Juhász 
Gyula: 
Anna örök 

A 
beszélgetés 
fonala 

ő (a beszélgetés 
fonala): 
„felakadt” 
„az egész 
hajnalt 
körülérte” 
 
ők (ketten): 
„alig tudták 
cipelni” 
„nem tudtak 
hazamenni” 
„végül 
kettétépték” 

a sejtetések, a 
képhasználat, az 
egyetlen hosszú 
versmondatba 
való tömörítettség 
teszi álomszerűvé 
a verset 

„futott” 
 
„felakadt” 
 
„utánamenni” 
 
„gombolyíta-
ni” 
 
„cipelni” 
 
„pörgött” 
 
stb. 

a beszélgetés 
fonala mind 
időben, mind 
térben 
folyamatosan 
kiterjed a 
versben, míg 
végül 
végtelenné 
tágul: 
„susogva, 
kúszva, 
szakadatlan” 

látás („Villanyfénynél”, 
„lámpaoszlopon”) 
 
tél 
 
éjszaka 
 
víz 
 
ház 
 
üresség 
 
út 
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Őszi kabátlobogás 
Fogadko-
zás a 
Rottenbil-
ler utcában 

én: 
„Pénzt dobtam” 
„Fogadom, 
többet ide nem 
jövök, / sej-haj, 
elmegyek, 
Rottenbiller 
utca!” 
„Körbenézni 
még 
visszajöttem” 
„Most is 
nehezen élek 
[…] ha szökni 
vágyom…” 
„Esőben futok” 
„kitárom” 

álomszerű hatást 
kelt az elliptikus 
szerkesztésmód, 
az ismétlések, a 
már-már 
filmekben 
megszokott erős 
vizualitás, a 
szokatlan 
képhasználat 

„dobtam” 
 
„nem jövök” 
 
„elmegyek” 
 
„Repült” 
 
„csapódott” 
 
„visszajöttem” 
 
„röppen” 
 
„ejtett” 
 
stb. 

a lírai én 
búcsút venne a 
Rottenbiller 
utcától, ám 
képtelen rá, 
így visszatér: 
„ha szökni 
vágyom…” 
„el se áll majd, 
/ visszasodor, 
ki tudja, hogy 
mi.” 
„elgurult pénz, 
pörgő ígéret, / 
megkerül, 
elvész, 
visszatér”  

pénz 
 
víz („éjszaka vizébe”, 
„Esőben”, „zuhogni”, 
„visszasodor”) 
 
éjszaka 
 
búcsú („Ég áldjon, 
Rottenbiller utca.) 
 
látás („Körbenézni”) 
 
ígéret („Fogadom, többet 
ide nem jövök”, „pörgő 
ígéret, / megkerül, 
elvész, visszatér.”) 

 

Teréz-
városi 
elégia 

lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
„Hol élted 
másik életed?” 
„Indulj csak” 
„úgy látod” 
„Eszedbe jut” 
„végignézel” 
„Mész fölfelé” 
„magadra 
gondolsz, / 
magadra” 

leginkább a 
képhasználat 
tekinthető 
álomszerűnek 

„gurul” 
 
„Indulj” 
 
„elmerülni” 
 
„Mész fölfelé” 

„Mert hány 
hóesés a gye-
rekkor? / S egy 
élet: kezdettől 
a végig / hány 
zápor, lehullott 
levél? / Eszed-
be jut ez min-
den évben, / 
valahányszor 
csak végigné-
zel / a félig írt 
történet 
kanyargós 
kezdetén.” 

ház 
 
gyerek 
 
víz 
 
út 
 
ünnep 

 

Ikarosz-
hajnal 

én: 
„arcod akartam 
átrepülni” 
 
mi: 
„emlékeink” 
„Jól áll nekünk” 
„Bejárjuk 
egymás 
tenyerét” 

„Olyan nyugtalan 
volt a hajnal. / 
Fölvert vakmerő 
madárálom. / 
Arcod akartam 
átrepülni / és 
lezuhanni 
mindenáron.” 

„vezet” 
 
„átrepülni” 
 
„lezuhanni” 
 
„megkerülni” 
 
„közel ment” 

„Fölégetett út 
vezet idáig” 
„Fogadkozá-
sok sorfalán át 
/ emlékeink 
vesszőfutása. / 
Folyóra néző 
hosszú reggel, 
/ füstszínű víz, 
lebeg 
nyomába.” 

víz („Folyóra”) 
 
látás („néző”, 
„fényesség) 
 
út 
 
ősz 
 
halál 

„szárnyán 
érzi, hogy 
közel ment, 
/ megper-
zselődve 
vízre száll 
– antik 
mitológia 
Daidalosz 
és Ikarosz 

Zenélő-
doboz 

lírai önmegszó-
lítás attitűdje: 
„lemégy” 
„fölhasadt 
arcod ott van” 
„egy 
mozdulatra 
ismersz rá: 
magadra” 
„érj hozzá a 
részletekhez, / 
vad közelségből 
nézd meg 
őket.” 

a körkörös 
időszemlélet, a 
szokatlan 
környezet, a 
felismerés, az 
asszociációk, a 
képhasználat 
mind-mind 
álomszerű jelleget 
adnak a versnek 

„körbesétálsz” 
 
„lemégy” 
 
„elpattant kor-
láthúr rezeg” 
 
„süllyedő” 
 
„Táguló” 
 
„imbolygó” 
 
„forog” 

„egy 
mozdulatra 
ismersz rá: 
magadra” 
 
„Hol jártál 
ilyen sokáig? / 
Éveket forog 
az óra vissza, / 
sötét, csak a 
számlap 
világít.” 
„Ugyanazt 
játssza éppen, 
újra” 

látás („féligfények”, 
„árnyékos”, „fény”, 
„nézd meg”, „világít”, 
„vetít”, „Reflektor”, 
„redőnyfény”) 
 
víz („nyirkos”, „csurog 
az eső”, „zuhogni”) 
 
ház 
 
zene 
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7.2. Jegyzet – Hazatérés Hellászból 

A Hazatérés Hellászból kötet történelmi témájú verseinek – az erotikusakra ez természetesen nem igaz – 

olvasásakor Szerb Antal a Világirodalom történetében (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980) az antik görög 

drámáról írt sorai rémlettek fel bennem. „A görög szellem általában nem pszichologizáló hajlamú; az egyéniség 

iránt abban az értelemben, hogy az mindenkitől különböző, „egyedüli példány”, a görögnek alig van érzéke. 

Nincs is szava az egyéniség jelölésére; a kharaktér nem egyéni jellemet jelent, hanem típust; […] Aiszkhülosz és 

Szophoklész alakjai nem egyénibbek, mint a görög szobrok […], lelkiéletük a drámaírót csak annyiban érdekli, 

amennyiben az előre megadott, mitikus cselekményben kifejeződik. Nem azt ábrázolják, amit érez, hanem a 

gesztust, amellyel sorsára reagál. Az aiszkhüloszi és szophoklészi embereknek sincs életrajzuk, mert kívül állnak 

az időn, mint a szobrok; csak egy pillanatuk van, a nagy tett vagy nagy szenvedés, nagy halál pillanata 

(Spengler).” Persze lírai alkotásokra vonatkoztatni ezt az állítást legalábbis paradoxnak tűnhet, még akkor is, ha 

Kavafisz költészetét már kortársai prózainak titulálták. Mégis, Kavafisz történelmi verseit ebben a tekintetben 

rokonnak érzem nemzete irodalmának nagy elődeivel. Ez a „szoborszerűség” érzésem szerint Kovács András 

Ferenc imitációiban kevésbé van meg, viszont azokban mintha hangsúlyosabban kiemelődnék a főhős 

egyedisége, a normával való szembenállása. Ezen jellemzőket vizsgálom ebben a jegyzetben.  

cím imitáció/ 
fordítás téma „szobor-

szerűség” 
nyomatékos reflektálás a hős 

egyediségére intertextualitás 

Az énekes fordítás más - - - 
Pelaszg táblakép fordítás más - - - 
Hérondasz 
mimiamboszai fordítás történelmi � - - 

Szobám négy fala fordítás más � - - 

Alexandriai kalmár fordítás történelmi - 
„Be távol estem én / hasas 
kupáktól, melyeket pökhendi 
fickók hörpintgetnek otthon!” 

Horatius 

A Lagida 
vendégszeretete fordítás történelmi � - - 

Priamosz útja az 
éjszakában fordítás történelmi � - Homérosz: 

Íliász 
Sírfelirat fordítás történelmi - - - 

Fölháborodott néző fordítás más - - 
Menandrosz, 
Gavrentius, 
Terentius 

Jeruzsálem előtt fordítás történelmi � - - 

Egy másik Odüsszeia fordítás más - 
„végre lerázva magáról / a 
tűrhetetlen megszokást […] És 
a kalandor szív kielégült” 

Homérosz: 
Odüsszeia 

A Gyalog fordítás más - - - 
A Lélek Házában fordítás erotikus - - - 
A szürakuszai 
Timolaosz fordítás történelmi � „a díszvacsorán kész botrány 

dacosan kirívó hallgatása” - 

La Jeunesse blanche fordítás más - - - 
Pecsétek fordítás történelmi � - Himeriosz 
Örökkévalóság fordítás történelmi � - - 

Oidipusz fordítás történelmi - - Szophoklész: 
Oidipusz 

Nyugtalanság fordítás más - - - 
Szalomé fordítás történelmi � - Biblia, Platón 
Káldeai táblakép fordítás történelmi - - - 
In memoriam fordítás más - - - 
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Iulianus a 
misztériumokon fordítás történelmi � - - 

Tacitus császár halála fordítás történelmi � - - 
Phaethón nővéreinek 
könnyei fordítás történelmi � - - 

Antik tragédia fordítás történelmi - - 

Hippolütosz, 
Szophoklész, 
Euripidész, 

Aiszkhülosz, 
Agathón 

Horatius Athénban fordítás erotikus - - Horatius 
Mulatnak a 
tarentumiak fordítás történelmi � - - 

A hadvezér halála fordítás történelmi � - - 
Az istenek 
beavatkozása fordítás történelmi - - Emerson, 

Dumas 
Claudius király fordítás más - - Shakespeare 
Tengeri ütközet fordítás történelmi - - - 
Mikor az őrszem 
meglátta a fényt fordítás történelmi � - - 

Az ellenségek fordítás történelmi � - - 
Feliratok fordítás történelmi � - - 
Athéni változatok imitáció történelmi - - - 
A gadarai Euphorión 
sírja imitáció történelmi - - Euphorión 

Exodosz egy 
komédiából imitáció történelmi - - 

Püthagorasz, 
Ibükosz, 

Anakreón, 
Aiszkhülosz, 
Szimónidész, 

Pindarosz, 
Khoirilosz, 
Euripidész, 
Agathón, 

Kallimakhosz 
Kleitarkhosz: 
Alexandrosz fiatalsága imitáció történelmi - - Kleitarkhosz 

Feljegyzés Andreasz 
Kalvoszról imitáció történelmi - „esős vidékre távozott, s 

magába zárkózott” 

Andreasz, 
Homérosz: 
Odüsszeia 

Bizánci költő 
Monemvasziából imitáció történelmi � - - 

Theophilosz 
Palaiologosz fordítás történelmi � - - 

Lelkierő fordítás más - - - 
1903 decembere fordítás erotikus - - - 
Lépcsőház fordítás erotikus - - - 
Színházban fordítás erotikus - - - 
Bithüniából jött egy 
ifjú isten imitáció történelmi � - Spartianus 

Kleinosz, a filológus imitáció történelmi � 

„Munkáit sorra olvasatlanul, 
majd őt is elfeledték […] 
Kleinoszt, ki minden értelem-
ben talán a legkülönb volt.” 

Homérosz: 
Odüsszeia 

Vázlatlapok Andro-
nikosz Komnénoszról imitáció történelmi - 

„Ellentmondásos volt, 
megfoghatatlan: / egy félisten s 
egy vérengző vadállat / lapult 
galád szívében…” 

 

Görög rögtönzések imitáció történelmi - - - 
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Kőhorgonyok imitáció történelmi - - - 
Polükratész, Szamosz 
türannosza imitáció történelmi � - Hérodotosz 

„Jó szerencsével!” imitáció történelmi - - - 
Egyiptomi éjszakák imitáció más - - - 
A poszedóniaiak fordítás történelmi - - Athénaiosz 
Szüéné végvidékén 
1291-ben imitáció történelmi - „csak én vagyok magam, csak 

én, s nem is tudom már […]” - 

Jutalomjáték imitáció történelmi � - Plutarkhosz, 
Démoszthenész 

Antonius bukása fordítás történelmi � - - 
Kalaisz, Alexandria fia imitáció más - - - 
1906. június 27-én, 
délután két órakor fordítás más � - - 

Thrénosz egy 
bizánciért imitáció más � - - 

Nagy ősök méltóságai imitáció más - - - 
Elhallgatott dolgok fordítás más - - - 
Szofista Antiokheiából imitáció történelmi - - - 
A pincér – 1909 
napjaiból imitáció erotikus - - - 

Olvasóterem imitáció erotikus - - - 
Hérakleidész tanácsa 
Alexandrosz Balasznak imitáció történelmi - - Hérakleidész 

Utcák, ablakok, kapuk imitáció erotikus - - - 
Hekatombaión havában imitáció más - - - 
Octavianus 
Alexandriában imitáció történelmi - - Suetonius 

A Ptolemaioszok 
dicsősége fordítás történelmi � „senki sem mérhető, sem 

hasonlítható hozzám” - 

Egy szerencsétlen 
flótás komédiája imitáció történelmi - - - 

Régiségbolt imitáció erotikus - - - 

Phormión a 
költészetről imitáció más - - 

Muszaiosz: 
Héró és 

Leandrosz, 
Ovidius: 

Hősnők levelei 
Thamürasz sírja 
Antiokheiában imitáció más - „Szellemtelen, fonák, kifordult 

emberek / közt éltem” - 

„A többit majd a 
lentieknek mondom el” fordítás más � - Szophoklész 

Így fordítás erotikus - - - 

Történetírók imitáció történelmi - - 
Polübosz, 

Plutarkhosz, 
Suetonius 

Pantikapaioni márvány 
Pharnakész 
sírfeliratával 

imitáció történelmi � - - 

Makedón politikák imitáció történelmi - - - 
Gnósziasz 
 imitáció más - - Homérosz 

Ékszerüzlet fordítás más - - - 
III. Attalosz Philométór 
Euergetész imitáció történelmi - „Különc volt, persze, félőrült, 

de mégsem elmegyenge.” - 

Kitörni Atlantisz felé imitáció más - - - 

Szép, lehetetlen élet imitáció más - 
„Másként, nem így 
gondolkodván […] Nem ilyen 
igényekkel […]” 

- 
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Hazatérés Hellászból fordítás más - 

„ […] hanem egy kicsit/  izgá-
gább szerelmekkel, indulatok-
kal és / ázsiaibb érzékeny-
ségekkel volnánk megáldva.” 

- 

Menekültek fordítás más - - Nonnosz, 
Panopolitész 

Héliosz hellénjei imitáció történelmi - „Másak vagyunk, példátlanul, 
nagyon másak” - 

És felkönyököltem, el-
nyújtóztam a háló-
fülkék gyűrt fekhelyein 

fordítás erotikus - - - 

Dohányfüst imitáció erotikus - - - 
Mithridatész idejében imitáció történelmi � - - 
Alexandria, 1904 
nyarán imitáció erotikus - - - 

Oxürhünkoszi 
papiruszdarab imitáció erotikus - - - 

Egy félóra fordítás erotikus - - - 
Kertes ház fordítás más - - - 
Nagy fogadás lesz 
Szószibiosznál fordítás más - - - 

Szümeón fordítás más � 
„harmincöt éve, / télen-
nyáron, éjjel-nappal […] az 
oszlop magasában él” 

Libaniosz, 
Meleagrosz 

Átmenet fordítás erotikus - - - 
A gyönyörhöz fordítás erotikus - - - 
1903 napjai fordítás erotikus - - - 
Lanisz sírja fordítás más - - - 
Ebben a kis kikötőben fordítás más � - - 
Iménosz fordítás más - - - 
A bekötött váll fordítás erotikus - - - 
Héphaisztón halotti 
áldozata imitáció történelmi - - - 

Szobrásztanonc 
Rhodoszból imitáció erotikus - - - 

Tarszoszi Hermo-
genész hagyatéka imitáció történelmi - - 

Arisztipposz, 
Theodórosz, 

Hermogenész, 
Platón, 

Démoszthenész 

Pénzérmék fordítás történelmi - - 

Eukratidész, 
Hermaiosz, 

Sztratón, 
Menandrosz 

Hadd jöjjenek fordítás más - - - 
Parthenosz fordítás történelmi - - - 
Vaksors imitáció történelmi - - - 
Ötvösmunka fordítás erotikus - - - 
Antiokhosz 
Epiphanészhez fordítás történelmi � - - 

Görög színházak 
romjai imitáció történelmi - - 

Theszpisz, 
Aiszkhülosz, 
Szophoklész, 
Euripidész, 

Arisztophanész 
Gyászkórusok imitáció történelmi - - - 
A fiókban fordítás erotikus - - - 
Kétségbeesetten fordítás erotikus - - - 
Húsz éve már imitáció erotikus - - Platón 
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Csak olvasgatni jött fordítás erotikus - - - 
Athanasziosz 
Hrisztopulosz imitáció erotikus - - - 

Itália partvidékén fordítás más - - - 
A búskomor faluban fordítás erotikus - - - 
Tüanai Apollóniosz 
Rhodoszon fordítás más � - - 

Kleitosz betegsége fordítás más � - - 
Porphüriosz Gázában imitáció történelmi - - - 
Numizmatikai 
értekezés imitáció történelmi - - - 

Iulianus, az az 
istentelen imitáció történelmi - - - 

Trapezunt imitáció történelmi - - - 
Anonymnus 
Smyrnaeus sírja imitáció más � - - 

Thermódón imitáció történelmi - „Csak ők, kiket kigúnyolt […] 
Csak ők mertek […]” 

Szophoklész, 
Plutarkhosz 

De boldog volt 
Pindarosz imitáció erotikus - - Pindarosz 

Kimón, Kearkhosz fia, 
huszonkét éves egyete-
mista, görög bölcsész-
hallgató (Kürénében) 

fordítás más - - - 

Akhilleusz a máglyán imitáció erotikus - - Homérosz: 
Íliász 

Sírkő Paraitonionban imitáció más - - - 
Ugyanabban a 
környezetben fordítás más - - - 

Olümposz, a filozófus, 
a kilikiai imitáció történelmi - - - 

Krisztus után 391-ben, 
Alexandriában imitáció más � 

„Úgy tudják rólam, hogy 
bölcs, bár pogány / vagyok 
[…] s már látom, hallom őket: 
az őrjöngő butákat, / vakbuzgó 
harsogókat, süket tömeg 
legalját” 

- 

Indiai emigránsok imitáció más - - Epikurosz, 
Philosztratosz 

Orpheusz imitáció más - 
„betegen kószált az utcán, / 
csak a napfényt itta arca […] 
megkövezték, fölkoncolták” 

Ovidius 

Menuthiszi Melitón 
végakarata imitáció más - 

„éltünk / szabad szellemben, 
ergo: mások szerint 
illegálisan.” 

Platón, 
Porphüriosz, 

Proklosz 

Különcködők imitáció történelmi - „Hát persze, hogy nem 
érthették […]” - 

Antiokhosz Epiphanész 
agóniája imitáció történelmi - - - 

Finom amphorák, 
kráterek imitáció más - - Eunomosz 

Androsz imitáció más � - Palladasz 
Láz és betegség imitáció erotikus - - Homérosz 
Mintha Mezopo-
támiában volnánk imitáció más - - - 

Hermész szobra a 
fényben imitáció más - - - 

összesen 71 imitáció  11 13 51 
összesen 76  fordítás  27 6 30 
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7.3. Jegyzet – Túl a Maszat-hegyen 

Egy bő csokrot gyűjtöttem a Túl a Maszat-hegyen transztextualitásra való példáiból. Ebben segítségemre volt az 
alábbi honlap:  
http://evocatio.blog.hu/2008/07/08/varro_daniel_tul_a_maszat_hegyen_muhi_andris_es_a_pacak_birodalma 

 
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

oldal idézet megidézett mű idézet 
7. „Elmondok nektek egy mesét.” eposzi hagyomány 

propozíció 
pl.: „Haragot, istennő zengd Péleidész 
Akhileuszét…” 

7. „El kell egy kérést mondanom: 
Múzsám, te szőke bombanő, te, 
Puszild meg, ó, a homlokom!” 

eposzi hagyomány 
invokáció 

pl.: „Férfiúról szólj nékem, Múzsa, ki 
sokfele bolygott…” 

9. mottó Kosztolányi Dezső: 
A kártyás 
fölfohászkodik 

„Ó színek színe, ördög bibliája, 
fújd meg lelkembe roppant riadód!” 

16. „Van, aki társaságba pittyeg, 
A jómodorra hányva fittyet, 
Van, aki míg a buszon ül, 
Van, aki otthon, egyedül…” 

LGT: 
Mindenki másképp 
csinálja 

„Van, akit nem várnak, csak érkezik 
Van, aki azért van, mert elhiszik 
Van, aki feltámad, ha kivárja 
S van, aki egyszerűen születik a 
világra…”  

21. mottó Arany László: 
A délibábok hőse 

„Ki és mi volt ő? Ím tehát leírom.” 

29. mottó Bajza József: 
Emlékezés 

„Könyvek gördűltek szép szemedből, 
Reszketve nyúlt felém kezed, 
És elválánk némán zokogva, 
És szívünk mélyen vérezett.” 

29-31. „S ő szökkent, mint egy mohikán, 
A labdát üldözőbe vette, 
Szökellt utána és szaladt, 
Csúszdákon, mászókák alatt, 
Mérleghintákon át követte, 
És az gurult csak üldözött 
Vadként a játékok között. 
… 
Hősünk a lasztit hajkurászva 
Most látta csak, hová került: 
Az udvar legmesszibb zugába, 
Ott állt a kislány. Eddig ült.” 

Arany János: 
Rege a csodaszarvasról 

„Vadat űzni feljövének 
Hős fiai szép Enéh-nek: 
… 
Kiszemeltek, hogy követnék; 
… 
Őz vagy szarvas nem menekszik; 
Elejtették már a hímet – 
Üldözik a szarvas-gímet. 
… 
Tündér lányok ottan laknak, 
Tánczot ropnak, ugy mulatnak; 
Szőve ködbül sátoruk van: 
Ugy mulatnak sátorukban.” 
 

34. „Túl a Maszat-hegyen, hol víz 
nincs, 
s megárthat egy kicsinyke dózis, 
ott élt a híres Paca cár…” 

mesék „Egyszer volt, hol nem volt, az 
Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú 
malac túr…” 

34. „széllel szembe sose hajózz” 
 

szólás széllel szembe ne pisilj 

34. „Vigyázz, magasra csap az ár! 
Árboc törik, vitorla reccsen” 

Petőfi Sándor: 
Föltámadott a tenger 

„Az árboc és vitorla 
Megtörve, tépve lóg. 
… 
S alúl a víznek árja, 
Azért a víz az úr!” 

35. „Elfutsz aranykor, gyermek-élet! 
… 
Bizonyos Puskin Sándor írta, 
Ki egyszer egy egész regényt 
Megírt versben…” 

Alekszandr Szergejevics 
Puskin: 
Anyegin 

„Elfutsz aranykor, gyermek-élet!” 

http://evocatio.blog.hu/2008/07/08/varro_daniel_tul_a_maszat_hegyen_muhi_andris_es_a_pacak_birodalma
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35. „Elváltak, mint levél az ágtól 
(De már ezt is megírta más), 
Szomorú volt a búcsúzás, 
… 
S pityeregtek, mint két ovis.” 

Petőfi Sándor: 
János vitéz 

„Elváltak egymástól, mint ágtól a levél; 
Mindkettejök szive lett puszta, hideg 
tél. 
Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal, 
Jancsi letörölte inge bő ujjával.” 

36. „De egy nap a postás kopogtat…” irodalmi hagyomány: 
deus ex machina 

 

39. mottó Weöres Sándor: 
Kanásztánc 

„Volt nekem egy cimborám, 
nem volt soha tiszta, 
aki arra rátalál, 
mégis hozza vissza.” 

39. „De hagyjuk Andrist nézelődni, 
Fürkészni mind a gizt, a gazt, 
Mi útján kunkorodva nőtt ki…” 

Arany János: 
Epilogus 

„Hiszen az útfélen itt-ott 
Egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, 
Megvolt szívem minden kedve.” 

42-43. Szösz néne 
„öszvér, köszvény, semmi se 
búsít,  
nem szegi semmi se kedvem, 
köszönöm.” 

Miguel de Cervantes 
Saavedra: 
Az elmés nemes Don 
Quijote de la Mancha 

Don Quijote de la Mancha 
„…van egy girhes paripája…” 
szélmalomharc 

42-43. Szösz néne 
„Szösztelenítés, portalanítás, 
föltakarítás? Kösz, még ne.” 

Petőfi Sándor: 
Pató Pál úr 

Pató Pál úr 
„S hazájában ősi jelszó: 
„Ej, ráérünk arra még!”” 

48. „…A régimódi spájzot én, 
Amin keresztül ifju Jankám 
A hegy túloldalára mén, 
Sitty-sutty, azonnal odaérve 
(Mert ez valami csodaféle)? 
… 
Hogy elférjen egy rejtekajtó…” 

Nemes Nagy Ágnes: 
A titkos út 

„Messze innen utcalárma, 
messze dong a kisvasút, 
így bujik a – 
pszt, pszt! 
így lapul a- 
pszt, pszt! 
titkos 
út.” 

51. mottó Arany János: 
Elégiák 

„O nátha, nátha! Grippe! 
Katarrhusz! Influensz! 
Vagy bármi cifra névvel 
S alakban megjelensz.” 

52. „Miért beszél a dán urakkal 
Magyarul az angol követ?” 

William Shakespeare: 
Hamlet 

 

52. „Vigyázz, Han Solo! Egy követ 
Fúj Darth Vaderrel a barátod!” 

George Lucas: 
Star Wars 

 

56-57. Bádatos dapok George Byron: 
Belagcholy Days 

 

57. „Bámuljátok csupán a tévén 
A batmant meg a pokemont…” 

Batman, Pokemon  

63. „Hogy hívják? – „Varró Dániel.” 
- Ilyen névvel gyomul a hapsi? – 
„Hát, volt már Babits meg 
Balassi, 
Weöres, Szabó, Nagy, József, 
Tóth… 
Lefoglalták az összes jót.” 

Babits Mihály, Balassi 
Bálint, Weöres Sándor, 
Szabó Lőrinc, Nagy 
László / Nemes Nagy 
Ágnes, József Attila, 
Tóth Árpád / Tóth 
Krisztina 

 

65. mottó Alan Alexander Milne: 
Micimackó 

„Tra-la-la, tra-la-la, 
tra-la-la, tra-la-la, 
pritty, pretty, prütty.” 

65. mottó Tompa Mihály: 
Csalánok 

„Minek már e badar beszéd?” 

65. „Én vagyok Turgenyev, a 
burgonya.” 

Ivan Szergejevics 
Turgenyev 

 

68. „Ha kiállod a badarsági tesztet, 
Csupáncsak akkor engedhetlek 
át” 

Szophoklész: 
Oedipus király 

„A Szfinx a Talány szörnye volt: s csak 
az válthatta meg tőle a várost, aki 
talányát meg tudta fejteni.” 
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67-74. limerikek Edward Lear 
parafrázisok 

 

72. „Volt egy úr, lakhelye Alaszka, 
nejét egy barlangba falazta.” 

Kömives Kelemenné 
(székely népballada) 

„Kinek felesége legelébb jő ide 
… 
Aval álllitsuk meg magoss Déva várát” 

78. A Nagy Zsiráfmadár Tóth Krisztina: 
Virágevő Zsiráf Dezső 

Virágevő Zsiráf Dezső 

80. „A költők, elárulom ezt tinektek, 
Buszra vagy villamosra sose 
szállnak, 
Ők szárnyas paripákon 
közlekednek…” 

utalás az antik kultúra 
pegazusára 

 

81. „Úgy szálljunk, mint a szél, vagy 
mint a villám, 
Vagy mint a gondolat?…” 

mesei utalás  

83. mottó Vajda János: 
A jó egészség és hosszú 
élet titka 

„Teljesen ártatlan nincs a földön semmi, 
A vizzel is lehet jót vagy rosszat tenni.” 

83. mottó Reviczky Gyula: 
Betegen 

„Megint egy rejtély, meg nem oldott.” 

83-84. „Harry Potter”, 
„hókuszpókuszokkal”, 
„muglik és kvidics” 
„Monstro, Malfoy”, 
„Tudodki” 

Joanne Kathleen 
Rowling: 
Harry Potter 

 

84. „Hol van szép Legolas, a tünde? 
De hol van Bombadil Toma? 
Gandalf, Glorfindel, Gimli, 
Gollam, 
S Frodó, a kilencujjú, hol van?” 

John Ronald Reuel 
Tolkien: 
A Gyűrűk Ura 

 

84. „Hol a szépséges Árnika, 
Kire muszáj volt várnia 
Vállára vetve tarisznyát 
Szegény jó Szegény Dzsoninak?” 

Lázár Ervin: 
Szegény Dzsoni és 
Árnika 

 

84. Hol van a macskák réme, Frakk?” Bálint Ágnes: 
Frakk, a macskák réme 

 

84. „Hol van Mirr-Murr, Oriza-
Triznyák?” 

Csukás István: 
Mirr-Murr kalandjai 

 

84. „Pöszke” Janikovszky Éva: 
Más iskolás vagyok 

 

84. „Vackor” Kormos István: 
Vackor, a piszén pisze 
kölyökmackó 

 

84. „Kobak” Hervay Gizella: 
Kobak könyve 

 

85. „borúlátó kóborz” Békés Pál: 
Borz a sámlin 

 

85. „Traban Tóni” Szijj Felenc: 
Szuromberek királyfi 

 

85. „Hol a három norvég zsivány: 
Kaszper, Jeszper és Jónatán?” 

Thorbjörn Egner: 
A három rabló 

 

85. „Hol van Füles, hol van ma már 
A pesszimista plüssszamár?” 

Alan Alexander Milne: 
Micimackó 

 

85. „Hol Pitypang, a hiú oroszlán?” Don Freeman: 
Pitypang, a hiú oroszlán 

 

85. „Hol Ká, Akela, Tabaki…” Rudyard Kipling: 
A dzsungel könyve 

 

86-87. A Bús, Piros Vödör dala József Attila: 
Születésnapomra 

versforma 
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86-87. A Bús, Piros Vödör dala Kosztolányi Dezső: 
A szegény kisgyermek 
panaszai 

hangulat 

89. „Így Haidke Byron bácsinál” George Byron: 
Kate Miller-Heidke 

 

89. „Vagy így Tatjána is szegényke, 
Kit józanul és hanyagon 
Elutasított Anyegin.”  

Alekszandr Szergejevics 
Puskin: 
Anyegin 

 

97. mottó Arany János: 
A fülemile 

„Igy s ugy történt, - elbeszéli.” 

105. „Szösz szöszön nem maradt, 
gyalázat!”  

szólás „Kő kövön nem maradt.” 

106. „Az óév, íme, por és hamu már” Halotti beszéd és 
könyörgés 

„…isa, por es homou vogymuk.” 

110. „egy piktor az ősz, és nincs neki 
vászna, 
szineket ken ezért maszatolva 
miránk.” 

Juhász Gyula: 
Tájkép 

„A méla piktor, az ősz festi már 
A lombokat a sárguló pagonyban, 
Egy-egy levél – dús színfolt – messzi 
száll 
Avar ölében elpihenni nyomban.” 

119. mottó Babits Mihály: 
Oly szomorú…  

„Nemes tétlenség, nemesíts meg 
engem!”  

119. mottó Jónás Tamás: 
Rémisztgetők 
gyermekeknek 

„Senki nem az, minek látszik, 
mindenki hamisan játszik. 
Apukádék, anyukádék? 
Legyen gyanús minden árnyék.” 

121. „Ó, kikötő! Te nagy, te ronda – 
Lármás vidék! …” 

Babits Mihály: 
Kártyavár 

„- A kikötő! 
 
Hajók, kémények fehér, fekete színe. 
Por, széntörmelék, zsákok. Füst! …” 

131. A Babaarcú Démon Rejtő Jenő: 
Az előretolt helyőrség 

 

131. A Babaarcú Démon futball Wayne Rooney: a babaarcú gyilkos 
131. A Babaarcú Démon Homérosz: 

Odüsszeia 
Kalüpszó nimfa 

133. „De van kiút! A századik 
szobában 
Egy kétszáz éves fogmosó pohár 
van, 
És benne kétszáz éves fogmosó 
víz…”  

mese  

134. „Coopert olvasta éppen vagy 
Conan Doyle-t…” 

Arthur Conan Doyle: 
The case of the 
Cottingley fairies 

 

136. „Feljön-e a síri világból…” Petőfi Sándor: 
Szeptember végén 

„Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt…” 

136. „Lelkét adta egy ötösért, 
Hát most fizesse meg a bért!” 

Johann Wolfgang von 
Goethe: 
Faust  

 

139. „…Ó, Odüsszeusz, 
Mi volt a megpróbáltatásod, 
Te leleményes, régi, vásott 
Görög, te bongyor nőfaló, 
Ehhez képest? Mi egy faló 
Egy zsiráfmadárhoz? Mi Trója 
A maszat-hegyhez? Bár igaz, 
hogy útját tán – sovány vigasz – 
Tíz évig Andris mégse rója.”  

Homérosz: 
Íliász 
 
Homérosz: 
Odüsszeia 

 

143. „A jó Pali kalóz is, lám, 
Így lett a rossz Pali kalóz.” 

Biblia pálfordulás 



 56

145. mottó Petőfi Sándor: 
Kerényi Frigyeshez 

„A pénz, a pénz! ez ám a bökkenő.” 

146. „Herceg nem gombfocizhatik?” Arany János: 
A walesi bárdok 

„Király nem alhatik.” 

152. „- A cél az eszközt szentesíti.” Niccoló Machiavelli „a cél szentesíti az eszközt” 
154. „Három dolog kell állítólag 

A háborúhoz, jelesül: 
Pénz, pénz és pénz – ezt mondta 
róla 
Egy vicces nevű nemes úr…” 

Raimondo Montecuccoli „A háborúhoz három  dolog kell: pénz, 
pénz, pénz.” 

155. „Shakespeare Vilmos összest is” William Shakespeare  
161. mottó Zágon – Somogyi – 

Eisemann:  
Fekete Péter 

„Szerelemhez nem kell szépség, 
Szerelemhez nem kell ész, 
Szerelemhez nem kell semmi más, 
Csak szerelem kell és kész.” 

161. mottó Térey János: 
Paulus 

„Feltörve céges aknazárat, 
Elcsenvén forráskódokat – 
Én postázok vírust magának.” 

165. hercegnő megszöktetése mese  
172. „Jó vicc – mondta. – Se ki, se be. 

– És ott kalimpált mindhiába…” 
Alan Alexander Milne: 
Micimackó 

Micimackó beszorulása 

182. „A pacáim elég lilák ott?” Arany János: 
A walesi bárdok 

„Van-e ott folyó és földje jó? 
Legelőin fű kövér? …” 

186. „Rohant, rohant, akár az őrült…” Petőfi Sándor: 
A Tisza 

„Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Vágtatott a Tisza a rónán át…” 

187. „Fürödni hát vagy nem fürödni? 
Az itt a kérdés, gyerekek.” 

William Shakespeare: 
Hamlet 

„Lenni vagy nem lenni: az itt a 
kérdés...” 
 

189. mottó Vörösmarty Mihály: 
A Délsziget 

„Nincs kedvem sem időm mindennapi 
dolgokat írni: 
Újat írok, nagyot is, kedvest is, 
rettenetest is.” 

189. mottó Szabó Józsefné „Áfás számla igényét kérjük előre 
jelezze!” 

189. „És megkérem a Múzsát, hogy 
búbjára fejemnek…”  

antik hagyomány  

189-
193. 

enumeráció eposzi kellék  

195. „leleményes eszű hősöm”  Homérosz: 
Odüsszeia 
epitheton ornans 

„csalafinta eszével” 

200-
201. 

„És mind ti rímvető egyének, 
Kiktől loptam: Tóth Krisztina, ő 
Virágevő Zsiráf Dezső 
Kiötlője, kiből mesém egy 
Fontos szereplőt merített 
(Találjátok ki, melyiket), 
S ki e strófát nemrég kiásta 
A karakán költőzseni 
(Saját Palim pálfordulása 
Legyen kis tisztelgés neki), 
És persze mind a régi költők, 
A művük tartalommal töltők, 
A cifra versnek urai, 
Arany László, vagy Gyulai…” 

Tóth Krisztina, 
Térey János, 
Arany László, 
Gyulai Pál 

 

204. „Maminti” Lázár Ervin: 
A négyszögletű kerek 
erdő 
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7.4. Hangok eloszlása a szonettekben 

Az alábbi táblázat a korábban külön vizsgálat alá vetett szonettek legkisebb építőelemeinek, betűkészletének 
gyakorisági eloszlását mutatja; az arányaiban legmarkánsabb különbségek piros színnel kiemeltettek. 

Szerző 
 

Mű 

 
 
 
 
Kötet 

Varró Dániel 
 

De mit vesződöm én… 

 
 
 
 
Szívdesszert 

Tóth Krisztina 
 

A szeretet természetéről, 
A fájdalom természetéről, 
A kora hajnali órákról, 
A késő délutáni órákról, 
A megfoghatatlanról 

A beszélgetés fonala, 
Porhó 

Kovács András 
Ferenc 

Szabadvendég 

 
 
 
 
Szabadvendég 

Magánhangzók gyakorisági eloszlása (%) 
Kiejtés időtartama szerint 

Rövid 75,8 72,2 73,6 

Hosszú 24,2 27,8 26,4 

A nyelv vízszintes irányú mozgása szerint 
Elöl képzett 54,9 47,2 54,4 

Hátul képzett 45,1 52,8 45,6 

A nyelv függőleges irányú mozgása szerint 
Felső nyelvállású 21,0 15,2 15,8 

Középső nyelvállású 24,9 27,5 27,9 
Alsó nyelvállású 54,0 57,4 56,2 

Az ajkak működése szerint 
Ajakkerekítéses 45,0 48,2 45,1 

Ajakréses 55,0 51,8 54,9 

Mássalhangzók gyakorisági eloszlása (%) 
A hangszalagok helyzete szerint 

Zöngés 59,5 60,8 58,6 

Zöngétlen 40,5 39,2 41,4 

Az akadály helye szerint 
Ajakhang 19,1 17,5 17,2 

Foghang 58,4 59,4 60,2 
Ínyhang 19,7 19,6 18,3 
Gégehang 2,8 3,5 4,4 

Az akadály minősége szerint 
Zárhang 37,6 34,0 36,3 

Réshang 32,0 38,6 35,6 
Zár-rés hang 4,2 4,0 4,0 
Orrhang 19,9 16,5 16,5 
Pergőhang 6,4 6,9 7,6 
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Betűk gyakorisági eloszlása (%) 
a 8,8 10,0 8,3 
á 3,2 4,1 3,5 
b 2,3 2,0 2,5 
c 0,4 0,3 0,2 
cs 0,6 0,6 0,8 
d 3,3 2,2 3,2 
dzs - - 0,0 
e 9,8 9,1 9,7 
é 3,4 4,2 3,7 
f 0,8 1,6 1,0 
g 2,5 2,5 2,9 
gy 1,4 1,5 1,4 
h 1,7 2,1 2,7 
i 5,1 2,9 3,5 
í 0,7 0,6 0,6 
j 1,1 1,4 1,4 
k 5,3 5,0 4,5 
l 5,3 7,4 6,1 
ly 0,2 0,5 0,4 
m 5,0 3,3 4,1 
n 5,7 5,8 5,4 
ny 1,1 0,7 0,8 
o 3,7 4,1 3,6 
ó 0,8 1,1 1,0 
ö 1,2 1,2 1,7 
ő 1,0 0,5 0,7 
p 1,2 1,2 1,1 
r 3,8 4,1 4,7 
s 3,2 2,8 4,1 
sz 3,0 2,5 2,8 
t 7,9 7,3 8,3 
ty 0,0 0,1 0,1 
u 1,2 1,4 0,8 
ú 0,5 0,7 0,3 
ü 0,7 0,5 0,6 
ű 0,2 0,1 0,3 
v 2,0 2,2 1,9 
x 0,1 0,1 - 
z 1,6 2,5 1,5 
zs 0,0 0,1 0,2 
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